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DeClaraţiile dlui von 

cuarea Budapestei. 
Ribbentrop. _. CUIU se 
-- Un nou guvern grec 

face eva
în exit 

alt punct al contmentului. Dacă in:il'lllcul 
răspândeşte svonul destinat să inşele pe 
români că comandamentul german se gân-: 
deşte la cedarea strategică a Roma.niei, 
Doi DU putem decât să râdem. Tot aş .. de 
bine a~ putea să cedăm Berlinul, r· 

o-.. , 
ly 

J.Ltu.C4ţia pat.i.tI.cd. 
.sd •• ,...",Qit1I"M"- • .....-
• 

Bel"li~ 7. (Prin telefon). Ministrul dat de nemulţumit in Camera C",lUune
R€ichului pentru .afacerile strâ.ine d. 1(11' în legătură CU declaraţia lui Mo!otov, 
Vl1n }:tmutmcrop a acordat reprezentantu- dl. Von i:(.ibbentrop a IaCll.t urm"loarea 
lui din beriln ai ageuiei l-i.ador o Întreve- COlls~atare: 

p OTespoudentul agenţiei DNB trans- \llcre raspunzand.La ca.teva întrebări pri- D. Churchill trebue să. conteze de 

"Dv. ştiţi prea bine că noi n'am pără, 
sit Berlinul în faţa celor mai grele ata' 
curi anglo-americane, dimpotrivă îl apă.. 
răm cu Îndârjire şi CU mare succes. Tot 
aşa vom apăra Şi 1tomânia. 

l) mite: . vil'.din wmun Germania şi ltomănia. prezent ~ o opoziţie vie în Anglia, fiind~ 
.1' .lJtW'W",~ orkshire Post' care după cum _ ,,(;are este după parerea J.)-voas- că a neglijat III m.od inao.lInÎSluil presti-
te.. se §tie tire legături de aproape cu d. tră, d-te ministru al Reichulu1.. scopul giul brltanlC şi pretenţi.unile engleze III 

Eden~ f;:".e de pă,-ere că continuă să ult.melor dedaraţii. sovietice, că trupele Iaţa SOVletelor. 

"Popoarele noastre şi-au vărsat ală
turi sângele in multe lupte. Ele aU fost 
şi mai strâns sudate laolaltă pri'n ulti
nluI asalt bolşevic. Frăţia de arme ger
mano-română îşi dă acum supremul p)Ca

men, Fiţi cOnvins <'li soldatul german va 
apăra solul României tot aşa ca şi pi
mântuI Pa triei sale. FUhrerul şi Mar~
luI ktonescu cunosc preds primt>jdill. 
Ei o privesc fără frică în fată şi vor lupta. 
("U armatele lor T)ână când RDmânia va fi 
definitiv eliberată i~r Balcanij zăvoriţi 
pentru totdenuna faţ.ă de bolşevism". 

a. existe,j.. problem.ă a strâmtorilor(. sovitice păil'unse in Romania ar urmări tr.eprezentantuZ român a pus apoi dlui 
Aces~ ;,(,tT publică un articol semnat scopun pur militare Şi că Uniunea Sa- 1.1011 l"ibbentrop o intrebare asupra si-

"un COilH-uratO'f dipLomatic bine infor- Vietică nu intenţionează să provoace or- tuaţti Marei britanii ş' a htatetor Un;'" 
~. 11/Alt" cu Jlfimre la relaţiumle dintre Ma- di·nea ea;i8tentă în România Şi nici n'a· te in jaţa jOC'l.lJU1 politic al SOtJietelar. 

rea Britanie si Uniunea Sovietelor în re vreo pretenţiune teritorială?". "La întrebarea Dv., a răspuns d. VOOl 

care Se spune' că echilib-rul forţelor in _ •• Pentru .orice cunoscător al poJiti- RibOOOtrop, voi răspunde numai cu .o În-
ţările bai-cumce ar trebui să .se adapteze <'ei siwit'tice din ultimii 25 ani declaraţia trebare: .,Ue ~ţi Dv., 00 ar fi devenit 
tiO~Zor cmuti[ii. In n1&-ura in care statele lui ~Iolotov nu poate să fie o surpriză. d'<l exemplu in ziua de azi interesele vi
Balcanice snnt suverane M editeranei Trucul politic a fost totdeauna.o par~ tale engteze din Orientul apr.opiat da.eă 
este vorba de intereSe britanice §i de integmntă a c.onducerii S<YVietice a răs- armata germană Şi cea a aliaţj;.or ei n'ar 
ac~ea at.e.ste tari balcanice ar putea da boi ului. Exemplele abundă. E de rem.1.1'- ţine legată toată forţa rusească pe fron
ioc la lricţzuni între Uniunea SOVietică ("at numai că. stăpânii Kremlinlllui fol~ tul răsă.riteant Credeţi că imperiul brita
fi Maroo Britame. Această 8ituaţie ptme "<'se şirf'tlicul politic câ,·nd desfă.«;urarea nie ar mai dispune în aceasti clipă die 
pe tapet chestiunea Dardanelelor. Este lor de forţe a dt>pă.,it apogt>uI. Adevăra· măcar un strop de petrol?" 
de bănUit că, mai curând ori mai tâ?·ziu, h11 motiv al tactie.ei de azi este dorinţa .,Asupm intreba\.rli cum se jndecă sl~ 
Ru.sla va i~/.3i8ta ca această problemă să Mose.ovci dp a tennin& campania după tua.ţia angliei şi Americei. fa1ă de ~tosco
fie 8oluţ~onată într'un mod "favorabil". tllspăimântătoarele sacrificii 81p ultimi- va, nu există (jecât un singur ră.spuns: 

• Dacă diplomaţia sovietică mai urmă- I\lr ani cu cât m.'li putine pierd~ri nol. Totală nea.jutorare .•• De aceia ra{N)l'~ 
l' reşte vo~i.tica moscovită din secolul al Ru!,ii eL1nosc Df'statornlcia şansei IU"Pt& furile dintne aliaţii din Est şi Vest DU 

~ l~.1Ra~ aes~gu~ se vor !vi divergenţe de I for. ~ji i~1 aduc 8tni,?te ~ au mai fost r.1lIlt dcl~ strălucitoare eu toate afirma-
e pareri. Rmnane de vazut cu ce anume odata anr~pe dp Vlclo.rte J!i'"t:nC'a in ţiunile contrare. I'Minte de toate ~te 
t mobilizare de forţe va acţiona Kremli- urmă să. suf~re tot!lşi O grea mfringe-re. grija cea. mare de răspândire a bolşevJS-o 

nuL in politica sa externă. ORICE ROMAN STIE CE TREBUE SA mului în massele munchore~rti alo stat&-
Dup{J cum speră Ziarul pedeoparte, CREADA DESPRE DEClARAŢIILE lr-r apusene. 

t' Uniunea Sovietwă va fi cu siguranţă SOVIETELOR ..,Dacă. mă. iJltrebaţi, care Puteri apa-
sleită la .sfârşitul războiului7 iar pede- "Iată. de ce ar vrea ei să rE'ducă cât sene nu se vor opune într'o zi politicei 

altă p3.rte, cum trebue să mărturisească Jn.'li mult riscurUe viitoare. A,.<i!a se e-xpli- K\'Ietlllinu1ui, vi voiu răspunde următoa
ziarul sporirea enormă a pttterii indus· ('ă mcer~3.rea sovietică de a reduce Fin- rele: Dacă bolşevicii ar înfriinge vreoda--

~. trtale va uşura Sovietelor posibiltatea l~mda cu pretenţiuni În aparenţă mode. ti armatele germane şi ar pătrunde in 
de a face o politică a trecutului. rat-e. A5a se explică curtea făcută. Bul. EI.lr<t~ nici Anglia şi nici America nu 

p'Uru. ae aceMtă Situaţie ar 11, trebuit gari('t, amenintarea faţă de Ungaria şi vor aVea. ehiar de ar voi, forţele neeesa.re 
'u ) le ae aworia pom~ch ministrului acum apeh~lla România. si se opună puhoiului bolşe"ic. De a('Jl'ja, 
br~,af4.c at afacerilor straine să creeze "Eu cred tott)~i că ori~ român ştie ce nontai anuatele uţiunil.or aliate europe
a U[fuo::iJt:m ae încredere, ev.tând »cwc. părerf> ~ aibe desore asemenea df'Cla- , ne pot să bată si "or bare bolşevismul. 

'" ~'1 d' Ba b' - "In ae .... astă iuptă. împotriva bolo;r.evis-nUi inuHle". Nu se poate descoperi 1ti- r:\ţii. ~oarta romani or In sara 18 ŞI" I 
~ . . ~ t t'. mu1uI' Europa e-.. - avizati la fO,rt.-1t> ,e mic w ai} eritete ~ecurt ale pol·it·icii lll1{'ovjl1~ :<\(':(1m «,atlva am a .os . norI- L- ti 

- l .,-. v.x .... ..x - t t' A,. "" i pr"prl'j, PO~1'e1le e'Ul'O'hAne a,hate Ş li aremLLnutui Ga1'e a-r tace necesara o a- J 3. Ih\"ll q,."dnt, n"!lr11 te 1 roma"JI .,e-.. r .. •• .l'-

1 • ~ W A • a"""""t .... crU şi S1Hlt fenn CO'Dvin!li ră ele 
Rn ZI8U "uHcudine forte" din partea gu", t)da. bo <:.e'Vlca. t"alll;}ne mpT'eU a('tP'4>1tf:!: '\A'''' Ilo 
r 1 A - t ~ ă l'h J..Xt·' iVOI' S"1'nhrta. aceas4li in('~rcare ohtinând 
tlertlUtu. bl'itanic. Ar fi treDUit să Se rtt:li 1o"',ra"':lrMl S(hPmn ft I ~rUl.U Ş ~t·v 

' .. ~ ~~ fii ' ...... fi.. ~- victoria asul). ra bol~t"vi('iIol' ~i asupra. 
floveaeabv.:ă g-uvernului sovietio (:ă inte- ln ... ,penU'<'n p ... , apoI plv~-enr_ UIt' puncte A " 

d .. ·t·/ i d" :-illtoa.r"'or lor plnto<>ran- din !l11", rese{e b1"tanice !'li cele sovietice pot e 'iprlJin mI .. are, a,po ocllparea, e ",rA • .". w. b 
• Y • G PUI . ItlCn o ultimă impnrtrr.nta tnfTP are foarte bme exista unele tângă llileLe şi Dlata roşie, apoi mtr-a,r{'ll • . ··U UI " 

ă 

l' 

La. atacurile teroriste nord americane 
asupra Bucureştiului, d. von Ribbentrop 
a spus următoarele: 

.,Â.ceste atacuri de teroare asupra o
ra)\elor europene fi implicit asupra fe
meilor ~i COpiilor, formează destgur u
na din cele mai dure laturi ale acestUi 
războiu. Să fie însă siguri românii că 
,vom alunga din Europa din ce in ce mai 
mult pe gang~terit aerului şi le vom răs
plăti totul cu vârf şi îndesat. 

Nici o clipă nu mă înd<>esc că Bucu· 
reŞtiul nu va. rămâne in urma oraşelor 
noastre germane Şi că eroicii lUi locui
tori vor face faţă acestei teroIi. 

Numai • parte • p~puuaţJei 
.in Budapesta ". II evacunUI 

BUCUREŞl'I, 7. - S. P. P. transmi. 
te: Dela buuapesta se eOmunkă ştirea 
că gUl'ernul a hotărât să. evatDe'~ nu.ma.i 
o parte din popuiaţla capitalei. Potri'vit 
acestei hotărîri DU se evacuiază lucrato
rii şi personalul intreprinderilor de 
transport, doctorii şi personalul de spi. 
tale, preenm şi personalul din ser\icille 
de utilitate publică.. 

Re1;!ele Greeiei slătaa să efe
Fe d'ai Rusto\' mandatul 

pe-Dtra Vor",area. guvern al.' 
in ~xH • l' b'du '''-1 tai' - ţ'i -x. 'r- f.o.. a.-ie min?·'lfru al Reich1flui: Cum jude-că nu eSle vorba ,<Ii nici nu există vre-o 10;1 IC I rea JIlOA" ee uita 1 , rl&-pl --- v- f l' 

Y > il "1 d t' ţ' S'be' .."ti situat.ia României în fam rr ar'll 1(1 u"'RLlN 7 1R,"") D1II.jl· D rui. raţiune pentru vre-O _,gelozie" a unui Dl(' 01' şi (',()pu or eu es 1'I1a·Ia I lIa, ~u VA:J , \ ....... or • - ..... • uJ:'-
~ • 1_ tr •• f~ 't' -':'esc care a trer.'Ilf (1, ra/n:f,i7p flirt;"" '·um anun1a~ servI',· 'IU br'tanic din r<_;~ de Cetala,i. chiar dacă Cea mai grea pro- nuZer_ pen u masse ŞI In S arşI InOOr- , .. " .: } ,"l I ~." 

blemă, aCeea a strârntorilor ar urma să pl)rar~ statului respectiv în Uniunea. A1UENJNTAREA GRANIŢELOR I dl. Sofokles Venizelos a respins manda-
t fie tranşata, ea ar putea fi. rezolvată pe SO\ietiC'ă. SovÎll'tel~ an desvollat at'est SE INIlREAPTA IMPOTRIVA TUTt.:ROR tul pentru formarea noului guvern gree 

'. \ o bază pacinică, graţie spiritului mări- si~tl'm ~ nivelare şi de def-;fiinţa.re a na- JSAŢIUNIl-OR DIN EUROPA în eXil. Fostul rege George al Greciei, a 
ţlU'nilor bă.stinaşe cu o bMltB.Jitate fără fost sfătuit să ofere dlui Rustof, maD-

tlimos al relaţiunilor anglo-sovietice. !>reocd(>nt, aceasta .o ştie toată Il'm~. - .Evenimentele nu se pot ,pdeca alt- datul pentru formarea noulni guvern. 
I Articolul de fond al aceluiaş ziar a. Dt. aceia nici IIU mai prind trucurilf' pun- fel decâ~ in legătură cu situaţia genen;ă a 
f -ob- Z d Z 'Eden pe 7~· Ambasadorul ture la Berli. 
,r' a ca SucCeSor a - Ut , !<VI' g:l5('i;:i ale Sovietel()l" decât la cei ma,i Europei şi in cadrul conducerii de ansam-

\

. auZ Oramborne, ale cărui păreri s/.t.nt in proşti". blu a msboiului statelor pactuhi tripact.it, a sosit la Ankara 
mare parte, asemânătoare celor ale dlui PRESTIGIlJL BRITANIC Ameni.nţarea frontierelor nu se îndre!l.ptă Ankara, 7. (Rador). - Agenţia DNB, 
Eden, a.<;(fcl că. s'ar garanta un fel de SI L.~TEN'fIILE SOVIETELOR numai :mpotriva României ci şi impotriva anunţă: DI. Aricane, ambasadorul tUN 

• Cf»U:nuitate în politica externă~ Ceeace Lâ întreb-ar~a reprezentantului agcll '.uturor naţiunilor europene aliate. Pe Nis- la Berlin, a sosit Miercuri Seara din ca· 
ar reprezenta un fapt binevenit ~i pen- ,ţiE'i Rador, de ce d. Churchill s'a declarat tru se apără E"Jr<Jpa ta!. aşa ca in oricare pitala Reichului. 
tru Anqlia. ................... ~.' ~"'"' _ .. _ ... _<&> __ "_._<I>_~"" ...... __ ... __ ... _~. • ...... ' ............ ...... 

Grt-vele ao pricinu1t 
lUari pierdt>'ri Aue lit-i In 

privinta ~xtractiei 
earbululor 

Berlin, 1. (Rador). O:NB. - In Ca
tnera Comunelor la Londra, s'a făcut 
CUnosCUt ieri în mod oficial că tu cele 
48ăptămâni in unnă. pierderile Angliei 
bl unna grevelor în ruinele carbonifere 
I.u fost câte 385 mii tone săptămâ'!lal. 

Măsuri luate În Capitală În urma bombaraar'"{lentelor 
DlJCl'REŞTI, 7. (Prin telefon). După. tt"le gări mai miel eare se găsesc în diree· ,cietatea de telefoane roagă publicul să 

oei dintâi mare atac aerian supra POPU'l ţiHe respeotive. Din cauza lipsei de Ilh vorbi'lls('ă cât mai puţin. 
1. atiei Bucureştiu~ui, s'u,u luat diferi~ mină. şi ~pă to~te teatreJ~ ŞI eineDUl;t<: In urma supraîncărL'ării reţelei, socie-
-nasuri care au '1 un Nlracter econoDUC grafele dIn capitală şi-au mcetat aetlH It 'a văzut oblig ti să suprime legă-
si dintre care m('ntionă,m următoarele: tarea. Toat~ ~ile tribuaalului din Du- tate a s It b fi a t tea sa-
' S'a stabilit un non mers al trenurilor roreşti şi.au amânat procesele penale, :Jra mu or ~ ooa! .. , ~.n ru, a ~u , 
ce plt'a<",Ă din Bu('ureşti. PIer-ărite nu se I PrO(>eseIe elvile ~au amâ,nat deaseme- t~~&N> et>rerUe avamru paslve ŞI autor)-

mai fac dkI gara de N.ord, ci din difen- '!(.la din cauza D('prezertiLril părţilor. So- t~ţilor •. 
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Insemnari bibliografice P oi voltlft'. 

SCRIERILE DOCTORULUI PAVEL V ASICI 
Vi~~ htJa.ncQ. 'nteC:~j)a,i 

S'a-r pu.rea ca '"treaga noastrâ atenţie 
.se oanaliZeaz.ă intr'o ~ă diTecţ~ 

IV. 
Ittogal.a. Şl ooOjtiiD.cloaH aetivitate 

desI~uratâ ,pe tărâmnl medicinei ca. şi 
mul~e mente au.ltural~ ii. aduc o re. 
~ta~e ~ ~ep.ă.şe,te hotarele provinciei, 
~U'l inaltUl post de răspundere şi 
emate, acela de II eohesaro.-cre.ieso Dil'eu.. tor. de Cara~tină" in Tim .. oent;ru spi
ta.lioeso linga Braşov. De altfel Vasiei, 
figurează in primele rânduri ~e CIelo; 
propuşi tronulUi "ea tâniri apţi pentru 
a ocupa posturi în stat".l) 

Braşovut, în .. re se infiripase o fru
moasă tradiţie medicală, ii di nou im
puls spre muncă. Ia parte fruntaşă. in 

>.~' toate mişcările politice şi culturale arjt 
delene alături de Bariţiu, Mureşianu, 
Şaguna, Cipariu, fără a-şi uita Banatul 
Iar peste 12 ani dela venirea. sa act, ti. 
păreşte M&('roviotica, operă ce a făcut 
epoc.1. având o răspândire DemaicunO&o 
eută până aei, de nici o tipăritllră romA
nea se 3., fiind biDe primită şi căutată şi 
in Principatele eu ('ari a stat în perma .. 
ncntă ~i strânsă legătură eultura)ă, in 
toată trăirea sa. 

