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~~; Germania a salvat Europa În ceasurile cele mai grele 
, ~ D. Churchill a declarat: Ceasul celor mai grele operatiuni se apropie. Presa străină şi rolul ului Benaş 

:1 t:'~!:~~=~NB uuns-
prun mite: 
;: . t.ienemiul Ned.ici, ~edintele C~i: 

. ZiulUi de mi,mştN a adrt;;8at Dum'wteca 
~. po"pOl'Ului Sâ1'O un discurs ţinut OU 

" prilejuL implinirii a trei ani dela lovi-
Iirea. t -. l' S' .. p' ul . stră_ura cu Slat a u~ ~movaca. nm ma-

flistru a rugat poporul să-Şi dea seamă 
Sesc oare li fOSt dedesubtul acestei lovituri. 
~~: Lovitura de stat a generalului Simovici 

!ti toată politica lui bazată pe viclenie a 
>eart Y .' târat ţara în aventura caTe a lWUt efec· 
:eln 
101u- te dezastruoase. Anglia - a 8'pU8 ge-
1"su1 neralul N ediCi mai departe - servindu-

. ~ 8e de IU ihailoviaci~ a voit să atragă ţara 
'elIlt • t' lt ~. d' . . eri- 11: r a a t'a:sure e _san.,ge, apO'/, a ~vent~ 
> 1. randullui THo, care lfl-Ca nu fJ8te Sarb Ş1 
"~' căruia Englezii Îi dau sprijimtl lor lă.
. .. 8ându-Z pe }[ ihailo-vici să cadă ca o 14-
· '1 Inâie stoarsă. Astăzi poporuZ sârb ou· 
~~~" Il~?~e t~t~ perj1d-ia r:oli!icei britaniCe 

'V o ŞI Barbii fY' datt seama ca nu au de aş-
i tep at 1tIoOL un concurs tn partea -n-g e-Zl e
4 

t "" d" E l 
~ 'ritor şi el va trebue să Se salve:re cu fM' 

:,W . tele sale proprii şi să apuce pe drumul 
care îi este i,ulica.t, PoporuZ sârb 00 tre~ ,r., bui să recunoască faptul că comunismul 

R ă este in.amicul de moarte al Sârbilor §1 
Dă trebuesc excluse fără milă celulele Şi 

res· ramificaţiile comuniste din ţară. 
Duşmamtl cel mai mare al poporului 

lun· sârb t;sLe acela caTe făcând jocul oogZeJ 

ria- zilO'r unM'reşle să-l împaTtă intr'o serie 
me' de pai'tide Şi grupuleţe pentru a CCYm· 

ltUt' promite frontul unic al iubitorilor de 
om- patrie. 

POl101'ul sârb a tras'lecţia ce tre1J.u-ia 
lIn· aă tragii din experienţa celor trei ani 

tref/u,{i. El nu Se va mai hlsa Î1~lat. 
din Pentru noi Sârbiinu eXistă decât o 8in
mlll g!in:i. altgere: saLVarea dela. distrugere. 

ApOi generalul N edici a făcut un căldu-

l 
ul 

ros apel Za unire. . 

Politica externă a 
tjtatelor Unite 

AM,sTERDAM, 27. (Rador.) - Co 
llic Ile&pondentul agenţiei DNB transmite: 
ar- O şt~ee din VV ashington datş de a.g€'ll. 

ţia Reuter anunţă că ministrul de exler· 
rs· .. .,I1le Hull a reproşat reprezentamiiilor pre· 
)V jiei că ar fi dat ştiri "inexacte şi răstăl

. măcite" cu privire la conferinţa ţinută 
cu reprezentanţii republicani în care 

... : s'a discutat politica e.'{lernă a Statelor 

BERLIN,27. (Rador). Cu prilejul imldwirii a 1200 ani (lela întemeierea 
r.ruşuJui l"ulda, d, Rosenberg, ministrul aJ Reidmlui a vor.bit Duminecă În aad· 
ruj unei ceremonii care s'a ţinut în aeei oraş adresându.se sedilor politicei· di~ 
strictului Hessa şi pt>pUIa.ţiei oraşului Fulda. 

• ~'. Rosen~g a sehiţa.t în linii marJ istoria. germani seoţâ.nd in relief perso
nahtăţile lununon,se ale suveranilor germani ea,re se desprind din umOra isto". 
t~ei 00 nişte Himbolurl. EI a eODstatat t>ă h!ee a Reit{hullli a elăpăta.t o DouA ex
presie prin naţion~l1 soci;dism; ac.eastă ~xpresie a fost t'ăurită in C'urslll unei 
lupt-e de 14 aDI, pentru llobâ.ndÎrea pute rii politice în Reit,oh. 

După. euro fiecare luptătar din miş "'a:rea naţional socialistă. a putut să re
runoa·S("ă lă.muI'il S6nsulluPtelor din a('lei ;.nl, tot 8.'78 p(jporul german rel'UJlQa..'jte 

in lupta mondială actuală (-ii. nici un răZhoiu nu a avut un sens atât de adânc că 
ră.zbolul a.etual. 

Două. mii de ani de istorie trăI tă., sa crift("iile şi lli~im('Je din primul răz1>oill 
mondial şi din miş(~are8 naţional soeinli~tă, in 1UI)ta sa pentru putere şi în sfar· 
~it toate forţele vii ale continentului sun l in joc_ A(',easta luptă, ('"te lupta pentru 
lnsă.~i viaţa, este ÎROOrea.rea eea mai as i'!'ă a tUturor forţelor ('rcatoare. 

Astăzi, a ('()ntinnat d. Rosenberg - Reich·uI tine scutul salvator deasupra 
tuturor naţiunilor din Eropt\. 

Apoi minis.trul Reichului a schi~t 'UD tablou impr'esionant al tuturor valo
r,lor culturale europene pe-ntrn ('I!lre luptă. astăzi Europa.. Istoria va wnstatată 
intr'o zi. a inlfueiat el, ea Rei-chul G('!rm,_n a salv:\t Europa În oo:\.surile cele mai 
grave. Lnpta ae.easta eare este eontinna tiI pt'ntru salva.rea Eure!)ei e..,te tot ileo" 
data şi ~'], mal mare şansă a istoriei ge ,mane. 

La sfârşitul ceremoniei s'a ,dat eHi~ te~egra~nel :lql'e.~te :Fiihrerului şi ră-
t.l.lunsul dat de ~'tih.rer la. aceasta. telegra mi. ~; 

Rolul S'uediei in conflictul ruso-finlandez 
STOCKHOLM, ZI. (Rador) Corespon

dentul agenţiei DNB tran:::unite: 
D-lp& cum anunţă. agenţia TI', d, 

Han.sson preşedintele cOll.siliului de mi-

I lt!ştrii al Suediei a vorbit ,Sâm~tă la 
Cere<bro şi Lindesberg tratâ.nd ŞI ch~ 

I 
Stiuni de politică externă. 

Printre altele prim ministrul a decla
rat că relaţiunile dintre Suedia şi ţări. 
le străine sunt bune. Aeeasta nu înseam. 
na însă că nu a existat fl'icţi~~ni. sau că 
nu s'ar putea să se producă, dar în pre
renrnu sunt simptome oare să poată da 
100 la ingrijorari. 

Totuşi evohţia politicei externe tre
bue si Se faei cu cea mai mare atenţie 
~i n!'J trebue să se piardă din ritmul vi· 
iJE"ntei Sau al înarm~_rii. 

D. Hansson a vorbit apoi despre pl"O>< 

t'.ema finl~deza S"mliniind ca Finlanda 
a atras atenţia asupra poZiţiei sale spe
dale în acest răsboi şi are facultatea 
de a acţion'9. liber. Dacă Suedia împăl'" 
:ăşeşte dorinţa Finlandei ca a-ceasta 
'iară să termine cât mai repede r9.sboiul 
:nenţinând libertatea şi independenţa 
N1ţiona1ă, aceasta se explică prin legă
+urtle, care unes" ae.este doua ţări cât 
şi prin mtereS'll pe care îl are Suedia de 
Il existi oondiţii pa8nice şi libertate în 
viaţa vecinilor ei. AcestR este singurul 
motiv oontru care guvernul suedez R fă.
r.'!t ctln(lscut guvernului finlandez pr.mc. 
~lll să:l de vedere. 

I 
De altf e1 poziţia Suerllei de putere l)ro" 

tectoR,re ;n timnul {!onflictului rlintre Ru
~ia Sovietica si Finlanda ft. răcut ea ea 
r-3. accepte şi 'misiunea de medif'\toare. 

Contactul dintre guvernul Badoglio şi ~eviete 

BUCUREŞTI, 21. S. p. P, TRANS
MITE: DUPĂ UNELE INTERPRETA
RI ALE CERCURILOR OFICIALE 
ANGLO.AMERICANE, ~A ZISUL 
SCHIMB DIPLOMATIC DINTRE GU-

VERNUL SOVIETIC ŞI MAREŞALUL 
BADOGLIO, NU ESTE o RECUNOAŞ
TERE A ACESTUI GUVERN, CI NU
MAI STABILIREA UNUI CON'.rACT 
DIRECT iNTRE CELE DOUĂ GU
VERNE, 

Situatia militară modifică transform ă rile politice din Ungar ia 
BUCUREŞTI. 27, S. P. P. transmite: I ziarului ,,Magyarsâg'4 vorbind despre 

Din Budapesta se comunică ştirea ci, schimbarea din Ungaria, afirmă: 
generalul Za.ch, comentatorul militar al Situaţia militară modifică tran~for-

. 'IAD 

mările de ordin politic din Ungari,a, în· 
trucât ReiehuI german, eare duce OIi 

toate forţele sale lupta de apă.rare a 
E'lropei, al'ordn acum o :nsemn.ătate e&s 

pitală bazinului carpatic. Securitatea 
acestui spaţiu este de o înSemnătate vi
tală şi poate să treacă pe al doilea plan 
toate celelalte probleme. / 

.0 la •• iă. dia aural lUMii 1. 
!'ottat.'@ llaHe 

BUCUREŞTI, 27, S. P. p. tr"d.nsmit.t:; 
DL.\l' Washington ::~ comullica i}t:I"'<:a ca 
Statele Unite au publicat oficial că la 1 
Ianuarie 1944 stocul de aur se rIdIca la 
220.7UiJ.OOO.OOO dolari aur. 

ACeasta reprezintă 70 la sută din in
tregul stoc de aur din lume. 

Desbaterlilie pa.~h,nu~n
\UIUi bli!.H&ar 

SOFIA, 27, (l'-ador.) - Coresponden
tul ageuylei l)1'4ti trun::;mite: 

O!iCiOSlll "Vecer" publică. următorul 
comunicat oficial l:j.supra desbaterilor 
din p.arlamt':ntul bultiar: 

A cincea sic>siulle uluinară a Sobranie~ 
a ţinut dela 2,1 M;u'lie poină la 25 MUtie 
fiillu prezidală doe d, Kalfoff. In aceste 
cinc.i zile au fOlSt votate mai multe legi 
de ordin administrativ, financiar, cultu· 
raI şi economic. Deasemeni a f~ votat 
şi proectU1 de l€'ge asupra forţelor mili
tare ale ţării, 

Prim mini~truI a citjt scrisoarea re
genţilor prin care prim-m:nistrul estI' 
autorizat în numele Rpgelui să închidă 
cea de a Cincea sesiune a Sobraniei. 

Alianta CII t.ermania 
este si.·' ara pnliti~ă 

bu""p, 
BUCUREŞTI, 27. S, P. P. transmite: 

Din Sofia se anunţă eă într'o cuvântare 
ţinută in faţa majorităţii parlamentare. 
ministrul de externe a d~larat că poli
tica crooinţei şi alianţei cu Germania 
este Singura politică bună. 

In această priVinţă nu se poate vorbi 
de o schimbare. Majoritatea guvernului 
a acceptat în unanimitate deClaraţiile 
ministrului de externe. 

Prea.a straină fi rolul 
tI-itii deo ... , 

EUCUR~'.rl, 27. - S. P. P. tran~mi, 
t": Ziarul ,}SlOlla,c" din Rratislava, a pu' 
bHoat eri un arth'>Ol în care se C).{'upă. de 
rolul dlui Reneş ln raspaudirea svuouri. 
lor tendenţioase în prftS8 străină.. 

Cu această 0(~azi6. ziarul ,,slovac" re· 
latează că în săptă.mâus trec<\ltă d. Be:: 
seş a avut trei intrevederi eIU (()nt.ele 
Karoly, şeful emigranţilor unguri ,din 
Anglia. Ziarul afi""lnă că d. Karo1y eSte 
inamicul N o. 1 al. SlO\'at'iei • 

iUllite
, . 

iAterctate CU bombe 
t În Palestina 

Ceisul celor • mal • mari opera1'iuni se • apropie 

ri~ 1 ADANA, 27. (Rador,) - Corespon
~ jdentul agenţiei DNB transmite; 
IrD D • - ul d 00' Jn' upa cum anunţa post e r 10 

Orientul Apropiat, in noaptea de Joi 
16' 
~or apre Vineri au fost comise atentate cu 
1\1l . bombe în patru localitaţi din Palestina. 
~. Cu acest prilej şi-au gaSit moartea un 
li . ofiţer de poliţie şi 4 poliţişti britanici, 

iar alţi 4 ofiţeri şi pohţiŞti au fost grav 
răniti iar 12 r;,o\itjsti au fost răntt: mai .. ,'" .i. ... 7~ ~ 

uşor, 

; Atp.ntale!e au f~ făptuite de bande 

AIU::;l'El.illAlI, 27, (Ra-dor). Primul 
minis.tru al Angh('i d. \', instOll Ohurchill 
a. tinu' .uui.ih v,';'' J~_ •• ·a la radio Londra 
nu diseurs aU""CSll,i. lH.l;.arului englez. 

l.a illceputul 8eestui uÎseurs d. CDur .. 
cbiil a. u6l.:.tarat aUpd.,CUlll anlIDţă servi
~ciul bl'jtanic de int'orlllaţiuni, că aliaţii 
.. \u de fă:;ut ,,'UD marş lung şi teribil". 

I:'rhnul ministru britanie s'a ocupat 
apl.Pi de r,rpurtul ce exit>tă Între lupta 
din Asia Orientală. şi lu.yta din Europa. 

Se paute ("()nta - a tledarlH el - eă 
.. fr~.tii amerj('anj" ţ" l' hllta. pânii la ea' 
Hiit f·"sf~urâ.l\du;.iii la maximum to.~ 
turtele. 

Mai departe cI. Churchill a. încercat să 
reducă violenţa. criticilor îndreptate con
tra gUllernului său. El s'a referit la. un 
mar.J număr de oameni •• cm.meni onora
,'JiU şi c-hiarsupt1Şi (',a.ri sunt sinoer ("~. 
"~in.~i că pot ad'tree servieii prin e.riticile 
lor". 

El a mai dMlarat cii chiar de-pe acum 
unu ministri sImt îll'i'liireÎliltţi eU stabili' 
r-'erea planurilor pentru du:pi:. război, dar 
a adAogat că "nu poate gs.ranta eă totul 
VI\ fi perfect"f. La sfârşitul discursului 
~ă.ll prim·ministrul a vorbit "despre cea
cHI eelOf mai marj operaţiuni care se 
~ie.d.iD te ia M" aritâDd e.i t.0dWIi 

tln această. pricină uu poate fi vorba de 
dtmobilizare. 

In aeeea.·jl ... ordine de Mei el a vorbit de 
,.grandioasă armată Il Statelor Unite ('.3.-

A _ J -" 
re este gata şi ca·re sos~şte In vn.olJrl • 
A!ături de această armllHl. stă. gata. şi UD 
.J.UUlăr ("orespunză-tor de trupe britanie~. 

D. Churchill a spus că lloelltru Înlesni
rea manevrelor aliate vur fi multe alar_ 
me false si a admis .. il ("Sf.p posibil ea 
\.n~lia să' devina t';, Î" ... ă~i .. obieehd nuet 
noni forwe ~ a.ta.. ll1D partea lnamJ. 
calufY .. " 

F --_. 

f"'"~! 
Î 
,1 
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iTeodor AI. Munteanu: Scriitori căzuti pe front 
C.lec,ifl "Luceafăr .. l- Ed. Dacia r,aillnă 

IT- ~rij& pioasă. & poetului Teodor 
M.lIlunte&D'>l, apare primul volum din 
.... ~,..~ Luceafărul înabinat Soriitorilor 
lii:luţi pe front. Noua colecţie se înaugu· 
aeaza PClutl·'un vl)!um antologic din cure 
_ ~&priDde profilul a djuă.zeci de sl'rii
lt.ri căzuţi pe front. Constantin Alrnăja
tlU, A1ex. haiculescu, Dan Alexan<lru 
'BuJreanu, Ion Chiriue, Gheorghe Cuatu, 
ilJariu8 D\lmitrulcu, Ion N. Istrăteanu, 
Sergiu Ludest>u, (Mircea Tiriung) , Nico' 
lae M'lră.:')a.nu, Florin Niculescu, Dumitru 
Oiariu, uem. Pii.sărescu, Alexa.ndru Po~ 
gOl1at, Leonida C. Pop, Stoian Gh. 'l"1-
~r, IoD. Turt>an, Gheorghe Vai da. Ghe. 
erghe Vasilesl'u, Constantin Ştefan VOi· 
• \llescu, Emanuel Voinescu (Vornicul 
Bold~l1"). r .ângă seri i tori căzuţi în celă· 
iRIt război: Mihai Săulescu, Ion Grămn< 
f1ii. Lasl:.lr Luţia, AlexiE' Mateevici, Ni· 
.~ l<l.C yuloviei, Const. Titus Stoica, Ion 
Chiru·., .ilOV, Petre Stefănesctl-V'lltur 
('\1!la~iul de astăzi îmbracă amintirea 
~("estnr C'Rvnleri ai ordinului albastru al 
r/,,e~·i: i în fa ldurile calrle ale reC"Jnoştin' 
ţei, si"~:lIra eare pi"ate ex.prima în toată 
f. :"";'1 :ititudinell nonstl'ă faţă de ei. 
