
.. "nul l'l. l\'r. 

C olld •• n.1 B .... ,.I.I 
.; al Granitei de Vest 

n __ =~rr rs", 

Arătati lumii 
G rdinul de zi al 

că ştim să Învingem spre ti nu muri 
Domnului Mareşal Ion Antonescu către Armata Tării 

ConfUcul1 Giraud-de Gaulle intr'o laZă acută. - D. liull a declara li. , DO mai 
pUIe-m pt"'rmite ea slatele neutre Să beneficieze de resursele aliaţilor 

.'t re ro _r~ 
se w= ne_·" '1.1"·" =r 

n centrul interesului cercurilor poZi-9 &lOC internaţionale se află discunmt 
WH/,t la radio Duminecă Seara de d. 
CordelZ Hu-U. MinistTul de externe ui 
StateLor Unite n'a la;murit nici UM Iim 
probte'lneie 1'ă:zbol"ul'ui, 8pun ,comenta.. 
torii geniwni. lnsăşi intranslgenţa pe 
care o manifestă d. Uordell Hull împo-

r triVa Uriel paci de compromis) nu schim
al bă faptuL că Charta Atlanticului a fost 

discreditată încăodată de un bărbat de 
ri stat cu răspundere din tabăra aliaţi~r. 

lată textul declaraţiilor atât de dt,'i
cutate a.şa cum au fost transmise de 
agenţia noastră telegrafică: 
AMS1'ERDAi'l1~ 11. (Radar.) - Co

re~pondentul agenţiei DNB transmite: 
După cum anunţă serVicit~l britaniC 

de injonnaţiumi într'o telegramă din 
Washington. d. CordeZl Hun. ministnJ,l 
de externe al Statelor Unite, a ţinut un 
diScurs la radiO Duminecă Seara, Î'n care 
a l1laf poziţiI! faţă de statele neutre h1-
vitându-le .,insistent'> să înceteze de a 
mai ajuta puterile axe!. D. HulI a deda
rat texhwl: ,,Nu mai put()m permite ca 

~, 8tatele neutre să beneficieZe de resur
~D 8ele aliaţilor contribuind totoda.tă la 
e, moartea soldaţilor prin al căror sacri-

ficiu se asigură alât salvarea tor cat §i 
a noastră". 

Mimsf1'ul de externe american a tre
CUt apOi imediat la situaţia din Italia şi 
a declarat eă interesul Statelor Unite în 
Italia este de a vedea acolo cât mai cu
rând formâ1u1u-se ltn guver,n liber Şi de
mocrat. Evenimentele din ItaZ 1a nu au 
cor?spuns însă u§teptărilor Statelor 

Comandameutul de e;ă,petenie al arma.
tei comunică unuăt,oru! Vl'Wll de zi Wn 
1.0 Aprille 1~44: 
Ostaşi, ~-,,--

lHumicu.a s'a revă.rsat peste Prut, ('Q

tt'optHd hucovina şi ÎI1w,lcând pământul 
rlasaraoiei şi lUQ!aovei. 

1IJ(~'pe peutru Dui W1 nou şir de IUi}te 
In ve1·ş .. ua w. 

Prin hd.roăţia şi prin lupta vu.astră se 
va hutarî soal·ta l'atl'iei şi a vefre;or ro
mameşti. 

Prin rl\'Ila voastră de a birui in clipe
le grele de astăzi se va plini rostul, atâtor 
ani de trudă şi de sângerare. 

Ost aş it 
Stând uBClintiti cu faţa la inamic 

amil1titi-vă de paruneile străbunilor şi 
lUaHi pildă. dda camarnzii yoştri~ cari 
r~zistâ·lllj eroic in Crimtcaea"t fac departe 
d(> ţarii straja scmnpelor noaStre hofnre. 
Am credinţa ('8 nu puteţi fi ş~ ilU v('ţi fi 

mai prejos de ~i, voi cari lu:otaţi Pt'fltru 
granitf'lp Patrif'i. chiar prj.ntre căminu
rilf> vo(!~trf' amenint:ate. 
OSfa~i, 
Stând în luptă de trei ani alături de 

bra,'ij ('amarazi 1!,ermani. aţj biruit intot
dMIffl<~ o,ştiri n t1nlt'r(1) se. 

Ati hir.~it tI"OPll""fl ... i vis('oJ.,le ('llmplite 

n1e iNTliJ01'. Awţi astăzi sfâ'llta. d?torie 
~ă nn H'isajj Pf' vrăima~i să-si Î"1tindi'i. ro· 
Ma. a.snm·; framo; nostri ~ordO"Terli in 
ll<'t'asf-ă !lrimă,·ari'i. Care trebue să. fie SO" 

rocul isbăvirij tl6astre. 
4) sta Ş i, 
Arveţi acum arme mai bune, cadre mai 

numeroase şi mai desăvârşit instruite de
La inceputul lUPtei. 

Aduceţi în luptă hotărîrea unui popor 
care ÎŞI apără p<lmâiltul şi a.veţi in sufle
tele vOaStre hotărîte şi ia braţele voastre 
vânjoase să ishândim şi astăzi cânrl 
lupta noro..'ld('lor se Înalţă pe culmile în
cle'ltării. 

l'rin sa.crifidul vostru Îm'l!inlU ursita 
ae via!ă a Nl',amuJui, prin vi1eji a ei, prin 
jertfa voastră faceţi ca sauifieiiJeş,i du
rerile înaintaşilor voştri să. nu fi fost 
Zadarnice. 

I~a Prut astăzi. iar mâine la hotarul 
r~~<;i+ !Jl ~l{)ldovei voevodale veţi lupta 
si ishândi. 
J Vă cl're aceasta Pxistf'lT1ţa părinţilor ei 
a ('('1'iHur vcştri. 

Vii f!.Orlm<"p,~t4' n('"a~f~ trl'cnt"J PatrleL 
Ardtati Npamnh:i eii ştim să murim 

l}1>ntl't' n blnli. 
A~t'lti ]umli ci ştim să Învingem spre 

3 Jl11 muri, 
Ostaşi, 
~i eonlii ,'ostri si R~~I.,.. si Pa,tria punp

tOfl~.."l_ sneranta j.n noi. 
M,}rtli no~tri prnic- dizuti în J1<>",um~

':'1'(;~7:", lu",te ~~lun"11 vf'llcurilor. pă_ 
rh,tii "t strl.'ih,mii f'loŞf>ri \'itf>~i nrivesc şi 
vă Îndeamllit. -

MAREŞAL ANTO~"ESCU 

Preşedintele Roosevelt şi-a luat concediu 
BV(;L,k..c;~rrI. 11. - s. P. P. transmi. 

te: Din WaShington se anunţă că preşe
dintele Roosevelt şi-a luat un COilcediu 
de 14 zile CU OMZin sărbătorilor. 

La Casa. Albă s'a anunţat că preşeJin" 

telo UoOSevclt a plecat În sudUl ţării. 
Svonurile care circulă de o săptămâ.

nă la Washlngf..on despre sănătatea dlui 
Roosevelt S-Ul1't confirmate indirect de 
acest conceuiu de odihnă. 

Unile. D. Hull a mai subliniat apoi că T' h 
pollfiua stabilită prin deckuaţia comună UrCJa a Înc ejat nu:neroase acorduri economice cu Urile Axei 

~ allgio.rltsQ-americană a fost urmată 
. până a("UJn. Nl~mai introducerea în gtb" 

~j vernul ilaiian la elementelor democrate 
nu a putUt fi realizată până acum. 

D. Cordell Hull sja ocupat de tratati
vele dUse între aliaţi cu priVire la trata-

1 • lIIefltul ta care vur Ji 8UPUŞ~ inamicii lot 
ţi la relU~rea unei paei viitoare Şi a 
afirmat că nu Se poa~e ajunge la o pace 
aurabwi dacă nu vor fi satisfăcute ade· 
t\ăratele "interese" ale 1itat elor Unile, ale 
Gommonwealthul1ti Er.tanic, ale Uniunii 
SOVietice şi ale Chinei guvernului din 
Gtunghny. 

,Bucureşti, 11. - S,; P,; ~. transn:ite: I eia a încheiat numeroase acorduri eco
DlO Londra se anunţă ca ZIarul Tlmes nomlCe cU ţarile Axei. 
remarcă faptul că în ultima vreme Tura \ 

Lungi intrevederi Slettinius-~hurchill la Londr~ 
Al\ISi'Ei~Dr\l\'I. 11 (Rador). - Coress nil1s şi ambasador,","l Statelor Unite la. 

P~Il«clltlll age~lţiei I?~h ira~,s,mjte: ~u~ I ~ondra ,d: John Winant aII avut v,!~ne. 
~Jad:,um anunţa servl<'lui de m[ormaţJUfU : ta. hmgl mtrevooeri ou primUl mlDlstru 
subsecretarul de sfat amerk~m d. Stetti· I Chl1f(;hill. . 

3cr;soarea drastică a ge;'~eralu~ui Giraud către de DauUe 
,'Je ilşleio'lp'dI Doui d~ ... i.l!oii d~n «:omileluilra'Io«:ezde.a A. ~\ier 

' ... 

PROPRIETAR: 1ociMa~fJ8. Naţj.. I 
Mii de Editură fi Arte Gran.. 
,DACIA TRAIANA" Suc, T-IJNl1'8 

l' ala Sul ui :":ul tUl'~: 1 
A .t A lJ 

p="zmn, 

comandat şef al annatelor dizidente, 
franceze. 

Generalul Giraud adaogă in scrisoarea 
sa.: .. Nu demIsionez Ş1 nici nu accept 
POStUl onorific pe care mi l·aţi rezer .. 
vat" • 
După o cOrespondenţă din Algcr a lui 

New Xerk 'I'imes, adauga acOOă.ş tele
gramă, se declara in anturajul generalu
Lui Giraud că acesta a trimis sCl'isoarea 
sa. lui de Gaulle Duminec,ă seara la 
ora 19, 

AmbasÎlllorul britanic la Alger, d, 
DuH Cooper făcuse o vizită ge-fleralului 
Gil'aud Duminecă dimineaţă, jar de 
Gaulle l-a. vizitat Duminecă după. amiază 
pentru a evita o ntpturs. Între cei doi ge· 
nerali. 

Este posibil - încheie teJpgrama Ser
viciului britanic de infol'maţiuni - ca 
unii membri ai comitetuluj francez si 
demisioneze solidnrizânduose cU gen&' 
raIul Giraud. 