Cartea apare la Braşov in" două volu
me, in tip ,g:rafiR lui Ioan Gătt, tipogra
fie in care s'au tipirit multe s('neri ro
mâneşti de realii valoare culturală.. 

Titlul eU oaraatere de tranziţie, este 
llnnătorul : 

MACROVIOTICA 
sau 

MĂESTRIA 
A LUNGI VIAŢA 

după 
HUFELAND 

tradusa. Ş1 întucmita pentru IJrice 
român uultivat 

de 
PAVEL VASleI 

Doetor in mcdlclu:,i. şi hirurgie, ma
gistru cie ob::>telrH~ie, ~hes8ro.crăieee 
Director de L:llranUnă şi a învă.ţatel 
soţiet;;~. 1JI<:.llco naturale din laşi, 

,llauLLlar cOrespondent. 
uuleea viaţa ~ întru care a atăt de 

t,·umo.s şi prieteneşte m'am 
clt'1:1at a fi şi a lucra! - de tine 
sa ma detipart? -

Goethe 
Ma.robiotic(caractcre la~ine) 

Tomul I-iu 
Brashov. 1844:. 

[n tipografia lui Ioan Gitt. 

Tipar.tă cU caractere ei rile, eu text 
~ 30 şire in pagini OOIllpactăJ la. ambe~& 
volume. 

Formatul original: 19x12,5 om.. la 
ambele volume. 

Paginatura volumulut- 1: 8+221 +3 
paginI nenumerotate. Verso pagin ei de 
titlu, tără te:tt. 

Paginile V - vnr, pretaţ! flră tiU.l, 
semnată în "Carantina Timişului fn 
Transilvania ,luna Itll Aprilie 1844", 
Paginile 1-2 dedi~aţ!a ti alocuţlunea 

.,prea.sfiu~eJ. ~ .1'a.riD~w ArhL'~plS' 
cop şi Mlropolit al RomâJlilor, Domnu. 
lUl !Jl.lmn Neofit". 

P&f;,na ~. nenumerot&ta, pvarta 
textlU~ ,.lmprlmatur. Cor0118.e dia 9 
Noen1V. 1~4. 'l'rausch. CeuBor. Paglu!le 
22J--224. cuprinde .. Greşeli tipO"'fa.~ 
fioe". CI 

Volumul 1, ouprinde 9 eapitole, tra
Când partea teoretică a 8ubi~tuluj. 

Volumul IL Pagina de titlu cu exc~p
pa tndicărei •• Tomul ll.lea". exact ca 
primul volum. Paginatura, în exempla
rul nostru (~ câteva pagini finale jp
să), de 326 pagini. Verso paginei, cu 
textul eenzurei, fidel celui din pagina 
222. voI. L Se trece, ou pagina 3 direct 
la tratarea părţii prae'tice a problemei. 
Impărţirea, in 2 Secţii şi 29 eapitol e, tu 
subdiviZiunile lor, 

Pagina 302, fără text şi nenuroerot&
tă. Paginile 303-307, euprind ,.Gr~ell 
de !nc'lreptat" din volumele 1 şi II. pagi. 
nl1e 308--314 dau: "Arătătorul Persr)a
np.1or, a provi.nciiloT, a cetăţilor şi sa~e; 
lor ee se eupnnd in Macroviotieă după 
A. B. T", iar dela 305-326 (după exem .. 
plarul nostru), "Arătătorulluerurilor ce 
se cuprind în Macroviotică.", inovaţii fn. 
traduse pentru prima oră in literatura 
noastră. 

Cu foarte multe note subglinlare ţ:er
liJooale Şi oU preţioase intercau\u, popu. 
lara earte, depa.şeşte caracterul unei 
simple traduceri.. 

Scopui tipă.nrei ti ch i p.1l In oare a Ju
arat, Il desluşeşte singur in prefaţ.ă. (p. 
Vlll) : ,.Eu din parte.mi am pu8 toată 
oSteneala & face &Ceas ... e&rte mult 10. 
lositore ti nepreţuită, ,..,. de popular" 
cât să tie înţeleasă de tot pubiieul rumA
nel30 şi să respundi. u.,pnlUl. pentru e&

re am tradus-o. In traducea ei am urmat 
auGtoru1ul intru lo.t.-e, .da Jglind int'ă 
câte ceva ce am sOCotit. fi de lipsă". 

v, .'~! 
Pe lângă bogata acilv..ta!:e publicisti

ci. '1 po.utlC&. i'avel V8.l:U~ g.ăO':leşte to.. 
lUşi destulă vreme pentra a-şI continua 
marele şi utilul plan de p")pu:arlZ&re a 
ştiinţei medioa,le. Aşa., după. doi &ni dela. 
apariţia Ma.croVioUce1 - in 184.6 - \i
}Jăreşte în aceiaşi tipografie a!w Ioan 
Gătt: 

"N eputinţa şi a ei totală vindee~, 
,.o k!ora.re de sinteză, în oa.re aut,Qrul atu
dja.ză. cauzele boalei numită impotenţă 
ţi sexuală., inuieând remediHe în eu de 
leziuni nel'voase, psihtee ti. organice", 
menţiune după studiul dhu Dr. Emil 
PooreanJI) 

Nu ounoaştem nici nn exemplar. 
VI . 

Apreeiat de marele Şagtm&, doctorul 
Vasici este îneredinţat cu redactarea 
,,'I'e1egra[ului Român", gazetă. sibian' 
ce a jucat o foarte important rol in viea· 
ta. politică şi sooială a Românilor subju
gaţi. 1nrcedmţ8re căreia Vaslai "ee! mai 

Contribuţii la problema scriitorului român 
rY,HJJ.Wl~ ~crmurul\.li român este una ajIlt.orul dat .(nu se pot tăgădui ajutoare

diu acele pruoteme gr&Ye eare na fi~a le s.s.R:.-lu.i) acestea in loc să. sc.him~ 
pu~ut 8,l.a. n:z.olvan:.O:L oricâti er"ll'gie ."A La.la lucrurilor au adus o şi mal aow.ta 
cunsuma.t, oncate intervenpi .'.u. lăcut uesnăd.ejUe eeJ.or spriJinl~ • .L)a.r serii
dIn partea I:elor intere&aţi dlrect. şi izl· torQl ro.mâ.n prin muul:a lui care nU-i 
~1!rec,. li le ea aU rvat piediQi prea mari poate aduce (,lecât prea neisemna.te prO" 
{le ea e .. anurue s au suna prea repede, cea.te & imbogă.ţit editurile ale căror 
rezultatul tuturor incercarilor nu poate t>loGuri aU oteil0\lt în grandioasa lor ar
să satisfacă pe nimeni. Dar ee este in hiteoturi d,in veghea. AOpţilor albe, oiu:ld 
definitiv cu aceasti problemă? De ee SCZiitorul, &pleca~ peste pagina de bâr
e~te scriitorul româD. o problemă. '? Şi tie lfi abinuia sufletul f.Î. trupul pentru 
de ce nu se poate rezolva .. orice pr~: a surprinde in toată. devenirea lui sim.. 
blemă'~ Din oe ca1.lZă se ridici atitea fonică fenomeuul creaţiei. Scriitorul ro
auverSi1.ăţi? Iată tot atâtea semne de ~ în afară de câtev& cazuri fericite 
intrebare pe care ni-le ridl<!ăm în faţă nu poate trăi din munca sa dumne.ze· 

. şi pe care ne hotă dm să le limpez.im. iasci. Decis şă. implinească un destin 
Scriitorul român este în cazurile cele sptri1:ua.4 să urce o oolină apropiată 
mai freevente una din aeele prezenţe de aer, unde să i.se deschidă. perspecti· 
tragfee in SoCietatea româ.nească. Visă- vele alba.sb'e ale veşniciei, scriitorul este 
tornI acesta CU truntea incendiată de gata să uite de condiţia sa pămâ.nteană. 

E!brele creaţiei, moare de foame, degeră Un idealism luminat de entuziasme inte
e frig, deci orele de trudă, sunt mai rloa.re n determinl să b'ead peste bio-

eroa.se decât ale multora cari. hu- logta lui, ale cărei Imperative le oaloi.. 
, in belşug. Deşi există O Societate !mlat !n tumnl de fildet al acestei 

&!'fitoriIor Români, ea o Alma Mater, atitudini, acest exemplu din cea mai ttI
er'llls3, Q('!,n~~ instituţfe nu şi·a In. rată plămadă a mnanitătii. a Uitat că 

n8 braţul ocrotitor să scuture fn:wtea este om şi s'a soeotit mai apr.'spe rle 
1WiJlIi~~IJ,liL' Aa.,acrpmnl ~rij. ... -Ali., t.wqtj. _~ lA-.lIlI'A d.e6~ 

w.llgell'" ~tre c.arturarll S9colului tre.
cut. ii răspunae I.lU prJSQselnicâ raVD& şi 
pri'l!epo.}re, deia numarul ~ din 1()53 pa' 
.ua. la lluma.nU aJ elin J.8bO. Var asupra 
artioolelor impresiowmte ea. numâ.r ti 
wnitoare prin diveI'Sitatea problemelor 
ce disL.'Ut9.J uem să. revenim cu alt pri
lej. Ar ti aooasta, ~i datorie de onoare, 
- implinitA - a l:Sanatului eare l-a dat 
şi pe care l·a pretuit; pentru care a dă
rUit tot ce avea mai scump, dar care>l 
răsplăteşte cU o înspăimâ.ntâtuare igno' 
ranţă. 

Prodigi08 h1 activitate, primeşte au 
bucurie Sar<lina de a redacta pentru cu
noscutele Calendare a.rhidiecezane sibi
iene, partea eeonomioii,. eonvinsă. fiind 
editura, .. că ar fi foarte bine, când popo
rul nostru ar şti întrebUinţa. raţional-

I 
minte pămâ.nturile sale, căci atunci 
i s'ar îmbunătăţi şi starea financiară. 
a lui", Aeeiaşi editură, extrage arti
colele a})ă.rute în Calendarele din 1852-
1858, pentru a nu împărtăşi şi ele tragica. 
soartă a acestor publicaţii şi in credinţa 
d. poate implinlm un mare imperativ 
na.ţional "un tradat instructiv despre 
grădini şi cultivs.rea lor". La adreBll. edi
turei ,Vasiet ,.nu numai că s'a invoit &i 
&să sub numele lUi, ei a mai pretrimis 
fi un tracl:at despre !nfiinţarea, creşte
rea şi vleaţa organismelor peste tot ,i 
specialmente a plantelor. 

Coperta, albastră şi tărl text. Pagina 
de titlu, enprÎllde următonll text: 

CVNOSOIN':IIE 
,BA<JTJ<JJ:, 

-Ift 
GradiDl 11 cu1tivara lor. 

de 
Dr. P. VasW 

&\bihl 
Editura Iti tiparulu tlpografieir arhidiece

an •• 1867 
Tipărit! eu caractere latine. Pagina 

OOUlI»Wtă, cU 30 şiruri. Paginaţia sus, 
la m.arginea externă a pa.ginei. " 

Formatul OJ'iginal: 22x15. ~"';i; 
Paginatura : 111+1. , :'iL~ 
Pe versa titlului, nici un text. 
Pagina. 3 (nenumerot&tă.) ouprinde cu. 

vântw .. Catr. cetitori", 8BllUlat de edi .. 
tură 1& 1 Noemvrie 1867. Dela pagina 4: 
până. la. pagina 14, este reprodusă. "In
troducerea despre înfiinţarea ereacerea 
şi viatt' a organismelon peste totu. fi 
specialm.inte a planteloru". Dela pa
gina 15-33, un studiu pregătftor pen
tru grădinărit şi apoi, dela pagina 33-
177, sunt expuse sistematic munoile In 
grădini., hnpărţiti pe luni. Pagni& 118 
- ultim. - l1enumeotati şi fărl text. 

ION B. MUREŞIANU 

1) Biblioteca AcademIei !tomlne, Seeţia 
manuscriptelor. DO. lO:ro, fila 187. 

') Dr. Ioan Lupaş~ ContrUrlţiuni ta 11!1· 
taria ziaristicei româneşti ardelene". Si. 
biu, 1926 P. 10 fi 94. 

r1zare.. de oontwg{;l41~J urgo!iuL aoelit& 
UeQ:uurgic, j'all lJ.Xa.~ ~nltoL'u!ui un pro' 
til Qe 2i.JJlle .temporalâ. A fost o eroare, 
ScriJ.torui iii'. smUlS din aceste tlrgolii fi 
& devenit piunâDtean. A dat aootlnt Vi. 
IJraţiilor dui preajma. A Uevenit exp<l· 
nent viu, al tuturor semnifică.ţiUor. Ual' 
n.u şLoa aob.imbat soarta. (,;ei mai crwu 
lOViţi au ridicat glasul, 
. Problema scriitorului rumân era su}),. 
liniată ca. o problemă. de interes naţio
nal. Presa a publicat a.rticole documen
tate, despre atitea. c.azuri de scriitori, 
cari se sbat în mizerie. Mai erau fanto
mele de tristă memorie, dar nu mai pu
ţin in<iureratâ, care loveau prin simple 
lor trecere pe străzi obl'a,zul îngheţat al 
SOCietăţii. (Cine poate uita pe trr~ba,uu
rul romanţei "Cruce albă de mesteacăn 
sau pe cel care desplcteşte o,ZÎ prin re. 
dacţii. într'o agonie tristă. mustrător, 
,.Râ.sul marilor de aur",? Dar nu s'a 
schimbat nimiC. 

Oă "" M mai preocupă decât IT~ 
tările prin C<JT6 trece intreaga omeni1'e. 
Că nu mai putem plânge deeat pentru 
marea tragedie caT," dcSJăf.<>arii. in 
jurul nostrU. ~i tot"* in puJinele clipe de 
n'igaz oaTe ne...au mai rămas, ne mai, ple
căm, să privim in SUfletele ttoo.nre" C(l 

.să desprt?ulem ii alt 8bUCăum deoât GC» 
la al tuturor. 

V iata noastră interOiară t;ri continuă 
drumul. Sentimentele 0111'6 ne apo.rţin 
flU1na1 nouă şi-au pă.strat OCeia§i ifltett
sitate, fiind nu.mai eelip8ate de Irămân
tarea din jurul nostru, N'OIIJ, di8păna 
decât acelea OOTe n'au avut rădăcini mai 
adânci. Durerile ca şi bucuriile 8' au cr;.,.. 
ttHiZat in sufletele f'l.OO8tre răm.ânâtld 
numai acelea cari au tWUt profunzime. 

Pe unii 1i"iOart~ care ft.e t~zitează 
mereu, i--a i"obilat i-a apropiat de Dum
nezeU, le-tJ arătat ttimicnicia păm.âm
feaseii ~i poate in clipe de mari prăbu
Ş1ri 8u.flete.~ti au. dorit-o ca pe cea mai 
dragă tovară.şă, pe care poetul Sugarin 
a căutat-o cu versurile: ,,0 moort~e'. 
tă albă cu aripi de argint« ••• 

MIA MARIAN JALBŞ 
~~ ... _.-=.~.-." .• ~ .•• ~ •.•• _. ~~ 

NOTE 
CARL'J.O.l.'I wllDlU! roma.n a lui Cezar 

Pel.redcui e V1&~ o.ram&uO& ae Ue6t.WAi> 

om.enoe:J.ti. aaul,na.te fi menw. pr~ 
dpre UJl u\:!tillodaroânt, ea.re au o (1eaJ.$,. 

gare Îlltr un JXlâJDo iluzorlU. Autonl 
urea.za o lume întreaga. intr'un bloc. 
Z1&r&,Ild ~ ioOat.arUol' pline de ba
owii ti Ileoa.zurl. pe ...n .le periJldi ia 
faţi noastră. precum _ .uie scenele 
intr'o peliculă einematografică. 

Dl Ala. Baeiu lIpUJle despre acest l'O' 
Dl8.11 oaviDte de laudA.. dintre cari des
prinde câteva frase eari pot fi drept tu,. 
drumare pentru eetitorul DOStru: 

SW1t tn aeest roman ~ şi tlpur1 ee 
vor rimâ.nea alături de ereaţiile impor
tante din eariera de romancier a lut Ce 
Zar Petrescu. 

Amintim alai elteva tiguri: intreaga 
familie Stahu, zogrivită. aspru, rea.liBt, 
sobra. fi imperturhabila Fabiana, aenzi., 
tiva FIor, portretul in DUloli dure, CI&' 
nuş.ii. al deolaaatel Ma&dalena lpcar, 
posedati iDsă. ba11.1CiDa.n.t de inst.inotul 
ma.tern, IPlOba LUi. PatriDo, planturoa. 
sa şi caricaturaJ modernlzata Berta MeI
tzer, burghez.itul avocat Mihai Pande
lesc.u .n&1vul şi recent t.6W'eştenizatul 
pui de oltean NiOolu Leont.e. bitrânul 
ou regretul unei tinereţi riaipită. în Irt.u. 
diu şi biblioteci. Vom intrerupe aici enu' 
mera.ţia, cU teama de & DU fi abuzat Oi 
aşa. de atenţia cetitorala.i. 

E de relevat faptul cum Cezar Pe. 
trescu a găsit pentru fieea.re din eroii 
numeroaBei sale galerii, gestul, cuvân· 
tul, ambianţa potrivită. 