A uturui a ~estei cărţi a adunat articole în 
l c...~'':; a 1 ""'1 t::iocată viaţa scriitorii;Jr eroi 
(I(şi mj~ii .. t'ra destinat singur pentn 
a"c..iSl,d.. u.:; ce '! Ne,o spune: "Carlea de 
{;.ţă. tt'ecuie să apară scrisă numai de 
eel c'il.l'e semneaza acest Cuvânt de inc.e
put. Apueal1,·j,ne de lucru ni s'a părut 
~3i ea li<lcă dintr'un anumlt punet de 
Yeu::r,:; s'"r fi satisfăcut cerinţele istoriei 
;;' cl'iticd literare lucrarza ar fi pierdut 
in s<,hiIl'.b puate, din ansambl:'ll ei. Ple' 
t';Ltî i2'rn. d;~ Vrin,; din Vi:lţă cel douăzeci 
d("sq'iit:'i'i eroi, n'au avut puti:~ţa să îm, 
pl'ne:ls,.rt o operă C/lTe să le Înfăţişeze 
"i!fkt"11 î". to'lt:i bo:;ă~ia lui. Către acea' 
8tă c"!l'>"l C'nrE' fl ti.,s sh-ă.danh noastră. 
r('pro,!l" ft"rl arh'oleJ:" celor ('ari i-au cu
,'O"fCU't ~., (':l n i'O'1l)C, Sunt amintiri şi da' 
te pr~~. l";l,·~tlest=n!l.t€' să arun~e hmină 
___ -o _~ .. ~._~~ ..... -.' .... ,- ._ " ...... .. 

NOTE 
Ii'- 'AMft 

JUli Sofia Manolcscu.: '~. 

lz..~ _.L.AW1!JA cu FOCUL 

mai, ales aSUpra simfoniilor ee avenu să 
vină, Sunt evociri în special cele din 
asprimea câmpului de bătălie, cari între_ 
~es(J cunoaŞterea persoc.alităţii. 
Am mai urmărit, prin acest eriteriu de 

intoemire a volumului, să. dwedim oi 
~a omagiul adus participă solid ar intrea
ga generaţie scriitoriceasC'ă tânără con. 
ştienţă de tribupl ei de sânge la chema
lea supremă a Neamului. 

Intenţia autorului s'a realizat. Cartea 
ESte o implinire calm-ii de sens ibili tăţ.i 
\'!'lrate, de suveniruri sfinte. Fie('tlre din, 
tre evoC'atori a scris cu un condeiu in1ă, 
lr'imnt. Pe cele douăzeti de lespezi fune· 
rare, lat'rlmile confraţilor dintre ('!iri In 

I 
<:ea mai mare parte aU cunOSC"lt încleşta
rea indescriptibilă a frontulrli, CIUDl 

sunt: Teodor Al. Munteawl, Mihail Chir
noaga, Petru P. Ionescu, Ladmiss An.. 
dreescu, Petre Palliescu, ca şi cel care 
semnează aceste râ.nd·~ri, eart, toţi, au 
fost de atâtea ori aproape de moarte, 
omagiul lor pentru scriitorii căzuţi, in
t1ureraren 101' este făr.ă În(loiaIă insigns 
care le decol'ează cel ma.t luminos piep
t'l!. Srri itorii căzuti pe front g-mt prIn 
această carte vii, lângă noi, eu vocea lor 
<l.rgintie selm:'lând în ora dE' lectură sirn
r,'niile pe care nu le-nu mai S<'ris. 

Dar moarlell lor nu este oare e€1'I mai 
·'!'.tblim,ă simfonie? Ion Potopln 

EDUCAŢIA: FETELOR 
Conferinţa D.nei Lucreţ.ia cir. Opr~anuJ 

iH'ofesoară. la Liceul de fete "Carmen
~ylva" din Timişoara, despre educaţia 
ietelor a fost aşteptată. ou mult interes 
de public-li timişorean. La. ora cinci, în 
faţa unei săli archipline cu tot ce avea 
'J mişoal'a mai select, începe D-na 
OpreaDU interesanta sa conferinţă, Dăm 
ineele ee urmem câteva spicuiri: 

D,sa spune că familia este celr.!la So' 

cia1·ă de care depinde trăinil'lia neamului 
n"stru, iar suflerJl familiei este fem~. 
Străduinţa t'lturor educn,tofllor şi în pri
mul rând a mamelor trebue să fie con
centrată in jurul ideii de & da fetelor o 
educaţie pentru familie, al pentru servi. 
cii publice. Fetele inei din fr8~dă eopi. 
lărie trebue să fie eduoo.te ea si devină 
mame şi gospodine bune. InstinctuI.lor 
înăsC:'lt de a eleven; nucleul de crist al1za' 
re al viitoarelor familii tre'bue oultivat 
~u multă grije încă din familie, ahiar de 
eătre propriile kr mame. Mama are 
cea mai nobilă şi cea mai grea. chemare. 
Va putea face acest lucru prin exemp:tJl. 
;:lat Ile propria ei îndeletnicire. "Cea mai 
l!onsLructivâ. operă ce dă. cele mai pre
ţIOase satisfacţii mame:i este mUD~a in 
cămin. Aci îşi poate arata munca el de 
creaţie, pusă în servie1"ll imobilării mioe} 
3;,le societăţi. Atelierul în eare lucreaza. 
mama sunt cei patru păreţi ai căminulUi, 
aci m·.Ulceşte în tăcere, fără zgomot, fă
ră să aştepte răsplată. Munca ei la apa· 
ranţă neînsemnată devine uriaşe in ochi

v
i 

noştrii când privim opera ei insemnata 
oMUi." inzestrat cu toate calităţile. 

Şcoala şi societatea vin numai să adau
ge la .această. operă de baz! a familiei:\ 
Arată apoi diferite laturi de edlH'aţie 

ag"J.pra cărora trebue să se concentreze 
mai mult atenţieunea mnmemor şi ale 
ecluratoarelor fetelor. A pregăti fetele 
);entru viaţă nu înseamnă a l~ (~a numai 
ir".ci, cur:oRtinţe, zestre mnterlala pentru 
CăS3.toriE',·ei în primul rând să li"se dea 
zestre sufletească. earacter moral. Dem· 
nitatea, calmul, răbdarea sunt eele mai 
r.eoesare cerinţi atât în familie cât şi în 
şconlă. Să facem fetele conştiente, că 
viata nu le imbie numai satisfacţii, ci şi 
3"lferinţi, ~ri trebue suportate r,i invin
S(> eU voinţă tare. Educarea voinţei se 
peaie face numai t1ându"le independenţă 
in aaţiune, dar nu libertate desordonlltă. 
ei coIMjtientă şi controlată. Intiiul mare 
aet de voinţă este a. te cr.ll1oa.şte pe tine 
insuţi şi voinţa de a te -stăpâni, 

să'i opunem modestia, care este una. din
tre cele mai l'rUmoase şi mai gingaşe ca
lităţi ale sufletrJlui feminin. Omul mo
dest nu va cunoaşte invidia. Invidia l!Ie 
(:ombate prin deprinderea muncii centi .. 
nuui de fiecare zi. Femeea harni('A, si 
L'luncit()8.re nrJ va putea fi invidioa.să. ' 

Pe bun.ă dreptate insistă oonferentia_ 
ra, pe lnrg asupra edUcaţiei fetelor' fn 
Jospodărie, eare sub mâna lor fficusită 
trebue să fie Wl numai o necesitate esen
ţială, ei şi o ştiinţă şi o artă. 10. B.eel~ 
timp. Fetele trebue depI"inse să cunoa
scă întreaga artă ft bucătăriei, a econo" 
miei ca.snice şi a celor in legătură eU ele 
al, oultfrvarea legr:.melor. a florfior etc, 

Tot pentru. perfe~ionarea lor,'ea Tii. 
t<:",are întemeetoare de :fa,mflii fetelor tre· 
bue să li se dea şi eutloŞtinţe solide de 
igienă ŞI de puericultură. 

Ncx poate fi neglijată. In eduea.ţia fe;e
lor pregătiret' lor timpurie pentnl man
Ie eerinţi de ordtn social, naţionll'l şi pa· 
triotic ee li se cere. Bun.ătate1!" miloste. 
Il fa. , eurajul, altnlismul, sinceritatea, lr.L. 
nacuviinţă. şi politeţa sttma ,,1 re.<JP€etul 
,pentru părinţi, biserici, ~tmaIă şt shji· 
t(\rii lor, eamaraderia. eOlegialitate, re
cunoştinţa pentl'tl binefăeătorii tăi" 8. 
neamului, iată tot atâlea nori deeorative 
81e sllfletUlr.li feminin, eari rebue să !Je 
deprim~e de fetele neamului nostnL 
Educaţia însă nu va neglija nici dato

riile pe eari le are fiecare <k slne in!J'll?L 
In perioada arlole~cenţei o problemă im
portantă. este întrebuinţarea. timpnlui li
beri să. aibă indeletnioiri tr.1 numai dL. 
straetive, ci in a.cel1lŞ timp şi utile, ea 
plimbări şi excursii in ft,er lilber, să prao
l;oo dlferitG sporturi şi mai eu seRm! să 
:oetească munt din cărţile bune,prieteni e 
rt nu te părăsesc nici. odată. Le. diferite 
spectacole şi rep~ta.ţti vor fi a.dmlge 
I'Ium-ai sub eontrolul edueatorilor. v 

In sfârşit să Itrl fie neglijată niCI ed1.z,. 
'!aţia pa.triotică 8. fetelor şi aceasta nn 
numai in mod terretio, ei ", fn mod prae.o 
tic. Eroii neamului si fa:miliile lor să fie 
O nreocupare şi pentru ele. 

Iată tot at5,tea precepte de edueaţfe, 
eari nici odată Wl ee vor InveClhli, ~ tot
deauna vor fi d~ aetualitRte ~i e bine !ă 
fie 9.mintite cât mai des t".ltllror eelor ee 
au ră..<;'{Junderea eclucaţiilor tinerilor ge
Mraţii. Ca rln fir roşu s'a auzit In decnr~ 
!fU! roonferintei adeseori refrenul: femet. 
le să-şi intoir('ă privirea spre ndevărata 
1-01' menire, spre cămin şi familie, prin
e:piu, ('!tre trebue să predomine şi in edu-

-
159 ani dela jertfa 

Alba-Iulia 
dela 

In ='~estlvl . A~ ~ t:'~. 
localita~. Asociaţia culturală Lyr& CJ'B.. • 
comemorat, printr'o şedinţă festiv" !rnpli· 
nirea a 159 ani dela je:rttirea., 1& Albe.-fu1i6, 
• martirllOE' revoluţiei dela 1784. 

A participat un pnblie numerus. in tnmt. 
cu funeţ-ionarii, m.a.eştrll fl meca.nlcl! &te
lierelor, 

Festivitatea s'a tneeput eu. in:ma1 ,,A.nIer.. 
luI" e!n tat de eorul lLSIOCiAţiei, d1rp1 .,.. d. 
Apostol in numele societăţiI Lyra •• Mhrtat 
pe d. avocat Octavian Metea, care -118U
rează o sene de conferinţe pentru :amc:lto
rH ateiierelor, prin aceast.l man:ifewtatie ,.. 
trlo'tică • 

D. Ocbn1an rt(~tea. &vocat ,1 zien.t • 
vor~lt de:spril "SePUlifleafla ref'Ol~ ... 
Horia. Cloşca şi Cripu", aritbd ~ 
social§. ,t politicI In ~ s'a ~ "'"' 
lutia lui Horia:. 

'A descris etapele revOluţIei, ~ 
ei In sânge fi trlngere& pe roatl. la .u,. 
Iulia, la 28 Febrttati.e 1785, eăpetentflar " 
voltei. 

D-sa It. &cos in evidenţă personalita:t. 
lui Horja, singurul ţăran din lume, ~ 
de .revoluţie, ţelurile lui sociale fi poI1tiet 
ş~ mai ales valoarea. lui morali, prin f.IZlI!IQo 

plul de Înaltă etică, de IL fi iertat, lDatDlII 
de moarte, pe cei cinci -taU .m ~ 
cart l-au trădat. 

Prin jdeile sale poUtioe iii sociale, JIoda 
a premers ca 5 ani ideile I'8VOltlţl;el rrau.co. 
_, lWâ.nd M 8COP al revoluţiei: 1itIeria_ 
şl epIlt&w.. 

In lncl1eiere • suttmtat el. ~ .... 
stră bogată in asemen9a exemple fi. fIl'CII. 
trebuie d. De tie cJUlud, b. IlCeSte • ",.. 

mAntat.e. 
Msmfest&ţta FI. fIIcbeiat. p:iIl :t:a.Hd 

"Eroi au rost" executat de COIl"Ul Lyra •• 
- intr'o atmosferi cte IOttdaritate J'OId.. 
nt~a8că. ._._ ......... ~_._._ ....• -.-.... _ . .:, ; 

. . .... ".-"dt:ft' Poi 00'''''. 
(Jarpe fJiem 

"Dece să nu 'P~ec ,. .. !fie c. ~ 
~iWl de tnâine:u • 

lată curontUl ~ ~ (Il omul'" ac 
a.~tă.zi. 

Instinctele aeeuZar. .. de81ănţo.li~ CII 

o ju:ri.e fără perecM,. S' (II' 8iCe oa '" cal 
de nebun~ CI owpriAI intreaga om~i!"e. 

Unde fi uMe mai păl1XJic IZacănJ..,. 
suflet, speriat amenintat ~ fie td,.dt ~ 
furtună. 

1 nona tie 8'pWM oei .. foa.te wem.urile 
de incerlittuiini sau dt! pt'etJ mare bel.ftl9 
ti fost la fel. 

Il de mirare, 4eec 0t"JM&l OIJI'e ş« crede 
superior pe .cara oIOOJogioă tIU ~ tft 
asemenea imprejtcniri ad g~ 
oontrariu. 

V iaţ4 e .9CUrtă - • nesigură, moarlp,Q 

pândeşle la fiecare ootittlră - ar ptI'U!a 
I să-şi spună omul - 3G caut să-mi .. 
I tot ce are pământuJ mai fru17liJ8" mai 

inălţă~QT ca să pot pleoa bogat. Viaţa cu 
toate frământările ei de G8tă.zit ft,e poate 
da atâta belşug de frv:moe. Să-Z căutăm.. 

Să-Z găsim ca 8ă nu plecăm de aiol "" 
BUfletu-Z pustiit ,i otrăvit de adâmw'i~c 
mocirla lei. 

I P~Zld U.e l'i:lzboiu deasemenea crE'ş~e 
~lgurO!'l. l:Joeţil cari au fost pc front au 
ţinUI cu tot dinadinsul să ne comunice 
sfâ.şietorele lor extaze, n<lini.ştile şi 
exaLtadc, slngurătăţile Şi sbuciumde 
lor, !;ii aici, dt:la notaţia. imooiată cu 
mireasmă de schijă şi până la v€'I':ml 
plin de esenţe pure, porţile arte: nu s'au 
d'S2his pentru toţi. Tutelar, Radu Gyr, 
a apărut astfel şi aiCi, apoi AJ, Grego· 
riau, Vlrgil Car:a.nopol, Emil Vora, 
Peire Paulescu, Con,st. Salciu, ca. să nu 
numim decât dintre cei eu relief, iar 
acum 1011 Sofia Manol-.?scu. Poetul ca.r.) 
sc: Î'ntâ!neşte cu focul, titlu grav, nu va 
reacţ:oHa decât cu nostalgia Celor da 
a.casă Ri cu eama crudă de a nu muri cu 
oezii c~ tol. Se vede că în poezie găseştJ 
ultimul reazim. Nimic din prezenţa 
acelei cerUudini care este pe front g,tât 
d~ violent simţită - Patria. Nu cerem, 
Doamr,e, rezonanţa stinsă de emoţie cu 
toată fr~nezia de.damatoare, a poezie; 
de circumstanţă. Dar pe poet il vrem 
implântat în glie şi cu fruntea apruapu 
d(~ cer chiar şi pe front. Ion Sofia Manc
}:s.cu este însă pOet şi a ştiUt să salveze 
cc.nturul de argint al extazului liric. E o 
carte bună de poezii. 

mrs.;;- ~ ~ .i 
Tăria de voinţă ~i conştiinţa de sine 

poate duce şi la mândrla de Sine, la in. 
;:âmfnre, Acestei Scăderi in totdeaunlL ;:.aţia fetelor, ti '(!' ... ;m.;;. . .;J.,)l ... ____ :_BlII.wai!!lIiy;DIA .. M_A.R.I.AN .... '.A.L.E.11 __ 

(o editură agricolă 
Ca. Şi "Agw tcill1ica" despre care am altul. Cowtetul Editurii Agricole, apra

scris la a:easlă pagină, .,Viticultura bat de Ministerul Agriculturii, care a 
fu.ee parte din biblioteCa "Ştiinţă Şi Teh- luat fiinţa in urma desfiinţării Uniunei 
nică Agricolă.". La răscrucea. eVOluţiei prin legea din 6 Aprilie 1939, a stabilit 
ag'ricu it lll'ei, la care S'a ajuns in urma. planul publicaţiilor desemnând totodată 
cerc' irJor ştiinţifice cari s'au făcut in ,i pe autorii pentru cea mai mare parte 
ultin....t ani, s'a constatat că. lipseşte o dintre lucrări, aşa că peste puţin timp 
colecţie de manuale care să trateze si&- vom avea o enciclopedie scurtă dar corn
tematic diferitele ramuri ale ştiinţei plectă a ştiinţei agricole. 
agricole. Uniunea Camerilor Agricole In volumul il din această E'IHturfi u-a
din ţară văzând această nevoie imedia. tează despre viticultură, venologie, hor. 
,tă, în acest domeniU a. infiinţat O edi- ticu1luri., cu toate ramurile ei şi indus
I tură pentru publicarea noilor lucrări:, trializarea prodUSelor horlicole. 
putându-se astfel inlă.tura ma.nualele Vit:cultura are marele meril de a 
~,rămaSe in urma cercetărilor şi pune în valoare terenurile Cele mai in
'BOilor deecoperlri, precum şi manualele grate, iar Statul are aci un isvor de venI
stre~ne, cari în Cele mai multe cazuri nu tllli mare. 
se potrivt':..u la Iloii diunwlivul că ele au Autorul începând dela 1 capitol al gp" "*' sdie ~ i.\U &1 ~~~........;..~_I6:_jtl;t!i_~~ .• _~ ~_JUtimUJ, k ~. 

niea eonservări strugurilor de m!lSă, pe 
cuprinsul celor 204 pagini, dă cele ma.i 
practice sfaturi viticuJtorilor ~pra 
sistemelor de lucru, prin cari se aJllUlge 
atât, la întreţinerea în stare perfectă a 
Viţei de vie, cât şi la un rod imbelşugat. 

B;bliograiia bogată din intreg dome
niul viticol u.niversal întrebuinţat, pre
cum şi experienţele fă.cute la nOi, la di
ferite podgorii de către oameni price
puţi. au dat posibIlitatea omului de 
ştiinţă, să discernă metodele cele mai 
practice şl să le dea' drept norme de con. 
duită după care toţi viticultorii n"-'jtri i 

să se călauwa.scă. 
D. profesor 1. C. Teod{)rescu pe lângă 

catedra Ce o deţine la Facultatea de 
Agricultură din Bucu~ti, ma.i este şi 
şefUl secţiunei viticole Şi I}Ol"'tico~~ din 
Institutul de cercet?l.ri agronomice a Ro
mâniel deci ~ ~ DJ.~ iIJd~cai. si ~ .--

aceste sfaturi pentru viticultura ţirii. 