Se desminte şiirea ("A d. Tan· 
ner !!te află la Stockholm 

Bucureşti, 11. - S. P. P. transmite: 
Legaţia tinlandeză din Stoekholm d€'s. 
minte ştirea că d. Tammer s'ar afla in 
capitala Suediei. 

E"r~ii DU se tem de cartea 
aibă brifanlf'ă din Pa''''SfiR. 

Stockholm, 11 (Raaor). - Corespnn
denful agenţiei DNB transmlt~: După 

cum anunţă. din Ne-wyol'k serviciul brio 
tanic de jmormaţiuni preşedintele con
gresului nord-american evreesc tir. 
Stephen Wise 8 declarat că evreii nu au. 
a se teme de aplicarea "cărţii albe" bri. 
tanice in Palesijna precizând că are in
credere în această chestiune în dnti Chur .. 
chill şi Roosevelt. 

Atentat imrJolrivd pre
şpdinteluÎ M~x~cului 

A.'fSTERDAM,l1 (Rador). - Cores
pondentul agenţiei DNB transmite: 
După cum anunţă din Mexico City ser. 

viciul brita.nie de informaţiuni un ofiţer 

IDn armata amerieană a incercat să asa
sineze pe preşedintele republicei d. AvI
la Oamat'ho in Palatul Naţional. 

D, Cam&rho a luptat eu ofiţerul că

ruia. i-a imobilizat ('~Ie două braţe, în 
vreme ce persoanele din anturajul preo 
şf'.dintelUi au pus mâna pe revolverul 30< 

gresurului. 
86 află că după ee a pătruns in Palatul 

, . Re/€l'indu-se la Charta Atllmticu!ui; 
1, la declaraţia după confennţa dela Mos- iXllhlemul agenţiei DNB transmite: printl"o scrisoare concepută în termeni Naţional, otiţerul a tra~ un [(le de revol' 

Amsterdam, 11 (Rador). - Cores-I raud li reproŞat generalului de Gaulle 

Dupa cum anunţ'ă. din Alger serviciul drnstici scrisoare concepută în termeni ver din imediata apropiere a preşedinte. 
brItanic ele informaţluni generalul Gi· ceze Prin suprimarea funcţiunii sale de lui, dar el şi-a greşit ţinta. 

) 

COVa Şi aupă conJe·r.nlele aliate elew 
Ca~ro şi Teheran, d. Huli a spus că aces· 
t6 docum e}lt e nu dau nici o formulă pen· 

. tru rew;t'(lr~a tuturoŢ prob,lemelor ~au 
, pentru o 8ch~ţare a m~toaTet organizaTI, 
I . D. liull a declarat că O1~arta Atlr.w
! tieului R.:pnmă "obiective de bază". 

., .... _ ..... ___ +_ """'_." ..... "#'_..." ........ ' .... _ ....... ~ .... __ ..... 0" ••••• ____ .. _____ ....... 

Apel~l 1\1. s. Reginei MaDle către refugiaţi 
, "L ~harta Atlanticului nu este un cod de 
i( oegt Şi nu e niCi soluţie deagala. 

BUClSREŞTJ, 11. (Uador) lbjesta$ 
.,ea Sa. Uegina ')lamă i<;lena a ,dresa t 
.lrmitorul apei l'ă-tre l'et·ugiaţ i : 

!. 1'1l8jârşit ministrul de externe am eri-
~n ·~'a orupat de politica aliaţilor taţii ROl\L\,NCE, 
e G~n~ania şi Japo-nia decl~tând cii In toate t'easurile dp aspră inc'er"ar~ 9 

t"nu ,poate eXista n~Ci un compromis Ct~ destl?U~Ui aţi ,ştiut ~ă adu{'ct! buni\:~t .. a 
a~CI8m.ul sau naz1smul", aceste dou.'l creş'tma a s'IUetlllUl vostru In "prtJrnu] 
7eb~,~ să dispară de pretutindeni. Ace'Y'1 Seamului. 
e ţan nu trebue ,~ă spere la niCi un corr',- Părinţii, soţii şi fiii voştri s'au 'lJăhJ' 

il ~i:~, la 1'!!('i o pa:-e pe bază d~ trata- rat faptE-lor samarifene ori de ('f~toori 
I ~ fi la mei un prtleJ de revemre. ne-a cerut-o aproapele. 

l 

l
In pragul Sfintelor Să.rootori aIe In

vieii şi iu sapt&lliLna PaHmUor iJomnu • 
fui fl'ayiI n()~tI'i refugiaţi şi eva('uţi aş
hY.l~Jl:ii. iuţ.eIegerea şi Otrotirea. păHmiri# 
lor lor. Consiliul de PIl·tronaj al Operelor 
Sociale, Societatea Naţina!ă a CI'urii Ro' 
şii, SO(' i~,t!ttea ortodoxă. a ft"me ;~"r ro
mâne, Societatea Principele lWir<'ea, 
Asoeiaţia amicelor tinerelor fete. l~agă.
nul Sf. Eca:t-erina., Asociaţia ('reşO.nă a 
femeilor ca şi toate I\sOi'inţiHt> M t,.adi~ 

pe şi binefacere românească fM' stri. 

Juese să sprijine şi să miwgâe suîel'inţ& 
10 celor ce şi~ltu părăsit vetr~le, 

ltOl\U,NC};;. RUl'lANI. 
ln;lrumându',a să ,"ii. Idtiţi al'ţiunli 

rumâneşti de ocrotire a reFugiaţilor, vă 
rot; să. consfinţiţ; sălltămâna suferinţii 
i)OJHunluÎ prin (~!lva;la de inţ.ro!('~~ere a 
sufe~'iH :~i alll'c:! f~" ,I;lh,i nostru dând cu 
SUnf't (·~{""ti'l s~,!';'pn, ~rotire. şi tot ce 
r~=,'!;e .Jărui dat{'ri:l \'/l'lsfră 0(' români 
Hf\lJh'u relu~iat 

.1 
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de • mu:re Albinele judeţului nostru produc anual 15 vagoane 
30.000 de stapl 1. Judeţul Timfş-Torontal. - Stuparii de seamă. - Comba

terea lip.ei de aeetar pri. IlisemAntarea de plante melilere 
SoGietatea agricultorilor: Kl judeţul 10-15 vagoane. Pe lâu':gă micr-e, se mai 1 de membru) iar pentrU cei neînsc.rişi 

rioatru, dateam din anul 1873 fiind ln- produc şi 2-3000 kg. de ceară.. abonamentul lunar este de 300 lei anual. 
i~ţ~tă di!\ ini~iatiw.lUi Nioolae Gram, Ne dăm doci seama de importanţa R:.evi~ta e~te editată d d. N: JurcoViciu 
fltlt mvăţator ln . .BuriW}., acestei ramul'i de activitate pendinte de canua.nu-l put~ adu,ce d~a~ laude; ea 
C~ S~diul la. T1lIUfOal"&,. ea. ,8 a desvol- :..._in~terul Agricultur-ei şi despre motiV'Ul 1 apare in 2 hmbl, rOmE'.'lE"Şti ~l nemţeŞte. 

t.&t Şi. ~ m t~t (aui> d~lI~ .. 1i& . a~stt:o- mre mdeamnă organele ·noastre agricole OONCLUZIE 
ungara) ea. ŞL ~~, &vand .1IlSCnŞl ~mrr judeţne, Şi în special Camera de Agricul
tre membrii el atat româru, cât Şl d n ... .,..;: T' . ~ f -. 1 .. Soc 

> ,:' r- natiulli conlocwtooI'e în judeţ. ~u.L~ lml~a:a. sa aca m esTIIrl . 
~la -1919 ea trece sub conducere 1"0- 1 A~le Banaţene pent~ p~ocurar~ 

Dacă agrkultorii n ~trii n'ar lăsa 
totul' în sarcina albinelor ,i ar iru:;emâ-n
ţa. plante melifere Pd'11ru ti.mpul când 
floarea câmpului Şi a. salcâmului dispar, 
producţia mierei de stJ.P ar fi ~i mai 
mare. 

.~ . a.vanA d d ...... ...........'1 ....... - pe..l_ . zahărului necesar hranet albmelor ŞI 
m~neas~a. ... ~""V'"~.... u.<. I lI.' d' .. ,~ 
'Ş .. f t CI" AAr O'F> ~-l al primă ."-1 aeor e clllar subventIi. 

agOVICI, OS se :el~ e-ll""" - , 
riei MUl[licipiului, iar mai a.~ pa1.... GBh~OO: )~I tJN MONITOR AL APICUL· 
gbe Ciunga.. Actualmente ,~PlCOi::" . ana- ~'. TUREI DIN TIMIŞOARA 
ţ.cknă." are în fruntea 8a pe pe.nnte~ 
P ·vel Tismonaru, preot tn Hodonl .AldQ. 
p~."ti tă în Palatu:l Camerei de Agricul
turi, aei este în continu eon1;alCt eu ()Ito

Un jugăr de FaceliJ. Prod\lce cam 800 
kg. neetar, florile ţinând 4-7 săptă
mâni. DeOarece pl&l1ta infioa.re după 
două luni dela. insemânţat, stuparul poa
te să. o aamene in timpul potriVit spre a. 
aVea flori atunci când neetarul lip8e]te g,~"lelo agrk.ole din judeţ. 

AOTIVITATEA APICOU 
HIN tllJDF...'Ţ 

In judeţul DMtnl Slmt drea 30.000 
stupi dintre eare 90% sunt Bfstematloi In 
}.:'\:O:i Şi numai restul de 10% In coşuri de 
nuele ., 

Soc'ietatt>a I!lIDlări. 1500 membri pe au" 

prins-lII BnnatoJul fi. 26 mmrbri in Vfi' 
chiuI Regat. 

Majori'latea stupi10r se găsesc in mA~~ 
micilQr produCători, având 1-10 familIl, 
mai puţini la producătorii mijloci'i, cu 
J:..I-60 de familii, iar prmtre marii stu· 
pari din jU1dleţ, eu pe,:;te 100 de fa~, 
abia da('ă putem numara 20 de membri. 

Dintre aceşti stupari d~ seamă d .. L 
ml'On, brigadier !3ilvic în Lipova., deţine 
M"('ord~ll Cll 300 de stll!li sistematici. Pe 
){\ng!i numirul mare de stupi, d-sa mal 
Msedă maslltli şi unplte agricole, dintre 
~f.le Ul>'li practice şi mo~erne. Desp:e d-8~ 
'noi am moi scris în coloanele ZlarulUl 
1 • .9a ciR", cu ocazia Expoziţiei agricole 
ldela. Upova, di.n anul 1943. 