!şi are ln met.ro~Q!& 8CU&kwe el i~' 
va.W!e,. i~ &lot liWlt.eJn iatr' o 'pl'ovlDOie 
Wl.Q.e aceuta. probi.em& eate oarecum re
ZOlV&t.&, pnn l'li.pwl c& maJOritatea ac1ii. 
torilor sunt grupati în jurul cotid1anului 
Da.oia. avâ.n.u m telul acesta existenţa ai- , 
guri.. (I.wem să subl.iDJ.em Ş1 aiCl cum 
am făcut-o fi de câte ori am avut oca.. . 
zia la oenţru că la ziarul Dacia din Ti· . 
mişoara SWlt grupaţi intr'o redac.ţie cu.. . 
raţ românească. toţi scriitorii Banatului 
decând se află la conducere unul dintre 
oei mai hamiei Const. Miu.Lerea. Este 
una din modalitaţile cele mal fructuos-. 
se. Dar DU cea care rezolvă problema in 
toate dominantele ei. Găsim insă ecua
ţia hotărâtoare înrl!un articol publioat 

Ae poetul Radu GYr într'unul din nu-
merele Universului Liternr. Dar cum pro. 
punerile cer o cumpănire sistematică şi 
cum această reclnmă spaţiu ne oprim 
aici pentru ca într'un foileton viitor să 
desprindem conturul unei rezolvări cU 

temeiUri adân~i in viitorul scriitoruluI 
român. 

O faeem peDtrcii indiscutabil probler 
ma seriit0rului rom§.n este o probleml 
,le interes naţionaL 