Inşiruesc câteva nume de c.a.pitole al, 

volumului care este atit de bogat - eli 
toate că. nu are un număr prea mare de 
pagini - pentru lămurirea celor intere
saţi asupra cupri:nsului: Factori e&ri 
influenţează producţia şi calitatea vimt
lui; Pepiniera; Lucrările de înfiinţare li 
unei V:i: Susţinerea viţeilor: 'T'ă.?ri apii' 
cale vitelor; LucrăriI-e culturale ale s0-
lului: Accidentele viţelor; Boli cu ca.rae
ter filoxeric: Insecte care atacă viţai; 
etc. 

Cu toate că acest manual a fost seri. 
de Un profesor universal el poate slujI 
pentru orientare în bună voie şi Viticul· 
torilor noştri ţB.rani. Ex.punerea lucru· 
rilor este atât de clară încât nu m.ai estf 
nevoie de niciun interpret ci prin simplI 
lui cetlre este p; f'1"1l1ritoal'e pentnl toti, 
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M ARt;ŞALUL :ŞI 'JĂRANII. Cu\in1e d1! 
p,u',lhea .. 'i(·a .ll·.a!-;u,>'c ro.i.t.·l>fl<t' lh,ai't''1!.lw 

~u.lu('at.ol' l~~I'<j iUI''''IlU ro1lli.o.W: ".u .. .ol'Ul 

'9'Oa»trllo e.,.,.,e că loIllvreuua cu toti l&.I \iU9'I.rl. 
_ munCii, o.val·ele ia Ik.'tIabLa !,u.lwhara, 
eu orice Jd't...a, ~lltru Il VUlea (ia 13rli !li' 
.uuă P:"Il~d. eca (le toatJe zu~,-c. ,Uullm!t ."'ra 
AoUlhna. o.lI, a C'UIU "or trebui .. JDUJlCea-."iCă 
pi oe.i u ..... " v1',~', lală CU\'UlI.e. ea.re upri
mi imag,.,e" munCii romalteşti În rea.litaW4i 
-i totalitUI1l.. l'ou lIuma.i tăra.nii trebuie &ia 
mun~t!'o(·a IlartlallLul nosh'u făcit.tor de mi· 
ltuoi. ci Ş-i ,1l1 deln ora..,e. l\lunca este 8. tu
turor ruminilor mndei. l-âinea satoră pe 
toată luml'/l ronlltnea!-ică. De altfel am ,'ii.
wt ('u ciiiit ent'l"~)e şi cu ('~ a,,·ânt plin de 
... r:xliniIL 111 Ihmme'/A:'u an lucrat ogoanle 
t.i\ran" in n:lIIl trN'ut. Bf>lşoj.,'1ll ft~ta fan
ta.'1t:i(', p,(' '('are "i l-a fJa t cerul, " fost ca o 
C,>lJ~a{,l'ar~ a mUlIeii ţăranului român, Oră

~<inul 1rl'~;ute să IlU uite obliga.ţiwlea, pe ca,.. 

re ;\~art ~dul Conducător o llreM7.ett7Ă pe 
lOf'~un" lui - oOIig.aţiune de muncă ~i de 
CIIIStf" 

* 

T URCI.-\. ŞI ROMANIA. Popor (le glo
rioase tradiţii şi de statornic eava

k'lrism, pO!M>rltl turc este adanc impresio
nat de df'mnif.atRa băl'bă,tl'ască a poIKlruJui 
român, Preo.m din Ankanl fllogiază "deci
IIhmile istorioo" ale României. Să Illţl-l(>gem 
bine eXllresia şi să ~hi('ll'rn unde lov~t.e ea, 

.,e la.llga smc~r\l aUrDlf"drie pentru neamul 
ItO'-tru 00 se cuprinde in ea. Da, p()porul 
J'OIrmn ia decjziuni ~b c()nUucerea aleşilor 
lII\i, d(~(· • ."jun; care um!lltI IstQria neamului 
romanrsc BU ma.mlrie şi respect îndestl'1lO
tihil. }'iin<kă DU toţi iau dcci7,iuni, ca.re 
meri t 11 !'Iă fie is!()riC8, cum fac acei prea 
tăudAroşi vitej.i. cari incheie tratate de ami~ 
~iţii pOlllru a camufla W1 gand adver& şi o 
.ntenţie de tră.\lare. P()pOl·ul român BU 
amblă cu aStlmenea calarmta,ţi morale. Cu
.ântul nostru a rost intotdeauna WJ da, sau 
an nu - cuprinzând cinstit !fi irecm.abil o 
I!Jecv,iue ist-arkă, De aceea istoria noastră 
.1~ o' carte de eGtleaţie Imiversală.. Turcii, 
tt~ri RO sentimthltnl cinstei şi al ea.valeri& 
mlJlui, eXI'rimă şi acum admira.ţia lor pen
tn! poporul roman, fată de care ei a~ ta 
lunetul lor re'LOnanţe rroice din trecut. 

·IMAGL."'lKA J..'.m)~"TAşULUI ROMAN. 
FrimUtş c~te romil.nul. care s'a. ~ 

lizat lllrg Iti adânc, in spiritu3litatea 86 

Ină!>'~ută.. Această imftgine ne-o dă. inteloo
tunlol Ion Gaş.par, defunctul de curând al 
Carl'.~uhlit 001'6 prin vi"'ta sa a mfiripat ca
li'tă.tii.e de f()nd :tIe nl"amului nostru. EI 8 

flxt~m(llit!C"'d.t prin via!a sa, ei pentru a în: 
ci\1lffi illt.r;.';rnl in ddiniţia inteleetualulw 
romÎl.n. nu 6!Ot.e nevQie de un savantlâe ah
stra-et şi sterp, Coi de Q mare dragos~ pen
tru ne:un. pe carI!' il serve:;;ti cu viata ta 
morală !Oi cu inima ta iuflăctirată. Frunta.
şul rumin devin~ temelia, pe care se ina.IY" 
şi Satul şi Biserica :ji Cultura şi ge.o("raţllie 
Sllccc .. he. Din sănătatea morală. Il frun~ 
şului român prmlpcre~~ă, în eon.tinuare, po.. 
llond romi,n ilO rtluual o mulţuoe de .~. 
mpui. inchi!.ă in limitele sale etnir:e ci .ŞI m 
e...:fen ... iuTIl'3 sa uuiversalii. DIn molţL?l~ 
frllntaş.l~or rom~ni, ca Gaşpar, fruntaşI In 

.. t~in~ă in munca pământului. in fliurirea 
y ~. • .rt;.. 
lec.emtl"lor. în frenezia luptăttlllTe,. 1~ ~ 
firea pentru neam. se înaltă Rornama mo
dt'l't1ă prhltrt' Cl'l.rlfllte stat.e. a . .,~ cun:' in
to1(t ... ,una S'l'! Înălţat pop()ful romlUl prmtre 
cel-elalte popoare, 

~ 

REALIZARILE CONSILIULUI de PATRONltJ' 
~e.lrll asistenţa ,. ocr.t.r~a. luame,. copilului Şt Ijner~ldl.i s'au ere.at: Ul!tLi 
••• tituţii In ear •• u r •• t as'statr 6.2.2.9 p .. rsoal'.~, cbeltujndu-lieJ.tHHi.ta5 •. 031e7 

A. Penlru ocrotirea mamei şi copill\iui : Pentru copiii abandonaţi a luat tiinţă Wl Numai aei e'a cheltuit peste 40.OO<l,OOO 
i'au mtlln~t ~ ca.tie de ocrOLlre Ş! 4 dl$- azil propriu la Sul-ca şi :a subvenţx>nareB a lei. 
~e de pueriICwtura., lax alte.e ti4 de altora patru, IA BUCUTeşt1 funcţ.ionează azi- Pentru al~ categO!"~ de mari mutilaţi 
dl3pensare de puericultură au l0t0t !>uoven- lui Cantacuzino. s'a pus la dispoziţie 8.CeStora tric i cluri, ma- , 
ţiona:.e. ASI8TI<;NŢA OOPIILOR nevrate cu membrele supe:noare de invalizj 

Tot pentru ocrotirea mamei ~ a copiiu· N'a fost uita~ă nici grija copllului-delic- - distribuindu-se peste 150 bucăţi. 
lui s'au infiinţat în provincie bucină.rllle d~ vent-va.gabond, De aceea s'a infiinţat eărni- Pentru pa.ra:plegwii din Bucureşti s'a con-
lapte in număr <k 22, apol 4 leagă.ne de 00- nul din comuna Militari, unde copiii sunt tribuit la organizarea unui cămin p&ma-
pii, o maternitate la Tecuci şi alm la Ba- educaţi prin munca câmpului. nent. 
cău, apoi Casa mamei şi a copilului dela Căminul de pe l~ngă Tribum:lul de mi- In acel~ cadru de reeducare s'au făcut 
FundenL nori a fost in::estrat Cl.t albituri, paturi, trn- cursuri de iniţiere tn mica zootechnie, or-

2497 mme ou CapI,! pugaci au primit asis- brăcăminte şi veselă. ganizându-se in acelaş timp ş-j un cen~ru·· 
tenţa la domiciHu, Copiii orfani şi părăsiţi din Basarabia au de agricultură ţ)e lângă In4i1:tltul Orlo. 
• B. Pentru aaistenţa şi ocrotirea copilului fost strânşi ş-i îngrijiţi in ce<ntrul minorilor pedic. 
şcolar şi proşcolar: onani din Taru:ino-Chilia. S'a luat iarăşi iniţiativa pentru înfiinţa·· 

Ca" m'ne de u' in mediul urban pen~ru. rea unui tndreptar P""'"tru o<:'rnt!!'N\ ·;nvaH~· • Consiliul lire Jn grija ~a ,.Vatra Copilului" 
~,OP1·U'· a car' or părinţi' lipsesc de acasă, Aci BA' zilor, orfanilo şi "ih~!!vt'lor . . din odrogul Nou, rad, ~ntru Indruma-
eopiii primesc adăpoo;t, hrană, suprayeghe- rea copiilor Moţilor, care părăs~ locul de PubHcatia .. PerJtu jertfit ori" ce apare bi. 
re, indrumare, învăţătură etc. ba'/Ştină, lunar. ~ impar.e !mitUIT hl toată ţara, 

Cămine de 7i sezomere in mediul rural: PENTRU MHSTI<:NŢA F.4MILTF:I AU OCROTIRF.A ORF"~ILOI~ ŞI "ADU-
14S unde au fost adăpostiţi, hrăniţi şi su- FOST INFIINTATE ;>;i41 INSTlTITTn, "J<":r"oR DE R,\ZB01 
....... veghiaţi 22,943 copii preşcolari şi şco-
"'-- IN ('''RI l\lJ FO~T :',IO".~ST,'.rn 
~ari. 

Cantine ,cola~: Aei copiU primesc hra
~ă, Au luat tijnţă 8817, dintre care 4.<H3 
tlroprii iar 4.834 subvenţionate, Din aceste 
.antine 164 funcţionează in Bu~ureşti -
.!Umai în Bucureşti s'au .,::rvit 5,069 mese 
!ti 2,949.404 gustări. Tn provincie nu se cu
n mş~.e numărul ueselor. 

()(\Lo,Sn DE VARA ŞI SALARII: 
r 'ntru sănătatea oopiilor s'au organizat 

COIOl li de nxă: numai in ultimul an au 
funcţi ouat la mare ti la munte 1:5 solarii cu 
2764 '). pii. Pentru copiii Capitalei aU luat 
fiinţă 1:" solarii, 1 care s'au re~reat. în ul
timile ved 10.767 copii. 

PREVENT9KU; 
Pentru co;,iiI debili, s'au mfiiu!.at pre'Ven .. 

torii! La Sbr'Lia, 1& Predeal la Timişul de 
jos, cu 101'5 (f'~ asistaţi, apoi s'a amenajat 
un altul la Buş\ .. ni Deasemenea a fo~t sub
venţionat preven~riul del:t T, Măg-urele, 

In Capitală au !Ilat fiinţă preventoriile 
dela Herestrău si ceI dela Bariera Vergului 
cu 388 asistaţi. 
LUORARI DE CONS1'Rl.1CT" 
ŞCQI.ARE: 

S'au amenajat In Cap:"ală 25 ~ocalllri de 
şcoală necorespunzătoare "pai alt.ele in pro
v1ncie, apoi câmillul vânzftDrilor de ziare 
şi căminul vâm.ă~orilor amlmlanţi cu 270 
locuri. 
OOROTlREA TINERETULUI, 

S'a dat o deosebită atenţie tir.~at:ului u· 
niver~itar, prin ajutoare ÎZola1';(" sau in 
cadrul colectiv, cămine şi cantine ·1tuden~ 
ţeşti. Astfel a reorganizat '14 căm ~e cu 
1.717 locuri şi 12 cantine cu 2478 p~
ne, numai în Capitală, afară de a('elea Jela 
Iaş-i, Chişinău şi Sibiu. 
CABANE: 

Pentru recreaţia tineretului unilVersital 
s'a donat câte o cabană., (I'acultatca de Ma. 

dicină şi Drept, apOi Comercială, Poli
toohnicei şi Medicinei Vetezlnare. 
BURSE: 

Au fo&t acordate studenţilor 252 burse 
CASA DE ODlIL.~Ă BELA SNAGO\-: 

Pentru recrearea funcţionarllor şi stu· 
denţilc.r, unde s'au servit 499 me&e cu pIs.. 
ttă şi 2188 mese fără plată, 

S'a infiinţat un cămIn prop!"iu pentn: 
ucenici şi unul pentru fete, iar altele 4 an 
fost aubve.nţionate. 

8,400 024 PFR':';O'S"~, ("HF:L"{I~DU

SE SfTIW.'\ DF. J,l'~J ~:)R.2~(i 2'0: 

Consiliui do;: Patrona,lj a intervenit ori de 
câte ori greutăţile vi(>~ii au dep1",it pe cele 
individuale. 

Cele 5.9HI eun61e locale şi cele J 9 M'ntre 
de asistemHi d!l Bucuresti. au as:"tat un nu
măr crescând de fa mii ii.. Mijj(}('ul d('· asi5-
:enţă a fost I'Rntina mUfl('Ît~~:l,;('ă. D~la 

prima cantină înf;int.ntii in Ft'b:':IrI~e l!Hl 
CJ a'ajuns in T>rovinr;" '<t 21) Cf!"t'~,~ ob«;1eşt; 

iar in capi'?'1. la 1!) cantine. 8''1,; in!"iinţat 

dea!'emenea şi restal1l':111te )"}entru ir.telec
tuali: 3 l'e",tll::\"ante in Cani7plii -Ii 6 în pro. 
vineie: la Ar~rl Hrq~ov. Bm:i\u, R. Vâlcea, 
P1~ti şi T'Z Jiu. 

A~T"T"~NT" R\TR4. XlI.OR 
Au luat fiinţă 7 arile de bătrâni şi au 

fost subvent,ionate alte 44, 
iUTE A CTlV IT" ŢI 

Consiliul de Patronaj a ;;ubv~llţjonat 71 
ciimi!1tl eulturale, 7 şcoli ţărăneşti, 5 ate. 
liere extra-şcolare şi a infiinţa"! alte 7 ate
liere proprii, 

PENTRU ASISTENŢ A DE RĂZBOI 
OONSILfUL DE PATRON AJ A CHEL
TUIT SUMA DE LFf 1.330.35iU36. Mn~
TĂl\1T) 281.165 RĂ~TI'r. ~OTDA'1'T ~I RTi> 
FUGI A 1'J IN7.1%Tn il.;-':1) PE CKI yrTI· 
LA TI CU PR (}'J'1'~R 

ASTSTENŢ:\ RI<~F{TGlATH...oR 

S'au infiinţat cămine de trec~re a refu. 
giaţilor şi ca"tÎne unde s'au putut adăposti 
şi găsi hrană. 

.O\SISTENŢA RE RAZBOI 

S'a amplificat aC}luIlea Statul",i p,'in gri. 
ja de o)l;taşj şi familtile lor, 

Comitetele locale s'au îngrijit de fami
liile lup'!.ătorilor, ale invalizHor, orfanilor 
şi văduvelor de război. acordându-Ie ajutoa. 
re in bani şi in natură.-Astf~J ~'au ajutat 
un număr de 232.2~ familii I. O Y şi ră· 
niţi din slIitale, 
OCROTmEA IX\,AL;ZlLOR DI": 
RAZBOI: 

S'a alcătuit un fişier central ~l invalizi. 
lor, orfanilor şi vă<iuvelor de ră~boi. 

Pentru stabilirea siluaţiei sociale a inva
Iizilor s'a făcUl în colaborare cu Ministerul 
Apărării Naţionale un recensămâ.nt provizo 
riu al mvalizilor pe jl;.deţe, pentruca opeora 
de ocrotire să se resfrângă acolo unde 
trebue, 

Prindpiul a fun ~a mamele văduve să-şi 
păstreZlC copi ii şi niei chiar orfanii de am
bii părinţi să nu fie internaţi în orfelinate 
dttât in cazuri ext~me, când nu pot fi pla· 
saţi la rude, 

Şi aici iarăşi s'a adoptat principiul de a 
nu se infiinţa institllţiuni noui, orfanii de 
!"ăz<bni. cu sau fără mamă, fiin1 îndrumaţj 
către ("~ntrple de ocn'tir" (I"n i r17;'ind de Mi~ 
nifrterul S[mă~i'i!ii. 

TQtnşi lIt! lU:1t fiin:?1 d0u11 {)rfe;in~te d~la 
O>1'!liiuţi, albIl la Gii?<;:ti. umtl la Cahlf1\t,· 
apoi la Rj~triţR-Vâl(,f>!I. de'lf'€'m2nea la C?"3-
iova. In toate cl17.urQ ... ,'~ T'1~trnt oontaM 
permanent eu C'1sa r, O V. ~i cu ~_. 
men t cle ce /tU i e?,3tură cu a!'E'~stă operă.' 
d'lr ("c>n~nilll d<e P<ttronaj a l"ămas ~:n 
general de Indrumllre: contml şi eo--'lrdr>-' 

nare. 
'Entre a<:e;:;tp h,<;titlltiuni (fp. ~!";~tP71t!i ~. 

ri:b'lj, mt'nH ... ,'l~'Tl 8 .. o;,miTJe T, O. V l't. !I'i 
2 1"~)jr{\".~jro. f) rnic şi 10 r~"t'"p mi1itnre, 

AS~~:'~'~:l\"'~' \ SPIT:\UCEASCA A 
RĂ:-;rr II .0 H-

A înle3ni~ funcţionarea instituţiunilO'l' 
spital ireşti din ţară, pe cale dire<:tă sau ln
directă dirijând iniţiativa particulară .. Ast
fel chim dela începutul ribboÎlT!ui Con--i .. 
liul a contribuit la Înzestl'area Şi organiza- . 
re~ unui număr de spitale bJ 7..on(\ interioa-' 
ră. numai in Buru~ti 24 eu 4n51 paturi şi 
unul In Predeal cu 50 pa~uri. De o ţn"i';1 

deo~ebilă s'au bucurat 5!litllle'" ce au !',d:'!.
postit pe răn·iţii grav, invalhii ';1' mRrii mu
tilati. 