D. Iosif Miron, mai este rj. un tooru
mitor al trt.upăritului dela. nOi, fiindcă 
doar r111 pă~treH7..ă nimic în secret, toafil 
descopel'irile snle le aduce şi la cllnOŞ
tinţ.a. celorlalţi confraţi. 

Ca rădurnr Hi dpci om care este mai 
a.ptoape de natură şi de şt~!nţ~ 'h?tanicăJ 
ct-sa îndi't1mă' pe stUpar1l dm Judeţ sa 
cultive plante melifere ea. Facelia şi 
Hr.işcĂ., pe <:are le-a experimen·tat şi cari 
~u roade satisI3JCătoare. 

D. Simion Turen, preot In Labaşinţ 
r:;.'Sc.dă 100 de tupi; d. Laurenţin Kopf 
din Pişchia 150 de stupi; Pr. Pavel Tis. 
lnllhariu din Hod'OThi., cl~ 100 de stupi; 
d. Nic. Babek din Şa.g, veehi stupor, dela 
care au învăţat toţi Stuparli din Şa.g 'IJ)e-o 

~ctia. 60 de stupi: d. Andrei Sarici din 
Checia, d .. 'Miskotzy AdaIttert din Timi
"oara si d-'I1.a. Terezia Sehmeltzer , Deta, 
'1 ' 
au si el stupării mal mari. 

Ca lncheere amintim şi pe Aron MoIsă 
(1883-1940), fost preot, ~are S'a OC1l~t I 
tU !Stupăritul d!l.n 1900 Şl care renşlge 
să-si tn>emeteze O stupărie eu 240 de 
( ':. Ii. ' 

PRODUUf!A Dll MIERE DE. STUP 

Ptochcti.a de ruiere este de 3-5 kg. pe 
stup, şi deci, dacă avem in judeţ 30.~ 
de stupi, vr'o 100-150.000 k,g., adiel 
_ ..... _ .... _ ........ ~ .... i.. ... 

Foi voldn'tt 

CIvilizaţie 
ZUUralliGut morfii t a lăsat peste eGo 

piiu/,u, ţării şi flutură neincetat peste 
sufleLle noastre. 

~rJf li tie copii, bătrân', femei au munt 
; ără să mai uibă tim tlI.Î. $ă-:7.î poată tace 
s~m"ut cructi. 
Dacă altădată legile războiului erau 

reSpectate ş' oş:ile tl'J ",ptaU decât cu 
o.~ti~ astăzi nimic nu nuz,i este cruţat. 

Ati' - cei din inlehoTil! tii-rii cât :Ii cei 
din p,-;/Ili.le Zinii de lUţ~J sunt expuşi 
aproare in aceeaşi w.usrl.rii deS1ăn!uirii 
PQttmilor vrăjmaşe. 

Oar,~ acesta este 'JrC'[l1'tsul, acea8ta 
este d"săvâTşirea CiviitZClţip' pentrU care 
au lUf}tat atti/ea gene;'a~iif 

Atu11Ci toate au t()~f d~ pris08. Am. fi 
C'II m1(~t mai ff?f'iCiţi fă .;~ întoarCem cu 
."'ti de ani în urmă, când războiul în
.semna o 1r/ll.<wrare c-h.qWo de tarfe. 

iJl/A !vIA RI.4N JALEŞ 

lA Timişoara apare organul Societăţii 
Apioole Bănăţene "Apicultornl"~ care 
prin apariţia sa lunar~ ţine in curent pe 
abooaţU săi eu. toate deacoperfriite făcute 
h:. acest d<nneniu. Revista apare din 
fondul de cotizaţie al nre:mbrilQ1" (taXe 

It·· ... ' . 

de peste t<>t. .-
DOREL DRAGlJESCtJ 

.................... _ ...... ..e ~" ......... """'~" •••.• _ •• ~ •• _.!iI': 

PREOŢII LA AL TARE! 
Luăm din ziarul. "Universul" Nr. 101, cer vre-murile şi poporul dela past )riÎ lui 

u9 Marţi li AprWe 1944, indt::mnul ~ătre sufleteşti t 
pJ.1k)ţimea noastră ortodoxă, 1& .~astă "Cel ce vrea să~Şi sea.pe viaţa o Ta 
răspântie a Neamului, când nev'-'Îa de pierde", spune Mântuitorul. 
rugăoiune pentru întărirea Celor slabi Biserica noastră ortodoxă îŞi trece 
este mal necesară de cât oricân.d: examenul hotăritor. Atitudinea si ero;s-

"La Iaşi, in eatedrallL metr'Jpo!itRnă mul Slujitorilor Ei, reprezintă ~umpăna 
slujbele nu încetează :tiua nici noaptea. înălţării sau a prăbuşirii in faţa viitoru· 

In frunte ~ arhiereul vioar Valeriu lu!. 
Moglan, soborul celor douăzer;i de sluji.. Sacerdoţiul preoţiei hU poate :lv(~a alt 
toI'i ai Mitropoliei an mobiliz"lt s'lfletl11 exemplu decât al jertfei Mânblit'Jrulai. 
întregei populaţii ieşene intr' o uriaşe şi Dacă cerem luptătorUor de pe frout 
continuă rugă şi îngenunchere. birtti.nţă s~u moarte cU atât mai mult se 

Cerem fntregei preoţimi. J\c~iaş ~pit'!t pretinfle slujitorilor' altarelor să stea ne~ 
de jertFă şi credinţă. Cerem să nu în~- I şovăelnici in laţa lor! 
teze rugăciunile din altare! DeCI, preoţii la altare, pentru a ti vred. 

Nu eV"acu.ări, 01 exemple de apostolat nici de ele!" . ' 
.............. _ .......... ~+ ....... + ...... _ ..... ~ ... -... 

Programul pascal de Football 
Chiar daci. toate eompetiţiile oficiale 

Je football nu ar fi fost suspendate, cele 
dolli. zi.le de Paşti eraU lioere pentru 
matohuri amicaie. Deaceia, eonducerea 
merituosului club "Politehnica" tratează. 
de mai multă vreme cu echipa "Univer· 
sitatea" din Sibiu, pentru eele două. zile 
de Paşti. In principiu, "U'" a fost de 
aCOrd CU jucarea a două matC!huri la Ti
mişoara la datele sus amintite, ma~ 
dhuri Gare - din informaţiun!le ce deţi· 
nen1 ...- vor avea 100. 
Programul acestor d(\uă zile va fi foar

te interesant şi numai vre-un eveniment 

da ultim m"lment l~ar putea impiedeca. 
In prima :ti s'ar juca, ('uplat, astfel: PO' 
litehnica-Chine'.tIul şi Universitatea
Ripensia. Pentru a dOUa ~it e programat 
în deschidere Chinezul-Ripensia şi în 
:natoh vedetă Univcrsitatea-Po1:teh. 
nica. 

O..tm ., UU se bucură ele o mare pc:r>ula. 
ritate la Timişoara şi cum Politehnica 
~ste campi,)ană. a seriei in "Cupa. l'~roi. 

I 
~or", matchul va fi extrem 'le d19patat. 
Şi galeriile vor lua Parte la comp~tiţi~: 
unii cU "haide" "U", ceilalţi cU cun·.l~C'.l· 
tul "haide Poli!" ............................. ~~ .. ~ ..................... .. 

NI SE CERE sĂ TRĂOĂM 
România este invitatA, la fel ca ti Fin lancJa, să trădeze propria ei cand. şi pe 

aceia cn care luptă. oot la 800t de '.rei aDI de zile, pentrn acelaşi scop stMt. salvarea 
fiinţei neamului, din ghiarele hienei bolfe \'i~. 

Vrând acvrând, trebuie se credem că aomnţiunea ce ni se face se bazeazi pe 
faptUl recent, eA un stat mai mare ca noi. tot latin, a comis actul de trădare lt'ri
cirea lui, culminind in eonstitnirea UDui guvrro bolşevio in Italia, cemt de 'Î.n8tl'li 
tridătoml Badoglio. 

imi IUDlInOOL'lC, pentru a pntfl. !!i-mi explic, metamorfoza in atitudinea Italiei, 
faţă de alIaţii ei. de nrmătoarea scenă din războiul trecut: 

Eram sublocotenent In reghnentnl (3. Infantm-ie roman~sc din Caranseil,eş şi 
mi ~!JMfIl pe frootul itaUaill" pe M o Il te 8 a n 1'11 e hei e, când cu ocaziunea 
eelel de a t8Pt..Pa ofeno;ivA ItalIene, după tin foe de artilerie extrem de vehement, care 
• durat mai multe zile. aceştia an pomit la atac contra noastră. 

In Wectoml DOll, nn eram det"ât 40 de oameni şi ne-am trezit cu cea 600 de ifa.. 
llebllnaln~ noastră. Am eft"l1lt ei de dam &.t;t" fatalitatea tşi urmează cursnl şi vom 
cIIn~1 prizonieri. 

Dintr'un gest al comandantului italian '}i din spusele lui mai alM, am Inte~ că 
s'a Intimplat o minunne: .. N o 1 sia m o p ris o n i eri" zi~ căpitanul, 

Adici na noi" cel 40 de inşi istO'Viti, ci ~r 600 italieni odÎhniţi, erau prizonieri. 
Cu ocazlunea defooţionii Italiene in mi boinl actual~ m'am tntrehat pe bun drept, 

00 cumva oamenii loi Badoglio, 8'an recm tai din aceiaşi sold..'\ţi dela !Ionte San 
l\firh4'le T " . 

Ia Sanmartine, pe acela, front 1ti\lIan. In urma unei lovituri în pUn dată de ar· 
ttlerla ttali'a.nă ,an fost 1l1'1Şi el din eei '1 ocupnhţl ai uhui adăj>Qst, t~ţi soldaţi ro
mâul. 

In e&litaf.ea mea de comandant al (·om paniei, fiind in apropierea tor, am ordonat 
tIOldatului rămas În viail. să ptlrli'K'IlSl'1 10 c}ll periculO!l ,i inundat În perm:::.neni.i de 
fot"1l1 puternic al artileriei ita1ime. 