Editurile continuă Soi ridioe palate iar 
scriitorul român să moară de foame da.
că nu este înoarcerat într'o slujbă. mne· 
Ii. de scriptologie anostă. Glasurile s'au 
r;dicat din !loU. Nu ne facem eeoul 
a,eMtOl't\ p~ntT('ă prnblema ne·. prins, 
necruţUoare de indată ce am luat ton.. 
~w. SD ~'O\. NiQi ~W • problema ._-- . ..' .' ., ...... ~. 
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C Kc:.u.u'I.J.d.l\.01.Ll....II , .. aSCA. Ju pro
clawa).a ~ citre poporul roman 

~~~lu1 (,nu.:!uUit.or \01 lJ"ii.e de .::reJul~ 
~ilor li UUWDC'.l.t!U şi de ct'eoIU~41 româ.
ailor fi dreptate. Da.c.ă uloorcăriJe \lin u.su. 
pra .D~Î.ni. din canza răutăţilor pămân
teşti, mangalerea coboară peste ne:unul 
DOStru din ină,lţimile cere~ti. Această l"Ste 
mama hl.\',Jare li poporului româ.nesc _ -
DU, tie .l'lirilsit in zilele de urgie de sprijin: 
oeinf~lIŢt, Cltl'e .este Dumnezeul slrăm01iJor 
ooşt~l. Nenorocirea ce ne-a.n pricinut1-o bom 
bard1ercle democraţiei americane este Of!
!lPUS de mal'e, dar şi întărirea liiunet~I\~ă 
a neamului ee De-o dă credinţa in Dumnl'-
7.eu va si.al·uÎ in sufletul Dostru ca 003. mai 
nebjruită ,mtere. Ain cer c a li ă s f ă
r li m i !j u fie t u I '1' o m â n e 8 ~ Î O
I e am., ă ain cer c a iii ă iii d l' o b f şti 

puterea lui Dumnezeu care 
sili ii Ş I u e Ş t e î n el. Aoeasia e~te multi
se<'ular:- e:\;!)t>rienţă a neamului nostru Dio 
f'3 ne "in forţ.ple de rezistenţă şi credinta 
În dreptate. Inamicii noştri se vor convinge 
de ade,iit'ul românesc. 

* 
B lJ(TRf':ŞTI - CAPITALA LUMINIl 

- "Fie('are C'ărămidă a Bucureştilor e 
un suf!ft" - zire proclamaţia Mareşalului 
şi .. caplbtla românilor a fost ridicată prin 
striiduinţt>!e ~~olelor". Intr'adevăr, istoria 
Bu~urt"ştilor este istoria blindeţei româ. 
neşti, ~<;te d-esfăsurarea largă, europeauă 

multise('ulară a iubirii r~mâneşti şi a lumi
nii nOO"itre de omenie şi de ere~tiDească ve
ei:nătate. Bomhardarea Bucureştilor În
Sl'tllună bnmbllrdarea soarelui, a vieţii lui 
DlUmwum, a sl:>n'lului de a fi al o~llirii 
in!m:joi ,11,~ ('stlitale conţin in cutele vieţii 
lor tT!:'.('nt,~ negre şi inspăimâotăt061'e nele
giuiri BUl'urf'ştii - nu cunosc decât iubirea ,i prÎl'ff'f'l in. In capitala Ţării noastre şi-au 
~i'~',it, ~p"",'inul şi pornirea marile mişrări 
dt" p.l1h r' rp nllţională şi culturali a veci
nilor nn:;tr' de toate limbile. Veacuri de lu
mină şi (\\' frăţietate. de libertate şi de (!'U]

tură. palpită de genl'rozitate şi de româ
DOkl.Scă umanitate peste Bueure~til, pe care 
hlHnlwlo De moart.e aU incercat să-I pn-faeă 
'in intuneree in foc şi lacrimi. Bucu~--eştii , . 
au dnenit l~ul dr judecată a celor ce ŞI-au 
năTl!l'ituit urgia peste neamul nostru. 

• 
O,POR CURAT ŞI DREPT. In faţa P luviturilor poporul nostru Îşi declari 

prm gura Conducătorului calită.ţUe şi jos
tifis'ările sale - ca. popor curat şi drept, 
car en iei o dat il n o a p li. e It oi & 
f ~ t ii d.. D i m e n i. Prin păcat fa.tă de 
a1toE' neamuri se mânjt'SC moralmente natiu~ 
(lilf1, ,i ()rin nedreptăţi justifiei ele ul'~iile 
~ "in asupra lor. Popol'Ul român no a d~ 
\"lr"it al'~(1' greşeli. Suf e r j n ţ Il 1 u 1 
nil .. s t e o i silă ~ i r e, ele 8 t e O 

p r 1) s Iii" i r e. Şi aceste sufer\nţl ne 
<,l""mii 1.:1 ('1';l"a ce e~ mai t'omine<le ea 
ori"" -. lnbir"a inro('aiă a unora ~ntru 
alţi; şi tloinear" în fa1a unui destin, ('aTe 
i~i llrUU"3 misti(' ra7.ele sale de !iluălncire 
pe->t4" viit,orul no!';fru triumfător. Din ('ură.
tţ<nill slIfletl"as<,ă a popo1'lllui vor v(f:ti ,i 
nf'~!'\'in<;f,"ll' Ini frumll~ţj morale. pu('um 
d;n "M'~f9t4'8 'ui vor i!ilvo1Î puterile de via
ţi\ ,i t'lt> năzuinţi. Pf'simi~mul nu trpbu1.e ... il 
~"~""I'!H~I'li, d~<,ât nf' itHim;('ji neamului n~ 
tMl inllmÎr'; r4" n11 nmh1!\ pe a.celeaşi Cl.'\i nIl' 
.... r~·,,"i .. ; <il; 1111' drl'nt~tii. ' 

OI 

A ".\~"I\ RE.4- p4.SIVA. ~I cari M lll1 

aUl'l''';'''t Înd~n llJn .. rn .. tnl şi utiHhff'A 
,·;t"-ll :l .. "':;~rn .. 1\ .. " .... 9.11 """m rrn",iul "li 
..... ,,_ "' ... ,; f'V;"t; M''''' ",ni imnol'tant '" 
.. t..t"mu I ",,,,,tl'U d.. "",<;"" J'@' "!l~h'ă. t~('A t 
mfll~im~~ m\llo~N'lor dr ft 1'f'ilnce la mini. 
","." rr'l_';<lHtf' h~mbarrlampnt~lor posil)'-

j 

It', dacli ('umva nu le vo-m putea Înli'.fura. 

., "Ilmne)'~'u anitră pe oeI ce se apără 81D

lZ'lrtt :lCf'4ilt proverb româ.nesc ne indreD,pt!i. 
minft-s şi voinţa asupra importanţei iniţia. 
tivt>:i individuale. care nu trebuie să fie izo. 

lată şi anarhir1i., ci organizată şi colecti"ă. 
Se poate socoti ca inamic al societăţii ~rel 
ootăţlOOn, care din ingâmfare sau din ir.do
lentă bl'SocoteŞte obligaţlonea de a )le in. 
I'.t\dra cu t.ot sufletul şi mintea sa in !listl'

mul apărării pasiVi'. Aseultare şi exee1JtaJle 
~I'uhn\d organi1:tdă şi totală - iată I'~ se 

cer. e('ti'\ţeanului pentru de!iJJitivul SIl('Cef; 

"~p6iVII 

. NEDUMERITli 
Odată cu intra.rea României lD râz. ,,, ,.uJlYlllli. oă. RomânIa nu are va':u",I",w 

""01_ act.Ual. CaJlu aestJ.nw neamu.lw.' b"""l , 
, L oLvem lJuar mconşl1ellţl, specUl' ... l!f 1, ratii., 

",ULL,.l:1.L !,l".u. llu~<J.nl,rea llil.o'·lCa LUa1.4 .te h J' 
u. "1,... ue.:.ertorl mura.!, c<il.l'l In flJ.iU lor ex 

,)OlLL. !J~ vVIU~~Ia! • .I.'d<J.r"''''''' I u.I iWUJ.i:UUel. li. --r- ceslva lJentru en~lez.1 "11 a.Olel'LCanl Stat.. 
:- a o!' ouat na~.unl1, sa-şi dea tnbutul ŞJ. lIS_la.:la incă. pe o puZJ.ţJ.e fă.ţlş OP~să ŞI 

el de ,l:ii4h ge Şi Jeru,a pe all.al'1l.i patnot!l'''' 08t J.a. t esel mUlUl Llll..e6fu, _ 1 In er ?r ,:;uperlOare de stat, chit 
. ca a~mata. romana şi>a dat din plin trlbu. 

_ - O .UUilla ~lnorit.ate, a început Şi ea ,tui _el ,de s~ge pe front, şi mai are de dat 
:.a lupte In ca1enele, cluburi ŞI cuiburi lUca, In apararea flinţei neamului fllmâc 
clanuesL,~e prin f~ de fel de mIjloace: nesc. 

gunoiul şi puhoiul lui Stalin. , 
Dar admiţând prin imposibil, Vietoria I 

engl~z~. V?i f~~ tot ce ar face armatu; 
romana, ('at ŞI mtregul neam l'om.a.nese! 
oonştient de pericolul bolşevic 1'1' illtad- ' 
lat sută la sută. în poljtica de' ~~l\'3re a ! 
neamului. .~ 

. Şi mai promit să mii. preziut illieiliat'" 
!nstantPior engleze pentru a-ml aplica' 
pedeapsa capitală, pentru inaltă crim.a. 

, -, ştJrl. tendenţ, 10&,' se, dspre raportun' Recuno"'n ins- - t ~ ..... a, ca nu es e usor si rii, 
r.:.eslncere llltre nOI ŞI germani, despre lip' spun zi tuturor întrebărilor ir~njce ale 
sa de camerad~~ie dlOtre aceştia pe acest?r a~.bltri, în divergenţă cu nc!t;u< 
front, des.pre.grlJa AnglieI pentl'U realk n ţ' d \"" ea, l?-grlJora I e soarta ei, sub Impe 
~areaasplra~lUnilor fomâ.neşti. despre nul s.ltuaţiei serioase de pe fronturi. 
llltenţ1unea Germalllei de a ne ţlune sub Iata unele din a;:este întrebări, foarte 
Protec~orat. d:spre atitudinea dubioasă e(hfica~are pentru psihoza, oare dom. 
~ ~:vabllor faţă. de statul român, despre neşte 1U ac:este cercuri izolate: 
lUh~.nţarea ~el Donauland, şi alte baza.- 1. Ce ne facem cu aliaţii noştri cari 
canu, toate nascooirile neserioase ale re- au adus din nou riz.boiul şi pe boi:;;evÎci 
volta.ţilor contra o~dinel noui europene, pe pămâ,ntul sfânt al României? 
care au fost desnunţlte prin evenimen. - De fapt nimeni nu sa putUl .. ~tep' 
tele, care au urmat. ta 1 - ....,. _ a a~eastă surpriza, cât se poate de ne. 

de trădare comisă prin disciplina mea i , 

t?tală fa~ de marile comandamf'-nte na,- : .. 
ţlOnale, alaturi de oştirea română, luC'IU ' 
re nu poate fi pus mai prejos de eroismul' '. 
acelor aVlatori. cari în zborUrI uluitoare 
asupra H'ranţei aliate, prefac miloane de ' 
13cumţe în praf şi cenu.să" ucid mii si mii . 
de minori, femei nE'vinovate si bătrâni' 
neputincioşi, distrug orice umili d(> civili
zaţie î~ ~r,opa,. to"ate sub pretextul, 
aC'f'e],f'~arn vlcton"i finale asupra. <*1'.' 
m~nH·l. 

Până ce aceşti eroi de cafenea bâr~ plal'ută., aceasta fiind însă o ches~iune 
feau, Şi sfidau eroismul elitei neamului de es.enţă militară, nu mă. prieep la ea, 
p~ !ront intr'o inc~eştare tita.tucă şi ho· dar fieomj ingăuuit să. raspund la între-
tăratoare pentru flln~a neamului pentru bare: 
veacuri, marea familie româneaScă jert. .. Dacă. ne-am fi oprit la Nistru. cum 
fea, sufe~ea, şi se sacrifica prin fiii ei pretindeau unii dintre marii noştri con. 
l~aculaţi, p~tru a puneJa adăpost pe ducători politiCi de eri, considerând oă 
bârfltorî, de unpuşcarea 111 ceafă.. • periColul invaziei anglo-americane, nu ar 

Unii motivau îndrâsneală lor, cu asi- fi mai redus, retragerea ar fi inceput de .. 
gurarea, că Churchill va opri eu baghe- la Nistru. 
ta lUi magică pe Stalin la ~istru. Unde ar fi astăzi ruAii? 
Regretăm. că şi această Ultimă ilnzie Unde e mai QPmod să lupţi dineolo de 

a acestor vizionari 8. fost spulberată. Nipru, sau dincoace de Nistru"? 
Exemplul Poloniei, târâtă prin indem. 2. Un alt român ingrijorat de aetivita,.. 

nuri criminale tu cataclismul a.ctual, tea mea propagandistică, mă intreabă: 
soarta nefastă a Jugoslaviei, Charta Ai:- "Ce vi faceţi, daM înving engIezri?U 
!antică uitată, umilirea Franţei aliate, Intrebarea este greşit pusă, pentrueă. 
lnfometarea Greciei eroice, - au putut numai de o victorie engleză nu poate fi 
dsehide ochii acestor miopl-şi vă rog si vorba. 
nu le ziceţi trădători - pentrucă sunt Va invinge sau ordinea germană, saU .................. ~.;~ ...................... . 

A Dacă învinge Stalin, Europa dispă. 
rand ee rost I'lS mai avea eu? 

~ă~înt.rf"b Însă ne vă fa~eţi Dvoa!'ltră. 
d!l.ca ~T'\"ln~e Germ.qni1t, ce pnrp m 1tIt mai' 
verOSImil ~ 

.. F.i aşa. cu nemtii o ~(,09tem noi f"Ilmva". 
Am astept(1t aCE'st riism111s. RN'lld, t'i'i 

nl'~+ii nu l1U ÎntrM11S in,,;<i Si!'l.temll1 bol. 
St'71{, qP ti impusca în ~fă 0(> i1.d~rernaril 
lor: ba ~,ni :mult cpi cari îs; mulţl1mf'SC 
traIUl lIniştit in spatele frnntulu; o dato
rese lupt~i neî!~r:-rpte a ~lrlatnl11i gern:an, oPrInri navahren anahiei din RăsiL 
"t ~supra Europei. şi DOf să-şi Of'rmită 
tndrasneala şi jneleg-anta. de a bârfi si Il 

don lnvi,~ea acestor-'!. . 
, E 0:1 puţin t:e('avaleres~, imoral şi la 

şl~te 1.n acelaşl timp, se bârfim pe ('ei. 
cart pnn actele lor de bravură ne feresc 
să devenim viţ<time-le unui .. Ratvn" din 
centrul Europei. . 

Sufletul bun şi 
3. Am îmremenit însă vă?ând urmă-

Primitor al băna"ţean I · toarea scenă: U U I "Acnm I'âteva săptămâni, Un ('uno~('llt I 
Ziarul "Ecoul" din CaEita.lă publki noaptea sunt la datorie 111 găr.1, oferiud adversar 1'11 alianţei noastre de astăzi ln- f 

urmatorui articol:' . . oealt mâncare fi îngrijire parinte.lsciL tră în cafenea, ŞI inBă dela uŞn caf~elîi r 
Trăim de câteva zile, grele şi dure- celor veni).i din departărt. strigă vktorioS, anunţând urmiHoart>8. t 

roase în.cercări. Efectele razboiuiui oare Birour.Lle de Încat'tll'Ulre 1unoţionea.ză ştire .. tm~cu.rătoare": '. r. 
Se duce acum În ouprinsUl ţării noastre. dea.semeOl în oonili~l.I.LIl care fac Olllste "Englezii ŞI amerfcann, a,u debar('at la i. 
au început să ni se arate in toată goli. administraţiei romaneşu. I Nettuno

tt

• Eu văzând entuziasmul a~ 1 
ciunea. D. inspector generat administratiV dr. stul bun român, îl Întreb la rânrlul meu: i 

Oamenii fugiţi din fa+'" pnipa-dulni Gh. Ciupe oare se interesează nANV\nal "Ce.1 domnule. a.u intrat r(\m?~nH în 1 
~ r-- a'~ , 

care ne"a cuprills graniţele de râ,sărit, de această problemă, a dat dispoziţillOi uJ. w. I 
sunt nevoiţi să caute adăpost in regiu. cari au dus la cele mai bune rezultate. A fost foarte neplacut atins de lDtre· i: 
nile sigure, aflate cât mai departe de Şi este imprsiona.nt de văzut cât de b~ea m:a, atât. de nepotrivită ropria 
front. mult bine face o mană intinsă prietene')' sa·i s~ada entU2J.asmul. 

Parte dintre aceştia au venit şi la noi. te fratelui aflat în nenorocire un sfat Faţa de aceste acte, care denota o sta· 
Satele şi oraşele noastre au priroit care se dă din toată iJlima, un ~Prijin pă. re de spirit de neînţeles, îMheiu cu cuvin-

în Ultimele zile nenumăraţi refugiaţi. rintesc •. _ tele spuse eri de Dl. Romulus Dianu în, 
Bătrâni, femei şi cOpIi din provinciile De altfel aşa trebue să. fie. Refugia- "Cure?tul":.. .. 
Sfintei Moldova au venit să capete adă.. ţii trebue să. fie primiţi şi inconjuraţi ,~Ce~ c;a.re.şl sImt fnnta dominată de 
pOSt în casele osptallere ale bănăţenilOl" Şi de toată dragostea noastră 1a..'jatăţi lepo~t.i, nu an dreptul. să fflI' 

nu s'au inselat. Ei nu şi-au părăsit căminele de voie, munke im~resii. nici să prop1tp.:f" j'lt>ilf'l 

Sufletul' bun şi primitor al bănăţe;v pentru a veni aici. Au plecat forţaţi de lor Df\fast.e
u

• 

nului nu s'a deziS nici de data aceasta împrejurări. Dl'. VICTOR RADUL~CU aV()('8't 

Durerea a fost înţeleasă şi fraţii dela Să le deschidem larg uşile şi prin pUI'" .• -••••••••••••• ---. 
graniţa de răsărit au fost intâmpinaţi tarea noastră si nu.i fa-cem să sufere ei 
aici la graniţa de apus eu toată căldura, din oontră, alături de noi să>şi menţină 

Se cuvine să subliniem eU această înorederea in biruinţa dreptăţii care 
ocazie activitatea oeosebită pe eare până la urm.ă. va trebui să vină. 
doamnele dela "Darul Ostaşului" şi dela Este o datorie creştină şi românească 
.• Crucea Roşie" au desfăşurat...o ŞI o des" de!l$ eare nimeni nu trebue să se a.bată. 
fă!'loară pe teren. l' 

Mereu ne()bosite, atât ziua cât şi ..,,....,...~ ..... ,. , . OoDSt. Jaleş .... _ ....................... -.......... ~ .. _ .... _~_.--: 
EVACUAŢII 

Incepind dela 2.> Martie 1~ popu Iapa ro~ din nord estul tării a tre
buit ,'Iii. ,.e e\lacuată diL moth-e de război. 

Pe lângă celelalte părţi ale tării, Banatul reprezintă unul dintre cele mai de seamă 
locuri de adăpost pentru eva.cuaţi, - Este evacuată populaţia care aparţine tuturor 
claselor sociale. - Vom iotâlni printre evacUBţi funcţionari de toate categoriile, HOOr 
profesionişti, comercianţi. meseriaşi, munci tari §i plugari. 

Funcţionarii ben~ficiază de salar ~j in refugiu, plugarii pot fi tntrebninţ&.ţ.i la 
muea câmpului, unde lipsesc braţele de mUD că. 

Meseriaşii şi muncitorii încă vor"ăsi pIa.sare in lucru. - Mai greu e vor duce 
liber profesioniştii şi comercianţii. 

Asociaţia MeseriaşUor, Comercianţilor, Industriaşilor ~ Mmtcltorilor Români din 
Timişoara" inţelegând atât suferinţele, dU şi pagubele profesioniştilor eva.coaţi, apelea
ză ]a membrii ei şi ii roagă, ca in timpul ~l mai scurt, să aDWlţe dacă aO lipsă de pu
teri de lucru, de comercianţi. d.e ~riaşi sau de muncitorI. 

Se va anunh adresa exactă a eelul ca re doreşte să angaje7.e putlel1 de Iuertl, rl4!! 
in seri!; la sediul Asociaţiei, Bu1eval"dul r.·rdinand No. 2 (Palatul Loyd etaj I la 
.. tiin~). - fie prin ~lefon l\bemAnd Nr. 2347. 

In al doilea rind se adresează coOlf'rcianţilor, ~riaşilor " muncitorilor 1'0-

",ini evacua!1 .. - şi stabiliţi tu TimiŞOftI'R - eare nn au plasament, prezentând acte 