O~ra de ocrotire spihli"e",,'ă ~ r",."t fn

lesnHă d~ ajutoarele mnteriale !H{l1~e de 
.,Naşii H diff'r!t~lor f'Ifl;tRl~. 

F~FORIILE SPIT,U,ICl;Ş'rJ 

S'au arganizat eforii spi~liceşti pe lângă 
,;pitalele din ţară, Iar a.eum se constituesc 
comitete de voluntare sociale, ~re să dea 
un nou impuls gospodăriHor spitnliceşti. . 

A FOST ACORDA l'A SOCIETA:rlWI~ 
DE BINF:FACERE fiiiV!\L\ DE 
2,8!JO.887.551 

A încurajat iniţiativa particulară acordând 
astfel sume importante socie~ăţil()r de bi
nefacere care de..c;voltau o acţiur.e rodnică, 
conform principiilor Consiliului de Patro.. 
nal 

OFICIUL AJUTOJU.iLUI DE URN A 

TA .. BARA DEL.>\ PĂULJt~ŞTl ŞI 
ŞCOALA DE MISIONARE DELA 

• \ STUIJINI: 
UNCA ŞI LmnN:\ .... Acthitatoo. a-- ti. 

In scopul acesta a reorganizat şi ampli
fjcat atelierul d~ proteze şi or~()pedie eva .. 
cuat din Cluj, căruia i-a pu~ la dispoziţie 
un fond iniţial rle 3000,000 lei pentru con
fecţionarea prote~clor invalizilor, 

fu cadrul acţiuil:ij pentru luptători, Ofi. 
ciul Ajutorului ile iarnă, a obţinut prin con
tribuţia publică îmbrăcămintea căldll:"oasă 
care a fost trimi"ă ostaşilor noştri pe 
front, Misiunea acestUi Ofieiu a fost de a 
creia şi pune la dispoziţia Consil'::1Jlui de Pa
tronaj fondurile necesare operei de asis
tenţă. 

.. ,M c.~td organiz:\ţiu~i de cu. Itura.li~re Sunt două instituţii und-e el.;;nen~ele 

., - - d -1 1 r.ere sunt pregătite îr. miJ10cul naturii pen. SI'! ()b,eryă, nl!1j ales, m mtrepnn e .. 6 ~-
t · ... '" tru munca socta:ă. dustriaJe. caro - ca tie !)ildă Indus na .--

nei _ rea1i7.en.~\ cu multă oonsecvenţă in· ASISTENTA OOPIT.ULI.Tf 
drumările genera.le ale l'tlinisterului l'tluncii DFPF.NDENT 
IIoP terenul cnltural. Airtiizi ţi se pare ne- S'a dat? deosebită atenţi~ cr~t~ oopH. 
o"'<muif sii. auzi - dt>Şi nu prea se aude - lor care dm motive econonuce, samtare sau 
!'fi îa o intrpnrindere in(lllst~al" nu ~ des, I ~~iale sunt puşi ~n inferiori-::a.te faţ~ d; c?", 
til"iCllUii şezători ('u!tornle m c::drol org. pl1l care se bucura de prote~ţ!a nnUl camm 
•• Muncă şi Luminii", Experienţa ardă. că norm'il şi a unui mediu sănătos, 
muncitorH nu fug de aceste deJcctărl rora~ A~ISTE8ŢA COPlLITJ,UI ORFAN: 
tt\ ale inimii şi ale in1clectului, t:i le doresoo Când n'a fost posibil ca orfanul să fie 
!!incer fj;T\ddi Munca şi Lumina 8. ştiut să ~îstat in familie. s'a ~ la onelinat.e, 
lA or~!li~P:>'.f' ('fi R"~t şi AA le off're ca npe.- p,vâ"du-se în ve<1e,!'@ mai intâ~ orfanii eroi-
Juri pt"l1tro o \'j>l!ă <1"" ~jmtire id!distă. F,~t~ 101' noştri. Ast!el au fost infiinţate la Cer
nnttlr~l. ca S1l treacă oarecare timp, • Jlână răuţi 2 orfelinate. la Craiova, la Calafat. 
nA.nd ml1n!,~ţ)rjl '·Or intnl tn viaţa ('uUurli ~!l r,.~esti $i 18. Mihll'i"·Urpl" Rigtritq, 

natr> 11', ~,<l p.t-r'" .. "I'lrhn constant şi pentnl P-t"i>11 r>rf".,;; -lin altă caud.. functio. 
Wăea.una indrWt. ~ U orfeililate., 

Astfel S''RU confectionat 3,333 pro"!Ne 
articulate, 210 pilon pentru membrele infe
rioare, 1485 peroohi ghete ortopedice şi 1639 
diferite alte lucrări technice, 

Pentru asistenţa famiWlor şi invalizilor 
ce necesită un tratamen~ de lungă durată 
s'au organi7.at servicii de asistenţă socială 
pe lângă toate spitalele patronate de Con-
siliu. ' 

A luat asupra sa oJX'ra de reedueare a 
militarilor orbi de război. infiintându-se la 
Cernăuţi, tm centru de reedueare: invat.ă să 
scrie, să cE'~"ască şi diferite indele"!niciri 
profe!,<i rm ale. 

La. Hi~Rrea la vatri'i li R'a dat militf\rilor 
orbi o fnb1i't de scriI'! .Br "tll1c", U1" ~ti~ou, un 
1,P-"I' ,..~,.~;", Qne~hl;o; ;P" ""'0NL. ca"" au ce. 

rut câte un aparat de radio.. 

ACŢIUNI SPECL\LE 

Una din preocupările Ajutorului de Iar
nă a fost creiarea de venituri (}rm exploa
tarea unor produse de care nimeni nu s'a 
ocupat până acum: jind, ca .. ta.nele săiba.; 
telX'. plan~le medIcinale. viernlli de mă • 
tasă. 

Pen tru aprovizîonarea spitalelor In 

cadrul mun~ii de rbboi Il tineretulU:i şcolar, 
extr • .,...::olar şi premilitar s'a organimt co-. 
lecta p!anteJor medIcinale şi s'au eo1€Ctat 
400 kgT. plante verz1,adkă 90 de kgr. pian_ 
te ttsca!e. 

Pentru vâ.nzarea lor s'a de5()'hJs magru.i
nul ..,Bumen'j de leac". 

4f'\optip "_ ... _ ••• 
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Fabri CI de Pălării ~ Cloşuri R. Decker şi Comp. S. A. 
.IlAlaOLIA -

CONVOCARE 
~cţîonarl1 Fabrlcei de PAllrft fi. CI oşuri R. Decker et. Comp. S. A. din Jim

rolia, sunt invitaţi a lua parte la Il 

XV ... ADUNA.RJ: GEN]! RALA ORDINARA 

~are ..... avea loe in nua de 13 Aprl1i~ 1944, ora 10, la sediul societăţii din Jim-

bolia, str. Moţf1or NI'. 13, eu urrnItoaPea ordine de zi: I 

1. Deschiderea Adunării Generale, alegerea unui'- grefier şi alegerea alor 

doi acţionari pentru verifi~ procesului verbal. 

2. Raportul Consitiului ~ AdmtnII traţie. 

•. Raportul Comitetului de ....t.. 
4. Aprobarea btlanţului acordarea deselrclrli de geetiune a consiliului de 

Administraţie şi a comitetului de cens<?n. 
5. Hotărlre despre tntrebuinţarea b eneficiului net realizat. 

6. Eventuale propuneri. : 

BILANŢ INCHEIAT LA :ft' DECEMVRIE 1943 

ACTIV: Cassa Lei 1,189.365; Efecte de Stat Lei 503.566; Debitori Lei 
1,134.764; Creditori Lei 1,645.749; Clădi riIe fabricei Lei 4,731.177; Locuinţe Lei 
2,525.535; Maşini Lei 7,259.406; Instala ţiUni fabricei Lei 2,596.654; Instalaţiuni 

de birou Lei 99.122; Mărfuri Lei 8,988.811. Total Lei 30,673.949. .' "'-...r.; 

PASIV: Capital sodal Lei 12,000.00 O; Fond de rezervă Lei 2,550.000; Fond 

de amortismente Lei 12,397.735, Amort.1943 Lei 1,678.785; Total Lei 14,076.52"; 

Fondul "Robert Decker" Lei 100.000; Fondul creanţelor dubioase Lei 301.370; 

Dotatia 1943 Lei 56.738; Total Lea 358.108; Fondul "A. P." Lei 3.071; Report 

din Hl42 Lei 100.888" Câştig net 1943 Lei 1,485.362. TQtal Lei 1,586.250; Total 

Lei 30,673.949. 
'. 

CONTU..:.. D~ PROFIT ŞI PIERDERE 

PT.FRDERE: Impozite directe şi indirecte Lei 9,616.016; Cheltueli de uzină, 

birou. voiaj, salalii etc. Lei 12,070.194; Amortizări 1943 Lei ] ,678.785; Câştig 

net 1943 Lei 1,485.362; Câştig reportat din 1942 Lei 100.888; Total câştig Lei 

1,586.250; Total Lei 24,951.245. 

PROFIT: Beneficiu brut la mărfuri Lei 24,850.357; Câştig reportat din 1942 

Lei 100.888; Total Lei 24,951.245. ,~ ... ~ .... " ...... , •. . ,..~ 
Pentru contabilitate: EANN ~DALEBRT, contabil autorizat. 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE: 

86. FRANCISC DECKER. se. ELIE MARCU. 58. GHEORGHE GAROrncu. 
preşedinte. .,t..' .. , .' ,'<.,,~~""" .. 

Verificat şi găsit in conformitate cu registrele: 

COMITETUL DE CENSORI : 

~. LAURENŢIU QUINT. ,85. MIHAI BAUER. ss. IOAN SUICIU. ~. 
_. 'f;~ contabil aut, 

eONVOCARE 

Acţionarii abricei de Pălării şi Clo şuri R. Decker şi Comp. S. A din Jim
bdlia, sunt Invitaţi a lua parte la 

:ADUNAREA GENERAL·A EXTRAORDINARĂ 

care va avea loc in ziua de 13 Aprilie 1944, ora 11, la sediul societăţii din Jim

bolia, Str. Moţilor Nr. 13. cu unnătvarea ordine de zi: 

1. Sporirea capitalului social dela Lei 12,000.000 la Lei 18,000.000. 

2. Modificarea art. Nr. 3 din Statu te. 

t"< .... , TEXT VECHIU : TEXT NOU PROPUS: I 
ART. 3. Capitalul social al societăţii ART. 3. Capitalul social al societăţii 

pe actiuni este de Lei 12,000.000, adicA este de Lei 18 000.000 adică Optspre-
Lei Pouăsprezecemilioane care constă . . .' ~..' • , . 
d· 12000 băţ' d ţ" 1 I zeoomUloane. unparţlt m 18.000 a.cţiunI m, uc 1 e ac lUnl cu va oar\. . 
nominală de Lei 1000. în valoare nominală de Lei 1000. . ,'. 

Acţiunile sunt la purtător. Acţiunile sunt nominative. r~ 

Acâionaril cari doresc să ia parte atât la Adunarea Generală qrdinarii, 

~ât şi la Adunarea Generală Extraordin ară, sunt obligaţi să depună acâiunîle 

lor, la Casa Societăţii cu 5 zile inainte de data ţinerii Adunărilor Generale, tot 

până la această dată, se vor inainta in scris orice propuneri llentru Adunările 
Generale. . .. 

Dacă la data indicată în convocator nu se va in~runi numărul de acţionari 

necesari pentru a putea aduce hotărâri valabile. ambele adunări generale se 

Rm~nă pentru ziua de 21 Aprilie 1944, când vor avea loc la aceiaş oră şi în ace-

las loc. eu orice număr de acţionari prezenţi. ·"~'~'·'·"4o;., ......... ..-". 

Faceti-vă rezerve de apă pctabilă 
Subsecretariatul ele Slat liJ, Aer"J.lui 

p"iu orJiauL Nr. S03Ul944., fa.oct ou' 
JJ08Cu.t eă. In urma boiI:nb&rda.meDteloc 
aerte:ne efeCtuate 8.8Upra oraşeior, ae 
pv&te intampla ea. unele gospoaă.rii sau 
t hiar intreg oraŞul, la ua moment dat, 
poate să. ră-mână fără a.~ă potabilă,~PClD 
J.t'mar9, pentru. a preintâmpina acest ne
aj.lllS se pune in vedere populaţiei să-şi 
; a că rezerve de apă. pi!îIltru ei fV a zile. 

~t.r. HOoig, Î.D faţa Cimi,i.rului sâ.rbeac; 
CalEa Lirx-vei., oolt eu Str. Pum.mer; 
Str. ll. Kogă!niON.llU, in faţa gării; Pia
ţa Museolini (Coronini); Str. Şt. O, 10- . 
~if, eolţ eJ'l Soarelui. 

Circ.. ill. Elisabetin: Str. C. Brâmo. 
':eanu, oolţ ou Str. Romulus; Piaţa 
Plevnei. 

Cire. IV. Iosefin: Str. 1. C. Brătianu 
dinspre Sp1. T. VlAdimirescu şi Bulev. 
Berthelot; Str. 1. Văeiresm, eolţ C'Il Bul. 
Carol 1; Str. Be.nstul, tm}ţ eU B'Id. Oe
menceau; Cimitir, la Intrarea I~; Str. I. 
C. Bră:janu, in faţa gării; Str. Gării, 
('rIt, cu C',.elu. 

Circ. V. Me-ha.la: Str. Martirul Leuou. 
ţ:a, eolţ eU Str. BucO'Vinei; Str. !>r. Şa. 
g'O'Viei, colţ eu Str. Bandll: Piaţa AVT"8.ln 
I&DO'U, In faţe. primăriei; Str. Mircea ee! 

In căz ei refacerea oonductelor ~ api 
ar necesita timp mai indelungat, publi
căm mai jos fântânl1e pttbhoe forate f}i 

prevăzute cu pompe de mână marcate C'1 

inscripţia ,.,Api de băut" pentru ea po
tlu1aţia să facă recunoaşterea ~ .tim~ 
a looul!'li unde se găsese aceste fantAn! Şi 
de unde se pot aproviziona. cu apa. neee·~ 
.sară pentru trebuinţele gospodăriei-

" Bi1rftn. eoIţ cm. Str. Pl.avoŞin; Str. 1. Go-Aceete ftnUnl 8Url: 
Ciro. 1. Cetate: Cimfttrul M'11itar; 

:Piaţa Unirii; Piaţa Mărăşeşti; Piaţa 
Hrllliade; Praţa. Adolf Hitler (Piaţa Te
bea) ; Piaţa Horaţiu. 

Circ. n, Fabric: Col00.ia Kunz, Str. 
No. m; Str. Toraculuiln faţa şeolii; Str. 
r. KJein, colţ eu Str. Balaş; Str. Iosif 
Vulcan. eolţ cm. Str. C. Boltao; Piaţa 
Sarmisegheh.,~, In faţa Biserieii: Alela 
Oc·tavian Goga. către pădurea. Verde; 

nm, oo)ţ .n Str. Lă:ptt.<;lneanu; Cal. Bog
dănestilor. oolt cu Str. Alexnndrese,u: 
Cal. Bogdăne~tiilJr. colţ cU Str. Umbre:: 
Str. Moiee Doboşan, ~olţ cu Str. smv: 
rker; Str. 'fibl'1l1ul, colţ (1'l Str. I. R&ţiu: 
Str. A. Donici, eolţ cu Str. Pir.tornl 
ll,man; Str. Banul Severinului. cOlţ C\J 

Str. Apollo; Str. Sacr.dlll, toolţ eu Str. 
Man;;nelor: Str. Marlnescu, colţ eu Str 
năzbnen~: Cal. Bogdă.neşti1or, eolţ fiii 

Rul. Cetăţlt 
••••••.•• ,_ •• " ........ !* .. ~:~ •.•.•• -............. 5 •• 

~~ 
P H o B U 5" 

Societate anonimă technică Si da electricitate din Timi$4in 

CONVOCARE 
FIRMA ,.PHOBUS" 8. A. 1IJ'1lC'lINlOA ŞI DE BLEOTRICrrA'l'B DIN ft.. 

MIŞOARA} PRIN PREZENTA CONVOACĂ PB TOTI A01'IONARII LA ADfJ. 
NAREA GENERALĂ ORDINARA} OE SE VA TINE IN ZIUA DB 16 APJtl. 

. LIE 1944, LA ORA 11 A. M. IN BIROU 1. FIRMEI DIN 7'lMIIJOAR.~ W .. 
. STRADA 1. O. BRĂTIANU No.. !9, ou URMATOAR.EA ORDINE DIf N: 

. 1. ,CONSTITUIREA BIRQUWI. 

!. RAPORTUL OONSILIUWI DB ADMINl8TRATIB· ~ AL CBNfXMI.. .. 
LOR. 

3. PREZENTAREA BILANŢUUJJ.;i,;I,:~. 

4. APROBAREA GESTIUNII~ DESCĂROAREA ADMINISTRATOR/lbB 
ŞI CENWRILOR, APROBARBA BILANŢUWI 81 RJlP.4R:TIZARBA. BE .... 
FICIULUI NET. 

5. ALEGEREA CENZORILOR. 

6. RATIFICAREA DIVERSELOR HOTĂRÂRI LUATE DE CONSIL/04, 
DE ADMINISTRAŢIE IN lJURSUL AN ULUI. 

7. RETRIBUIREA ADMINISTRA rORILOIt. 

3. EVENTUALE ALTE PROPUN BRI. 
D-Nll ACŢIONARI OARE DORBBO A UlA ~ÂRf'B LA. I ADUNAB1JA 

GENERALĂ ORDINARĂ, SUNT RUGAŢI A DBPUNB ACTIUNILE LOR LA, 
CASIER/A SOCIET~ŢI1 PANĂ GEL 11 AI TARZRJ U 6 APRIUB 19.M. 

BILANŢUL INOHEIA.T LA M DJOC:I!XVIWIliH3: 

ATIV: Cassa: nu.merar in cassă. Lei 41.594. - Mărfur1 Le! T,4:".e2f. -
Debitori Lei 5,715.472. - Total Lei 13,234.693. 

PASIV: Capital Lei 4,OOO.(X)(). - Fc:u:l de reeeni. Lei 1,4:'1"-738. - P...s 
de rezervă pentru ereatn·ţe dubioase Lei 615.787. - Creditorl Lei '.t05.1.36. -
Impozit pe salarii Deplătit pe Deeemvri e 1943 Le! 92.650. - Banef'lolui Aet ta 
194::1 T...ei. 2,64!l.382. - Total Lei. 13,234,693. 