Acesta imi rilspunde ca CleI mat rece t":Ilm: .,Numaideeât, Dle SubloC{Jt('~nt. d9r 
mai fntil M ian oon~rveIe mortUor, -răcnt de ele", 

Dacă Englezii ~I Americanii ar canon,:, te ace!'!t (',alnt tngr07.itor ,1 forţa de redR
ttonţl fări pn.reche a soldatului romnn. ar itu'.etn cn bombardamentul laş şi inutil, 
o~trncl !)rin a~a!'lta ei na fac dt>rât ~ă-' tnâm din tot ~ufI-ett11 n<J«;tru.. dar mi "e 
,.01' !".i1l niciodatl1 !".Jl ne !Ifi'dllm in mod IA' bnl~\'If'llor, cliei aCPIt'lbt 81' In!!t"l11na un 
JlIl'fRkiri nr~lon~l, ~ n(!oar dl'gt'lldll ,'ne.ar afunda în rU"iJlM !III um l llnt3 din IUlul 
lt40 Dr_ VICTOR RĂDULESCU 

A 6 E n G A eCGnomică ===:: :=;==::: :l=-
fer", en e 

23 Aprilie 
- Asociaţia Propnetarilor de Case 

tJ'm TimişO(l(a 1,'a ţin~ adrmarea gene
rală ordinară. 

.25 AprtHe 
- Termen pâllă OONI se va iUlocn~1 

inventaml bunurilor {Ii o S'ituauie a tu· 
turor datoriilor pentru exploatarea mun· 
cii în tabere §.i coloan~ de muncă. 

30 Aprilie 
- Ultimul termen pc.tttrU preschim

barea biletelor de 1, I!, 5
e
• fO §i 100 lei, 

Lf c;, a'ii 

25 Aprilie 
- La Direcţiunea Xi. Reginonală aiI· 

vid Arad se va Vinde 4.50 m. c. buşteni 
tIe plop Raţa. Va:da O~-Oh:l silvic Peeicl\ 
fi cea. 270 ttl.. c. buşteui de plop "Coa.1a.", 
Ocolul silViC Iuliu Moldovan, Preţul ~ 
strigare eStC pentru 720 ro. C, total 
1,643.500 lei. • 

- La Direcţiunea Regională SÎWicl 
Sebeş-Alba se vinde 117.881 m. c. che
reStea abuntrt de fag. Preţul de strigare 
în bloc ('Sle de 1,129.042 lei. 

- La Lagărul de p!"1zcm.ieri 3, din ro 
mUn& Indepedenţa, judeţul Covu r lui , 
pentru vânzarea cantltăţii de 4556 kg 
deseuri de pânză Şi. bUt~ac. 

27 Aprilie 
- La Primăria comunei Albina, ju. 

deţul Tim.iş-Torontal pentru vâ.nza.re. 
materialului lemnoe de lucru. 

Repertorhl 

- Legea Nr. 178 privitor la dreptu· 
rile elevilor Şcolii de Coman.dar..ţi .. ()ro . 

ganizaţiei "Munca Ti,LLeretului RomAn-1 -

pe timpul Btagiului. (Monitorul Oficial 
Nr. 77 di.n 31 Martie 19014). 

- Legea Nr. 18" privitor la d~ , 
derea unul credit extr.lordinar speci.alll 
suma de 906,146.060 lei, pe seama J)i. 
recţiunU generale a drumurilor. (~I 
torul Oficial. Nr. 77-544). 

- Legea Nr. 186 privitor la &l1g'&',jIo 
rea şi efectuarea cheltuielilor U1"gentt 
in 'situaţiulli eXcepţionale. (MonitoTul 
Oficial Nr. 77-544). 

- Legea Nr, 187 p !ntru oompletare& 
art. 10 alin. e, ~i art. 15 din legee. Nr, 
H7 din 1943, pentru organizarea fin&O' 
ciară ~i administrativă a Casei Generale 
de Pensiuni. (MorutorJl Ofjctal Nr. 71-
54.4) • 

[~lişe.,.ea UrmeI., 

- Oonvocări. C8Ml. de Păstrare dtI 
Cena.d, S. A. a convocat adunarea. geDt' . 
ral~ ordinară la 26 M1..,-ti~ 1944. 

- ,)Janca Agricola~ 8. A. Httnedoa~ 
va ţine adunarea gene~n.lă ordinară b 
ziua de 10 Aprilie 194t. 

- Oasa Agricola de Păstrare Arr» 
Oenăd/1-mJ S. A. a. convocat adunarea. g€ .• 
nerală Pe ziua. d~ 12 Aprilie 1944. 

- Ed. Prohaska Fii Soc. p. a. pentn 
indUstria moriritulUi Timişoara a COD' 
vocat adunarea genet'ală ordinară pE 
ziua de 3 Aprilie 1944. Capital de acţiWJ; 
35,000.000 lei. FOn.d.l.1::i de rezervă:! 
16,500.000, plus 5,265Js80, plus 3,000.00:

1

' 
ţJus 1,500.~ lei. BenefiCiUl anu:ui 19-13 . 
4,224.576 lel. ' 

- Firma "SocoteJ;" S A, R. fool 
Dornhelm Eugen din Timişoara, a i~'\ 
eheiat bilanţUl pe 1942 cu un be::efid;! 
tltt de Lei 2,174.348. cl'3 ales ca a.dJt:[ 
nistrator delegat d. J.:o~_", CorioJan CiUci 
S'au reales censorul Marl~Q C.nban i 
supleantul Foale Nico_ae. 
_ "Vita" Soc, an. din Timişoara şi.ai' 
~heiat bilanţul pe 1942 cu un benefic,: 
de lei 235.261. S'au reales în consiliul e' . 
administratie: MnJdovan Maria SI }.~ 
Lon M0ldo'van, iar ca censor: l(\i.· 

lundler. 
-lndu.stria de Bumbac din LU(jO,i ş: 

incheiat bilanţul pe 1943 cu un profit:: 
de 2,992.045 lei. Capita.l 8.000.000 ,' 
J.i'onduri de rezervă: 3,330.000 f 
4.000.000, plus 11,956 .. 000, plus 2,2${l9t 
lei, 
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, ...... .!ta a&u.it d.lJ.. proc1amut>.ia llUreşalU.iU!~ 
CoOO.udi,t(ll'. J.<'ilowiia isioJ:iei n.oa.st1'6 na~ 
,~'1Je :::owai.e ia 6YWWl}li PU!'lU&te!L munuu 
.. poporww rOlWi.n, PW"lU.KI ua atare per_ 
~llta a lui. t'~ proviue elia nemă
~ata pottA ae .;1lce.r1ri - pe care rowă.nii 
Wl lII-U a,'ul-o Dl'[·llldată. MaLeria.llsmul. care 
y.rOwacB II polit.eă i.mperia1i~ aes.mul 
0081za nu 1.·a JIlI:llOSCUt aiciodaii ia \'ia.ţa 
~ iatoI':că. NOi am &ta.t ia vetrele noastre 
ş:. Jl&.&m apă.rat existenp& fi dftlptal la via
ţă. .Nu :un densta1; ~ătăţile dia jur, nn 
am măcelărit Di("i iu numele vit6jiei noastre 
niră în oonlorln tate cu o filozofie de jaf. 
Dimpotrh'u., poporul l'OIllâD a dovedit .. ă o 
\'t:cinir.tate paşnică poate fi An Dumai Im ad
LIlil"lbil mod de viaţă, dar şi o virtute crea~ 
toare. IatA d~ - sivârşe.şte o crimă de 
Reiet1at acela, es1e 'le atinge de viata şi 
... -ufJ.>tul poporllha:. DO'>inl - popor firă de 
.păcat_ 

• 

Adurlarea gener21ă a c2!ei m~i v~chi Ag~cizţiuni de Te~trt:, CaSirt3U 
şi de Citire din tară la Oravita 

Oraşul Oraviţa se numără printre pu.. reu-as in ei şi numai pentru ei, tn.ă 
ţinele oraşe de peste Carpaţi Dari au dus I am~tlrea ~ d,mas ,ca. o les~d~ :te ~. 
vremurile de restrişte pieptiş, pentru fi, l'a dintr un pantueon, prăiUltă. de 1Il

afirmarea conştiinţei şi demnîtlţii noa- tare şi pustiu. 
stre :taţiona}e, in vălmăşagul de patimi I Printre glorioasd€: vestigii binăţene, 
po~itioo cari ne voiau pieirea cu orice Se numără şi Asociaţiunea de teatru, 
preţ Casinou şi de Citire din Oraviţa, infiin-

Vremurile s'au schimbat, oamenii s'au ţatL in anul 1816, CU seopvl de a proeu-.................... :. .............................. .... 

ra publicului rept"eZentaţii t->atra (O prin 
illlel-anţl ori ac.un !le pru.t:esiuhe, d.e a. 
promova socialitat~a prin vroL.:"J.ra,'ea de 
lecturi eoresp.unzătoare, apoi Ill'in a.ran~ 
Jsrca de petreoori şi jocuri permise. Sc~ 
pul prmdpal mai bine z.îs era miJ100ul 
de a strânge rândurile intre fainiliile de 
români din Valea. Că.raşului, cât mai 
strâns, sub flamurile unui steag de cuI, 
tură ~i afirmare româ.n.easei. Rezultatul 

F A.PTE DIVERSE acest~r începuturi a fost la înăILr~ea 
bastioanelor dela Blaj, Beiuş, Năsăud, 

C · d t "Ih" · d· C ~ BraşQ\1 şi SI"'bil1. rima e a arie cu omor In araş In In ciuda vitregiei vremilo'r' pe cari le 
· ~ t C ţ". C· "n le din Tim~şoara stdi:batem, aeenstă Asoeiaţiune s'a menJuaeca a ur II rlml a ţinut pân,it ît' T.ilf'l~ nMSrrf\, rlatorită ('â .. 
Ac:uzatii _u f01li1 c:lOOdaIlDDa,i la câfe 20 ani D'IluDc::ă .i!nic~>. tllT'V'a. Inimofti. luntiltOt'f ('18" nu nrE'eu~. 