t .. ealifieaJ'e. AA ~ 8drp~e A!OOC'ia!i*'i Mp~aşiJor, Como(>rclanttlor. Industrlaşil~r şi 

'hm~itorilol' Romini din Timişoara. la tdresa arătată mai "us-, intre orele 8--13 fi 
1.6-19. pentru inlonnapi li mijloeiri de pIas.a.re in lucn 

--------.--, 

I NSEI\~ r~ARI 
EV ACU AREA ORAŞEWR... ' 

Ineci de acum câteva luni autorităţile 
dif eriteZoT oraşe din ţara noastră, pnu.· 
tre caTe 8e afLau atât Bucureştiul cat §1 
Timi,şoara, au arătat neCesitatea des
congestionării populaţiei, subliniind 
faptul că acei care nu sunt legaţi prin 
activitatea lor de aceSte oraşe, ar face, 
bine să 8e retragă la ţară, în locuri li
niştite, unde Se pot afla oricând în 8igu
ranţă faţă de evenimentele care Se pot 
contura în timpul unui război. , 

Lucrurile s'au luat în glumă.. Şi asta
trebue s'o accentuăm - nu mi,mai la nOi 
ci Şi in alte ţări, unde oră.şenii,chiar 
dacă nu aveau nimic de făc-uJ în or~e, ' 
nu au vrut să 8e depărtpze de cinemato
grafe, teatre sau cafenele. 

Războiul (J adus însă treptat. trepta 
diferite nep7?icpri. t'11.1minlÎna cu sânQ€
roasele bomhnrtinm.pnte, care tm CT'I~ti, 
nimic şi pe nimeneAl. 
Să nu aşteptăm să ni 8e întâmpJ.e la 

fel. Cei care nu. Stmtem legaţi de timi
şoara prin interesele "08tre de fferare ; 
zi, să ne facem baaajul şi să pledim; 
aool.o unde primejdia m.l mai pluteşf~ , 
atât dl' aprig dea.supra noastră. f 

Nu facem nimănui vreun tavor. O '.1 
Ce1Jl tmmai în intereSUl nostru. 

,(e. JJ 
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P*P.'. 

MULŢUMIRE 
P. we eati oale aelaoem mulţumirt eelor eari. .,u oea.zia tnmormâ.n tării 

-.attatft JlOiUtre 

Matilda Hilda' VIădulascu născută Petz 
au adua .,ununi ,i flori, e!t şi aoelora. cari au insoţit pe defuncta in ultimul 
ei drum,. tbeereând In .. ~ fel să ne mâ.ngăie şi să ne uşureze durerea. 

Tim12J'O'Sra, il Aprflie 1944. 
1903 INDURERATA FAMILIE 

~ ~~~ 

Aduce la cunoştinţa tuturor 

Coooeraliwelor Si Comerciantilor 
dia judeţul Carat, ci .am la tJi!ll..m tio pentru magaziile noastre de oolo'a1e, 
fiIerIrie eer'Mle li depozftele .., ... , ea irit felul de mbftni., ea pn$lrl avan-, 
fajoa8e " .ePV1e1lI .,.,.ştnaeIM, 

Totodată ad1lC:8ll.Ia ~ţl el am infllnţat ~ un DEPOZIT PER~f.\

NENT DE ZAlIAK, .. ~lepre~rl: Zahir lei 165 kgr.i Zahăr cu~.':e 

~~wm~ ~ 

P.ac.trn a ri utgara elegu.ţa " ,. cl'UBivitats In calităţi, modele, ~ ti 
culori. uortaţi articolele Dft. de modă cl1mpărAndu-le numai la _~ __ j 

HAGAZINUL ELITEI 

DOMNIŢA 
MODA. PENTRU DAM..'E 

Timişoara. tn Palatul Pal ace, Tel.: ,1)3..73 Intre orele 8-13 şi 15-10. -wr'''-l 
Jar. ot.Ree. Com. l504/944. . 

Unde p.iţi: 
State fi'Ile dib. lin, carati. _ )f1tui toate culorile, lucrate în fabrici.. 
naturală, CIorapi extrafini naturali ti Gonţi arli!ltloe din 00%, ta toate 
~taU, Fulant " batlcurl, Linprie fi culorile impTlma.~ ,,1 eOI?",_ ea 
pmtjartier8. mâna lIaOOŞe din mătăBuri 1. ooma.ndi. 

Ge.lţi elin piei exotire ..... re şi box in (!Omoone, 1I1l.nu,i şi bljuteri1" 
ItE~IAIEM CIORAPI DI'; MATASE NATURALĂ EXTRARAPID CU M.J\ŞIN A 

SPFAJI.l\LA, DUPA.. CEi\. MAI MODKRNA PROCEDURA. t811 . -
Cărăşeni şi orăviţeni! 

Vizitat] sinpra Libră.rie ti tipo~fi,. tomâ.nl'R!locă din valea Căraşu1ni, asortat.§. 
... toate a.rtioolele fi ftlew:dtele de fC OtlIă şi birou. 

LIBRĂRIA ROMÂNEASCĂ 
propr. LUO!A Ţt.TN eA 

ORAVITA 
Telefon: 256. Inreg. Cam.. de CmDeI1 Nr. 1911,'938. 

--~---------------------------' 
1896 

HOMESPUN 
lad.strt. a!llliei 

.... pl'. EMn.IA Dr. SAltBU ti RAASZ VICTOR 

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

ft1lJllallA JedfaJ sili tim TIMIŞOARA IV. STR. BOr..'NAZ 14. Tel: 88-99 

CINEMA 
C 

O 
R 

S 
O 

Inrtg. Cam. Com.. 69/150/1943 1852 

-

FAPTE DIVERSE 

Doi muncitori din 'Reşita falsificatori de moned~ trimişi 
in judecata sectiei criminale a Curtii de Apel Timiloara 
Secţia & 3-a a. Curţii de Apel din Timi· 

şoara a judecat in fond procesul a.cuzaţi" 
lor :::HmlQJl Hamat, munCitor, din Re~r~.a, 
Rl.gujat la U. D. K., şi ];i'ilip Manole, tot 
muncltor 1& U. D. R. Hamat Simion a 
fost pus sub acuzare pentru crima. de 
falsiIll!are de monete prin cOntrafacere, 
pentru crima de punere in Circulaţie a 
monetei ralsificate şi pentru delktul de 
furt, iar F'ilip Manole pentru delictul de 
punere în circulaţie a monet ei falsificate. 

Deoizia Camerei de Aouzare arată oă 
Simion Hamat, fiind muneitor in seoţia 
de Iamin oare & U. D. R.-uluI, a furat din 
ateliere .,ompoziţii ohimiee şi diferite 
metale necesare şl in vara anuluI 1943 s'a 
dus în eonced\u in (',omnn& sa natală Câr
pa unde a falsificat moDele de 20() lei şi 
ro' lei. ro. ajut~rul unor tipare de ghips. 
Primele monete de 200 lei falSificate, tn 
nnmăr de zeee, le.a plasat pe plaţă, In 
Resita, cumpărâ.nd alimente dela săten.. 
ce::M:ai apoi, Hamat a Intra.t tn tovăr.ă:şie 
şi cu muncitorul Manole Filip, ('irula i-a 
elat sI il,cesta a al'eeptnt să pună în cireu
Iaţie monetele fa1sifi~ate. 

La perchez:iţill organelor poIiţI~t1 
fă('ntă la domicfliile !netllpaţlor stau gL 
sit 39 monete de 200 lei fnlsiflcate Şi 22 
bU4".iţi monete de 20 le! fnlslfirate. pre
cum şi toote uneltele eu: elU'e an o~a.t. 

Curtea a aml\nat pronnnţa.rea. sentfn. 
ţei tn acest proces. > 

Condomntiri 1. legea sabotaiului 
Rusanda Nicolae, din 0QriDl0un& peezv. 

ma.n, & fost OoD.damnat. de instanţa de 
sabotaj a tribu.nalulul. la 6 lW1i lagăr 
pentru ~ ..... âAdut găini au un preţ m.i 
ma.re decât cel fixat priD. ..-donanţa JII8,

ximaI.i a primăriei 
Deasemenl aU mai fost oondamnaţi: 

Maria Somrak, din cam. Vucova.. care a 
vândut ouă eU preţ de apeculi, la 6 luni 
lagă.r; Ruji Ioan, comerciant, din Timi
SOara, str. ŞtefaJl cel Mare., pentru el • 
~ândut nuci eU preţ de speculă., 1& 6 luni 
lagăr şi 5000 lei amendă; Fisoh~ .Ama,.. 
lia din str. Dacilor, care a eumpăra.t ouă 
cu 'preţ de speculă ,la 2 luni lagăr; l1ies 
Metodic, brutar, din Timişoara, oare nu 
a. stampilat (lupă lege pâ.lnea. 1. un .. lună 
lagăr; Haupt Eva, eamercianti din Ti
mişoara, n'a. plătit dlferenţa de taxă la 
zwhăr. la. una. lună la.găr şi Beranek: ~ 
ton Alexandru, precupeţ, 1.. 10.000 les. 
amen da.v., ' : l 

tul da Înfelă.oiune. Dela femeile Eva 
Deutscb, din str. Gojdu 7 şi Veronica. 
8ărm~an, din str. Caruso ~, infractori; 
au reUşit să stoarcă., pentru ghIcit, ~i al
te farmece, suma de 6000 lei. 

"Gea .. Krayer U 

contravenientă 
D. Iuliu litncea, su:binspector in Mini, 

sterul Economiei Nationale, a. dresat 
acte de trimitere în j~decată împotriva 
J'ubricei ,,~B.·Krayer", intreprindere 
farmaceutieă, din Timi:j.oara, reprezen. 
tati prin d. Francisc Wild, director, pen
tru ei nu a deelarat Administraţiei Fi .. 
nanciare, potrivit legiI. in termen de 48 
ore, cantitatea de zahăr pe ~l1re o avea. 
în dep<lzit. 

O crimă la Comioşul. Mare 
• TOIDa Oancea, de 28 ani, tiin Comlo' 

şul-Mare şi.a ucis soţia, pe Victoria 
Oancea, de 20 ani, tâindu'i gâtul cu un 
cuţit. Criminalul a încereat să se sinul~' 
dă cu acelaş cuţit, imediat după comite. 
rea faptei, dar nu a reuşit tlecât să-şi 
producă o rană adâncă în dreptul inimfj. 
Toma Oaneea a fost internnt in spitalul 
din Sânicolaul~Mare şi este ţinut tnm 
pazi. Dupl primele in!ormaţjuni, el II 

eomis această crimă oribilă din motive 
de gel~e. Se fnc C€'rcetărl. 

Ionl$iu a fost pus în itbertate 
!ou. IoDatiU. fostul conducător al "utec

turii ,.0. R. A. P."-:'Jlui din localits.te, L~ 
& fost ~..at prin mandatul lansat Je ca
binetul J m.trucţie, pentru crima de ~ 
tai. & bt pua in libertate, de Camera de 
.A..cu.sa.re & carţ1i. pe eau.pune ttln.teriail de 
100.000 lei. 

Se ştie ell<ran IonaşirJ, pe care deJltfel 
" O. R. A. P.-nl n pl15eSe deoparte «!'II 
mult !nainte de areet.a.re, "a dovedit el te
t.rase. eu ştiinţA ti dill mt:.eres, ca un ii ti.
?ăcări 8ă. argăsea!tCă IJÎ 81 comereiaUl!Ie'M 
piei In mod clandestin. Tă.băţarii IlU mărtu· 
mit d all dat fnculpatrJlui diferite .GDHt 
de bani. ea Il tltd. 

Camera de Aeuzare 1~. Pws N:Um In Im. 
re dII!Il!berta!e fi meulpatnl UMDeaĂ IIă fie 
instruit aettel, pentru mot1wl ei. nfare ~ 
tnbercu10ză puknonară., pe cauţiune nmte-
rin11 de 100,000 lei. 

Arestat pentru furt 
Fntp Bortet. .. 31 ani, din 'J.'i.m.i,oan Aresteti pentru inşeliiciun. I ItI'. Timoeabt 12" a fost prins tn flagrant 

Ţiganii Ia.n6U Ioan, Iancu Ste1a. Faur deUcl de furt. 1n ziua de oi Aprilie, la crele 
Zoe, Iancu Maria ,i Inci Eeatarina, dO'" Il, el • furat UD pachet eu. sticle din el~ 
miciliaţi în Tjmll;loa.da, Str. V • .A!et'San- ~ locuitorului JUnzi:g Ad8lDl, din Ciacova. 
dreecu 21, au fost inaintaţi p&rohetu1u1, :in timp ee aeesta treeea pe strada Timoen-
oare i·a trimis In judecaU pentru de1Jc.. lui. Hoţul a rost Inaintat parchetului. , .... __ ..... 3_ -':"'_"~"."Jltt II ".:.. ... - 2 ....... _ ....... eJ4t 

SPORT 

Echipa Timişoarei joacă Duminecă la Belgrad 
In urma unei invitaţii adreJ!lată de ei- jucat la Thnitoa.ra cu ocazia. jubileului 

~e Comalldamentul Armatei Germe.ne C. S. Banatul,. când au fost înVinşi. 
din Belgra ti Domn u1 ai General C. De~ Matchul de ~wn contează. deci ca. o 
eeanu., prefect, p~d1nte1e DistriGtalui tevanp. peatru care aoldaPi ~.j, 
Poli sportiv Timişoara., o echipl de ~. se pregăaeec intens - după. cum anunţă 
balI din Timişoara. se va deplasa Duml chiar Şi cotidianul .. Dona.uzeitung", do-
t:.ecă la Belgr&d, spre a BUAţi.ne acolo rind bineinţeles ei corespundă şi &ştep
unul Sau două jocUl1 eu reprezentativa tărilor cama.razilor lor fi. pulblicului djn 
a.rma.tei germane diD Belgrad. Belgrad. . 

Confonn deciziei Domnului General, Misiunea timişoreni!or nu este uşoa· 
pentruca culorile româneşti si fie câ.t ră, mai ales că majoritatea. juci.torilor 
mai bine reprezentate, echipa care va fa- DOŞtri B'Ilnt bieţi tineri, fără. rutina 
ae deplasarea nu va fi o !Chipl de club, matchurilor mari, totuşi considerind 
ei o combinată din DeIe mai bune elemen- posibilităţile lor ne aşteptăm, dacă nu 
te ale clubului C. F. a, Ripensia, Pro- la o victOrie, cel puţin la UD rezultat 
greSUl, Bana.tl11 Şi Eleetrica, Mtfel că frumos. 
dacă. ar f±gul'& l}i jucătorii dela Politech- Lotul probabil care va faCe deplasa, 
niea. ar fi o verita.billi 8cleeţionată a Ti- rea. este următorul: 
mişoat'ei. Din păcate studenţii nu pot LbAreanu (Ripensia), MOl"8ru (PI'o
face parte din echipă tntrucât au exa- gresUl), AndrOVici (Chinezul), Bozgan 
mene. (Chinezul), Borzan (Electrica). Coti 

Echipa Tlmişoa.rel repl'ezintli o forţă (Progresul), Dee (PoHtechnica), Bra-
reali !lIi e!!te compusă nu numai din ju- dea. (BRnatul). Se('f)~an (P"(H;l'eSl,n, 
eltori buni, ei dintre a.ceia eari au Un Razga fRincnsia l, RME'anl1 fR1pE'Tll'!ia), ' 
sti! frumos, joacli faU' ,1 ştiu sl lupte THas ·(RiT)!"l1!1.~!\). Cojan (Chinemt1) şi 

l"eal!e!. E<-hin& va fi condus! de d. im!'. Bama.. 
Gp..ldele - reprezentativa ~ană nr~edintele Comisiei d~ football. • 

'Pentru vlctolie trltr'o man!~ ea\"a1e-j Eflndu (C. F. R.l . 

din Belgrad - eme cnn06CUtl de publi- Plecarea e-eh1T\.-.i este Sâmbătă. ÎMintp 
- ... -------____ u __ -..... il'.lI-•••• *m __ ·a. __ .. ·I1'.· •• !!a_ •••• -_ ... -. eul timişorean. din am.ul treont, d.nd & de masă orele 10. , 
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ZILNIC DE TOATE SI PENTRU TOTI 
- ATE1\'ŢIUI\'E CITITORI. Jnoe. 

plJ!Cl dela 3 Aprilie 1944. nlodificâ.ndu-se 
peogramul emisiunilor posturilor ger
malle de radio, cele ma.i noui ştiri asupra 
....... ţiei politice şi a tronturilor~ le pu
tem lua şi tipări în timp reoord.. Astfel 
lIIP'lII .,Dada" vă ofel'ă. posibilitatea unei 
rapide informaţii, publi~nd oomunioa
~ de război la orl~le 17 adeci la dooi 
.,. dupi. comunicare, c~blseamnă 
,oi StJDtem primul ziar local, care infor
IQPam cititorii cn 48 ore mal de vreme 
drt'lt t:i:arele din capitală. Totod:atl.. 
adnd rlhtte 1f!gătnr1 te}t"fonicl, eu BttCG
~ ,. Berlinul, suntem în sihmţia. de a 
&'Vea ~~ ma; pro~~pet~ ,tiri dela eea 
mal autentică sursă. 

- INMORl\LU-'TAREA LUI 1. POPES
Ot'l-PA$CANI. FOST MINISTRU PL"EN1-
'P(1l'EN'fIAR. BUC'Ul'~tl. Ieri la ora 17 Il 

am loc la Cimitirul Bel1u In prezenţa dlui 
Dai Antonee:eu ~ Maria ADtoD~, 
tmnormâ.ntarea lui 1. Popesc-J-Paşcani n-J
fst:n1 plenipotenţiar, ~-rul de cancelarie Il 
ordine-lor 'I'IfA('("!'ilO1' ~răine, 

- REFUGL\ŢlI MOLDOVENI (din Bu
CO'rin&, Moldova. şi Basarabia), pentr.'.l orice 
I~uni referitoare la. situaţiun~ lor, ee 
i pot adresa comi'".etului de iDiţiativi privati 
!pentIu &jutora.rea refugiaţil.ol' ti eV&CWlţi
! lor moldovuei. eu sediul la Banca Victoria, 
I fA Timişoara 1. B'Jl. Reiin& lLaria, colţ eu 
\Strada Lenau. 

- DELA CAMERA. DE MUNCA. In '\"e

rea. examenelor de eapaeitAte profesională 
ee 'YOr !Deept la 16 Mai .se atrage atenţ1unea 
wbu'or ~daţjlor ci 8UDt oblipţj, ci plnă 
la ..,..-ta dati .. Iaioteze Camertd. .. »m
ei. următoarele acte: Pentru v.,m. de 
IDeftel' : Car..- de ealfă, Certificat de t·xer
eita.re8 profesi1l.l1ei In ealita1le 4.de lucrător 
calificat de oei puţia a ani, Certificat de na
ţionalitate, Certificat de origine etnică., 2 
fotografii ,i tm. Dosar tip ce !le procură dela 
Camera de Munci contra cost, 15 lei. De
asemenea candidaţii vor depune ttlxa de 
1000 Iri la Ca8eria CameTei de Muneă, iar 
chitanţ~ se va. anexa. la dosar. 

- AP&OVIZIONATI·V Ă CU CARTOFL 
Servieir.1l Aprovi.zionării atrage at...enţia ca· 
pilor de EOBopodă.ri1 .. conducătorilor de 
instituţii, de cantine etc. să se a.provizlcme. 
• cu cartofi depe piaţă să aibl până la 
DOua reooltă. Co~reianţil engrosişti sunt 
rugaţi .. eontraet& la. producători cari 
lICIm1 desgroapi -.rtofii cantităţil. nece
Iare ş1 a a.viza aprovizionarea pentru a in
terveni tn privinţa transporturilor pe CFR. 

- INCHEEREA ANULUI ŞCOLAR LA 
CONSERVATORUL DE STAT. La Con
aervatorul de Jel-lZică şi Artă Dramatică 
din Cluj-Tijnişoa.ra toate cursurile şi exa
menele se tennfnă la 12 Aprilie. O produc
ţie de elevi ti absolvenţi va. avea. loc la 
Teatrul Naţional la o dată incă nefbtatl. 

- .tU>BOVWONA.REA J>OPULAţLU 

RO!l.4.. "'i t:~:J.'l VIN l'1l\lOC ~I BAN Al'liL 
SAIWESU. Intre Banca Naţionala a Româ
niei, lnstitu!ul naţioal al cuoperaţiei mmis
terul ~onomiei naţionale. ministerul de 
.finanţe fi sub secretariatul de stat al inchs
triei, comerţului şi minelor a. intervenIt un 
proect de convenţie pentru' acordarea măn
datulu! de aprovizioare a. populaţiei româ
Befti din Timoc ti Banatul sâ.rbesc prin 1. 
N.e.O. p. 

.. ~ .... """'"'W.~ ____ 

- CONSUMUL BENZL~EI LmER DE
L!. 6 !\PRILIE191-1:. Bucureşti, 1. Mini
sterul Armatei şi al Pro(hcţie1 a dat un eo
Jllun1C2t prin care cu începere dela 6 I\.pri
lle 1944, consumul de benzină pentru 80t.> se 
face rără de cartelă. 

-1Wdi.w..n.'=wm.·NWFWp 1 

• 

In ClaZ de alarmă eX~lltaii cu stricteţi şi 
bedlat. toate istrucţiunUe Apărării Pa-
1Îv.. 
1ntr9~ Îa adăposturi. 
Luat:; măsuri ca adoposturiIe si fie la