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE INCHEIAT LA 31. DEN"!MVRlE 19t&: 

SPESE: Chirii Lei 376.171. - Salarii Lei 6,525.189. - Casa ~ Le( 

413.333. - Incălzit şi luminat Lei 71.862. - lmposite Lei 1,763.1M. - a.el
tueli generale Lei 3,783.447. - Benetiot- net in 1941 Lei 2,64:6.m. - Total t.f. 
15,579.548. 

VENITURI: Venitul brut la mărfuri Lei 15,579.548. Total Lei 15,579.548. 
CONSILIUL DE ~TIJI. 

Verifica.t ,i giait in concordanţă ca. registrele. 
COMIT.ETUL DE CIDNWRI. ...... ..... " ........... ~,.,. ...................... -....-..-.... .... 

HOMES'PUN 
industrie casnică !IT r - , 

propr, EMILlA Dr. SARBU ,i HAASZ VICTOR 

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

nruna.1 la sediul sia din TIM1ŞQ.UA IV. STR. BONN AZ U. Tel.: SS-mt 
Inreg. Cam. emll. 69/150/1943 . 1728 
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DE TOATE SI PENTRU TOTI = 1 

'_Do HABEŞAL ANTONESCU A ADUS 
\Ui.ŢU!IIRl ULUI GENJ<.;RAL PALAN
j,&ANl1. Bucureşti, 21 S. p. p. transmite: 
t .. ~ Ion Antonescu, CondneătO'Mll 
~tului & adresat o scrisoare tilui general 
~lingea.nu, Comandantul Corpl11ui 2 Ten
~ la caxe-i mulţumeşte pentru servi· 
~ aduI!Je in~elor generale ca prnfeet 
! poliţiei capitalei. 

- D. CORNEL OLAR-TU A FOST PR(). 
OVAT DOCl'OR, In Monitorul Oticial nr. 
din 16 Martie 1944, pal'bea II-a, a fost 
bUcată promovarea de dr. in medicină 

in ară a tânărului Corneiiu vlariu, fiul 
nie OIRriu, mare proprietar e,grieol din 

~ID. Utvin. 

'- CONFERINTA LA IN-SYITUTUL 

s, ANCEZ. Miel"cu~ !)9 Martie ma 18.30 va 
. Il loc la Liceul Comercial obirmuita con· 
rinţă. săptlimanală a Jnsti:utului FranOO1 

.
Ftru Timişoara. Va vorbi du Marya 
t~ka-Sergescu Mspre "Balzac et la 
~t~e Hanska·'. Intrarea liberă. 

1- ŞEDINŢ.\ CERCULIJI MATE~{ATIC 

~
L SOCUlI'AŢn DE ŞTIINŢE. Cercul 

, iematlC al Societăţii de Ştiin~ din Cluj. 
imişoara va ţine şedinţă Mi"lI'euri, 29 

. orele 18, cu UrmătORre& ordin~ M 
~: 1. dr. Mircea Drăga.n: Despre integra
ha ecuat»ed mClIU'branelor ~t:angulare 

~
' rin metoda lui Picone. 2. dr. Cnius Iacob: 
. problemă la limită in legătură cu leoria 
, rczentăl'ii eonforme. Şedinţa va avea loc 

.' sala I. Matematici la Facullc1.tea de şti~ 
.te. Timişoara, Bul. Diaconovici Loga 11a. 

i - LA 1 APRILIE CRT, TONlE nUGE-
ELE l'AŞUNILOR VOR Fi APROBATE. 
n deccursul săptămâl1ii toate bugelele pă

, uniloI' comunale ~ comune vor fi wprobate 
e C6mitetul de condu~ere & Camerii de A
ri.cultură Timişoara 9i trimise spre execu-
re, 

, - ('()~IISIA JUDETEANA PENTRU 
NDRU~LUU~A lNVA'!'Ăl'IÂNTULU A· 

, ,&1001.. Comitetul judeţean pentru 5ndru-
~larea mvăţămân".:ului şi propag:mdei agri
cole in judeţul Tim.iş-Torontal se compune 
din: <lI general Const. Daliceanu, pr~ectul 
jlldeţului, ~ Pavel preşedic.tele Came
rei Agricole Timişoara, ar. Ioan Martin di
rc:onll Camerei 1i in&p. şcolar judeţt>an <lI 
Dumitrescu. Totodată s'a întocmit şi planul 
de a.etMtate. 

_ ŞOOLAR.E. Dns. Ana Maria Teodore
scu prgfesoară titulari definitivă la li
ceul de fete din Alba Iulia, a fost numită 
pe data de 19 Martie a. c., inspe,~toare se
cundari pentru ânvătămân!ul particuiar şi 
con.f~ional, 

- ~mURE DE GES'fIONAR. D. Pop 
Danilă a fost numit gestionar ~n bani şi 
materiule la Subinspectoratul P. p. şi E, 
E. Timiş-Toron:al. 

- COMISIA PENTRU DEFRIŞAR·E.r\ 
HiBRIZlLOR La 2 Aprilie se întruneşte 
la Camera d~ Agricu1tu-ră comt,ia prevă
zută. in legea pentru defrişarea hibrizilor. 
După. această dată nu se mai primesc in· 
tilmpinări la def!'işarc. 

...:.. Pt\OllRILE CmlU~F;I. Pădurile 
moşnereşti şi răzăşeşti precum şi corou 
r.ităţile şi composcsoratele de păduri nu 
trec sub admimstrarea comune;:-r respecti
... e dacă n'au adoptat statutul pubiicat in 
Monitorul Ofic, ~r, 66 d;n le Martie 1943. 

- REn~PŢION ARF;. Prin decizia pre.
fecturii judeţului TiIr.iş-Torontal N:<, 
2(){)98 s'a efeotuat recepţionarea provizo
rie a lucră.rilor .. c!critoare la încii.lzirea 
centrală a nOlll':u palat ndmin·istrativ, 

- CONDUCE:RE.4- CARIEREI DE PIA· 
TRÂ DIN LUCAREŢ. D. Iesi! Penţia sub
direc:or la Prefectura judE1ţu1ui a fost in
credinţ,at a indep!ini funcţiunea de !lI'eşe. 

dinte in comitetul de conducere şi de con
trol aI Carierei de piat:-ă. din Lucare\. 

- LUCERN,\ GR .. \TUlTA. Camera de 
Agl'icullură a judeţului Timiş-TorontaJ 
distribue 500 kgL'. seminţe de 1ucornă. in 
mod gratuit pentru infiintarea de lu~rnic
re eomur.ale pe păşunile din plasele Recnş 
fi Bu'\laEJ. C<,munele ~e VOT' ad"csa do ur. 
1..eJ:&1a oc:oa1eJ.or uricoJe re.oweclive. 

- ADUNAREA \70LUNTAItJLOK DIN I 
1918. In sala de iestivită!-i & Pr~măriei Mu~ 
nlcipiului Timiş0ara a avut loc im o ma:re 
aduns-.:-e a voluntarilor din 1918 in cadrul 
căreia a luat cuvintul şi d. cons!l~er :mini&
~al dr. Aurei Cosma. AsUipr8. a(:estei adu
nări vom reveni cu un reportagiu speclal. 

- DL. D:? lULm CO~TE A OONF'Eo 
RF..NŢI-\'I DI';SJ?R~ .t:MANUI:L UNGU. 
NEANU. D. dr. iuliu Coste avocat f06t 
prefect, a conferenţiat la TeatT!ll N~pona1 
in ziua de 26 Martie, de'3pre Emanuel Un. 
gul'eanu, în cadrul festivalului dat ăe Că· 
minul de Uceniei. Vom reveni, eu amiinun· 
~ bl cadrul unui reportaj. 

- DATI EXEMPLU PE .JUDET. Pen. 
tru faptul că d. Gireetcl' şcolar TUlea Mi
hai din com. Nadăş, 1mpreună cu locuitori,; 
comunei, au fost citaţi pe judeţ de. d, ge.
neral C. Deliceanu prc!ec".:ul judeţului, 

pentru faptul de a fi construit o sală de 
mese pentru can ';:Ana ţcolari. 

- DARURI P:E.NTRU RAN1'J.'L Şcoala 
de copil mici Nr. 11 din Timişoara a vlzi~ 
tat 3pitalul Z. r. Piari."U, impărţind răni
ţilor prăjituri şi ţigări. 

- MIŞCARE IN CORPUL MEDI(,lLOR 
VETERlN ARL O nouă mişcare !n Corpul 
medieiior veterinari pendinte de min1r>te
rul agriculturii a apărut în M01<ii. Oficial 
Nr, 72 din 25. Martie 1914. 

- CONFISCAREA UNEI INSTALAŢII 
DE PRESA, l,<mANEASCA. Se confiscă. 
in folosul statuluÎt intreaga instalaţIe de 
presă ţărănească a locuitorului Wcl5berger 
Matei, din corn, Sânandrei. jud. Timiş-To.. 
ron"!:al. 

- REClTALUL DE PlAN GtlNTlIEB 
WEINJl:RT. In una de Vineri, 31 Martie 
c.r& 20.30 va avea loc in sala fes!;ivă a Ba
naţiei recitalul celebrului pi&ni.st gesrmau 
GUnther Weinerl, In program o selecţiUlM 
de bucăţi clasice: Sonata mi-bt"mol major 
de Haydn. Sonata intâia de p;an de Beet
hovezt, Op. 2 in fa major. seri!'ă. inci CU 

totul in spiritul lui Haydn. Ca un giuvaer 
de romantism va cânta. pianistul Scenele 
de copii Op. 15 de Schumann, ia!' ca închee
re două minunate opere de Chopin Fanta
sia op. 69 şi Balada !n sol minor. 

- INSPEC'J'IE. Dl. director ,,1 C&meTei 
de Agrieultură, ing. Dr. Ioan Martin Il In .. 
speetat In ziua de 27 Martie Clcolul Agrl4 
001 Giulvi'iz, in comuna Rudn'a. 

- BRUTA&IILE CO~l(J.NAU: NU VOR 
PLATI TAXE DE AUTORIZAREA 
FUNOŢIONAREI. Brutăriile 6ă~ti in~ 

fii.n.ţate de români elnici sunt scu!iLe de 
orice taxe sau impozite sanitare pentru 
autorizare din par..ea organelor sanitare, 
carI V(fr faoe controlul şi 'XJIl' elibera au
torizaţiile de flUlcţionare fără a se plăti 
vreo indemnizaţie. 

- TRANS"'ERARE. Maxim Ci.Jlmnu 
gardian. puoblic dela Pol. 'I'!ghina a fOBt 
t.ransferat tn interes de eervieiu la ~ 
tura Timişoara. 

- EXPORT DE SARE RO~lANEASC.\ 
JN SERBL<\. In cursul lunei viitoare. Ro· 
mAnia va exporta 10.000 tone de sare In 
Serbia. 

- NIDIIRE. D. ing. Garda Traian ee 
numeşte asistent la catedra d~ industrii 
agricole dela Facultatea de Agronomie & 

Politehnicei din 'I'imişoara. ...... ~ .. , ......• ~~ ................. . 
Solemnitatea deschiderii cursurilor 

universităţii libere Jl'luncitoreşti 
din Tintişoara 

Sâmbătă, după masă, in sala festivă a Li
ceului industria.l din Timişoara. S'& făcut 
inaugurarea solemnă a CU,l'surilo:;:, Universi
tăţii libel'e mlUldtoreşti din Tirr.#>ara.. in
fiulţ.ată. din iniţialiva diu! ing. Ştdan Ar
delcanu directorul Liceului şi Cll eola.bora
rea .,Astrei bănăţ<)ne" şi C:l!llerei de 
Muncă. 

Au fost prezenţi la solemnitato domnii 
ăr. Gh. Ciupe inS!>. general administrativ, 
Sabin Evuţianu ir.sp. general şc"lar, Petre 
Popescu insp. general al muncii, Gr. S. Ha
ţl,eganu preş. Camerii de Comerţ, 1. Ma!'gan 
preş. Camerei ~ MUl'.că, dr. Titus Necşs. 
dir. B. N. R., prof. univ. dr. Erast Tarangul 
dela. Facultatea de Drept din SilJiu, dr. Şt. 
Cruceanu preş. com. şcolar, dr. N. Table, 
dr. Al. Butoarcă fost deputat in Sktţpcina 
<lin Belgrad, pl', M. Şora, diMOn Gligor, 
prot. Curea, Tr. NovaA!, BOzg&!l etc. apoi 
numeroşi muneitori Iti meseriaş!. 

S'a oCic!at un serviciu religios dt:. păr, 
MeJentie Şora şi diaconul 1. Gli,'tor. 

PăI". Şora a adus bineeuvânurrea biseri
cii, la aeeastă solemnitate menită să ridi~e 
sufle!eşte şi proiesional muncitorii . 

D. ing. Şt. Ardelea.nu ti. mulţumit şe-fiilot" 
autorităţilor şi mstituţiilor muncitoreş;"l, 

pentru participare !fi imbrăţ~area acestei 
cauze. 

In cootinuare d-.sa a arătat motivele cari 

l-au detenninat să ia această iniţiativă, me
nită să pună la dispoziţia xnes~lWii1or şi 
munoC~orilor cunoşb~ţe profesionale şi teh
nice, atelierele şeoalei Şi rezultatele tclu1i<» 
obţinute in aceste laboratoare. 

A schiţat apoi programul ace3:m univer
sităţi libere muncito~ti cursurile, ea.ri se 
vor ţine şi şi-a exprimat nădejdea ci ele 
vor da rezultatele scolJULte. 

D. S3Ibin Evuţlanu inspector 6e."leraI şco.. 
Iar ",,1 preşedintele 'tAstrei Bănăţene" a ac:lmI 
salutul aees~i instituţii, aI'ăthd că n 
l"prijinl CU tot sufletul această. iniţiativă, 

meni-tii. să ridice starea culturală şi ~rofe
sională a muncitorimii timlţl.orelle. 

D. dr. şt. Crueeanu In numele industriei, 
a arătat eă va da tot sprijinul material, 
pentru realizarea acestei frumoase idei. 

D. dl'. Gh. Ciupe inspector geu.n-al admi· 
nistrativ şi Petre Popescu inap. general 
al MlIDCH, au adU6 salutul acestor instituţU, 
felieitând pe or,ga!lizatori, pentru frumosul 
lor gând de ridicarea muncitorimH. 

Au mai vorbit domnii dr. S. Haţieganu 
prefJ. Camerei de Comerţ şi din p'8rtea 
eursiştilor muncitorul Cioba, după ~!U"e d. 
ing. Şt. Ardeleanu şi-a desvolU!.t conferin
ţa cu subiedt'\ ,:Intere~ comune tr1tre ln· 
dllstr:le ,i tnvătămân~nl pr()~i('l"al". 

S'a reprezentat apoi câteva filme cultll~ 
rale. ,"4' 

A cheltuit banii 
FAPTE DIVERSE 

mamei sale 
Condamnat pentru ultraj Tânărul BogdanDăni1ă. hl etate de 15 

ani, d:.n Lipova, a afla.t că. mama sa.. a· 
\/'ea depozitată la. veCină suma de lei 
9000. Simţind gustul ..mei petreceri, t,â. 
năruI Dănilă s'a. prezentat la vecina a
mi.nlită, anume Uivari Iuliana, spunân
du-i că a fost trimis de mama. sa pen
tru a-i Cere banii. 
Nebănuind că la mijloe e vorba de o 

înşelătorie, U.vari Iuliana i-a dat banii, 
pe care a.poi tânărul ';)ănilă i-a cheltuit 

Pentru acest fapt, Tribunalu1 l-a. con· 
damnat la o lună închisoare eorecţiO' 
J1'11ă, cu ml~Dendarea 1;Je(ieIllSci pe t.iInD 
do s.rei &;Di ~ 

Ioan ErOs, din Sânmartirml Maghiar 
a fost condamnat la 1,.000 lei amendă, 
pentru ultragiu im[·":Y:~· şefulUi postu
lui de jandarmi, din Ote1ec, Târlescu 
Ion. 

Impotriva acesW'i sentinţe, s'a făcut 
apel, care fiind judec:lt zilele acestea de 
secţia IV-a Trib. în comple.tul amintit 
mai SUB, a fost pronu'1ţa.tă o nouă Sen· 
tinţă. pl'in eare Ioan ErOs a fost con
damnat la lt8.Se luni inchieoa!'e ooreC
tiQnnlă, 30ClQ le: amendi ~ă Si 15.000 
lĂ a.m.endĂ Civili 

F 

, 
- D. Dr. RADL"LEl' NUMIT OONFF ... 

RES'JIAR LA POLITEllNICA. D. ing. dr, 
Remus Răduleţ a fost numit conferenţiar 
definitiv la conferinţa de tehnica carenţi
lor slabi, dela l;-~culte.tea de Ele:clTODl.e{'a
nică a Politechnicei din T.j mişoara. 

.:.... APBOVIZION ARE.\ CU TL'lBRE. 
LE UlPOZlTUI.Ll. EXCEPŢlO.';AL DE S 
LA SUTA A COl\n~RCf.\N'f1LOR ŞI IN
DUSTRIAŞILOIl.. Mmisterul Finanţelor 
gnul)a la cunoştinţa gf'neraiă ei dispoZlţiU
nile Legii ImpozitulU! Ex:eepţional II ]a 
sută s'au prelung'it :,i pe eXf:rdţiul lin an
c:ar 19'14-·1945. In conseemtă lnvităpe 
comercianţi şi indus~l"ia,i Iă se apMVIUo.. 

ne:r.e cu timbrele impozitului erc.epţiona.l 5 
la sută in stoc suficien!. eonsumului, având 
tr. permane.,ţă. timbre pentru cel pu~ 15 
zile. Această reeoMOl!daţie se faco in ur. 
ma rapoartelor primite, care constati că 
uu număr important de intrep~inderi nu 
au stoc de timbr~ necesar nici pcn tru eon
sumul dintr'o si.'lgură zi. Toto(;ată Minis· 
terul Finanţelor mcunoştiinţează că & tn. 
fiinţat echipe volante de control in veder~a 
it!.tensificărei controlului la Legea. Impo· 
zitului Excepţional 5 la sută şi invltă p!! 
comercianti şi industria~i să aphce la vân· 
zărl1e ee fa'O impozitul mo::oepţional S la "". 
tii pentru a nu da naştere la aplicare de 
~cţiuni. 

- :;;'E,.1\IINTELE DE FWAREA 
SO.mELUl PUSE IN GAl. S'au Elat 
d!sp01.iţt.1nl ca, in eazul C'.,!nd unele .sto. 
curi de seminţe de floarea soarelui ,a
iate la binei vor trebui ~ă fie dep1asate 
spre guduI şi vestul ţării operaţia. se va 
indeplini sub supravegherea Camerelor 
agricole din regiunile respective. Stocu
r;]e vor eontiDrJa însă a fi considerate 
sub gaj şi nu vor pUtea fi distribui~ 
Înainte de a fi fost scoase de sub gaj. 