Prin deci.ziunea. Ca.merii ue Acuzare a rare în faţa Curţii Criminal~, Mre sllb t~ nimin f'PlTtru p3<1tnJr"'~ RJ'p!'ttui l'\1\

Curţii de Apel diA 'I'imişuar. aU fvst preşedinţia dlui dr. Eugen p)P, eonsi. tritll()nm nR,t{0:nn1. An de an fd tlne 
pU:;;l sub acuzare şi trim19i in Judecat14 !ieri Alf"..xandru Popârlan ~ Dimitrit> Ilrlllnllrile ~tntaN! si "'f' încpal"ea ('u mo' 
Cw'ţli de Apel GlJ.eorghe Bl'::'a., de 29 an. NlOul€SCIU, grefier Ioan Pa~i a d~e ~ să f'im:enb"7.e o credinţă. ~ 
şi Nioolae Arjoca.. de 29 ani, aIniJii cUn ocndnmnat pe acuza~ la eâte 20 ani o dattnli. strălmn!l ' 
comuna Prilipeţi, jude.ţul CJ,faŞ, pentr'.l .rmmeă Bilo-ică. ş,i 8 ani interdH~ţ'e. Astfel in ziua de 2 Apnlie a. C., mem" 
crima de tilhirie eU omor. Aouz.aţll, ea.. brii Asociaţiun:ij s'au intrunit in aduna.' 

C ITAl'l PE NAŢIUNE. Batalio,u.c • ..: re au fost instruiţi şi t.ri~i ln judecati. Infirmarea unui mendat de ri"!a, ţenera.lă O'T"dinară, având următna~ 
I'OllUl.neş1.i d:n Urimeea au fost citate în stare de arest preventiv, au comis rea ordi.ne de zr. 

pe !laţiune pen:Xu d-wotamentul lor eroic f'apta prin acee .. ca-, in noap·"· de 5 De- arestare D ' ~,- U D R 1 P J ' ţ" .. _ fn - • ,-~. __ "-_x Osi.: .. .. ~ . mspee:tor dt=&. . • . on . u.. 
"ta ... ue y .. 1'11 '1 ..." natJ.unea rUllUlUW.. ,":\,şu cembrio 1942, în comuna. Pr.uipet ~ JU' de- ed ţă f da. 
noştri în Crim6il,~ execută porWlc~le CQman~ ţnl Cara"", in scop de a-ClI' ~""UŞl' Ype ne- Azi a venit spre reconfit'IDare mandatul mnUf"a, secretar de Ş in', ace o re 

. 1 ,~ Y ......, de a.restaIX' lansat de cabinetul !.Instrucţie ele seamă asupra activităţii pe anul 1943, 
da..~l<e!ltului şi al.! DestinulUI roman~. ),tr drept banj şi alte obiecte m,)bîle dm. po· contra inculpatului Gheorghe Ciohnt. con- (!LlmUnicând că in urma stărilor exeep-
''lSt .. c~\'!I. in erOL<>mu) ]01', care Între<oe mă- sesl'unea Vl'ctllll' ni Marl'a Dra-g-il,l, s'n'~ iu~ , 

, .. - ') d V< ~ crolor financiar, dela Administraţia I,'inan- ţiuna1e rle răboi, AsociaţlUnea nu a pu-
surile noastre oUlenCl,tti Şl n0.l'lWlI e e ju~ tradus în locuinţa aeesteia, om0râ.nJ~o ciară din Timişoara, care a fost !treg-..at pen- tut desfăsllr::t o actIvitate deosebită, 
rlecată curentă şi mediocră: ostaşii noştri, pr1'n sugrumare Şl· dan" U"-l' fo" cu petrol ' - ~ __ , te d de. ~ 

""" v tru delictul de nedrel'lptă luare. fiinfl limitată uuar la ac e:-:. re, {1'<; ,>:,11.' 
aculo În Crimooa. se înalţă prill eroismul pen4-_·u a dJ'spare urmele crim:::i La 1)ie~ 1 1 • t' ·t 

l-.l Ghoorghe Ciohat. însoţind in ispecţie, la tie. In' rlecursu anu ni expIra, sa reus] 
lor până la starea dumne-~ia.scă a sfinte. ca-re şi-au insusit mai multe Jue.1:"Ul'l din o moară din Deta, pe control"rul Gl1corg-he tohl':::; ~~ se mE"!ltlnă m stAre de funcţio
niei. }~i nu comentează., ei creează gloriA casa' Vt· ctimei, c'are au şi fost ~iisite. la 

• • .1 fi I . ~ Doicu. a pretexhtt că morăriţa Ştef::tniaToth r:aTe sala de spectaoole, făcând unele re-natlt~i noa~tre. Fiecare gan... .ecare pa PI- primele cercetări, asCWlse în 1l1eu inţele 
taţie a inimii noastre. în fleca.rfJ zi şi 'Clipă, aCllzaţl'lor. nn era in regulă şi a amenin1;.'at-o ci va p:-lra ţii in raport CU fondurile disponibi· 

• ei • f • • dresa arte de con:rav('ntic, dacă nn dă!n. i.e. Din punct de vede-re eultural şi s()Cial trebuie să sboare ID spre CU cura~enJ8, ŞI ActUl de acuzare arată că ('ei ::I'Ji C'r!· 
cu dragostea. co care credincioşii îşi înaltă mînaU erau muncitori la U. D. P.." dllr ma de 30,000 1<,:. Şkfania Toth a dat, dar s'a pus Teatrul la etispoziţia l'lutorităţi. 

a anunţat şi postul dE' j<:\ndarmi_ 101' în m'H) absolut gratuit p!'ecum şi di-rngiidu"iIe către DumnE':reu. Ne"redni~ este fiind că nu se ţineau de IUi'ru, tl'ă7 au Î!l 
_" ] Gheorg-he DOlcu a fost aNsmt ~ el pen- verselol' manifestări onlturale şi sociale romanul de numele de român, da~ e nu sărfLCie:1 Biba are doi copii minori, iar 

trucomplidhte dar a fost pus in Iiberta:c "aa'za.te de <>O<llile SOOUll,I""e şi pri [J1C'1ar"n cu voinţă. şi cU dragoste să se ase- ArJ'oca un cnD, il minor. Toatn.,a,a. (h~obi. orb 1 'r~ u.<... • 
Provhorie, n. ână la. J1' '!1"CnY"ea procesului, e d' l~~ 1 'tate- truT""'lo- ·Je r.r~""'a. mene prin \iata sa ('urnI-ii şi tl'tldită eroi-, caiu ei nu se mai (]Uf>eal1 la luc~u in l.'Zi, m[~r m UU<>-ll , l:"~ - U r' "~, 

I 
""';n daciziunea Camerii ne Acuznre. ' c "<.!t. ")"T d' .1>: ..... te a· n" ..... Illr r<'mâni din câ'11piilf' ele fuptă. aeple din n~ e. fiinrl~ ră, p)ăcânflu"le bău t Il.,'.'!.' a,iuta~l l"" gdnua a ....... ~. .w. 1 .... 1 aSuCI ~---. .... 

Seoţia 1. 3 tri1Ymalului - formată eu f' A t s' A __ "O 'aţ'" prof'o." 'ar "'~ Crimaea şi a,c.e]e de apărare 3 Ţării nata]e, prin ecmnnă, diferiţilor lo:}lt,tori, la ar 1 s ra ,l ~l t... "-"'Ol'li' Q<? 

- rtul t . . D . - t f t' domnii :fllf'leeători On!p şi B<"1Cf'nP11 nrO('u· cUllGari. Deasemenea. s'a pus la cLsP,OZi-
• fIe ;uICh. ;")toMta ~Ceg ai ap el _ dr ,.._ ..... P .... _- ...... ~ d V ... n.. '1 ' ql_ d . I i t tI b ţi <"L ,\.AJ'Il"L, O"U, an, ~,!"l ,er , a~, '" ţi..a Conutetu ui local de patrona] S<W.(l e '-." G !~~!J~gLILE NESERIOZITAŢIL Co~ 1· er;.,n :~. rO,ape n,o (ea~na '. e • Olteanu - IL infirmat man<'htu! a,.. R~re lectură pentru aranjarea. diferiLtlLDl' se-

manda.mentul subzooei AlliiiiirH cU_Z,:~ll ~u a.f~~t..Pllnt~ un svo~ ,dl~ şi Il di~puiJ nuni't'en imN1iată tn 1nx"r!:ate a rate în scop de aSistenţă ~OC!a1ă. II"l. oo:a .. 
PaMH' Timiş·Torl)uta] a scos in ară- s~t, ca lvlal'la D~,a.glla, o_fem('e ba~rana aClIzatului Gheorghe Ciohat, Dacă parche-- tinua.re de id~J D. I. P. Jumanca, după.e,e 
tal'tl greşf'lil6 - greşeli deindolen!.ă. ~i de /]: v<:,.';m:,o b~lnava.. ~ar: zacea":.le latova nIt va face I'lpe!. iti-mei Gne()~he Ciohat subliniază faptul eu muhă strângere de 

. 't .• - - .- ''''p.' ,,'1"; ttm' 'l""'rene saptamarlI In pat Şl tragea ~ miJl~t'.a, ar ..,ll,m"Jl& ft--'-t pa'naw se va pronunta ,..-
neserlO'L) ,~..., a"", r- luay~. "f-' ,,- - b~' E' L~ "v a["-""" ~ lllimă că deşi acest Teatrll este 001 mai 

'" fi ....... _-' 1U) - avea In casa o mare suma de am. 1 au d A 
ea~ la lD ;:;.e· emea graVJ~""" perlco w 1'· 't' 'c fuI 'Â ,mera e CU7.are. ve<ililu din ŢA"";;' fiind edificat in anul , ~. - 1 P anul ('rIma SI Ja Şl m seara acela --, 
Bf'rUlll. DesIgur - cum ZIce proverbll - ~'-au dat întâlIi' la ca 11l.:l de iert Oh' t ... '.. 1815, ş.i in afară de acesta DU exi.stă nici 
.• t - l' nl~nnul nu ŞI' fo ..... cru(- d"r ,';il ire za 1 ~(Sc e ('InSile .. 1e~ l~_l~t te, _l.. 