lestrat .. cu toate uneltele trebuincioase pea
Ro II1~rările de salvare. 

I PllrtPaţ1 ordine şi linişte, 
Respectind Instl'UctiunHe Al)1\rlirU " .. !do

,. li a~raţl '\'Îa.fa. 

--. iA 

- DISTBIB1JTIA. OPERE "FlDELlO". 
Ihpă eum am. anunţat, in ziua de 17 A!l!'ilie 
a doua zi de Paşti, va avea loc 1& Opera 
Romlnă <lin Cluj-Timişoara., In folosul fOD
dului Catedralei, premiera operei ,,Fidello" 
de Beethoven. Iată distribuţia.: FideUo dna 
Fenia ~icolau, Flol'V.!staD d. 1. AndreesG'l, 
Roceo d. 'Ujeicu (dublat de d. Avrigea.nu) , 
Maroellina dra Rit"'..a Stanch (tn loeul ~l 
Lya Hubic, bolnavi), Jaquino d. p. llazilu 
(dublat de d. Znamirovschi), Femando d. 
Iaroţch.l (dublat de d. Busuioc), Pizza~-o d. 
UnmleJe.'O. Di:recţla de !IICeI11 d.. PniG Irfui
millan, clirectia DI'JSlcali el praf. Gheorghe 
Pavel. -

- PRETUL LEMNELOR DE FOC PEN· 
TRU CEfi.."'RIŞTI ŞI PENSION ARI. Diree
ţiunea generală o. f. r. a Intocmit regula
ment'll pentru aprovizionarea eu lemne de 
fOC a pel"801l&lului ti peneionarUor ()eferitt! 
petru DMOfle iernii viitoare 19H 45. 

_ OBEDrrE PENTRU INDUSTRIA 
MErALURGICĂ. Societatea Titan-Nadrag
CaIn a solicitat UD credit de ru1.ment de 
300 milioane lei pe termen de trei ani. 

_ VIOLENT OUTREMUR DE PA.'\fo\1\"T 
IN ANATOLIA. !stambul, 1 (Rador). Joi 
dimineaţa la orele 7,45 s'a inregistrat lfi 

Tiolent eutr'emur. Obeervatorul crede că 
epleen:rul !!le gă8e.,u. in regi1lţle& BaE.-:isai 
In Anatolia la circa 150 km. de Istam~u1. 
Se crede că stricăciunile pricinuite S"lnt 
marl. 

_ DARURI PENTRU REFUGIAŢI_ DIla 
dr. Popper 10 kg. carne, dna Stoica 5 kgr. 
carne, du J'Udaam li kgr. carne, cI. L pri
mari a doamnei Smanţuc a impărţit .. .unic 
prijituri r«fugia.ţilor dela lfCO&la Nr. 8, Vom 
coctinua CU publicarea acelora care au oldrJS 

danttl pentru refugiaţi. 

_ ELEVll ŞOOALELOB PRIMAR)~ 

_ NUMIRI. D. Bogdan Gh.eorghe a fost VOR MUNCI ŞI IN TIl\1PUL V ACA..1'1'fl'~l. 
numit !l-e Mimster.:ll Culturii Naţiona.le ca După incheierea anul-Ji şCQlar elevii cursu
peda.cog la fCO&la normali de bieti diA Ti_Ilai prin1ar V'O!' fi aduşi pe ec:h1pe la ,~oala. 
mitoarL 1mde VOI" executa lucriri practice in griIdi-

DA au lotul fCOIal'. Minis"'...erul Educaţiei 
_ RETRAGERE. D. invă.ţătoare R07.!ilia Naţionale va da zilele acestea r,m program 

Varga del&fCO&la no. 6 din ~ a fost de lucru pentru vacanţă. 
pusăw Îl~ retra.pre din oficiu pmtnl Ga' de _ BEFUG1A1U MOLDOVENI, Jip&ţi 
boe.la., pe data d. 1 Iulie a. • . - . • oompl~ de mljloace bânefU ti care sunt 

_ GRADAŢIE. Y.inlr.erul Culturii N'a- in trecere prin gara locală, gasesc gratuit o 
ţionale a acordat din! praf. Vaaile Bo'.9:laa, mâncare caldă la Cantina din Gara Domni
titular la fOO61& tehnică industriali gr, n. ţa-Elena, organilati. din iniţiativa Comite-
din Timişoara p-adaţ1a il. ~ data d. 1 tului privat pentru ajutorarea retugiaţilor 
Aprilie 19«. şi evacuaţilor moldoveni. ._ ............................................. .. 

Preţul maximal al fotocopiilor 
executate în atelierele fotograflce 

Cu inceaere dela data at'1şă.riL ptez.cn. I~entru fiecare fotoc0P1C poziLvă. exe-
tei ordonan~e se iixelloM unuil.l.oarele c.utată în cundiţiuwle prevăzute la pun;? 
pre~uri maxmll~le pell~l'U rOLoco~ule ex.e- tu.J. 4, 1> şi 6 se va pel'cepe acel aş preţ 
cutate de ateuere!e lot,1)61'0L.tice sau de c,a şi pentru negatlvul direto eitibl~. 
ateilerele de totocopii dm ~uprinsw JnLLoo . Pentru forocopiile de dimensiunile 
niCipiwui l1m.işuara: ma mari decât pagina ministerială, pre. 

j'elu llucrari; una iotocopie de mări. ţurile VOr fi calculate în proporţie ~u 
mea un81 pagIni m.iJllseriale lIloluaiv ne- mărimea lor, luâ.ndu·se ca bază preţul 
gativul inverSat 102 lei; Una fotoeopie UJlei fotl)oop!i de mărimea paginei mj~ 
ae mărimea unei jumă.tăţi de pagină mi· nlsteriale. 
nisterial! , incluslv negativul lllversat Atelirele cari execută fotocopii sunt 
100 lei; Una fotocopie de mădimea UDui obligate contorm art. 26 din LegED 
sfert de pagină. ministeriaJ.ă. Vlcluaiv 
nega tivul inversat 55 lei; U~ fotocopie 282/1943, să. afişeze in mod viZibil pre-
negativ, dU"e6t citibil de mărimea. unei ţurUe ma.x.imale stabilite prin prezenta. 
pagini ministeriale 80 lei; l,Jna fotocopie ordonanţă. 
negatiV, direct citibl, de mă.rmea unei ;tu-. Infracţiunile la preveder1ie prezen~ 
mătăţi de pa.gină. ministerială 56 lei; tlei ordonanţe se pedepseeo in OOnÎor. 

l
Una fotocope ,negntiv, direct citibil, de mit.a.te oU legea 282 publicată in Mo.l. 
mirroea unui sfert de pagină. minste- Of. Nr, 100 din 1 Mai 194,.':$, cu modifi. 
rlală 30 lei. GărUe sale ulterioare. 

I ;,~;·f7~7·p~;t:;t;:X~::,:;;;;U·;~;u7t:~;;a~:;; 
Bu~tt, 1. _ Comisariatul gen&r.Jl al I gergeville de fier cu ebltuitul, 120 mtr, pă

preţurilor, &. da.t o decizie priit care tiltetui trat, C'J cbi~ul lucrătorului lei 300 la ,ntr. 
următoarele preţUTi maximale pentru moU- patrat. Primarii eoxnunelOl' urbane ţinând 
latul, etJtuitul geamurilor celor mon.!.ate ,i I iJe8.ma de condiţlunUe 10('.&1. vor stabili I pre-
chitu!l~ cU chltul clientului de lel60, pentru ţu1 maxima.1 pent ... .l chituitul geamurU'lr ţi-
mtr. pă.trat. cu chitul lucrătorului lei nA.nd M-1UD1 ca aceaata,. să au dep~'\8Că 
125 m~ .. geamuri Jnontl1te ş1 chituite in pe cele mai sua aritate. 

1BVl4~ .. _ftaw#Mt:Dii 
t. g 

!fur;da sotie, Valeriu ,i PaaIa frate t1 CUJDDa.tl ea eoplJl. pftlCUDl şi fa.Dlililie .'U.tli- ~~ 
mo, Oppe~ Dobre8e1l, PodrasiQ", .a do rerea • anunţa pierde .. seampalui lor W 

LUCA ALACJ . 
FtIDctlona.r o. A.. M.. 

66 de ... 
Inmol'lDintal'M rimAşiţekJr pAmt.llteştl va.~ 1011 SbtbitA, 8 Aprilie .... o" 
1 fi! '3 (,4 Şi % p. m..) în Clmitin1l orto dos: dlu EllsabetlR. ta Capela dreia MW 
h~ 1~ 

Ii.&\ _. 
• 

SALA TEATH·UlJUI NAP(J~'\'L ---
Simbltl. 8 Aprilie, ora I ..-:Ira ~nt ... a a.. oarl I'nl<Jt. 

Bacalaureatii Timişoarei 
OOIIlp18ct&tA eu taWoari ... 

Bilete t. A~ţIa ~l. t.ceplrd ele VlMrt Il Mart\t 

1 

~ . 
- REGL'iUL DE TRANSPORT AL CO

LE:l'ARIEI. S'a hotărât ca regimul de. 
transport al coletăriei rapide să tl!"J se mo
difice • 

- PREŢUBn.E ~1UNCILOR AGRICO
LE. Preţurile muncilor agricole au fost fi
xat~ eli.! cătN comisiunea j'ldeţ.eană de mo
bilizare agricolă prin ordonanţă, deasemen·i 
s'au stabilit şi oOndiţiuni1e in care să M . 

facă luc!'ările agricole la cei mobil iz~ţi. in
valizi, \-ăduve Şi orfani de războiu. Ordo
nanţa va apare in cursul zilei şi V3 fi an
şată m 'toate primărm~ din judeţ. 

- LK'UNE DE FOC I:~TRATl~ .: .. OR.~
ŞtJL TmIşOARA IN LUNA M,\RTIE, In 
luna Martie au Întl'at in oraş-ll Timl')oara 
936 vagoane lemne de foc. In tot decursul 
anului au Întrat în Timişoara 158GO va.;oa
ne l~mne, 

- IXCI':prTUL CA1I1P.\NU:1 DE 
PLA!\,.A Ţn~, Toate plantaţiile proz,ramate 
de către Serv. Silvic sa' keput. S'a în:~ymt 
distrilT,irea pueţilor de t,'llie mare şi micii 
pentru păduri. plantaţii de şosele. perdele 
de protecţie şi compl?ctflrea golurilor din 
anii trecuţi, 

> - I'JXPERTlZA l'_\.UJULOR DEL"
ClmVI<.:R.t;:;;UL-l\B.RE. In ziua de 6 Apri. 
lie crt. dl preşedinte al Camerei de Agrlcul~ 
tură Timişoara Petru Pavel împreună cu 
inspectorul general veterinar al j'ldeţului 

Stnnuhţ. cu examina~ taurii din Sindica
tul de creşterea vitelor de rasa Simenth~1 
din comuna Chevereşul-:M.a.re. Toţi taurii 
găsiţi apţi pentru montă vor fi subvenţio. 
naţi d~ către CamerA. 

- DEVIZE ŞI PLANURI TI<;I~~m"'L\TI'~ 
PENTRU GRAJDURIl,E PAŞUN(LOR. D. 
arhitect Hanţiu Nicolae a termlnat pl'oec
tele şi devizele pen~I"'.l următoarele graiduri 
dln jud~ţul Timiş-Tol'ontal: USl1!;ău, Topo
lovăţu: Mare. B~z(),.';\, Re:netca Mare Cerm'!.. 
Berin. Sârbova şi Jebel. cari sunt î~ phlnul 
de cont:!trucţie fiI anului e"lrent a lCamere! 
de Agr!('ultură Timişoara. 

- 25 DI'~ GRA.mlJRI CO:>lUNALE SE 
von 'Z~.nl IN .. \]'1; VI. c\CEST.\.. Pentru re
produ,::ătorli corr.uelor din judeţul Timi" •• 
Toront~l, Cam~ra rie Ag-rlrult-lră Timişoara 
''8 zid! în anul acesta 25 de grajdurj mf'ih'l. 

- DR. l\UmIC GHEORGHE H.\CIII
CL>\N. boli Femei-ehirurgie, consultă de-1a 
4 până la 1 d. m. Timişoara li, Piata Co
ronini Nr. 13. . 1861 ........................ ~. 
Orarul intrep,'in~erBor de 
~ f. Paşti ale c~tolicHor 
Iw;pt.ctorat."Ji ReÎiiOllal tu _U\LU.;u Q.J.ll el' 1-

mlşoara. aduce la cunoştinţă că intrepr~
derile comerciale indlvlduale, ai căror pa

troni s:mt de confeslune romano-catol:că., 

proLestantă, evangeuca., luterallâ ŞI !l1l1ta

ra, po: lJlcillde in "lUa de W Apnhe ; 9d 
,en~ru .. !Serba J.:'a;;;L.Je confesiUue .. N.llec
live • 

~ lrm",le oomel'cuue so~iale, precu;,:n fi 
llt.roprUlderue UH1'JStriaIe vor ~rnute sa
lurlatilor lor de altii. collÎesillUe da:â.t {'ea 
ortoctoxa Ş1 greco-catoilca, să up;:;e~ca de
la lu.cr-: in &LUa de 1u Aprilie 1\144, pentru 
a serbl" Paştile • 

Acei- fUw4t I$OCÎ&il:, cumerCI8.lt: yl m<lu· 
striate al căror persuual este In mclJOt': .3:e 
de altâ confeSiune decât cea ort.wol(i şi 

greco-C"ltolică, dacă nu ar putea lucra cu 
rest:'JI personalului. pot inchide comple.~t iD 
%lua. de 10 Aprilie 1944. 

lntrdprinderile care au comatlU;:tll~l mill
tari, Se:! vor adresa acestora, spre a jj"p~ne. 

IntI'".!!)rmdcrile vOr plă:J salanLle lJ'.:utn: 
:tiua d .. 10 Aprilie 1944, tuturor lucr'Î.:ori~ 
lor ti f'Ulcţionanlor diIi serviciul lor, de 
'onfeSlUnc ortodoxă şi greco-catolică, c:lr1 
!l."l ar lucra dw cauza inchide-riJ I.ntNprin

dt~rii, 
Toţi comercianţii meaeria~ii şt I%\~u<;

triaşii româ.ni ortodoXj şi grccu-ca.()lici. 
f"unt datori să lucreze şi să ţina des::ni $e 

prăvătue .,i stabilimerltele 101' în zll1't f'k 
10 A?l'Uie 1944. 

Orioe ab~tere \Pa fi pedep3ită., 
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miCA PUBLICITATE 
I Iei "vând ~pare in fiecal't" zi. Anunţuri 
se primesc la Administraţia 'l.ianJlui în Str. 

Mără.şeşti Nr. 1. 1'elefon Nr. ll·28. 

Cereri şi oferte 
de serviciu 

}'ă.cind reducere de preţuri în ve<lerea se
zonului de primăvară vă rog vizitaţi SA
LONUL DE CROITORIE ŞI LINGERIE 
DE DAMĂ A D-NEI FELICIA IO
NESCU ' DIN ARAD Str. STROIESCU 
Nr. 5/a spre a vă convinge. 

Vânzări -- Cumpărări 
CUMPAR răsboi de ţesut, sbiciu de m.â 
nă Adresa la ziar. 

Tractor HauonJug de 38 cai putere in per
fectă stare, de,. vânzare. Adresa: Arad, 
Str, T. VladimiresC"l 3. 

l:<'alu'iea crumlt'J'i mi,dernă cu insta!aţlUD i. 
~ stabil, clădiL ca.meră ,~~ lna~mărm~ 
e.:l.e mai moci~'1'le Loca: de fabrică., birou, 
aprovizivnată cu culr::ri pentru fabrit'area 
eri căror q=-:icoJe c!limice, din m(,tiv fami
l!a: urge:lt de v&.nnre :CJ 2.000,CQO. In 
eartierul VIlelor ca",ă .::u 6 camere ~i cu tot 
eomfortlJl &.0(>(.,000 Ici. Casă cu 1 X S CA
lI1<;!-f< lol comfortul Şi 1 A 1 în ten-:'ru eu 
8,.'50(1 ~O !ei. Micâ,aea ~asă rarticulară 

B')!l ('1] 3 camere. cu .ot camfcrt'.ll 
l,3{k~ rjr) lei. ca.s~ particul:lI'ă cu 2 cam. 
cu .:::răJină mare, Cl:';,ă nouă in Pârneava 
1,3C1),:':'OO lai. Agerturii văd, lui A lbert 
Haao;z. ,;tr 1. PetTan 1,0. 3, Tel. 22-2-1:, 
Inre~ Cam Com, 3027 lÎH~, 

De vânzare un palton de iarnă nou de cu
loare alba...<>tră. Doritorti se vor adresa la 
dna Elumbeta Gorgan Arad, Str. Moisă 
Nicoară Nr, 10, apart. II. între orele 1--3 

1 Cinema URANIA Arad 
Telefon: ~2-32. 

Ci!1ema de premlpre fo!} şi prOeC
ţie irE'proşabilă. Sah bine îcălzită. 

Filmul senZl~ţional şi al aventurilor 
cu artiştii l\farilL Mercader, Massino 
Sarato, Elly Parvo 

in 

Omul venit 
de pe mare 

Rf-.pr.: la 3, 5, 7 şi 9 fix. 

UA e 

.. 

Vizitati 

Restaurantul gării Arad 

Patron: ILIE mOHOR 
m .... n.- • • 

lUA~CARI CALDE ŞI RECI 

PRETLRICONVENABaE 

-----.'wr.em hm:y • 

l:inema FORUM Arad 
Telefon: 20-10 

A Z J % 

Un compozitor, indrăgostit de o mare 
artistă şi nu are curajul să i-o spmă 
i"i atinge ţinta: datol'ită i.nterve~iei 
ur,ui prieten, filmul străluceşte de spi
rit şi de comice situaţii dovedind }lD 

eiaD deosebi~. ' 
eu Kirsten Heiberg, Hans Sohnker 
in 

PREtAIERA IUBIRII 
R"~VIST\ 19,1:~ 

Repr.: la Q!'ele 3, 5, 7 şi 9 fix .7 'CE'msF7 n 

Cinem8to~l'a.ful 
filmelor trrandioase CAPITOL Căminul lnrluc;:1ril'lşl1or Arac1 

Azi 
Sâmbătă 8 Ap"liie, l.O44 P R E 1\1 1 ERA! ! 

PROGRA,\IUL COLOS-\L DE PAşTaE CATOLICE 1 ! ! 

Mhunata operă. "VĂDUV A V E..~ELA" intr'o "ersiuIW sIlirituală şi modcrnil 
Fll..JlIUL 1\U~WDlIWR DIVINE ŞI ;\ ~1UZICI~I DUIOASE 

cu eroul &domt al "VALSULUI ~E1UURI1'OR" DE 101I1P:S STRAU;';S. 
Fi':RNAl\'D GRAVEY \'}<;R:\ KORENE 

ROGER DUCHESNE 

i BARBATI- SI O fERIEIRE 
FILMUL CARE A INECAT LU~U~A DL~ CAPITALĂ! 
FIUlUI. SITUATIILOR ro ~ICI<~ ! 
"IVUIJI. CARE VA RK~~lI~TEŞTE DE }'rL.'IELE 

ALI'; VU:Nl<a nI<; AI:U1H TA ! ' ! 
l\IUZICALE 

JURNAJ~ 
Peuh'u a evita aglcmernţiile pentru săr bători rezen'aţi biletele din tim~. 
Caseria Msebisă dela 10 ore a. m. 

R~r.: S, 5, 7 şi 9. Dnminecă şi LU'li 9 ~i 10 Aprilie l\IATINF.U la 1130 Il. m. 

• - -
~OSD de mcd.~I& "Arlu" 

propr. M. BELlCI, ARAD, str. dr. Ioan Robu Nr. 6. (lângă tel~Joane). 

Pnintă. şi vinde roele ma.i el-egante modele cit- pardesiuri ,taileuriuri şi rochii de 
dame, Calităţi superioare. Vizitaţi ma gazinul fără obligatia de a cumpăra. 

Termene 8('urt~ de livrare la comenzi. Of. Reg. Corn. 1086111042. 
i&&RIIIZ _________ e ___ M. __ II __ ,;;u:su;w __ iW!Ii. li t 

FABRICA de OŢET 

ACETUM" 
" S. A. R. 

Arad 

I~TREPRINDlm«; ~IILIT.\IUZA:r,\ 

Telefon: 20-71 

Vizitati 

Cofetăria creştină 

I~LEME~1I1ENmtl 
el ""'~_.-.--_ .... _______________ ,_'-..-... 

I 
I--~~D, ~~~::~~~'u; IWgina ~ar~ ~·--'--I 

------------------------ -
Vinurile selecte din viile PALLAVICIN) 
fost ZEL INS K Y, aflati numai la firma 

ldmund UJDunet . 
Depozit de beuturi cu ridicata. Tot fe luI ~t' ~uturi • în_ mare asortiment. I 

ARAD, Bul. Eegele l,t';'dmand Nr. 0>7. 

----------------------
DIN PE S A C-T 1 MI Ş 

TARGUL DE ŢARA, care s'a ţi
nut anul acesta în ziua de 2 Aprilie, a 
avut surprize nebănuite. Preţul animale, 
lur a fust aşa de ridicat ca nici când altă 
dată. Purceii dela seroafe aU întrecut 
preţul de 10.000 lei perechea, caii 50.000 
-70.000 lei bucata, vaci 40.000-60.000 
lei bucata. Cererile au fost mari, oferte 
însă puţine, poate din pricina frigului şi 
Il vântului mare, care a impiedecat pe 
vânzătofi să.şi sooată marfa la vânzare. 

- PRIMUL TRANSPORT DE RE. 
I?UGlNJ.'1 BASARABENI, au ajuns şi 
în comuna Pesac ~i au fost primiţi cu 
multă dragoste şi încartiruiţi la cele mai 
bine situate familii şi îngrijiţi frăţeşte. 
S'a constatat şi de astă dată, că loculto, 
rii cOmunei Pesac sunt şi înţelegători şi 
ospitalieri. Şi cu toţii susţin marea ră, 
spundere de a-i mângâia, de a,i ajută şi 
a·i face si uite greutăţile refugiu\ui. No. 
tarul comunei Miron Tânta a fost cel 
dintâi ('are a oferit O' masă, ca in vremuri 
bune, refugiaţilor noştri. 

- ŞCOAltA Ţ ARĂNEASCA îşi ur, 
mează regulat cursurile. In săptămâna 
trecută, medic>ul de Circumscl'ipţje Dr. 
Ioan Spătariu, a Vizitat şcoala, a dat în. 