- COTA DE lU!.~'lNERI. Unii antre
l.t"enori de lucrari a.u cerut ca, prin de: 
rogare dela. legea oOntabt'lităţii la plata 
a:tuaţiunUol' provizorii de ber,iir~ să li 
se reţină numai o ~tă. de 10% in 100 4e 
1.6 deoarece aceasta depăşeşte benefi' 
{'in! de 10% ce li se a.cordă fapt ce le pro
duce mari dificultăţi de finantare. CeTe
rea 8 primit o soluţie negativă. r.amâ~ 
l'lhnd să se oontinue aplicarea actualelor 
d:spoziţiuni legale. 

- IMPORTUL SEMThŢELOB DE 
BUMBAC. Organele de resort 611 fO$t 
an.unţate ci. in lfJJ'ând va începe expe~ 
merea & 60 de vagoane seminţe de bUIn. 
1>a.o cumpărate din Bulgaria pentru a fi 
distri·bmte d'Jltivatorilor. Sămânţa se v_ 
dIstribui pe baza unui preţ unitar fIXat 
potrivit normelor tn vigoare ti PUterei 
de germinaţle a seminţelor, 

- OBUGATIVITATE.~ DECLARA· 
SD AUBULUL C11estiunea dacă decis.
rnrea aurul şi valutclor este sau nU obli
gatorie Sl:lfere discuţii contradiCtorii in
trueât'din dispozi~uni1e le'gii nu rezultă. 
în mod categoric că posesorii de aur şi 
valute 1rl19comercializate sunt 1ndatoraţi 
să. înd~plinească formalitatea doeclaraţ,iu~ 
!lei. Chestiunea interesează să fie preei
z.'l.tă atât pentru a se evita. interpretări 
juridice var,fu,te cât şi pentrl\l a avea la. 
di's.poziţie un mijloc operant de a cu
M&şte şi eventual de a înlătura tezauri
zarea, Ea a fost examinata. in consilinl ~ 
avocaţi a.~ Statului şi s'a ajuns la ocmclu· 
zia că este nevoie de o legiferare CU dis
tloziţiuni precise în această. privi.nţă. 
Deocamdntă, nu s'a luat nici O altă ho· 
tărîre rli.mA.n\nd tn contimtare n€'lllod!ilfi
eate a-ctualele disoorlţillni. 

- ltIACADAl\rn.un DE I>RmIUIU. In 
vederea macadami7.ărli drumului jud, Li~ 
pova-Ch:zătău, re porţ:unea Şu~tarovăţ
Labaşinţ, s'au luat toa":; măsurlÎe pentru 
procurarea materialelor necesare. 

- INCUNOŞrINTARE. In conformitate 
cu Decîziunea Ministerului Eeonc.miOl N,,· 
ţionale Nr. 381 publlcată in MonItorul Ofi
c':al Nr. 415 din 23 Februa.l'le 1944, Toţi de· 
ţinătorii de făină. alH ,i gris voi' plăti di
ferenţa de pyeţ la rărflă pftnll la dabr de ~. 
Martie 1944, prezentând l'ecipil'8 de p~ati\ la 
Administraţia Financiară Biroul Taxelor d. 
Con surna ţ.l.e.. cunoodnd că cei ~e ~u se T~ 
el')t,r("!"n'~ (!'<;1'1"7:<;'!I;li1t\'r 'n y:goare. 11 .. 
JQf dre:>a a.c~ de r.ontra,vEmţie,. 

... 

---------------------------------------------------------------~ 
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miCA PU~UCIJATE 
• M 

I l1li .. v,. ~PIlre În fieeal'f'.. Anunţllri 

- priIaeH la Admini.traţia :&iamlui in Str. 
lIiritofU Nr. 1. l'elllfo'l Nr. 11·28. 

Cereri şi oferte 
de serviciu 

t'izitaţi ~. incredere ,i faceţi COmen7.ile 
])yoa.~~ă la salonul de croitorie ŞI lll .. " .~ 
de damă şi lingerie l:ărbăteasc:ă a u ";:111-

Bei FELICIA IONESCU,Arad, S~r. V,ude 
Stroescu Nr. 5/a, 

Vânztri .- CumJlăr~,ri 
ClJMPĂR răsboi de ţesut, sb:!'iu de mâ· 

nă Adresa la ziar. 

.... "âRZ8"e :.>voltre smirna ~'eritabIl mări

-- .ix4 mtr, Adrffl:l: J.geutura (;h. Ca
... Str, Emlnesou 17. 

Diverse 
"iilllk'ir". JOf!t~inţ"'or wm1e şi eamrrilur mo

Mlate. Agel,tura "C'.lmar," Strada Emi
.~~::u 17. ~laj 1. hrl:'g la Ci.lm <:ie Com, 
,kId. 8t1b Nr, F. J1334!94.3. 

Cel mai frUltOS 
Capitol Îi1 

cii]c~a 

li.ra~ 

e 

A,; ... ntur;. Cit'nI'TlIIă dE' vâ.~M,rC' ~i cufrlpăra
ro?21 nr,'b!;~lor. CO~fA,N :iH;"OP::iHE 
Ar"fj ::lr M .Smincsc'l .'1~ :7 .~t'lj, 1 Te· 
!rf0r', <'fj·fli. Inreg la CarI', de Com. şi 

luai",:'!!!! 8l11:'1 ~r. Fi 11::\3 ~'J;l'l3 
Ca ... !'! d.' \'ii01zve: Ca.~'i pill'uru,ară ll".O
Qerr. '\ '\o r .. mer~. d~ baie !Ii ~"ădin~, j~ngă 
!tr rct-ftl=,'ce'.f&'..:. 2 m:Uoilne - VIlă 
"'f,d~"!dl cu do..:ă atIRrtan.el\te. ţ::ărlină şi 
.~;arll), in f;entr'l 6 mili~)nl' - Cas1. mÎC'ă 
t!u ~!":i'iI!Jii 2Hj) m. p. !~~;.;â S~:-aaa ~ava 

~.i. c S,JO mU lei. - Cas'l particulară 
1!.~l1lnll·:(i d.n 2 ('amerp }L .:l?{}endl:1~E' cu 
~rii..jinii. 1 :-,0 m p, 1 mmOR, - GrfirHnă 

r..: pomi tl'lICtl!~ri 135 el P. :ângi Mică
Iaca-Nouă 1;)00JO lei - Căutiim f"\ntru 
.umJl'ir:.:,o) pan'&111 arsbi! 10- 12 jlJr.h. in 
j.fi •. ~ul A ~d, 

Paltriea etllJn~"'i Ill(Ae~llil cu irEta\aţiun i, 
8al.d.'l itabll, clădiL ca:nerii. ca ma~inărill~ 
.~,e ma.i 1:l,1I1c:ne i .ca: Je fabnd., Birou, 

.aprovl2;·.;nată ~'u. ,!uhri llentru fabrj('lIrea 
Qr;că.rCt 'l:--.jco:e c'linll~e. ain mutiv fami· 
l~: ur;;~:Jt de vân:n~<! :eJ 2,OO(l.(I0{J. In 
•• rtierul y!lelor ca.::.ă .:;u 6 Oli.mere :'Jl (:u tot 
eomfort., I ::0.;)(j("I.000 lei. Cas§. cu 1 X:3 ea· 
D1~e. t ul com1crtal '1 1" 1 in cen:ru cu 
1.500 I}OO ei, iliici4 'aci.! ':!asă particularii 
.?ni c.\J ea mere.. cu .(ll enmfortul 
1.31)0.:)''';/) lel. L:lI.>!~ partlcubri cu 2 cam. 
eu grăJ;,nă In",re, c!'"â nc.uă in Pârn~ava 
l,3Cu.:JOO lel. Agertură văd. lui A lbert 
Ha.a.<>I:, "tr 1. ~elran Z"Q 3. Tel. 22-21 
;'areg. Cum Ccm. 3CS7,l()12. . 

Atf'iierul de gra\'ură şi ştampile CSAI<Y 
IULIU din Arad, Str. Brătianu Nr, 11, 
Caută spre urgentă angajare specialist 
gravor. 

Căutăm repre:t.entanţi in reşedinţa de ju
deţe ŞI plase. precum şi voiaj ori comer. 

cia!i pentru materiale de apărare pasivă. 
Oferte se vor face firmei "AZORIN" Va. 
Ieria Dr. BJedea Ardd, Str. Gh. Popa nr. 9 

Cinema FORUl\'f .~rad 
Telefon: 20-1{' 

A Z' ! 

Un tUm captivant din seria marilor 
sooctacole senzaţionale 

DOCU~i:et~ fUI. 
SECREt" 

ea: Mq.ri" l}~a - Raymond Rouleao 
,i Roland Toutain 

ft&fJr.: la .rele 3, 5. 7 ,i " fix 

7 • ,= ... ,-.= 

D:sciplină cetă.ţen~ască 
Accitlentnl mGrbl întâmplat zîlele a<'eo 

~'ea pe Malull\-illl'e:;:ubi ·'li "are prilej un 
E. ev de licell şia pieruilt viaţa. eSte 
a~tizl cuno:jc'ut de t"ată l'lmell. D:>.r mai 
:d es el este ('omE'i,ltrl t in fel şi de toti 
,t('ei cetăţenii ai Aradului. mai dornici de 
senzatii şi cari se cred i'hemn.ţi ('a să 
cdntril::'Jc fi'i'care dintre ei ;.:.i eu fante· 
z;a lor la <1eeastă trllgică 'întâmplare. 
pj'in presă. prin afişe şi prin m''.I1te alt~ 
mi,i10a

"
e ofieia1itatea a atrns şi atrage 

;"E';'eU atenţiullea nub1it'ullll tIe a nu 
, ti!lo:P, s",lb nki(, forrnă obIectele ~ăsite 
Î~ ~j .. ,,,lă ori re eâmp, {'are în cele m:li 
TllI1'~"" ('funri ('1;mpo:ll'tă m:oartea în ele, 
r~;)1,l "'·IP'I":1t.P de (ll1<\IYl'lnii tirii. cu scop 
rl", i~.i:..,î:i"re l"Î <:nntllj. C;1Z111 netret"'lt 
("1 e'",· .. "l Vlh,rl"nl 7;. r:;l.re 'li," !"';>s;t moar. 
tr,~ ,; ~nV',"i'''1l1 "';;" it' rl!'lsă K~rrloo. ne 
st:) 1'I(,11l'l'l ''1 t",1- ..... <i,.,~< ~re [1·1 I'l!'ăta 
~~',:hlipl"lll; ;Cyt .,~ ... oj;; (l"()l'~.l1np" l1li t.~i (tU 

t, ~+"" " .. ".,;,..;1" lui tl''l°'i''€'.· N'l "H"'~"ţi 

o ~uroa,ă 
dragoste: 

poveste de 
R 'MA~TA 

Miercuri ~eara la orele 8 precis, va avea 
loc reprezentaţia cu ex~raordinarul succes 
bucureştean "Romanţa" cu fermecătoarE-a 
TANTZI COCEA în rolul principal. Dislri
buţia Mfli cuprinde pe cunoscutul j:me prim 
C. LPNGEANU, RO\IALD BULFmSKr, 
C. VURTE.JAN, GT-I. Cm.f A NE:SCU, 1. 
VOTNl<~SCU şi SOFTCA IONF:::CU. 

Bilrte la Ag-enţia Teatrală Ilieş. tel. 22·55 

Teatrul MARIA FllCTTI ta Arad 

o-biectele găsite pe Străzi, ori pe câmp. 

I 
uri in ori<.:e altii parte pe unie treceţi. 
Anunţaţi im~uia~ a:1tol'ităţile dac.a le.aţ_i 
Jcscoperit Şl fiţI foarte prudenţl. Suna 

; : .... esl: apel al nostru, mai a.les tineretului, 
. &.j ât de sglobl"l şi atât de uşura tic. Dar 

,..; uturor acelura eare inca mai cred că 
~s i e Ve rba de joaeă, de lucruri care nu 
merita luure aminte. Dealtfel tot aCi este 
C'::Z11 să mai arătăm, că disdplina cetă· 

I 
ţeneaseă înca nu este uestul de precisă. 
~ai ~les ~cu oc~,~iu~ea RIărmil()~. cetă!-e
lai ruei ca se smchlseau, ci umola"J m" 
el,aei şi înculo Duml~lecă ciupă a.miază, 
C'l şi cand nU s'ar fi întâmplat nimic şi 
C.l şi când autorităţile şi'ar fi făC"lt uoar 
cJe lucru, numai a,-.a, ca să se afle în 
treabă. Oal.tH;llii tie serviciu se cl.z.neau 
,'a să facă. bmea să înţeleagă. că este 
,"orba de lucruri foarte serioase şi ".a nu 
este cuzul ca să nu se ţină seHmă de mă· 
sura luată., Atragem atenţhnea pUiblicU, 
!~Ii arădan, care în atâtea cazuri ne~a dat 
dovadă de corectă ţinută şi disciplină ce
tă.ţeneasc-ă, să rau se lase influenţat de 
anr.lmite gânduri uşoare, ci să dea ascul. 
tare aşa c"lm se cuvine năzuirilnr de ordi
lIe, care Îi servesc interesele lui şi ale 
c,'munitată. Dabi('1 ... .............................................. ...... 
Informaţiuni -

A l\H,:RIT nIN CAUZA IJNUI AVORT 

Postul de jandarmi din comuna ChereluljI 
a raportat Parchetului din A:-ad că DUlN- • 

Lecă 19 Martie a. e. la orele 10 inainte de 
amiază a ineetat din viată femeea Mar a 
Fiilincaş, dill acea comună in urma provo
c:"rii unui avort. Parohetul a eliberat auto
.izaţia de îmormântare întru cât nu există 
l::ănuiel-i de trimă, ' - • 
Comicii de altădată Pat şi 
Fatach an iCI tavalerii veseli 
hit $ hr ne ma'! ne =d •• ,e**5' .MMf' 

)..".-. ~ 

Farmacii de serv~ciu 
28 llARTIE :91t 

l{alman Pţa Avram Iancu, tel: 15.00. 
GhinaclU, S~r. ~li.'ăşeşti nr. 6S, Tel. 13-01 < 

Mumuianu. C ':ea Aurel Vlaku 60, servi.: , 
ciut perma.nen 1 

..... ~~ .,ttM"idt_· ............ 

Cinema CAPITOL ~r3~J; 
Telt'foD : 23-22 

CiBemalogrllf1l1 filmelor grlwdtelUile 

A ZI! 
Filmul dmos al dragoAei eterne 
LUISA FERIDA. ferme:;:ătoarea ve· 
detă din .,Fedora" RolJano Lupi in 

nn!lnnSlO ntnn~~~ lal j ui UYfU' Uj dl~n~~~ t! ~ 
GEU1ZIE ~ 

Puternica dramă sentimentală din l' 

viaţa fetelor . 

De Joj Premieră pentru copii buni şi 
ascultători, pentl'U adulţi şi bătrâni 1 

I 
PAT ~i PATACHON in I 

fil"'~~~~'~ ~~! !.,!.~ ~~'~~mt 1 ..... __ ............ 7_ .. Ir'i<.:~&UWIIl. ? 

~--} 

E. DO~18i 
lustruitor de sticlă şi ogfinzi 

AR."-D, Piaţa Avram Iancu Xr. 16 

L. IOSIF 
ARAD, Strada Brătianu Nr. 21. 

PA.NTOFARIE DE LUX 

SPECIAUTATE IN PLUTA . 
~ 

.ii~2 ........ a ... ~E2& .. 2 ... ;................ : 

Teatru! MARIA FILO'1"rr, a intrat in a
ceastă stagiune intr'o serie de încasări, cu 
drept cuvânt excepţionale. După marele 
succes cu admirabila comedie •. Băiatul", 
"ROMANŢA" a reuşit să realizeze formi
dabile retete. seară de seară, teatrul MA
RIA FILOTTI fiind inţesat de spec:atori, 
cari au aplaudat la scenă deschisă, distri-

,buţia în frunte cu TANTZI COCEA RO
MALD BULFINSKI, C. LUNGEA NU, So
fiea Ionescu, A, VURTEJAN, Leontin-a 
IOANID, etc. In turneu piesa se bucură de 
aceaşi Juxoa.să montare şi bogăţie de cos
tume. Renrezentaţii1e în Arad au loc in 
dunp. ma~ă şi seara de 29 Martie (Miercuri) 

eONDAr.-INA1'1 PENTRU 
If<jŞELACIUNE 

Acum doui ani Augustin Sovrea domki
hat in Arad În complicitate cu soţia lw Pe
"ru Taşcă d:n Pec~ea judeţul 'Arad au inşe
.lat mai muiţi locuitori din localitatea Pe. 
cica. Toate aceste fapte erau in bună parte 
cunoscu~e şi de catre soţia lUi Sovrea. Po
stul de jandarmi luând act despre cele in
tamplate a deschis o anchetă şi cu acte 1n 
1 egulă a trimis în faţa. justiţitlÎ pe cei trei 
vinovaţi arătaţi mai S1..lJS, Tribunalul din 
Arad, care s'a ocupat cu acea..stă cauză l-a. 
('ondamnat pe Augustin Sovl'ea la trei ani 
inchisoare Şi 20.000 lei amenda, iar pe soţia 
lui Pe~ru Tnşcă la un an şi jumătate inchi
~oara corecţ.ională şi 60.000 lei amendă. 
Soţiei lui Sovrea î s'a dat o pedeapsă de 
trei luni Închisoare corecţională şi 30 mii 
lei amendă. Condamnaţiî au f.:icut apel, ca
re s'a judecat zilele acestea de către CUTtP8 

de Apel. Cu această ocaziune au fost ascul
taţi mai mulţi martori, care în majoritatea 
razurilol' au dedarat impotriva acuzaţilor. 
Ca urmare Cur"..ea de Apel a respins recurl• 

lIn filmul hazurui şi a umorului să· ~ 
nătos Pat şi Patachon l'a Capital.m 

z ~ 

Bili!te la Agenţia Teatral TIieş, tI. 22-55. 
'.5;& ,;:;94;r •• ?}if't..'t.B_M&S9:!11ite 

r:iGema ROY AL Arad 
Telefon: 19-88 

Difuzarea sonoră - F.xC('lenti 
Sala bine incălziti 

Azi 

o grandioasă realizare a studiourilor 

italiene care va uimi tot Aradul 

Repr. Ia orele S, 5, 7 şi 9 

- N' 

Apărare pasivă 
m 

I sul mculpaţilor Augustin Sovrea şi soţJa 

lui Petru T'1Şcă, iar pedeapsa dictată soţiei 
lui Sovrea a fost suspendată pe timp de 
hei ani de zile. Cei doui inculpaţi au făcut 
recurs la Curtea de Casaţie din capitală. 