}luna. ~IU una () w ~ --: ;~. ~ ţuică al locuitorului Vasile Nicodim. o altă sala de spec.taeQ _.IoIU\-"Ali a H.!U'" 

o a('ţlune ~6 ~1)anLre est& ~tot~ea.~ Aici, au ajutat cam un ceaS, au băut ţl.'i- Biroul administrativ al poliţiei aduce la Solut nimeni nu s'a ostenit si întindă o ., 
atunci buna. cand este preven~vă ŞI can~ ~. oă şi aU plecat. In drum, fiindră nu sa cuuoştinţă că s'au git<rlt rJrmătoarele o-- punte de sprijin pentru &-} salva din pa.. J 

to.ată pO.lmla.ţia se supune eu mcred<e~ ŞI înoptase bine. ei s'au oprit !1i la cârciu. raO"ina şi mizeria in eare & !tjun'i. !)ooa,. 
d 'II E ~- i -"- CI--X Y biecte: un toc ~ervor, un portmonen de <:> ul ~ ~; 

ISCIP ~a. :s.., oare nevo e l!Ia ne :""'"' ma lui Iosif Ciora, lL'lde au băut din nou. reee (]-31\ este sofletul şi motor m~"15~ ~ 
nt>,&scă ulan~I(,1I1 cU oom~ pentru ea sa se Dda cârciumă au plecat drept la l'asa piele, o măn~ă de lAni gri. ~ 1anteml, o activităţi ee 8e desfăşoară între aceste~: 
execute ordmele, care Vl~ază ~ai ioiii- victimei. Spirgând un geam la bucătărie cheie, o umbrelă neagră, o geantă de piele ziduri, declară solemn că. va face tot po' 
turarea sau r~ducerea uenoroetnlor ! Cu~ Ar j o ., Il a intrat întâi' in "&să Şti alte lucruri mai mărunt.e. Cine le-a. piezo.. . sibUul pentru & rePal"& o nedreptate {'e 
,1llinţenia sociali trebuie să pornească din a deschis uşa bueă:'"I.ă.nei Pe t:n- dut este tnvitat să se prezinte la amintib:l1, stiro.e de foarte multi weme. 
hrtoirea primejdiei, na din expe~ta.rea Je a intrat şi B iba şi apui amindoi blrou apte a 10 rld:'ca... Se eite§t.e apoi rapurt.ul ~ru->(, iar 
iei catastrofală. De aceea - neserlozlta~ au pătruns în caDlBI'& unde ziicea. la pat a~ dă deseă.rcare fostului comitet. , 
tre.buie ('.;alificată ca delict !IOCinl, ba ehmr victima. Maria Dră.;ilă dorm~ ji nu i'a C~davrul unui copn I oăsit Preşedinte 4Se ales L dr. L 'feieu, 
şi mmtar. ,i ormărltă potI-ivit Intereselor trezit decât în clipa ÎI1 oare Arj-oea. a într'un cimitir 1Ded1e şi pUblioiet, al einrl trecut de lup-
<,olecti'\le ale ora.·jo]ul. ale regiunii. ale t.ă:rii priJ:l.&-o de gât, ca să o gâ.tuie. Ce1ăJ.alt _ 10 politioe fi oalta:ra1e U\ me1'usta.t pa.~ 
Paza bunii. treoe primejdia rea - iată in- acuzat i-a ajutat, strângâll.d pe băcrâcă Ia cimitirul eomUlle1 Lenaoheia:n r". __ gini de !IItorie bănăţeană in &renI). fră-
ţelepciunet\ mare IJI bnpallăto&ftI a poporg.. de gâ.t până De aceasta. a murit. ,ooporit ingropat 1n păm!nt. eadavrr~l unul roâ.ntărilor de redeş.teptare naţioa.lă.. 
lUi Dostl'tl. care ÎIl mAterie de primejdii no După aoeea, acuzaţii au ră.~tUrna.t toa- copil noa nUcut, de ae:l[ tem.dn. Medieu1 .AlegeIu dsale este o răsPl&tă. bin& 
are peJlOOM. prin so~rfn~ hit l8torioe. ti casa. spre a găsi marea s.umi de bani din Jimbolla • IlUminat Nda-mIl şi a ee&- meritată, IMi &les el d-ea a fost mode1 

• Dar n'au găSit nioi un ban, fiill,iC'ă, bătt â- chis că la mijloc este un aff.. ~!l1. ~ de cinste. eoreetitudine, modestie şi 00. 

L UX rNtJ'rtt.. t1n om. tBl Mrbet, o nil. nu ţinea b:l.Ull în t'asă. C. iOlă nU plece tul de ~andarmi tace cercetări pentru .tttla- citate in toate impl'ejnrările ce ioan ea~ 
, fem~ie, car eare o fiintA scumpi pe totuşi ('li mâna goală,. cei doi bandiţi au rea mame.L oare a comia această pnmeu. r&,(:terlza.t aotivitatee.. 
I~ni ,lale eI",1 I'odurl abo6rl ... tlet'oONl luat câteva. haine. 5 şervet&. Ul1 eoj.1O fi d~" ' Dupăce Ba proeedea.zl.la al{l.gerea 1)()U. 

CllJpl tntrJacolo. nu r.te alei poft4, aici fan- doul cearceafuri. Apoi, pentru .. faee .1. c. - lut comit«, preşedintele, vădit emoţioo 
teoria. nici stearpâ vanI1ate si faci lux fje dispară orice urmă a orimei, au pus (!a· A căzut din pod nat. promite ~ va deptme toată râ,vn,a 
Ift tmbrIKoAndn~. fie In modol general de davrul In mijlocul (!a,s~f, aU lU~n!l.t pest~ pentrtt propăşireR aeestej Asooiatiunf, 
';F!tli. IntâlnC<jti pe strizt eate vre-d eu- ~l 5 k~. r~E' .ţletrol ljIl l'aU dwat .owc , ~_:l.r el neana Crăciun, din oomu.na. Lunga. 21 căutând in a.oelaşi timp I!Iă o menţină la , 

' •• aU fugIt lasaud casa prada flaaar,lor căzut jos de pe o seară in' timp ae se 1 ,",._. -, • bu 
coană - care mal & ,. "blt'C'It& pe deasupra C. . 1" f t'l tu' .... w d w b ... r.A d b r nivelu culuu:al si soe:lH.1 de eare sa· 
_ purtând pe umeri volpiile sale arginţii !·lmll:f1.11 au 08 t lr I'n I~Al,.1 mSfl upa 91'0 ora din pvu ou un cOŞ e porum . n ,:urat intotdeannÂ. 

O urmarIrI" de pas e ZE'('e ZI e 1 cădere, ff>meea a a\'ortllt. A<."tele eercetă-
!Ia 11.-, ...... --':'f" t 't :b-I pă ~ • D. Secreta!' 1, P. Jumanca, comunică 
'. l' a ....... "r". alU JCla e sao ven ~ 1 t\ •• Procesul acestei groozni('!~ Clrime rle r;lor aU fnst înaintate parohetului ettre 
Şind tm .mta !dguranţă ,i l'I011, .. mge~ ,n I tâll1ărie cU nmor fnptă eare ~ se raclt'!T). urme~,r'i. să rlispună in cauză. Din 21~e adunării generale că în ultima şedinţ,i 3 

ftumuset4'i3 sa impecabilă. ineât te 'prmde seste şi 1"1 mn::trtea, It venit !lPl'~ ~tIf'~, reese că (>ste un avort accidental fostului comitet s'a luat in desbatere 
WIlna d~ c1'eeJ'tll d-!II!'I1~. Pr('.~tll1 ~ d('~rtil" ' modificarea parţială a statu::.elor care a 
ciunea umană ftl't" câte()(bfil nevoie de un rtt~JW.:ut'~,~~~~C~;~;74~·l:kfJ~~J?t~Ţ'.[W~~~:'t\1 f~"out propunerea ea veooea titulatură să. 
('ft(lrlJ Inx08, J.M!'Iltru a ~ proemina. Noi :;:" fie modificată pentnt motive bine Înt€'-
In!', '" ~ gindim no numai la faptu1. că Cu neţărnmrită d"lrere Văd_ Viorica. S'a VU mamă] Olimpia Savu soră, Cons!antia " meiate in nOe:renl Cultural şi Tf"atrflJ 
fXi<;ti dis])Miţiunl foarte imperative I1Cl'lPro Savu frate şi :rudele apropiate vestesc moartea năpt!\snică a iubitului lor, din Oraviţau. Adunarea genlc>rali apro-
obJfgativit.'lfsa unei vieţi moderate, compă-o bă cU unanimitate. 
ta&! IJI pof;ri\;f.e sunetului naţlnnU MJţlrin!i! J:hEV PUJTONIEB ADJUTANT • 
{te ni,IDe ritzboioJtrl, ei fi la greutăţile şi ~ A dotta zi d. inspector 1 P. Juman~. 

~e:,0I~~:~~:~P;~:'~;~t~: :~~ :~:: l' IOAN AUREL SA VU . ~:~:;t;;:~ţ~~f ;('~~::~:"~~i~:~~ 
~itat~ şi indndut'al'e' file pot birul f~taJ~tă- ~,di~ Şcoala de Ofiţeri T~ansmisiuni Bu c:'~"'J.Şti. In urma. ~mbard~entnl~, din ţente şi D~r(' tE';1trulvi. /l. r"''''~ :.,,,,,, 
1"14'0 Jnoevitabne ilIe ri'ZlMi1Jln1. "ea "t1101 ZiUa de Marţi 4 Aprilie. Irunorn~ântarea a avut loc in ZlU8 de JOI 6 Arml:e }a l1ut doveoMftf' il1r~ 1',1fltă F", ... t''''' ~ , 
i~ I'liZbof.~.,,'A in g(>l)pral st11u. I ro.m.âneq,o 11, ~ ~' Cimitirul Eroilor Ghenooa, Bucureşti. • 1927 ,'"j;! f:onal oare hl Mra('teri .. ~~ 'v" + 
Ylnl~ t· - li ~- ~ - ltif1 ~ă S1 nwrită aă fie s",b1iniat "U :>.L0nt,ia I ~,. os ... _aS(' , nu p('TDU~ nICI() excen _"" .J , 

ltricitate ~ nicio natoră,., .M .. l'lg;;:;e.~\=;~;~n~'Jfi~! :iiX!1~:.~,~m;;:;;;~~~J~w.t~J Prof. Gh. Matei 
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. BI PlmLICIT AlE 
Făcând reducere de preţuri in vederea se

zonului de primăvară vă rog vizitaţi SA
LONUL DE CROITORIE ŞI LINGERrE 
DE DAMĂ A D-N~I FEUCIA IO
NESCU DIN ARAD Str, STR OI Eseu 
Nl", 5/a spre a vă convinge. 

t , 

Pabrica ebnnică m(,de1'11ă t.ll iru,la.aţiuni, 

e.uan stabil. clădit cameră CU maţinăriil" 
e.ale mai lllociome ,\..:.cal de fabrică., bIrou., 
aprovizionat! eli culori pentl"1i fabrl~8rea 
orh~ăror '\~.icole cbimî(!e, din moU,,· fami
}:ia: urge:1t ee vânz'1!"e ~ci 2,O()(l.()()Q. In 
lartierul ,tilelor C3~\ cu 6 C:lmerC si cu tot 
eomfort 1l1 5.500.0{)(1 Iei. Casă cu 1:X 3 ca
Jlt~re. tot conUortlll Şi 1 x 1 in ~en~ru cu 
3,500.000 ~ei. lficăIRCiJ c~ partlculară 

Jl?uă cu 3 camere. cu ;ot comfortul 
1 ,3 f}i).:)oJO lei. Olsz particulară eu 2 (am, 
eu grădină mare, c!'să nouă în Pârneaya 
1.3Cu.GOO lai, Ager>tură văd. lui Albert 
Haa.sz, str, 1. Petran No. 3. Tel. 22-21. 
Inreg. Cam Com. 3C3'j/H142. ' . ......... ~~~ .. ,_._._~~ .. ~ .. :.: 

VizitaU 

Magazinul de 
Incalţăminte 

n[CllLRE LUTAI 
& COMP. 