drumări preţioase de păstrare fl sănă' 
tăţii şi EI ţinut să romplecteze Jătllrea sa· 
'1ita,'ă a ş<,oa)eoi ţărănf\8ti. Deagemf'nea 
ingrijire g'lfU bU('urnl >;j in ee prh'eştt> 

:atura sufletească, unde nreş, Cerculu: 

J 
Cultural, preot Gl'igur1e Vermeşan, a dat 
:3fături ŞI îndrumă.ri în vederea mărtu
r:sirli Şi cuminecăl'ii elevelor ş-cQalei ţa 
ră ne:;; ti. 

- APARAREA PASIVA S'A REOn,. 
GANIZAT PE ECHIPE) ştergându,se 
cei trecuţi de 60 ani şi completându'se 

I 
cu alţii mai tineri şi mai sănăto'ŞL E(',hi 
pa poliţială stă sub c,jnc!ueerea fostului 
primar George Fanu, un bărbat energie 
şj CU carte. Cea de pândă sub conducerea 
notarului comunal. Cea de pompieri sub 
cflmanda fostului înv. dir. Efrem Brin
dea ('Bre şi azi se bucură de o energie şi 
sănătate tinerească. Iar cea sanitară sub 
con<llwrea mer\iculul rle Cirrum!';cripţie. 

EchiPele şi.au in<'eput lu('rările r
1 

exercitiu !'Ii antrenament si r!au dnvadă 
de o ascultare şi supunere' astăşeasC'3. 

G. .. ---.--.. ----.-.-
O moarte nec1arifioltă 

In comuna Dolaţ a murit, il~ impreJurări 

ce nu se cunosc încă, ioeuiwnl Iosif Stiltz. 
Legiunea de ;Bndarmi, care a anunţat par
<mectului această. moarte, roagă să se dea 
o!'din medicului de circums~ripţie din Ban
ioc, să procedeze la cuveni:n examinare me
dicală., intrucât acesta a ref"lzat ~ă o facă 
c1eşi 8 fost invitat de câteva ori prin adreS1l 
postului de jandarmi din Dolaţ, Parehrtu 
fI di-pu,~ autopsi ea c .... uavrului şi con:: 

;\Uarea cercetărilor. 

F armacii de serviciu 
8 APRlLIJ<; 19-14 

Ome&cu, Bul. Reg, Maria, Telefon 12-F.1, 

Angel, Piaţa Catedralei 16. Tel.: 15-3<1. ! 
M.umuianu, Calea Aurel Vlaicu 60, servi, 

..... 
ciu l permanent, -

s. 1. N. C. 
BIJUTERIE 

ARAD, Bulev, Regina l\faria Nr. 26. 

Ufi .................... .. 

VIZITATI CU INCREDERE 

MAGAZINUL ROMANESC 

DE l\IARUl\''fIŞURI EN GROS 

TRAIAN HAHOR 
ARAD. Pil1ţa A"rnm Iancu Nr. 1. 

TELE}'ON : 19-16 

1nformaţiuni -... 'F W ,,1'151" ma _ srct_ 
- HA.l1'j~ A»ALhi!;~'1:. pl'Oprlet&l' 

J 

,GIJ :, .. 
,;jUtd 
'~ 

'801 '. !ta, 
'IY~ 
'PE 

l!2A 
1-.1 
1'-

1: 
lpa 
!ftI I ap 

IL( 
IM! 
1,.1 
1", 
!ţK! 
'lni 

~l 

"e 

G 
It 

,l~ muară. din comuna Pancota juli. Arad • 
... fost aCJhitat de Tribunalul Arad Instan·' 
~a Specială de sabtoj de sub acuzarea., ~ 
-:e sabotaj, întrucât DU s'a dovedit că ar: , 
'1, măcinat făină peste axtracţia legală. 

- SCH~IlDT ANTON şi svţia lui Wi
Jerer Carol comercianţi diD Arad, au 
(,jst condamnaţi la câte 1 lună internare 
:n lagăr, cu suspendarea execută.rii ~ 
tl'U faptul că n'au făcut cuvenitele de. 
clnraţii la adunări franc. asupra ca.nti~ 
tăţilor de zahăr ce le aveau în prăvălie 
si n'au plătit diferenţa dela vechiul preţ 
la noul preţ al, zaM,rului în baza deci
l.!unii Nr. 317/943 a Comisariatului Pre· 
ţurilor. ........... ~_._ ... 

CONTRAVENŢIE LA TIMIŞOARA 

Firma Aurelia Sârbu din str. Huntilă W. 
a contTavenit dispoziţiilor legaie, intrucâ.t 
la data de 30 Octomvrie 1943, av.ea in de. 
pozitul său cantitatea de 20 kg. Ulhă.r, ne
anunţând ace.s~ fapt după tre.-er_il celor 48 
de ore acordate de lege. Pentru acest fapt 
firmei i s'a dresat proces verbal de dare 
în lJdecată. ......................... 

Abuz de putere la V~lcani 
In luna NOemUl'le 194U, "=,u'i'aL Ve

miaf4 din Valea.ni, a (!OU! ,"'C<>t ~oua. ca., 
rUl;e ce VeneilU cU lemne um .:::>(\Dll:O'lau 
prel:um şi suma de 4500 iCI U~ia unul 
liin caruţaşl. 19l1lţ;an era lllt:!iIOI'U aJ. por 
lJţiei legional'e :-$i deci nU aVea llreptu' 
nle poltţiei de stat nefiind ot'i~er U.e po' 
liţie judiciară. 

Pentru c.elil'tt> de uzurpare de fune' 
ţIune şi abuz de putere, 19hi,:,an " fost 
l'ondamnat de completul de mai e~ la 
1 lună. închlsoare core"ţi uDală. fi 1 an 
mterdicţie c{Jl-eeţ~onală cu iluspendana. 
execuţiei pedepsei pe timp de 3 aui. . .. _~-.... --..... 
Unchiu necinstit 13 ,J ebel 

Al'elaş compl€'t a eO.l1dUIlU1at la i.ret 
_uni în:-hlsual'e corecţ1onală şi OO.f)uO 
.el desp.i.s UOq'. pe ~J.clrglHta El ta, in 
etate de ;)" ani, d~n .. omuna Je
bel. 

Acesta în ziua de 30 AuguSt 1943 a 
'le('insti t pe nep0ata sa Llvla V ulonei 
,n etate ue 13 ani, cullUnuand apuj :.>ă: 
aibă rap,_trturi sexuale cU ea, până ea.'1d 

'a('easta a fUSt pdin5ă dE:" tatăl el vitl'~g 
-nc'olae Că l' ii l'uru, ('fire luânrhho din 
"'lr-t, a af'a' lip mir.:i:.tv'-I f&ptă a W), 

,hiului fetei 
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Din Giroc~ Timiş 
_ NOu:l.. NOTAR AL OOMUNEI 

: GIROC. Dl. Gh, IeU, notar pr1llOipa:l. 
, J~ numit în acill1ini~Ll .. aţia eentra1ă. a 
. ~u.i. III locul Dsaie a foSt Ilum.it ea 
'DO(&.r in &u'oo Dl Stan. N, fost notar in 
Soea-TiIniş. Instalarea Dsale s'a făcut 

'de .;.tre D1 Prim'pretur Dr. Pavel Man
ta, silele trecute, Urăm noului notar, buD 
ylllft. 

- OOLEX:l'A ELE\'ILOR ŞCQALEI 
PRIMARE. PEN'rkU CATh"ORA.I....Ă. 
I!2BriJ fOoa1ei primare d in loc 0'1. I-lV. 

I .te.bbaţi de Pr. Horia Vişoiu, prin ele
iw: Boriţa Vişoiny PUiU leIi, Petrică 

II. &inu, Ionel Paacata şi Maria Cincu, au 
eoleotat, dtn miqle 10r economii 2000 lei, 

i pentra eatedral& Timişorii Fapta lor 
: ftmnoasi, ee tnvredni~te de laudi fi 

I aprecieri meritate. . 
- DĂRUIIU DE CĂRŢI SATENI

I LOR. Dt Const. Mta-Lerea., Consilier al 
I Mlnistl"rnlui Propa.~dei şi director al 
',.Daeiei", a dăruit ptln Părintele Vi.şoin, 
i redactorul nostrn, săteni1.or din Giroc, 
f ţJeste unn sută eărti. eari aU fost distrl. 
bnfte t!'rntuit, sltmftor. 

- DENII. Miermn-i şi Vineri seara, 
sau oficiat în ar. BIserică, tradiţionalele 
"denii", la cari a particpat popor mult. 

- VANZĂWRUL, zarn'l'ui "Daoia" in 
Giroe, este Unlrul Aurel Nistor. un har-
.10 1Io1porlor. pCrăişoru1« ............ -.-....... ..... 

~onvocare 
, fs MUJm1'e"(J 96"emt4 ti .J!-a ti a.s0Cia.
/Mtet Proprida:rilor de COM dift Timi
fOGNI, care 3e w ţine ... -'u4 de 

DUMINEOA, !~ APR1LIB 19ff, 
ORA %104. .'1 

II Des festivă CI Uoeului Oomercial dift 
TimifoaraJ 1., BuJef'. Df.aocmooici Logo 
(~ de Cine1M Capitol). 

ORDINBA DB ZI: 

t. De9chiderea adunării generclte prin 
dol yre§edinte. 

., N"mtretI a.lor 8 membrii t7eriliotJ. 
fori. 
• 3. Ra.portul gen.eral al Direci1iUMf pe 
anu;Z 19113. 

.. Baportul oo.sierului pe Cinul 1943 
~ proectul de buget pe a1lU1 19"'" 

6. Raportu.l comitetului de cen.wri. 
6. Raportul refef'itor la. codul inch.i .. 

rierilor, 
7. Eventuale propuneri şi interpelă1i. 
Prez~tarea la odUMreG generald 

tne obZigatmru pentrU toţi membrii. 
Timi.şoa.ra., la 5 Apn1ie 1944. 
Pr~edinte: Director eXeCUtiv: 

Dr. Cioban Pompiliu. SohiUef' Ervin. 
1913 

IrncuRI REZ RVO~RE 
• 

ltlONTBLANO 
OSMIA 

HABDTlrIUTH 
NA'J'IONAL 
B 4:) H L E B 
TINTENK l LI 

CREIOANE AUTOMATE 
%qpp 

MONTBLANC 
NORMA 

\DMIRAL 

PAUL PELLENZ 
. TIMIŞOARA L 

RuJ. Reg. Ferdina.nd l. 
Telefon: ~-66. .:r. of. Reg. Cam. 17/11075/42. 

~ 
1866-3 

1) 

.""1" "- . 
p~M.eltlă p1a..ttfl.Laf1d1U1 i 

• • _ -M.wzrlJ_r.WZL~ 

Important comunicat pentru lumea I.O.V.R. 
Casa LO. V.R. aduce 1& ~i.nţ.a in- netimbrată (actele de penslO'nare ll.ÎD:J 

valizilor. orfa.nilor ti vă.duvelor de ră.z. &outite de timbru). direct Casei LO.V.& 
DOJ.U grade i.Il1enoare, care nu prlDleso ~ j:Sucure.şti, Str. Carol Nu. 4, pentru a 
nioi.un foi de aalanu publio aa.u parueu- lua JJliL::lurile ouveD-ite. 
iar, că prin Instrucţiunile No. lOO/l943 lnvaHzii, orfanil şi văduvele de răz,. 
date de Ministerul de Războiu, Casa i>oi ofiţeri, subofiţeri şi tuncţionar. P'J. 
LO.V.R., toate Primilriile din ţară au bilci, 5unt dea semeni sfătuiţi, pentru 
primit dUipoz.iţiUll.i &ă oomplecteze din ~ea lor la penSie, si se a.drese;:ze di. 
ofioiU dosarele de pt:.nsiona.r pe măsură reot unitâţii respecuve care aU dlSpozi' 
ce primesc dela nită.ţile respecttve ao- ţiuni să. dea ours cererilor. penaionarea 
tul sau docwnentul care. le dă drept la acestor categorii de protejaţi urmând a 
pensie. se face ~e că.tre Casa. LO. V .R., fliJ.ă 01 
. Pâ.ni la a.,esarea. la pensie, ei au cei in caUh!i. să aibe nevote de interme.. 

dreptul de a primi Prin ComItetele g:cl.l'l. oarora apoi să le plă.tea.i~ oLl{). 
I.O.V.R., loCale, drepturi băneşti tran· rar UlL peru!!a ce 11 se cuvine. 
zitorti egale eU pensia, a.tunci când cei Deas(:;menea pentru armoll~a şi 
in eau.ză îndepliUe60 eondiţiunile de peno reca.l.cularea pensiilor lwne1 L O. V. R. 
siona.re. of~~, subofiţeri şi funoţ1on&r1 PUD~,01 

S'a luat această m.ăsuri tu seopul ea, ti1n războiw 1916/21, 6e va adrC.3& pr.D 
pe de o parte lDValizii ,orla.nii ,i vădu· cerere scrisă Şi netl.Dlbrată fie Birouri 
ve1e de războiu grade inferioare ma lor LO.V.R., locale, fie direct. Casei 
drept la pensie să nu se deplaseze din 100 tO.V.R. Serviciul Subiliril Drepturilor 
calitate •• de reşedinţă, iar pe de altă parte, Ofiţeri din Bucureşti Str. Carol No. 4., 
!'!ă nu apeleze la intermediari; ori-cine ar rără a faee apel la intermediari, deoare
fi ei, eărol'a, să 1- plătească onorar din ce lucrările de armonizare şi reealeulare 
pen8iile ee li ee euvjn. a pensdior M soluţionează în .m(T"J auto-

Pentnl viitor, ÎllValizii ,orfanii şi vă- luat de Casa LO.V.R. 
duvele de războiu grade inferloRre sunt S'a 11'1at acea.sti măsura. pentru~a I.'el 
sfătuţi S9. se adrege~e BirouluI I.O,V.R. indeptăţiţi la annonizare şi ~alouJ8re, 
local iar lltlJne{ eA.nd inUm"tnă greuti\tt. să nn se angllje1Je in eheltueli inutile, 
&1 se adreseze printr'o eerere 8C1iS1, plătind (I'Jlorarii intermediarilor. 
.• _ ...................... ! •••••••••••••••••• 

Ştiri din Caransebeş 
- PEN'.[liou Zo.WJ..tUa SII~.f. JUSE. 

IUCI})~ .IlliKZOV lA-JIDOVlNL Au 
ră.apuna ou huJu.tleţire o aeam& de cre
<i*Dcloşi., îutl"e aui, U-l COOBt&nt. TheodD
I'U cu frumoasa suma doe le1100.000. 

Au m&i dat.; Gh. GrecII 5O.OW lei, Ql.. 
Ogâ,rlici preot 50.000 lei. Vuile Negru 
agrio. 40.000 lei, Nic. Cbfncea primar 
20.000 lei, N. Ogârlici CODlel'e. 35.000 
lei, Aohim Sest 1.5.000 lei, .Aehim Cucu 
10.000 lei, Subinsp. Achim Grecu 10.000 
lei, tnv. Floreseu l().()O() lei, Adam Fol
teaalIU 5000 lei, Nlae Benga 5000 lei fi N. 
Pucu 5000 lei. 

.Această lă.udabilă. iniţiativi. ~tă ei 
fie relevati. eu toată. căldunL. 

- VlltClJLABA. Sfi.D\& Episcopie a 
Caraul:klu'"!u1ui a doat o ClO."\1la.I."a. l ~ turor 
Of. P1'QLo~t.i ti !lar~ elul epa.n:ue, 
faca.nd cu.u~ut nooaa acţiune p.dltru 
,.AJu\.ot'lLl de J.a.ma" orga~t in zilele 
de ;a)-~ MArtle crt. n.~WLa.LeI.. aoeatel 
a.cţiuni aU ioSt d!nlre ceJ.e mal rodni~ 

- ~i""lo:t.~J.UlJL 1:t&'AlâLU~ l.t~ 
OARA..".:)~u~~. j)e 2,r\.o'a .t$~civ~tin la 
i.uu~llUlu.l eYUJ1L01'l1or bUJ~nc.ti, Cl'00m' 
CloŞi.i oraşw.Ul nostru aU dat O maaa. 
ca.w.ă peuU'u x.eVOllaŞU ~ săracii din Ua,
ra~ 

S'au adunat bani f1 alimente In va.1oa
re de Lei 30.000 ciin care s'au aitlll"at 
2DO de waci. 

. Sfinţirea. praznicul'!.:; a fost să vârş.iti 
de păr. prot. L Sun!. par. T. ~ ti 
par. Tr. Dobromi(es(.'U, in sala COusiliulUl 
parohial, Păr. '!'r. Ro~ca a tălmă.cit acest 
praznic. aducind mângăiere celor ce au 
participat la această masă, fiind pentru 
ei o adevărată bună-vestire. 

Bucatele au fost pregătite de către fe
meile: Anica Băloni, Â!ls Mas, Marta 
Ioan, Agost3. Pă'1.l'I1, TIean9. Gutoi şi altele, 
din "Oastea. Domnului". 

Pentru toţi donatorii a-eestui p!'&Zllie, 
Biserica. le arlUCf\ mulţumiri !ri se roagă 
pentru b!nefncerea &Onsă Intru lucrul 
~J-lui. 

- EXI~MPI;(1J.. CELOR MICI. Elevii 
ŞI"()Elle:i primare din loc. la apelul tnvă
ţătorilor lor, aU contribuit ou alimente 

(,fiună.. ouă, loa.{)t.e. sahiLr) pcrnV'U oei ~ 
~~ 
J.Wiufleţlre& oU oare au răspuns copiii 1& 
~ apel, ~ i.D~ ~~ .... ~ 
Q~pUllt lUkcle~ lUI' ~U'U. ~~U"'~ 
aRr ua.!le1w. 

lJiIl tot ce a'a. ad\1ua.t. a' .. t.rimia Can
tinei .. ~cea ~e" a..n gura ~ 
net 14.0 ~naC1t 2f) Ki. ~ ~ Ki;. 
prăjituri. 1 ~. oeai de ~i, 1 !{,. za.I:w.r, 
,.a. 

Ce au oe spus bogit8fi1 a căror indifo
rea~ la dt.U'el'ue a,ltuca J.ign~le nu n~ 
.. ~nul simţ ci ti etica 8OC1ali T ••• 

- VIZl'l'A P. 8. S. Et'JSOOPULUI 
CIOPlWN Al. ARMATU Cu ooe.z.ia 
~ ÎIl locali ..... a P. a. 8. Epl8C. 
~ al Armalel, P. 8. Sa.. YlZlt.&l. 
lulltăţile din Garnizoană. 

Totodati. .'. int«t'8at fi 4e J'e1'ugiaţil 
e"i&CUa ţi în k)c. 

Cu acest prt1ej, a fleut o Yizltl P. S. S. 
~. VeniamiJl., luAnd parte seara la 
denie. 

- ADEZIUNI LA INFIINŢARF~ 
lJNIVERSITAŢU LlBEUE MU~LT.rO
';'.~ŞTl IN BANAT. Printn adeziunUe 
primite de comitetul de acţiune pe-ntr..l 
infiinţa.rea Universităţii libere munocito
reş!i to Be.nat. nu primit ~ ad~iunl1e 
O-lor Ing. Ştefan &mu- <fir. Comuni
l "'i de Avere din Cara.nsebeş şi DT. Cor
nel Corneanu. preşed. Despărţământului 
Â<rtre.. 

- O INl'l'I.'\TIVA LAUDABILA. Cu 
oea.ria Adll'n.a.rii Generale a Comunităţii 
.• J Avere din Cara..n,.şebelş, s'a luat botărl· 
rea ca. in viitorul b11g"et să se prevnd~ 

t:ma ~ Lei 100 000 ~n.rn cea rn~1 b'1'U.=! 
bi0gT3.fi{' a Genf'l'aln1ui Traian Dada. 

O1mu'D<it.atea de A,-ere Il f08tu}l1i ~. 
C'''Infirtiar Ron1/tTlo-P.'l11nt;e No. 13 este 
\ţ)(>ra, lui, Iar el i-& fost primul ei p'feş1 
dinte. 

Aef'astit ~lHRt"T:\ m~n'ă toaU, afet\
~i~. dl<vol'a·~ f1tnt,.11ti că 11'\1 s'a str5~'lit 
nimeni până!n prezent si serie o bio
~?fi~ Il tr'M'<>'ll~ t'lisnărut. ('Are" fnfh 
<:Il1f}etnl vietii rf'l1'\'la.neşti si a Grănicerilor 
c!n vechiI. graniţă. . 

COREl~PONDENT ........................ -.-.. -.-............. . 
In ate,ntia refugiatilor 

Refugiatii care sa"! răti cit de rudenii şi vor să ca· 
munice adresa sau să pub;Îce amănunte ÎD legătură 
cu noua lor situatie o pot face prin ziarul "Dac~2!f 
in mod gratuit. 

o DESCOPERLR~ DE lUĂl".I!·uIH NE 
oi USTD'lCATE IN JUmOUA 

D. Plutonier Tureu Mlreea a gasit la 
d. Schumnor Petru din com. J Un bolia 
următoarele marfuri, cari n'au pUtut fi, 
justificate după. cum urme~: 16 ro. 
mătasă. pură, 314 mueoare aţă. de cusut, 
22 monede de aur a 20 franci; 3000 di. 
r,ati în bancnote ă. 500; bijuterii: 2 
ceasuri de aur şi două brăţare; articole 
tie piele: Cl'UPoll şi imitaţie ~r:ko. " 

Mătasa şi aţa aU fost tri.mi!Jo:, Vă.ml. 
din localitate. bijutprile ş\ monetde de 
aur au fost tnaintate Bănci.i Nationale 
su('ut'Salf.\ Timil'lOara. inr pentrU Rt1t'Ole: 
le de piel~ S'l'lU rlr~~at a.c.te ~~nfnrm l~il 
nl'ntru fla hotaj. 
. Sunt hănuelt eă toate ,ace-stR m;...furi 
au fo~t introilH~e peste frnnt.i~rl nin te
ritorlnl jugmlls.v. 

AVORT MOR""T. rs COl\n:x;\ 
CHl':Ş~'"Ţ 

In mua de 31 Martie 1944, a inc·'tat 1k 
viaţă. la snitalul din Lipova, tânara Ber~ 
WVan Maria in etate de 17 ani. domidlală 
in CoTnnna Che:::O;It:t. 
Aceasta işi pr~ocnse singură. un aVQrt 

CI\Te ioa fost fatAl. npren~!no rlin C1\ut;a 
hemorl"g'iei produse. 

O ALT.~ JN("F.R.c"RF. n,,~ "VORT IA 
SA~OOLt\{Jl, M.\.RE 

1..& 8pitalul de stat din Sânien1aul Ma" 
Il fost Inbt>rnată. tu. stare gravă. [emelft, 
Ardelean Sida, din 8.('J('inşi lo<'!\Ht:1te, ca
re Ş\"3 ~t sin1h1ră un avort. 