;liNlÂ "AZORIN~I 
Depozit de materiale al apărării pasive 

l'ropr. VALERIA Dr. BLEDEA, Arad, Str_ VasiJe Alec,sandri Nr. 5. rei.: 13.93 
Saa strada Gheorghe Popa No. 9. Telefon: 27~1l). 

ANTIPYR'6 " . 
SIL~numita firmă are in depozit ceie 
pash'ă, ca: Trnse sanitare, extintuar(' 
bnzină., ptrol, catran, bombe incendi 
in tuburi de tinkhea blombate car: 

~Iii la. PN'turi 

,mi llerfecte materiale pentru apărarea 
I u praf uscat pentru stins incendii de 

~~, Patent exclusiv marca .,Antipyr" 
,o dovedit foarte eficace contl'1l urne
i'<larfe ."'nntajoase, 

~ • ________ = ____ I!:_ .... _&~i U 

Cinema URANIA Arad .~ 
TelefoJl: 12-32. 

Cinema de premieră 
\,' 

A ZI! 

Senzaţionalul film de rin a stvdionri-
germane 

Circul Ren! 
cu: Rene Deltgen, Ange1ika Ibuff, 

Paul Kilinr;er 

Repr. la 3, 5, 7 ~i 9 -
Râjnitoare de zahăr 

şi coloniala 
RIEDL FRANCISC 

p-

ARAD, Strada Eminescu Nr. 24-28 

Aducem la cunoştinţă onor consuma. 
tori, puner"l\ în vânzare a renumi~j 

APE MINERALE 
ARTIFICI,\LE 

CRISTAL 
~e găseşte de Vân?.ale, la bă

canii şi restaurante Marca 
depusă. - Distribulre 9' ~x.ploa· 
tare: VIe TOR 1 li ,Uihălcea 

t>1 Com .• Arad. C'a:e~ ti hvtUlU 

'lr 7 Ţţ>l :1 1[1 1'; F~ 1 (p1 ,'112 

jr 
OI .., 

; 
-
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jl'i un teren deafWldat 6'a disputat ieri pe jos, balonul intră în poarta lUi Bo~, 
fră m.a.si m.a~hul de foot'ball dinti'e stabilind scorul reprizei prime: 5:2 pen. 
~ele două cla.sa.te a.l:e.,Cupei. Eroi· tru Politechnica. 

J. r.. După cele comunicate prin radio şi La reluare Politechnica pare mai obo
,3'01 jperte de presă, toate intâ.l.niriIe de sită, iar CFR.-ul joacă mai închegat. In 
ervi. Fpiona t şi Cupa &oilor ee suspendă, minutul 59, Andrei Rădulescu trage eu 

1 de alta parte. nici o adresă sau tele- capul in braţele portarului. 
- .. ~ nu a anunţat în a.cest Sens pe In minutul 67, Andrei RăduleSCU tra· 
lIII)i. /luna. din Cele două echipe, aşa. că ri.- ge din nou in braţele portarului, 

] '~ I Joe Îlltreba.re.a: s'a juca.t O<fiCi&l sau Abia după un minut, Andreescu trage, 
~ I f cal ? ponarulseapă Şi Andrei Rădulescu mai 

- . !Iocul ~pe intr'o aIUl"ă ,Tie, Politeh- Înscr'le un goal pentru "Poli", 
/IL OOmlnand net. Chiar din. minutul 6, In minutul 89, panl:ea Si'tlgul" eu min-

I le printr'o acţiune p2rsonală pe tuşe, gea trece prin apărarea. . Politeehnicei, 
~Irp deie. 20 m pe sus, POrtarul boxea.- marcând splendid Şi stabilind scorul fl-

e~cIar mingea., trasă cu efect, ricoc,ează nal: 6:3. 
!- ~poazU. A arbItrat COTeet d. Chiem, nrmătoA.-
n I~!n curs3.. desah.ide pe Dee, rele formaţii: 
\01 .. dela 16 m trage ool ?nai spectaoul.o3 . PolitethniotJ: ~ - NioolaeV1ci 
il .pl. WJtch1Uui} in colţul drept. Oorb~ - Ra.mifl. Btepan, Chin!. - ~~ t! 'Ia. ~ 25, Ră.dulescu desohide pe ga, Andreeeeu, Andrei Rădtl~, au.. 
~ acesta. trece lui Dolga care gartu. ~. 
'1l'Cheuă al treika goal al Politech- C. r, R.: Ltpoezi - Bama, Cc:wă~'l 
~ - Ml~ Tnd<M!Ie, mei - Cob51!l~, 
iPupl1lll mfmtt, • I1QIJă combinaţie Pa.ntea, Bftndu, Vamlieb1t18.f&, T5.nl-

~i ~is-Rădu1eecu-Do1ga se termină 8e8e'1l.. 

li ioel ~ al patrulea goal. S'au rema.reat: Dae, ahira '" toat~ li· 
\lln oorner la. poa.rta Politechnkei Se ni,.,. d" atu dela Politeclmie8., Iar de1~ 
1mină. cu o hlvăJmăşeală in fa.ţa porţii C. F. R .. Covăjdean prmtr'wn Joc l'Tm "'" 
,1CIU un nou eorner. din care Vasj!1- bntta1ită-ţt 

. ~oaia marchează. primul goa.l al CF'R,. In general, echipa Poltteclmiee' a foot 
~ ~ de departe 8UperlOPtt'ă C. PO. R.nlu!, 

!Cu douA mtm:rt:.e toainte de terminArea • 
-.~. Btlgariu. marchează dela 16 m.1 Progresul-Vulturii -':(} (! iJ)...::..: 

:In u1 t:mul minut. Barulu trage frumos Chinezul-B<J?aatuZ 1:0 (O . .f»). . r · --'--.~;:-7>=-;;:A~ 4<. __ 4L'-~ 
zi lCCl!DENT MORTAL. Locuitorul i,ar fi maltrataf eopiluL D'na Bă1!lŞ 

,~e Miloane din ooInU!D& Ticvaniul ~ Ele,?nora fiind p:.u:ă i;rtr~o ~8ituaţ~ dispe-

i
tn etate de 63 ani, pe eâ,nd se inapoa rată a fost nevoIta sa paraseasca şe~~a 

. comuna Seeăşeni eU ~m eal' de l€Ume şi să eetră ajutorul sătenl1or. Cazul fund 
-; şosea 1& bifnrcaţia drumului Jitin a &tlus l-a. cunoştinţa.~ Pardhetuhi s'a ordo· 

'Ft din e&l' pe proţap, de ~de a1~e- ne.t facerea oeroetărOor legllle. 
. 'f1d : ... trecut ro8t~ ~l.U peste ~~: LOVIRE. Indnvi~l D~a~hin MD:t~7 

- . , •• • 

Căutarea adevărului 

Căutăm oameni Cftrl sunt tn cău
·tarea adevărului. Nici un om, nici 
o tară din lume nu IC mai poate 
retranşa tn epoca trecutului. Roata 
istoriei se Invurteşte neincetat fi 
pacea de mâine DU y. Insemna 
nicăeri ,i pentru nimeni o conti
nuare nemijlocitA • acelei exis.
tente a elirei linişte rusese dis
trusă de război. 

In istoria universalI. nlclodati 
nu ,'au dat lupte pentru UD ecop 
ntltt ,.. ITI Anot. In hAtAli •• ('~uta ) 
e.-o;w_u.Jca se decide loarla (le~ă. 
rui Individ. fn(Îirerent de ce parle 
a baricadei te găsc!}te ,1 indife. 
rent cărui atat ii apartine. , 

Un dor aprig de lumini atrA· 
bate lumea, iar eterul răsună de 
clamoarea opiniilor. dupi. eum 
câmpiile de lupti rAsună de tu
netul armelor. Incotro mergem? 
Pentru ce trebue să ne luptăm ?C.rt' 
va fi aspectul viitorului c. •• 
urma dupA Inele1tuu aeeasta .... 
geroasă? Intorcand butonul apa· 
ntuhri d-voastră de radio spre a 
asculta glasul GermanieI. tiocl' 
In mâni cheia Intelegerii. 

:'. " 

Ateulte" .".... -.r •• n. ,."",._ 
t. limb. PO""",. 

(postul DuH, •• 125 ••• _ fU 
Kno.klI) 

..... nit _ , .. 
I ... plft ........ upU."bl 'o .I ... t. d. ,It. ,1 _"h •• , •• 

MAI" ZZ" _ 2301 

09'hd •• Ipilu 
reviste .ctu.litătilor politic., e'" 

,.1., ....... " t+flntific . 
MI.ICUIt 12" _ 2J" 

Cr •• It. ''',p ••• ' 
.. 12- - U-

0,11.4 •• Iplle. 
... .... Mf ... 

"M'" 12" - JJ" 
V •••• a.t ...... 1 

UMUfA 22" - Il" "." .... , ... , 
DUMINICA 22" - 23" 

MIc. •••• tri Mf'b.,. 4. D,,~"lc' 

POItvrh O."' .... fl2S,4 .... '22 
Kilocicli} li Alp' tJla ..... - .U 
I(jloclcli) ~t .. fi.cer. ".';' 
t,puat"lonori", Intr • • r." 00·'·1 isoo 

1, 

~. 
rândv.-l pe 100. Facandu.~~ cercetarl şoane zis Marou şi MaXIm OlIn, amon 

cuvenit. Parc'hctrll a autorlZnt inmor- dIn comuna Cârnecea, in ziua de 27 FC'br. 
tarea. '< :u atacat şi lovit in plină stradă primul 

, . E DE CADAVRU. Secţia CU O eană. de petrol, iar ~oundul eu~
jandarmi Sasca Montană a tnoono- nerul brieeaguhi m. fo.ţa. pe Damascth!n 
ţa.t Parchetul TriJb. Caraş că în ziua Molin, fări nţci ~ ~otlV seriOS., Dm 

GermanIa e:\·te glasul .fitoMllut 
Noi ne luptăm pentru cei mal mici 
şi mai săraci dintre noi. Na lup
tăm pentru parQJa: lntietate pentru 
cei mai vrednici, Indiferent eA 
s'a născut sărac sau bOţfal. LuptA.m 
I~entru ideea dcsvoltării libere •• 

-posl"siunii 'libere ,i pentru ideu 
l~i1i~.!i!~~ p,8!ticulare •. Cnmhatern .. , .-,.._ ... ___ .... ~~~ ... __ ... _-. "'._-. , .. _-................ _ .......... -,,~ ....... ,.., .......... ~ ._.-:z ••••• __ l!!eM:1IL1e •.••.•••. 

_ 21 Martie &. .. a foSt pese.uit de pe ('auza loviturilor vlctima a suf:r1t.J:e. 
v 1 Nera In dreptul oomul1lei ZIatiţa ea- zirJ.Ili t'orporale Vindecabil: in doo.a saI: 

REALIZĂRILE 
CONSILIULUI 
DE· PATRONAJ 

:a· vrtll. aold. ea!,). Hodea Vasile etg. 1941 l5mâni. Cazul a fost defent PardhetuIul, 
tel' reg. 95 J:111f. In ll1"lI1a inveBtig~ţ~i1~r FURT. Văd. Simu Elena din eom. Va.. 

, te 00 către organele jand~e:lEn ~ a l'ădia a depus la Parchet o plângere tm.. 
• uit elIa mijloc DU este niCIO banut8,; .otriva mdÎviduJiJ..i Ioan Troaoă zis Căi. .~~ ,Urmare din pag. 1.>: 

~e lrt'iml. ~a.n şi soţie. aeestuia pentrucă. şi-a tu· SERICICLTLTURA 
lI!fI ULTRAJ Cm VIOLENŢĂ. In ziua de snşit din posesiunea reclamantei 128 de 

d 
. Febr, 8.. Cot individr.t.l Bengescu Die din saleâ.mi groşi. Parclh.etul a ordonat faee. S'a pornit o vJe campanie ta toati ţara 

UM Moldova Nouă, jud. Carnş, 8. re-a cercetărilor prin Jd"J! postului de pentru intensificarea. cultvrii JuIlinţâ-
- tra)lat pe d .. na Bătaş. E1~nora. tm. jandarmL du~ ~ tere model de viermi de mătasă 

alei primare, pe motivul ca acea.st3 . ULTRAJ IN EXERCIŢIUL FUNC la V t "7:. ~ 

• 

............ ~~._ .............. -.; '[lUNII Preotul Gîndea Nicolaie din co- a~ __ umln~~'e __ -'..J __ '. , 
~. A - ,;n ........ ex:po ... )'l ZIeI'~, 

1 .. TEM A COR S O muna CQTonini a depus plllllgere la pa,r.\ F brl primil cio!'api de m!ta8e 
1"11 ~het impotriva individului Iosif Seober: ~ a ~ OI' 

ooa din aceeaşi oomună pentr"J faptul ca ro ease.. . 

~~ 
GANCE 

tlVRN\L O,N.e. 108, 

cridecâteori preotul satului şi hwăţă~ - ~ Jteluat fabl'lcarea mătaaei ~e para-
rul. ţin VT~ conferinţă. eu caracter reli- şutl din mătase pură romAn~ • 
gios şi patriotic, tntotd.ea::~ aU fost ~ur- - ~ cum~t toa~ produ.cţla cocotilor 
burati de eătre acest mdivld, provocand de matR.se dinrranslllstria; 
adeseori discuţii in, eontradidori~ ~i adu- _ A distribuit gratuit sămlnţa ele yienni 
dnd ofensa aluj-itorul"Ji altarulUI ŞI !;C~a.s la 780 şcoli din Basarabla. 
ld. Pentru aceste mvtive preotul GhIn- _ A distribuit fări plati 315.000 ~ 
Jea Nieolaie a cert Parchetului cerceta,.. d~ dud 
rea eazllui şi trimiterea acestuia în jn. . • 
deeată. La I"Antinele ,eola.re din Buent'eŞ1:f. "U 

ADULTER. In urma plâ.ngerii de 801<1. servit 22.494.404 gu6'tă.ri ,1 5.06~.119 ~ 
(onc. Ruja NI~olaie din comuna Bozovici, ~rvite. 
p stul de jand3.nni It cercetat cn~~l de La. c'lntinele '!l1uneitoreşti din BUt~i 
:,dulter împotriva. a<!ent"llui fjRf'aI Sineu ~'au st>n'it: 1.546,076 mese cu pla.ti fi 
~tef&n, trimfţâ.ndu-l în judel!:a::;.. 657.450 mese fări plati. ' 

" .............. _ ...... ~ .................. .. 
Saravale-Timiş 

COR BISERICE.SC. Din iniţia.tiva 

Pă.r. Tiberiu Farca, s'a format un cor bÎ .. 
Seriee8C de bărbaţi, care a fost orga,n.i
mt şi inst!]!t de C. Sa şi ~ondnc.it('rul de 
~or Nicolae Şo-hiopu. DumÎnecp 19 Mar
tie a. e., cân·j noul cor ş!~a fă<mt debu

tul stl:b con(hcerea Păr, 'I'fberiu Fares -
sf. Liturgie fiind S2.yârşită de PăI'. Efti· 

mie Şoşdean din Igriş, - a cOIlStituit 
pentru mu1ţhnea de ~redînctoşi pI'e2:'enţi 
la bis~rică, mompnLe ne înălţare sufle· 
tea.ecă. 00l'!'.11. fiind bme instruit si având 

\TOci alese. Corul va cân ta In sf. biserică 
in fiecare Duminec,li. şi sărbătoarea. 

• 
MUNCĂ OBŞTEASCĂ.. In zilele de 21-

'li 22 Martie O., organIzaţiile Ioeale P. P .• 
E.. E. şi elevii de ~eoală rob conducerea 
cowmdanţilcr ~i invăţătorl1oy d. Gheo~ 
'!he Pamhn, Cut. de rezervă. ~ 1. M,· 
~ .. tsan, d<ţ. E, MnrHvc;c S1 d. P. Rărlău a.U 
~eC"ltat T'le te-ren ~nllă Zl1e de munt"i 
:)b~teas!"ă, la efm'tirol ort, rom.. unde str> . tm . of t ..., 
~pat nn R9.nt de ... ~r~,.m1ilre, 8 lin tml"a.~ 
tit ~i s~"':t.t ml'rmi"t"le, tn tJ.rUl 8coaJe' 
li ~ .a:ră.di1l4 §COl.ară.,. j' 

.~", Din Jimb'olia 
INS1<.&OO.j.1.E AJ)ML.~b'.r&A.TIV Â nr 

. dJ.l\WOLJA . 

Dt. Inspector ~&.L Adminiatl'ator 
W-. Gh. Ciupe, a wpeoLat eoDllll1& de Kef 
J.imbolia.. .Lu.80ţit 14nd de e&l Pretor Hal
m.a.gla.nU Sever, a tr.cut pe la Primaria 
comunei de Reş'Jimbolia, QP.de s'a fuui 
inspecţie, ou rezultate foarte bune; apoi 
s' aU indrepta.t apre eanlUJă Şoo}a-ri. eare. 
funcţio:oea.ză. 8ub eoJl4UUtn'e& direGti & 
comitetului Looal de PatrouaJ, 1Uloe se 
serveşte masa zi1nio pentru ft() elevi aă· 
raei. D1. 1usp. Gen. a ri.maa farte mulţu
mit de ingrijirea, de felul auDl _ l!IeJ" 

veşte fi de eură.ţeDia exemplară .. a 
COl18tata.t..o la aoeaati oantină. In .ar. 
şit a inspectat .. Pretura P1aeet, u. 
D.ea a ţinUt • eoofenaţa .,. toţ1l'lotaril 
COlllune1ol" diD plasă, ea.ri an '()8t C!QIlIV()I' 
caţi anume pentru acest SCoP la SeţtiuJ 
Preturei, In oonferinţa dl. Inspector 
Gen. a dat ~licaţi1 fi frumoa8e indru· 
mari administrn.tive tuturor notarilQJ 
dir. nlasă, ln8jstA.nd ti aocetulnd foarte 
mult asupra prestnţici fn Datură ,i Jn,; 
deosebi a ref'~erli drumnrllO!' eomuntUe, 
oare sunt intr'o stare atât de rea, lneât 
lasă multe de dorit. 
DIN AOTIVlTATEA mucu ROŞU 
După realizarea sumei de Lei 200.~ 

din eCE\iul oferit săptimânile trecute, 
sub filiala Crucii Roşii din JilnboU. !şi 
confirmă activitatea printr'o alte re~1i' 
2:Ue tot frumoasă. Astfel s'au CUQlpăra~ 
din eOJectele efeotuate 1 pere~he de ghe· 
te, dintre ('arI 2 pereC'}!i oferite de D,,~ 
Pretor Ho.lma.gil1nu. preşedmta subfi' 
la1.~i cari au fc~st dlstribujţ11a 1 şco1'!lrl 
sl~Jt "t-rilm 

D'n Hă1magiu 
- COI\TDAMNARE, Ju.decF..tori:t ~ 

maStiu prin cartea de judecată No. X, 
194.4. a condantnat la ~â.t~ 1(){\() lei III 

mend'ă oo1itţpnea.sdi. Pe Budp& P l1vet. 