ARAD, Str. l\l~tianu Nr. 4. 

...................... ~ ....... ~ 
Central. TranSDort 

a 
S. A, R, G .. ,;NERALJ. m'; TRANSPORTURI 

Sl:cursala Ar-ad, Bdul Reg<'lc Ferdinand 5. 

Telefon: 19-80 

ftrcadie Anlalll 
C~mI!"cţion-ează t.ot felul de lucruri din 

branşa bliinăriei. 

.\RAD, str. Octal'ian Goga Xr, 5. 

. ; 

"'1 <. 

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

VARGA STEFAr. - ---,-~~~ ... -.,.-, -~ .. _'"'.,~-

. FAINA ŞI CEREALE 

INDUSTRIA 
PRACTICĂ ROMÂNĂ 

Cornelia Herţeg n. Moldovan 
AR,\D, Str. Dr. Ioan R~bu Nr, 6. 

TELEFON: 15-15 

:.~ .. _ ... =.-••.•• ~ •• _._ ........ ~ .. 
"GRAUL" 

eOllIJ<:Rl' DE CERF.ALE ŞI PUODr;OfE 

ARAD, str. AIexandri NI'. 5. 

TELEFON: 17-'78 

........... ~._ .. -.. -:-... -.. -.. 
E. HANDOCA .., 

& Co. E. LAZAR 
EXPEDITOR 

ARAD, Piaţa Avram Iancu Nr. 21 

ARAD, BaJ. Regele Ferdinand Nr, 48. 

"';!,~~~'CF: TELEFON: 24-18.;:-;:.;'»'ilI.Ji, •• _.J-7~n-~~-~~ . ~ ;:~' ~ 

'. ZUGRA V. YOPSlTOR ŞI LUSTRUITOR tme'eic magq " ':' DE MOBfi.E .,M.f!' 

, .., ii Măff~n .~ Relnhardl Sfefan 
CROITOR PENTRU DAME L. 

'r ARAD, Bul, Rt'>gcl~ F~rdinand NI'. 5. : 

~: .. ~ .. -.. • .:. ....... _ ..... _ •••• : .. ::'"1 

:;; ARAD, Strada l\Ioise Niooară Nr. 2 ,; 
l~;.~· . ~ ;o, TELEFO!i: 22-77 . '\ ' 

1nreg, Cam. de Muncă sub Nr. 7554/ 1936 

~':'.':"'~~""',._~"."~ ••• _ •• -.!15 

IFA~IMAC~A »f)01i'lh\{~ 
) IL Â G lE I~ {~ ~7 ATELIER ~:,~:=ERIE Ş'!c; 
~ ... ' ARAD. BuJenrduJ R~gina 1\Iaria '; 1, Proprie.f.ar: RUS N I A O Ş T EFA N. 
~~Y~:';:'" TELEFON: 15-10 -':.J:':~; .~~ .. ARAD, Str. Gh, lont'Scu No.14 "c" 

Virgil Ardeleon 
.~ INSTAL\TOR DE ELECTRICITATE 

!!~_APADUCTE ŞI LACATI1ŞERIE oJ.· 

'~P' -... »,0. H' 1· """rP.' 'liit.t·.: .:. .'1Do.~D, Strada ona 1. .,.," •. 6:.': 
:;.E .. = ... ~-..-... -..... ~.-......... 

IOSiF CSASZAR 
F3brică de balanţe de llel't'ale (Samo,'a",) . 

şi de precizie. ' ':' : 

~ AR.\.D~ Str. SpăIăt{)ruI Borc.ea Nr~ 5. 1, 
;<11" , ,~' ~r "'EL":FON 1- 23 .' ,,,,,.~., f.:j,f. : ~ ~)(t.::I)..L .LI'..l: a- '~~l~'~'tfP~I~' ~ 

~-.-"-•• -'-::.-::.~'-"="':"::'''~.=.~._43 

Inal!gurarea Magazinului de desfacere 
plante medicinals din Arad, infiintate 

Centrui. Consiiiului de Patronaj 

de 
de 

& ştie că pentru exploatarea phlIl:elor 
medicinale Czntrul Consiliubi de Patronaj 
~ înfiinţat nu numa·j în Capitală, dar şi in 
câteva cen~ principale ale ţării, magazine 
de desfacere pentru aceste produse, 

GLGlgariu, lnsp. Vârtaci etc. : "~-'"r 

Serviciul religios a fost oficiat de pro
toereul C. Turicu care a rostit şi o scurtă 
cuvântB.re, arătând scopul urmărit de Con. 
silIul de Patronaj, cum şi pregătirea pe 
ca!'e personalul de specialitate o aeordă în 
ar~st scop, . 

Din partea coducerii Centrale a Consi· 
li\l!ui de Patronaj a vorbit Dl, Sbl. Teodor 

"UNION" 
N. Georgescu & Ca. 

F ABRleA DE 1'1 ASTl.:R.I ŞI ARTICOLE 

DE OS 

AU1\D, Str, Virginia Hotăran Xr, 13-11 

TELEFON: 18-90. 

PANAITE POPA 

~L\G;\ZIX SPECiAL PENTRU OPTICĂ 
Ş,I .-\RTICOLE FOTOGRAFIC}:;. AM.ATOR 

LABORATOR 

ARAD, Bul, Rt'gele Ferdinand Nr. ! 

. »AI~CO« 
, Fa.brică de bomboane, ciocolată !itl 

manneladă 

:J Proprietar: lU. BAR T II U E S 

AR.ID, Stmda Nicolae Filip~scu Nr. 4M 

TEi-EFON : 17-16 

P.8ZMUTNY 
,'(o CASA DE MOPĂ ŞI TRUSO"(.,m 

F ARAD, Strada Metianu Nr. 5. 