St1\J"t'1l femet!. Ardelean Sirla este tn
gt'ijoră roat'6. 

SABOTAJ ECONmnc LA GATAI:\. . 
S'A ~t proce15 'erbal de eontravenţit 

la l~ S}Jec'Ulei i.Hclte Il'i a sabotajului ec0-

nomie., lmpotriva comen:umtulul Kell1er Ca
rol dllI. Gătai&, La care in urma un<l'i perche
Zl"ţii d.omJclliaie an f~t găsite dosite mari 
cantltăţ1 de tarea, ceai, aardele, mllcaroa.
DtI, pm.f de compot etc. pe care Keiner le 
vindea eu preţ de speculă. In plus. acesta 
Irl avea afi~tă tn prăVălie lista pr~Ulilo.r. . ............. ~~~ 

I·RmARl.\. CO:'lIUN"El ALBIN t\ 
Jndeţul T\mi!}-Toronhd PIMa Thnl~,)Hrn 

No. 4HJl94.4 
PUBLICA Ţn.Jl\'"E 

Primăria comunei .Â.ilWla vmde pli.u lici~ 

taţiune publică, cu ofen..e inchi.~ şi S!,5"\l':ltC, 
care se , .. ţinea in localul primărieI i:l zna . 
de 27 AJ.nlte 1944~ orele 11 următo!\rele 
cantită.ţi d~ material lemn05 de lu-::ru: 

BuştNl.i cu grosimea de 30 cm. in r.:l>-n t.,. 

tate de m.. c. 1'19.796; Buşteni ~l grosimes 
31--40 cm. ln ca.ntita:ea de m. e. 232.~~ ; 
~eni C'U grosimea 41 !n sus in canUp :e'i 
de 'm. e ~7,994, 'l'otal m. e. 455.678. 

Lem"le18 de mai BUS sunt lemne de 'Itl'ja~ 
,1 se pot vedea zt1nlc in pădurea comunei 
Albina situatA In hotaml comunei Drag. 
şina. 

Conditiuni1e de licitaţie se pot vedea Zil. 
nic in~r~ orele oficioase la Primăria -:oml.l
net Alb'na. 

Licitatia se .. "'3 ţinea î'l conform!ta:..e e,I 
art. P.g·-110 din L. C. p . 

AlblM la 31 Martie 1944 
Primar, . 

Nil'olae Frăsie 1906 
Not.'\r, 

Lh;u "Pret -
Llngerie şi Ciorapi 

pentru dame 

i:n mare asortiment la 

ILUIZE" 
" P,opr., KISS 1,U1ZA I 

oăse. Valkn I 
se remaiază cinrn~i 

1'IJnlşoara ~v. Pţa Dl'igă.!ina Nr. t.. 

!nr. Of Reg, Cam. Nr . .lI': !n:-~:~Ml. 

~S':l"l '--22--_____ 14, _____ ..... 
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• • anglo - americane cu ocazia Pierderile 
ţ, 

atacului verşunată germană în Sud pe poziţia de

l
, 

zăvor 8 Tiligutui până la gurile Nistru, 
lui şi dincolo până la vărsarea Prutului I 
şi Dunăre. I terorist asupra României 

Mişc.ările de de.qprindere au lOe 0011. 

l~ctiunea trupelor româr.e: 
au 

la Nord dB laşi Bandele comuniste 
suferit extraordinare pierderi 

din Balcan~ fonn planului, inainte de toate se adu'l 
Ce înapoi tot materialul greu important: 
Şi forţele prineipale ale acestei grupe de, 
armate îşi readuc armele grele spn,: 

saa .ne t XC" rt _, 

BJiRLl N ~ 1. (Kudor.) - JJN H. Despre 
lL.pte~e de ieri cercurile competente mi
li~<lre declară că Zupte mai ins-mnate s'au 
d.at eri numai în regiunea de Za Vest de 
Smolensk. Aici o u/lilate de şoc germa
nă a at<icat pritl s-urpTindeie poziţiile i
tl(J,m iCe iti apropierea aUlostrăzii pe un 
front de 6'00 metri lăŢgim~, s'a: produs 
o spărtură in Zimile lnanuculut care a 
at'Ul pierden însemnate. Grupul. de asa~~ 
german s'a reîn~ors cu pi,erden 'P'!"opnl 
minimaleîndRpltnitld TntSlUneU Şl adu

crind CH el şi prizon:eri. In sectorul de 
Nord (l f08t întreprinscl O acţiune prin 
surprinde?'''; JăTă pregătirea artileriei, 
im' un atac fll inamiC1llu,i a fOSI resp;n.'l 
inaintea liniilor PI incipale de luptă. In 
e.J:t, 1 Nf)rd inamu;ul a întreprins 
ti(;/! " :1ea mai multe atacuri cari au 
!us/ea.semenea respinse, La toate 
Wf:st,_ '1)~.,.a~Hmi aVU/-jw germanş a luat 
pa(.~ ,'"uTie actw aduJclÎi".d t'!.'l~pelor te-
1'C,'J11'f ,1I~lt7·are conSlaerao,ţa in resptn-
ye(eCl :I<U/Il !C1ilui. . 

l'e J ,'uniul dltl, /tal~a nu au fost Sem
tl(l./u,,, ~en optn~ţiwu de mare wllpW<.tre, 
tlJll;li~,.e de şoc germane au inlrev:~n~ 
ŞI (/.('1 t'cţnIHi prin surprindere, du~e ~ns(J 
cu mut/ti. energte, La Vest de CasStnO 
l,()zlţilw.!e angto-americane .au fO~t ată
ClJte JUUI surprindere Şi dupa ce dun:u!?e 
riie ordonate au fost dUSe la bun sfarştt, 
grupUl S'a reintors adl~când ~ eZ ~i pri
ZO'ilert. Şi ta coasta Adriatica au intre-
1 .. rms trupele de şoc germ.ane asemenea 
adiuni, Un atac anglo-american a fost 
"e,~pins, In regitmea Ne/tuno, SitlWţia a 
,..,ima.~ eri ne.'lrhlmbată, nmnai artileria 
.'li aruncrlwarele qrele, au avut un dUel. 
Balf'Ti11e germane an luat pOZiţiile ina
mie!> 7a Anzio sub .foc. 

l"up~le -=ermane prieiBuiese 
p.erderi mari bande'or 
.. ~omunune din B.~eLtnl 

BELGRAD, 7. (Rador.) - Agenţia 
DN tJ anunţă: Lupta hotărâtă impotriva 
l>andelor comuniste in spaţiul balcaniC 
este dusă cu O violenţă tot mai mare de 
trupele germane, pric~nuind pierderi 
r.lari comuniştilor. Numai în sectorul 
lAnei armate care OPerează în Balcanul 
dE' Vest bandele comuniste au pierdut 
într'o si'no-ură zi 317 morţi, 82 prizonieri 
precum şi un mare număr de răniţi ş~ 
d€'7.",rtor1. în plus au fost capturate ma) 
multe arme uşoare de infanterie. 

<\~"C· dp fprnare an!!Jomprfcan 
. 1111"".-r'va oraşului Niş 
. BELGRAD. 7. (Rador.> - Agenţia 

DNB anunţă: Avioane anglo-ameri
!ane au eft.>ctuat Miercuri după amiază 
un nou atac de teroare tipic împotriva 
oraşulUi Niş. Ln primul rând au fost 10-
vite cartiprele de locuinţe. Numeroase 
1f'm]'ntE' particulare au fost distruse. 
Numărul dE" morţi şi răniţi nu a putut 
fi Stabilit până acum cu exactitate. 

A viaţi. brita.ieA a ataeat 
pOlltolaţia ",iyilă alba.ezâ 

BERUN 7. (Rador) DNB. DESPRE DESFĂŞURAREA LlJPTELOR 
AERf}<~NE SE CO.)HJNICĂ LA BERLIX ri:MATOARELE: 

S'A CONSTATA' IN MOD PRECIS CA AVIATIA AMERICANĂ A PIER~ 
DUT cu OCAZIA A'l.ACULI:I CONTRA RI<~GrrJNEI PETROLIFERE RO" 
1\-IA1\'1<; 53 AVIOAN1<; cu CATE 4: I\I01'OARE, ADICĂ o TREDIE A EFE{}" 
'l'IVli} ... lH CARE A LlJAT PAnTE LI\. ACEASTĂ OP}~RAŢIE. 

CEA MAI ~! .. \R}~ INFRANGF:RE CAR}~ A SUFERIT FLOTA :r-.'R. ]5 A 
AVIATn~I NOR()·A.MERICAJ.~E Cl) BAZA L~ ITALIA DE SUD, A }'OST 
CEA cU OCAZU; ATACULliI INCERCAT C01'o'TRA CROAŢIEI. lJ1\'l>}~ 
AVI()A]I>.T)i~I.E IN.-\l\f!CE AU FOST PRINSE IN RFA}IUNEA INTRE ZAGREB 
RI MARIBOR. INTR'UN ADEVARAT CLEŞTE ŞI NU AU FOST IN STARE 
SĂ CO'l'i'TINUE DFTiMlJL. DUPĂ r~ {IN MAR"~ NllMĂR AI. AVIOANE. 
l.O'R ATACATO.>\ RE A FOST nonORÂT, RF,STUI.. S'A REINTORS. IN 
CO'fPI,FC'fA D'Ji'?:ORflJNT, T.'\' 'RJ\'7liTF. T (lR nE PI,ECARE FIIND L~ TOT 
P.<\R,fTURSUL nE REINTOARCERE HARTUIT DE VANĂTORII GEn.
UANI. 

La Ncrd de laşi actiunea trupelo.r române continuă 
BUCUREŞTI) 7 (Rador), - eornan" I eveniment important de semna.lat. lA 

damentul de eăpett"nie al Armatei ('omu' Nord de Iaşi, aeţjllnea noastră continuă 
nkă: Cu data de 6 Aprilie in CdmcE"a cu suc('.es şi eontralltaeu~ ale ~o~'i~telor 
inamicul a int.reprins la Kerci eu mai au fost respinse. O grupa JnaIDIca, Incel'
mu:te divizii un ata.c care însă a fo .. >;t I <'uită a fost nimicită... La N01'd (le Cer. 
respins de tru~le noastre e3uzâ-nd !na~ 
mil'lJlui pit>rderi mari. La litoralul l\-laril năuţi ofensiva germană. face de asemeo 
Negre şi în Eas.'lrabia mijlocie niei ,un ne.a progrese. 

Desfăşurarea luptelor dela Kovel . 
BerHn~ 7 (Radar). - DNB: Intreaga wel. Străpungerea a ~euşit mai intâ~ gru

pre::;ă. germană. comentează. în baZa l'a,. 1?uluj care a a.tacat dm sţlre Nord Şl care 
poartelor cercurilor m~litare competente dupa c~ a ocupat o locahtate la No~d de 
desl'ă.şurarea luptelor m regiunea Kovel, Kowel m care au fost .?~se lupte ?rance
cari aU dus la descongestiunea oraşului ne pentru fie eare casa m parte, Iar du
[';i la reîntegrarea lui în frontul de lupti. ')ă ocuparea lo<,alităţii, acest grup ger. ~ ~ . 
Aceste lupte aU fost încununate de SUC> man s'a unit cu unităţile de şoc germane, 
ces cU toate că bolşevicii.au aruncaţ mas- cari atacau dinspre Sud aceste două uni~ 
se ~orme de m~t~.rial Şl ?e ?amem s~~ tăţigermane au niÎnicit în aceste lupte 
a'şl menţine pozlţule lor.m ~urul ora~~- premergă.toare 300 tancuri inamice şi 3 
lui inconjurat, ('u toa~e Jertfele~ bOflşeV!- baterii grele motorizate ale SOVieticilor. 
cilor ei nu au putut sa oprensca (\ ensl- . . . . .. '. 
va germană. Străpungerea liniilor sovie· Atacul deCISIV ln ,"ntra hmilor SoVIetIce 
tice a reuşit eu toate eă trupele germune la V ~st de Ko~rel. a a~t d:rept rezu~ta.t 
au fost ataeate în uaneuIl.· de trupe Ina-I nimiCIrea tota~a ~ InamiculUI ca_re a.Pl.ero 

. snperi are numericeRte. Tl,tu"i tru. dut un matenal lllsemnat de razboI, Iar 
;:1': germn::e pe uscat şi formatiunile câo:pul de ,~uptă la ~est ~e ~?wel e ac~ 
,.S, S." şi~au croit drumul lor snre Ko- pent cu mll de morţi sovletlcL 

Acţiunile româno-germane impotriv~ sovie~icilor . 
BUCUREŞTI, 7. - S. P. P. transmite: I g~rmal~e şi r0!llane a? ,continuat ata.cu~l' 

- . . le lOr llllpotn,,& unei lllversuuat;e rM}SO 
Din Berlin .se dau ,~manUl~te eu. priVIre tenţe sovietice, câştigând teren şi ajun-
la luptele dmtre Nlstru ŞI ~rt~t. I~ltr6 gâlui la câteva înălţimi importante din 
Nistrul inferior şi Prutul mijlocIU. masu- punct de vedere strategie. Sporirei vite.. 
rile luate atât de trupele germane l'ât şi zei germane ii ('i)respund contra măsurile 
de cele române au dus m:d departe la O luate pe fro-utul superior în regiunea dC" 
consolidare. La nord de laşi, formaţiile la est de Cernăuţi. 

O Întorsătură favorabilă, În partea de 
. Sud a frontului de Răsărit 

Vest. 
In acest timn trupele nn?stre strlU In: 

lupte grele rlefpnsive la rapul ne po;I\ 
Odessa în il1t~"iturile bine ronstruite alei 
acestui po~t. Nici eri inamif'ul n'a reuşit/' 
să treacă cursul inferior al 'N'i strului. 
Poziţia de zăvor împiefl~('ă 1)e il1flmic 
în atacurile sale dela Bălţi spre Chi'ii. 
nău. 

Pe linia ferată T;ra~pol-l~",i. toat~r 
înoeTcările de atac ale smript:ciJot' BUn1! 
respinse de unităţi puterniC€' germane 
Şi române. Şi treCerea peste Prut, lar 
Nord de :Laşi a eşuat gratie intervenţieit 
energiC-e a trupelor române. f 

Deosebit de bălăt()are la ochi este scă'Î 
derea. activităţii de atac soviet'ce inml 
Cernăuţi şi Stanis1au. Intensitatea ln-p. 
telor a scăzut mult, făcând abstracţie 
de contra-atacurile germane în d:re-e1:illl 
Tarnopol, unde eroica garnizoană, con· I 
tinuă să fa~ă faţă asaltului conCentrat 
rusesc. E d", n0tat că tnIJlple germanii 
Ce ge luptă la Scala şi Kame'1pţ-Pn.' 
dolsk au reusit pri să trea"ă neste Nistn, 
în direcţia CernFi.uţ: şi să scnTII' astfel d,[ 
o incPTcuire care le ameninţa de eâ·' 
teva zile. 

FLANCUl .. DE NORD 
AL OFENSIVEI SOVIE11CE 

Pe flancul de Nord al ofensivei sovie
tice luptele se dau pentru localităţile', 
Br,ody şi Kovel. In partea de Nord iniţia· ' 
tiva luptelor O au eo.ntmatacul·Ue ger-t : 
mane. Acestea au avut ca rezultat ' 
oespresurarea oraşului KoveJ.. I ~ 

Miercuri după masă garnizoana eroică; I 

a or~iui a străpu'IlS liniile ruseşti spre! I 

Nord-Vest şi a reuşit cu mari dificultăţi! j 

~ă treacă peste terenul mlăştinos până Ili I 

Pripet şi să se unească cu coloanele g~ll 
mane venite să. despresoare oraşul. res- 1 
pingând sovieticii ce atacau del<a Nord şi , , 
Nord-Vest. Oraşul Kovel face actnnr I 

parte dîn linia principală. de luptă ~ I 
mană. 

Noui .eiliDl]'ări ta coma.da· 
mentlll aeria. germaa 

BUCUREŞTI, 7. 8. P. p. transmite: 
La inaZtul comandament aerian al forţe- 1 

lor armatei gehnane s'au făcut trei Mtl4i l 
numiri: COloneluL gerwraJ StumPf. iAt ~ 
POStUl de com..andant şeI al apărării! l 
aeriene germane; colonelul generali 
De~8lock) in 1JQ8tul de comarulatlt !Jef al; 4 

flotilei a V -a aeriene, catre sprijină ape" f j 
raţiunile terestre ale armâtei mareşalu-[ 4 

(~O_"Dt.riiie i8 .. ot.-•• I •• el.~ui Ohlber~ lui von Mannstein §i general aviatQrl j 

Berlin, 7 (EP). - Consolidarea sitna~ I puternice. rezerve germa.n~, precum şi a Kommhuber in pOStul de com.an~nt şeftl 
ţiei pe frontul de Răsărit fae~ .no~i .pro. mterv~ţlei trupelor ro~an~ pe P~t. al f~elor. aeriene germane dtn Nor-i'~ 
grese. Este o urmare a punerei 10 hUle de De Importanţa. este ŞI reZlstenţa 1n. Vegta. :j 
..... _________ ........... ____ ............................... c .............. ~ 

A . 

TRUPELE GERMANE ŞI ROMANE AU ZDROBITi; 

BERUN, 7. -Dela cartierul general 
aI lfiihrerului, ÎnaJtul comandament ai 
forţelor armate comWlică: 

ATACURILE SOVIETICE NIMICIND NUMEROASE TANCURI>: 
nadieri prin curajul său deosebit. /135 "Mott" 8 obţinut dota începutul Jup- I~I 

La nord de Kovel a.u eşuat atacurile tek>r din Italia. C(>a de a 500-& doborîre d~ L. 
mai puternice ale bolş.evicilor. avion. lJnităţi de signJ'8J0ţă a marineÎ d~ t:J 

Pe frontul Narva trupele ~I'rmane aU l"ă<;boiu germană au !Wufundat În gQIf111 r~ In regiunea dela nord de Odessa pre
cum şi între Nistru şi Prut sovieticil au 
atacat fără succes. In urma contraatacu

TIRANA, 7. (Rador,) - După cum rilor trupelor genna.ne şi române au 
a.n~nţă agenya DN~: A~g:nţia ~legra-I fost zdrobite grupe de luptă jnamiee şi 
flea albaneza anunţă ca m ';lltlmele 4 a.u fost nimicite numeroase taIHmri, tu
~ilE' s'au obServat atacuri slStematice nuri si arme grele. La nord de Cernăuţi 
date de aviaţia britanică împotriva atacui diviziilor germane a câştigwt şi 
popoulaţiei Civile care este mal tratată. eri teren. In sectorul Stanislau-'l'arno
Astfel în regiunea Boiana au fost mitra- pol ŞI la sud de Brodi trupele get'1l1ane 
l;'ltp sate !:li vehiCUle pe câmp. 50 de per- au zdrobit prin atac rezistenţa inamieu. 
iV'ol'l.n('\ au fost uCjse la Alesoi. Pe Strada i'lli, aruncâ.nd pe sovieti<i după 7.ădărni" 
i'tT!' Unda şi Durazzo precum şi in nu- cires oontraataeurllor violente, mult În" 
meroase alte locuri au fost ()morâte zeci dărat. Aici s'a dj~tins locot.enentnl Klip" 
de persoane. pel f'!Omanihlntul un~i t'omoanij ef", gTe-

pă.tr,tms i.n po,ziţ!ile pu!e~ic .. fortifkate I Gi}nt1a o wdt'tă ral,lidă de artHt>r1(' şi 8~ ~j 
ale In~mJ{'ulul ~l, au zacfanuelt oontra. a"ariat Una Rr:;a dr. grav incit,..are fI , 
ata<'unle. sovietICilor. . I SOffltitJă ca, pierdută. j 

In Itaha trupele de şoc germane au diS-- I Cu prill'J'ul nu· a • c d-e . a f rm ţitl' 
t ~-"" "t U l ta ZI o a rus ca.zema..., tnamlCe ŞI au mml('1 un '1 • • • • . 

U t d ... l' . l' 10 ~~ ; III or aerIene lOllmlce d('asupra reglUDI'I P ne e sprlJID a mamrcu w cu al.a gal'- ' 
nizoana. Inamicul a .avut mari pierderi de frontieră a Ger:ma.niei de sudest, &11 
sângeroase şi a pierdut prizonieri. fost dooorÎff' 9 aparate inamice, afară de 

LoviturIle artileriei germane au prici- aceasta inamicul & mai pie-rdut dMlsul""I' 
nult in depozit.cle de materiale explozii şi spaţiului it~lian 6 aparnte. 
incendii durabile, Bateriile cu tragere hm- I Amcnrik> tJ.t>. oonturhare 8 avioon~lor 
gli. au hmt sub foc regiunea porhlară dela !llami('1' s'au indreptat in n09JltN\ trPClI

An?io şi N~tf1mo cu mult ~f4"('t. I tă im{lotriv:t onor 1rn'.aHtăti din Germa
Rf'gimf'Dtul rlf' artilpri(. anti8~riană ' nia dt' nord ~i df> W'rt;. 

Societatea Naţională de F,dit'l~:l ~; Arte Grafice .. DRda Tra;anii" Tim:ş 'arE' 1. Bul. ~egele Mihai 1. Nr 4 'nmatr, su,", Nr 5211488/1913 la Reg. Of '~o:n T:n':'?"8n ~eretar de l'edal'.fi~ ~hi1! l>ORlAN GR07JV.~Y 
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