Budea A 1~8,.~Ttt. Rl,(I ... ~ ,.. R" -l .. a Pe 
h"ll Ifi P-U0f'11 Sjmion Pl"~j ~r! i'-:'''' ,- .. ~ 

1 'it- rontr:. m .. ml!ei t).'lhli('..{', - t0ţ: cf1 
~Bude§ti. 

• 



1 O divizii de puşcaşi şi 2 brigăzi de blindate 
. au atacat DUIninecă poziţiile gerntane 
Surprinzătoare atacuri germane. In regiunea MoghHev un uragan de foc 

:ăţH de tr"..vpe de şoe oare s'a deSfăşura; 
e~!>c frontu:l_dela Cassino, o unitate ntai 
ml.<'A!. germana a reuşit să distrugă flrili 
~JJ1oaee de hlptă apropiată 3 t.anrur! 
[.!li cele mai grele. . 

Sttu4~ifl, ţ e(#s.l~ito.r; .. -ar f h It t", M *ibQp Ssn1 

I eJ.a cartierul general al Fil,hreruiiu 
'Il ~ .. altul comandament al lm'ţewl' 

• rmU,t; yerll1ane oorr.unică: 
Pe [jugul uc-ramean cen'rd au !f)st 

.sud·OlJLte mai multe attcuri Ji inczT.:'.iri 
U.e treVUf:S ale sovLet,edor. 

f'e Intregul j1·0l.t d,trttre Pervornllisk 
Şi ,,-, e,'JL Ue Brody, trupele noastre swu 
m Wpie greLe de aparare. în cursul .:u
,'um un1.§de BaUa §i rroscurow au fOSt 
't1'Ut..":U.e. :L'a 2 arnQPol~ una dm J07'1r!'J

ţiUl •• ,t; huwnre de LWecuri a nimicit VI! 
curlS,u ,,/it'; lit.Utniati ha/unite, ~5 tUl/un 
i1laIIHvt;. 

N' Ht~lele de apărarA, date cu suc ;e·" 
de truJ'lt.e germane la sud de rnla:jI,j.ni!R 
t-r.pet.4..ui, uUliol'ul de rezervă fi"obeL, 
CUj,H",w,auvul UiLUZ regiment de ardlerie} 
s'a U~fJ. •. ns prin a(t~ U,e vitejie personale. 

~ ,i. tI,; 11/ Ipru Şi 'l'.,loJ,tiSSY. vo~şe'vicii a·iI 
atacat, altpă o pl'egutâ'e 1;;olen/ă de ar
tiLf>r.e, c;'u mai multe div:zii de trăgători 
f' iO"/I~ul·j,uni de tancuri. in Luple crân
Gene. tl'ulJele nou.;;,tl'e au tlobJnd:( aci un 
dep.,;, s.(eCeS de G]J[uare. Pătrunderile 
locaie au /ost cură/·te prin coniract~curi 
date cU vlte}ie, iar inamicu.l p.:itruns a 
f()8t~ /timici, în lupte corp la C01·P. 

La B'ud-est de Vitebsk, sovieticii au 
(/,(,t num.ai atacuri locale. fără SUCCes 

dha cauza pierderilor greLe suferite în 
zilde precedente. 

Pe frontul nordiC au fost sdl'obite 
atfl:7uri in..':tmiCe date în sectorul Kanda. 
laksa. 

In Italia, la Oassin{), au fost respinse 
puternicele dewşamel1te de şoc al ina
micului, care au atacat cu sprijin de ar
tilprie. 

In celelalte sectoare ale fronfl'lni din 
Italia a domnit numai activitate de şoc 
şi de recunoaştere reciprocă. 

Aitc-ur~le Rl'iaţ el japOIlE'ze 

Shangai,27 (Ra.dor). - O p'A.ernică 
fOl·ma~lu.'J.e aeriană jli.poneză a atacat la 
2·1 Martie aerodromul inamic dela Hen
kov i.J prov inela chineza 1"uJr,Jen, reu", ind 
m:l.i m\4te lovituri În plin. In ciuda vio
l; ntnlUi foc al artileriei antiaeriene, 
t' "l(.\:" aviOanele japoneze s'au inapoiat la 
bJ.u!e lor. 

In după amiaza aceleeaşi zile alU. bom
bardr:tt aerodromul Yunnan din provincia 
I\: ia·r..gsi. După ee pistele de decolare au 
fost făCUte impracticabile, avioanele s'au 
_ .:a.poiat la bazele lor. 

(nc3r~~rHe ruşilor de a trece 
. Bug~1 in bărci de asait au 

fost sfărâmate 
Berlin, 27. (Prin telefon). Biroul in· 

~rnaţional de informaţiuni comunică 
referitor la luptele din ~ectorul sud al 
frontulUi de răsărit următoarele: 

La. gurile şi la CUl"'aul inferior al Bu· 
gttlui ucrainean bolşeviCii şi-au conti
nuat eri cu forţe concentrate atacurile 
impotriva poziţiilor de apărare germa~ 
ne, fiind peste tot respinşi. Mai multe 
tentative iTIOite de a '.rece râul în bărci 
de asalt Şi pontoane, au putut fl sfârâ
mate de forţele germane de sigura:nţă. 
Cu acest prilej două baterii antiaeriene 
uşoare, puse acolo la origine pentru a 
oombate avioanele de bem bardament, 
au dietruB nu mai puţin de 38 bărci de a· 
MIt ,i debarcare încăreate cu bolşevici 
5ntr'un Bingur punct. 

Prin forţe aeriene de bombardament 
au 10st seufufldate alte 28 bărCi eu hom-

be şi arnte de bord. După cum se anun· 
ţă pierderile bolşev~ce prin îneC au fost 
deosebit de ridicate în t.cste încercări 
de trecere. Intre Bug şi Nistru sovie
ticii au îna:ntat pe un front larg cu ca. 
valerie, formaţiuni motoriza.te de infan
terie Şi blindate rapide. Prin atacuri vio
len le spre sud ei au încercat s.ş taie le
găturile dinapOi ale aripei drepte a ar
matei germane de sud, Însă prin oon· 
traatacuri viguroa.se forţele gennane 
"au oprit, a.<;;n. încât comunicaţiile au pu
"ut fi menţinute până în primele linii. 

o MARE PRADA 
DE TANCI1RI ŞI TlJNUlU 

FOl'matiwli puternioe b1indate sovieti. 
..cI cari reuşiseră si\. pătrundi între coloa' 
-:('1e grrmane ee se desprindeau Între 
?rosNU'ov şi Tamopol, an fo.. .. t sfărâma~ 
e rrln atMl1rj Sllr]lrinzătoare germane 
latoC (11 fronhll Întors. Afară de 15 tu. 
,mri grele antitauC' au mai căzut în mâini 
~ermane mai multe ·tan~url de tipul T 
A·, pre-.:mm şi peste 4.00 de prizonieri. 
ta. nf\rd.vost de Tarnopul. un ata(· loeal 
10 trupe de ŞQt' a. dllS la distruy,e.rea 
tr. t'i r(\~lml"]lt de artilerie ~ea aDtitl\.nc 
motn.l':zfltă a sQvietl?'l!)r. eare· s'a ~ăSit 
e:-..",n",.,. fOClllui gemI an intr'o fonnaţie 
tasată. 

UN lJRAGAN'DE FOC 
IN REGIUNEA MOGIIILEV 

In regiunea Mogilev se obServase 
le mai multe zile conCentra.rea unei gru. 
pe de luptăoovietice, putându-se dedu· 
~e intenţ.:a bolşevici1or de a trece la o 
~entativă mai mare ue stră.pu!ngere la 
Ceausi. Atacul sovietiC care s'a dat er] 
ţn aceSt loc n'a găsit ne-pregătit roman
lamenlul german. După o pregătire in· 
~€nsivă de artilerie, care in orele din ur· 
mă s'a intetit până la un ura-gam de foc. 
eri înainte de masă insfârş.it au trecut 
la alac împotriva poziţiilor noastre cir
ca 9-10 divjzii de pU";l-C~i şi 2 brigăzÎ 
de blindate. Intr'o deasă succesiune s'a 
rostogolit val după val către reţeaua d~ 
apărare 61ermană în faţa căreia au a· 
vut loc lupte foarte grele care au durat 
toată ziua. Cu toate că r..u pus în liniEl 
80 de tancuri sovielelor nu le-au reuşit 
nici unde să pătrundă până la liniile 
principale germane. Graţie excelentei 
discipline 'de foc a tuturor armelor, diVi
ziile germane au obţ!nut u:n succes corn· 
plect defenSiV. PătrunderiIe locale au 
fost imediat înlăturate cu pierderi gre: 
le pentrn inamic. O unitate SOvieti~ă a 
fost distru~ă în lupta corp la corp. In 
sfârşit în cursl~l du~ amiezii de eri bol
şevicii şi-au tncetat atacuri1t': încăpăţi~ 
nate, fiind obligate să retragă din front 
formaţiile de puşcaşi care suferi seră 
grele pierderi. 

La. sud de Vitebse sovietele au fost 

forţate prin pierd.erile lor grele di:n a. 
jun să renunţe la continuarea atacuri
!':)r lor. In sch.:mb o unitate de infante
rie germană a procedat la o întreprin
dere locală inlăturând. o pătrundere pro
dusă în luptele grele defensive din ajun . 
In aceeaşi regiune trupe germane de şoc 
au smuls bo]şevici!or o poziţitme de înăl
ţime care a fost menţinută cu sucees im
potrlva repetatelor atacuri date cu f<:Yr
ţe superioare. In restul frontului de 
mijloc Şi pe aripa de sud n'au avut loc 
lupte mai importante. 

A Vl.<\ŢIA GERMANA. ATAOA. 
mşCĂRI DE TRUPE BOLŞEVICE 

PwOOrnioe formaţiuili de aVÎ03iIle de 
boml:Ydrdament germane au atacat în 
extremul nord mi~ări de marş bolşevice 
precum şi poziţii de baterii. 32 sănii eu 
motor Încărcate cu material de răsboiu 
şi trupă au fost distruse. La un atac îm
potriva dU femile Murma.n a fost distrus 
un 'tren d'e transport. Alte 2 trenuri 8IlI 
fost atât de grtm lo\-ite mci.t s'au oprit 
t •• dnlm. Pe tot frOlltld de l'Iăsărit au că
zut eri victime ale vânătorilor şi artile
f!ei antiaeriene germane 27 avioane 80-
vietioe.Două. aUe avioane au fost dobo-> 
râte la Ct>ausi prin arme de lnfanterie, 2 
avioa.ne germane nU s'au mal intors din 
misiunPa lor. 

l>EBARCARllAE DELA ~"ETTUNO ~ 
ANZIO BO~mARDATE I 

Bateriile de tragere Jimgă germane u . a 
(..:.ntInuat eU succg bombardarea debar' 
t(1.rilor şi a Vaselor dela Nettuno Şi An.,. 

zi o •. ~'r~ ear~ouri au. fost forţate pnllj 
lovIt:!rl m phn de oahbru greu să se în~ 
toarcă, unul din ele inclinându~se PUtel'~ 
nio. Deosebit de mare suc(:os a &V'Jt botn! 
bardarea depozi1or de materiale Şi mu~ 
n .. )' .... uli în porturile celor două oraşe,' 
VIolente exploziuni şi incendii a''J. fo.st 
'Jbservate. 

o lta.dA tereri.'ă tie eo ••• 1 •. ,ta .restatA Ja P.r~. " 

pari,g, 27. (Rador). - Core&p0nden. 1 

tulagenţiei DNB transmite: . 
OPt membrii ai miliţiei au put: în Un." 

posibilitate <t; a face rău o bandă de te' 
rori~ti care se refugiase într'un garaj. 
Dupa un Violent schimb de fOCUri de il. 
mă de ambele părţi intreaga bandă. I 

fost arestată în urma acestui fapt fă
cându-se descoperiri Durprinzătoare.· 
Toţi membrii bandei 8Neau la ei acte de 
identitate falSe. Intre timp au l"eUşil 
a Se stabili adevărata lor identitate. 

Cu acest prilej s'a dovedit că prin~ 
cei arestaţi Se aflau şi dOi evrei POlo
DelZi. 

TeroriŞtii 9UJI1t autorii unei serii Ck! 

IL\.. CASSINO TRUPELE DE INVAZIE. agresiuni şi de asasinate ca..re s'au pro. 
N' AU PUTUT OONTINUA ATACUL dus în ultimul timp Ia. Grenoble ~ împre. 

La Cassin.o trupele de iIrva.zilutne n'&u jurimi, intre altele ei &,u spart . bi'roW 
fvst în situ tia saY -5' co tiIlue ~ 1 Vl' postei di.n Grenoble, furâmd 6 mili~ a, ,1 n alXLcu o- de :fra,n~ 
hmt C'e străpungere, raportea.m biroul 
international de informaţiuni la lu'Pl!6le Sweeesat ar.at.lor de 
<li. It 1'· G 1~1~ 'erd . A':_ • eliberare a ladiel 
. n a la. re ""'" pl en ....... L aJUn atl I 

forţat pe generalul C1ark la întinse re- Na.oking~ ~. (Rador)_ - . Corespon 
grupări ş.i la inlocuirea. inlf;eDSi:vă a fort ~ntr.tl ~~ţU~l .DNB transml te: Preş(\' 

. . . w. 4..hnte Ohin.el naţionaliste a felieltat pe 
maţ~lln:lor ~te prm luptă. pnn:'~ ,elul armatei indiene de eliberare şi pre-
maţmnl amenc:'jne proaspete. Bătălia şedinte al guvernulUi indian provizoriu 
dela Cassino slă şi azi practiC în aceeaşi S';lIbhas Ohandra Bose, ~ prilejul istori' 
linie din cari au pornit amerioanii cu tIu roei treceri a frontierei efectată de anna' 
F'2'le împrumutate dela armata S-a brita' ta de eliberare indiană, eare va cOlltlnUil 
!1ică la nI doilea mare atac de stră;pun~ in mod victorios luptă sa ÎI'npotriva 
gere. Trebuie relevat in mod. deosebi1 Angi"iei pe propriul său pământ. 
faptll~ că a cincea. a:ma..ta. am~ic~nă '! Trupele mare .Iulul l'ito 
t:eb~l1t aproape ~l~n~e sa-ş1 inOlasca ŞI i •• traU. l~ Italia 
Fa'şI 9chun-be unItaţile de atae, in timp 
{'e'apărarea germană dela Cassino!şi BERNA,!7. (Radar). - Oorepoll' 
ţine po:dţiile de săptămâni cJ!e zile raTă dentul agenţiei DN B. tratlS1nit e: 
să fi fost nevoie să li se adauge noi După cum an.unţă serviOiUL· britam.~ 
forţe de importanţă mai mare. de itlformaUii in curând B6 vor trimiLt 

Se vede clar din aceasta că pierderfle ooioa-ne 80VietWe '" Italia pentru CI '1 
britanicilor sunt mult mai mari decât efectua transporturi de material deSh' I 

a.cele ale apărătorilor eu toată p'lnerea. nat rmatei de elibrare jugoslave oondlt 
in linie a formaţiunilormasate de artBe- să de ~alul Tito. 
rio!', avioane de bombardament şi alte In acelaşi timp au fost crciate in, 1'f;a 
mijloor-e grele de luptă. Cel mai mult au Zia câmpuri de in.strucţie pentrU tru,f-
:;,:uferit în ~lltimele zile trupele neozelan- de ale mare.,mlului Tito. In sta·tele m~ 
(l(-ze cărora generalul Clark le-a dat vă~ j()ff'e ale armatei marşalului Tito, alăt;t#1' 
d1t cu intenţie sarcina .:le 8. forţa stră- d ofiţeri britaniCi şi americani, figurea 
lmngerea cU orice preţ In cadrul activi, ză şi ofiţeri 8O'VietWi. 

.o---"-~" ..... ------................................... _ ....... _ .............. ., ~ 

Comunicat cei ce nu au 45 de zile de ~ pentru 
concentrare 

Toti ofiterii şi lubofiţer.iJ de J."mervă, in
dif.enmt de vârstă precum şi sergen!ii. ca
poralii, fruntaşij şi 8Qldatii diu contingen
tele 1940-1925 (a.mbele inclusiv), care, 
dela 22 lulm 194:1, până in prewnt DU au 
executat cel puţin 45 zile de wncentra.rc 
fără intrerupere, la unităţile armatei sau 
lR diferite detaşa.mente de IIM)l'Q. se vor pre
i'lC'Dta la {}erco! Teritorial 061 mai aprc.piat 
de domiciliul lot' actual, pentru a li se face 

, o v;':8. sPecia Iă, dUpă nnnă,too.relp, norme: 
Prezentarea pentru viză va in('.e~ in ziua 

fără Întreru~era ti 
li 

de 1 Aprilie 19U şi se va putea fn.ce zilnic, 
ftâ.nă 1a'15 Aprilie I9U, inclusiv. loţi cei 00 

se "Of prezenta la 8CfflSti vizA.. vor primi 
dela G-rcuriJe Teritoriale respective, o ade
,~iDţă. de coloare albastră, care va COD
stitui ultimul ~(>t. valabil, pentru justifi
carea. situaţiAr militare. (',el care, - intrâ.nd 

in preved(\rile aoostui comunicat - DU se 
vor pre7Amta f:rf'!ntru viză de !bunii. voie şi 

îu termenul slabilit la punctul 1 de lORi 
SU<;, VOf fi !KK'otiţi '.)a infractori la dispod-

ţiun.ile relative la pregătirea mO'biJizărif A' " 
matei şi vor fi sancţionaţi oooform artiC(l f 

le lor 570 şi 571 din Codul Jllştiţiei 'Mi1;· C 
~~ t 

Sunt exeeptaţi dela pre7',en!area peRtn tl 
acea.<;tă vi7.ă. of"lţerli' şi subofiterii de~' S 
vă şi trupa, oo"e au fost mob1H:r.aj:i pentnl ,. 
lucru pe anul 19-13--44. Nu ~l1nt el(eeptati CI 
,i au obliga.ţia de " !M' pr(>7A'"nta la v\l!i .• ('lIIÎ 

cq.re inrepând df'la :!~ Iunie HIH şj' p!h,!i Î!I ". 
p.,.ezent au fost nU:!Illli scutiţi t~mp ... rar !ÎI O

t'flneAntrnl"6 - mob:JÎ'7.are. ~ 
.1 

Iocir.atea Ai~ ... Editură ti A.rte Grafico_Dacia. Trliiiană"' TimIşoara 1. Bul Re1;.(:le .w~ L Nr. 4:. ÎlUl1Sltr. au~T>.TlI' 52JUd8,l.043 la R/>~. Of, Comerţului Tim1",oa,.l!.. 
i'ipă.rită la 28 Martie 1944 
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