PAVEL PANITS 
CROITOR 

ARAD. Strada 1. C. Brătianl1 Nr. 1 el. L 

Intr~rea prin strada Ccnsistorulul. 

~~~._"'-"::":"_":"~"~" .•.. ~. 
Victor Barthmes 

AGENTURĂ CmIERCTALA, 

REPREZENTANTE, CONSIGNATE 

TELEI<'ON: Nr. 17-16 

ARAD, Sir. Nieu FiJipescu Nr. 40 

Costea şeful organizării Magazinelor. care ~:4!...~-:-"''''''''''''''''.''''''.''''''.'''' 
ARAD, Strada Simion Balint Nr. 19, 

Gheorone 6urzău 

La Arad, a luat fiinţă un magazin de 
c.~facere de plante medicinale, situa! în 
S"'r. Eminescu Nr. 8 a căre.j inaug"lrare s'a. 
fa.cut Duminecă 1n 9 Aprilie a. c, ora 12 în 
prezenţa D-Ior DI. S. Petelea subprefect 
Eugen Spinanţiu şi D-şoara H. Butariu din 
partea C'omitetu111Î j'lde!ean de patron'aj. 
D-T.ii: ajutor de primar Ing. Gheorghe 
Si:lca, N. Avram, P. Albu şi Dnele Elie 
Popovici, Elena Goldiş, Viorica Dr. Almă
jean Constantinescu din pal-tGa comitetu
lui munÎcipal de patronaj precum şi D-nif 
Dt. Radu, N. Eremie procuror OJ.rtea de 
'Apel, D-na şi DI. Ing. Sesianu, S. 1I-Iladin 
J.'Irimpretor ing,. Ing. Filip. avocat Cernel 
Pap. DI'. Pop Ioan. arhiteet Iuliu Savu, co~ 
mandor Vlad, maiorul Dumitrescu, PlOf, 

a arătat importanţa acestui magazin care 
are două scopuri şi anume: In primul rând, 
de a. p"me la dispoziţie publicuhti aceste 
ceaiuri şi plante, la un preţ foarte e:ftin, in 
comparaţie cu preţurile dela farmacie şi 
drogherie iar in al doilea râlld tinându-se 
seamă că plantele medicinale sunt achizi~ 
ţionate de, elevii şcoalelor şi premilitarii in 
L10d gratu'it Şi prelucrate în laboratoarele 

SELOlECll ERnESI l 
dogar 

AR.o\ D, Ca'~a i\ndrei Şagur..a Xl. 20 

....................... .. --..... .................... .... 
"cos~nNA" 

L,\BORATOR DE ARTICOLE 
OOS:UETICE 

AnAD, Rtrnc1 :":l Vodă Nr. 42 

·LAZAR ROMULUS 
DEPOZIT DE FIER ŞI METAL 

!\BAD, Piata Arenei 

i!-=. ".~- ..o;- -'. :- ..:..,~._+-.-'!':+-.. _._~*-•• ~ •• ~~.-....... ~ ....... 
--~----------..- : 

i 

C011Silfului de Patronaj, de către specia. 
lişti. suma realizată din vânzarea ace!t..ora 

CROITOR 

ARAD, Stra(Ja v. Babeş L 

eSLe destinată pentr.l mărirea fondului ne. ~ ............ ~.:.-... _~.~.-.~ 
cessr ajutorări celor lipsiţi de miJloace, : 

Vorbitorul mulţumeşte comitetului, de 
Patronaj Judeţean şi Municipal, şi In spe
cial D-Ior Insp. Spinanţiu DI. Tenţ, N, 
Avram şi D-şoarei H. Butari pentru con. 
C"lrsul şi apor~ul dat pentru înfiinţarea 
ac~.c;ttli magazin, 

DI. Sbl. a încheiat urân<l D-şoarei Nea. 
goie Minerva conducătoarea maga'Zinului 
spor la muncă. După aceia s'a redactat o 

IOA t~AGY 
BLANAR 

teleQ:ramă care o fost exped·jată D-nei Ma- '~"'" ARAD, Strada Alexandl'j Nr, S. 
ria Mareşa! Antonescu prezidenta Consiliu· 
!~ de Patronaj a operilor Socia!ef " ~~4!'~_~.~_ ............ _~~ 
-- Ai;... ... , 

/ 
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_ PIWORAMUL DJ.; P."-ŞTI LA Ol"},;
BA. La Opera Romană din Cluj-'l'iml.t~ra 
010II va juca in Dumineca PaştUor, in matineu 
la ora 14,30, opereta .,Vaduva Veselă,". 
Biletele seria Nr. 52t-1, cumpărate penT.1 
Luni 10 Aprilie, sunt valabile pentrl1 Acea.
stA reprerentaţle. IJlni, a doua zi de Paşti, 
la ora 18, va avea loc premiera. operei "Fi
delio" de Beethoven. Reprezntaţia 118 dă fn 
folosul Catedt'alei, cu preţuri excepţionale. 
Ma.rţi 18 Aprilie, a treia zi de Paşti, In ma
t!n~ la ora 14,30, se \'a cânta opereta. "Li
har1lI", Miercuri 19, ora 18, se clntil r en-
tn1 a daua oară. ,Ji'idelio", ia!' Yine!"~ 21 
Aprilie la ora 18 se reia opereta "Vâ'!!7.:'l.
tornI de Păsări" de Z<>ller, Casa tie bilete 
a agenţiei tentrale se deschide Miercuri 12 
ApriIi-e ora 10. 

_ INMOR!IANTA,REA CE.WR lUORTI 
IN URMA BO!WAROiUl~TJ:!a..OR. M.;

JLi,r..erul Juatiţiei aduce la CUJloştinţi !le 8,

..ati cale, ci Domnul Mareşa.l Antonescu. 
Qonduei,torr.1l StatulUi a 8etnl1a.t regula.men
tu! pentru complectarea art. 151. 170 e-i 171 
din regulamentul Legii privitoare la actele 
de atare civilă. PO+.rivit complectărilor adu
.. 1n caz de bomba.rdatmente aeriene ce 
explozie sau de aecildente de cale frată da
torită stării de ră21ooi, verificarea decesele!' 
~or morţi în urma acestor sinistre ;va p:.t
tea fi făcută au tII'.LIIlai de medicul de cir
cumscripţie şi de agentul san'ital', ci de un
ţ,erul «k stare civilii al loculult de un dele
Pt al său de orice OCiţer de poliţie judi~ 
oltu'i, Aceste persoane VOI' putea proc~da 
şI l!l identifiearea cadavrelor celor r~cişi in 
oondiţ1uni1e d.emailmS.Autorizaţiunea.de 
înmormântare sau mcinerare a oadaVTelor 
nei>demtificate se va elibera de eătre ofite
mI de stare eivlli al locului unde S'& găsit 
ca.davrul de tndată ee 8. pr~mit procesul 
rerbal dresat de organele tnsăreinate CU 

Ide.ntiflcarea cadavrului. 

_ AMAN AREA EXAMENULl'l DE 
BI\CALAUREAT. B',lcur$Şti 11 S. P. P. 
tra.nam.r.e~ Ministerul Culturii Naţional~ 
anunţi că examenul de bacalaut'eat care 
trrma să aibi loc la 24 Ap1"ilie a, e. a fost 
amAnat pentru o dată care se va. anunţa 

ulterior. 

- UNDE VOR DEPUNE BACAJ.lU 
CE.\TUL ABSOLVENŢD LlCEF.LOR E
'AOOATE. BuerJ.reŞti 11 (Rdor). M!n:ste
r:;! Cultelor face cunoscut că absolver.ţii li. 
ce~lor evacuate pot depune bacalaureatul in 
~ra9u1 eel mai apropiat unde elevii se gă
~e5~ ca refhgiatL 

- DELA FACULTATEA DE AGROSC). 
MIE (JLUJ-TDlIOARA, Inginerii agro
nomi 81bEJot~ţi ai Facultăţii de Agtonom!e 
c:.uJ-Timişoara, precum ,i foştii at'lden\i. 
cam nu ,i-au ridicat diplomele orig'na!e şi 
lit1ele dela Facultate., Bunt rugaţi sa. 1~ ti. 
dice In timpul cel maj SC",lrt posibil. 

- NUlUIRI DE INVAŢATORI DElI'INI
TlVL re "Monitorul OfiCial" de ieri a apă.
rut tabloul de numire cu titlul d~[init.iv pe 
riua. de 1 Sept. 1943 a invăţătorilor şi lnvă
ţătoareler reuşi~i la exa:menul de defini
tivat. 

_ PENSIONARII CKf'ERIŞTI AI CA
~I'~l DE AJUTOR VOR PRUn PEN:SULE 
LA DOL\IICILIU PRL.~ C. E. O. Pentrrl 
pla'ta pensiHor şi ajutoarelor cuvenite pen· 
sionarilor Casei de pensiuni CFR. (Casa de 
ajutor) la domiciliul acestora, direcţia ge
"PLaJă CFR. a incheiat o convenţie cu admi
n~~trRţia CEC. pe termen de 5 ani. Jo~iecare 
pensicnar va avea un număr de ord~ne, care 
va fi folosit în relatlUe in!re CEC ~i CFR. 
precum şi intre p~!'ionarf l[Ii aceste 'ÎnsU. 
tuţii. Plata pensiilor se V'a face in 1nt~r\'al 
rit' %~ee zBe, intre 1 ~i 10 ale fiecărei ]r.~i 
pentru luna expiratii. CCl'nvenţia incheiată 
nrive!ite numai achitarea pensiilor cuvenite 
la domiciliul rensionnriIor din Bucureş~1. 

, _. LUCRARILE DE Ar.mXAJARJl: ALE 
RĂU POPULARE DIN FABRICA. Sen.ri
ciul Tehnic 1vhmieipal lucrează de prezent 
la instalaţiile tehnice ale băii pop-llare din 
Circ. n. . 

-l\lA8URI DE APĂRARE PASIV.\. La 
dl\tea al armei se vor închMe robiMtele de 
~.p1l. de lângă apometre, - Portarii 'imobi~ 
1&lI1' 0\1 au voie să ceară ta.'l:e dela locatarii 
',.-i, pe timpul nopţii, după fnceta:-ea alar. 
lllei !le inapoia.ză din adăposturi. 

= = ft 2& 

- l\>IOARTE.>\ RENUl'fUTULUI ART.lST . - PLATITI PRESTAŢIA. Primăria Mu-
VA~ILACII&. Bucureşti, 11 S, P. P, trana- nicipiului TimjAOB.ra. at.r&ge atenţia ce1.ăţe-
m~te; Cu prilejul bombardamentuhi Ar:rian nilor cari inci n'au achitat taxa de ~cu.m-
dela 4 April'ie a. .c. renumitul act"'!' V •• sile părare Il prestaţiei pentru apărare pa$ivă 
Vasilacbe a. suferit un ~oc putel'ul;:, car~ a că termenul de 25 Aprilie este irevocabil 
necesltat Interna.rea accid'tn·.at.",llui in SP16 ultimul până la ca.l'e se poa'".e plă.ti această 
tahll Central. In cursul zilei de alllltălel1, contribuţie fără amendă. Este tn -:nte~!r'.Il 
stai"ea lui Vasile V8silache l'a !nrii.utăţit. tuturor să se pună. in regulă. cu această 
Spre seară, îngrijitQrii lui erau foarte aJa.r- plată. cât mai curâIld fără a. aştept.3. imbuI* 
ma;1, IeT'i noa.pte la 2, actor.-~l Vas:'!. Va~ zeala ultimelor zile. 
~ilarh a meetat din viaţă. _ IN ATENŢIA FlR~[EWR IMPOR-

__ BIDOANE DE LAPTE J!:XPEDIATE TATOARE. Se &duce la cunoştinţă firmelor 
CU TIMBRE DE FRANCARE .'lGRICO- frnportatoare că Subsecretllriatul de Stat al 

IndUstriei. Comerţ'llui Şi Minelor, permi'.:l' 
LE. Servidul Zootehnic veterinar judeţean, ca. vămuirea mărfurilor din Germania, care 
anunţă pe produdtori, colectori, c"mer- nU sunt lIUPU$ regimului autorizaţiilor tic 
cianţi şi indust:riQfi de lap~ că in urma import să se poată face până la 30 ApcriUe 
modificării TeStrl'Cţ·iunei expedierii mărfr~~ 1944 fără inaintarea declaraţl110t de impor. 
mor cu vagoane de ba.gs.je se pot expedia I instituite în conformitate ~l p:rot~colt1t ro
cu a{'e~e toate mărfurile admise la tralls- mâno-german din 9 Februarie 1944 şI ară
port. Cu timbre de francare agrieol~ ~ tate tu comunicatul publicat in zIarele d1n 
prlmese bidoane eu la.pte pl"oaspcăt ~i sm!ll- . 7 Marti~ 1944 şi in Monitorul Oficial Nr • 
~ă, restul pe bază. de mesagerii. 51 din g Martie 1944. ......................... -:.~:. ....................... . 

Infiintarea farmaciilor judeţene 
Pe data de 1 Aprilie 19«. iau fiinţă Farma.cia judeţeană este S'~bordonat~ 

fartt.acUle ,t.ldeţene, din punct de vedere technie şi admmistra-
l!'armaci.ştii conduoători ai fartnacii10t tiv, direcţiei spitalului unde funcţionează. 

jUA:i.etene sunt Obligaţi a satisface pe lân. Farmacistul conducător al farmaciei ju
gă 8&Viciul cerut de farmacia 8plta1~lul daţene. va primi pentru munca de{YlSă, pe 
.reE,pEctiv, toate obligaţiile farmaciei de jU- U.r.gă cota de merite excepţionale dată de 
d'4. su.praveghind asupra eoneervării rue6 spital şi suma de lei 4:.000 lunar, ce He va 
dieamentelor, distribuind medicamente la achita din fondul sanitar al judeţu:ui. 
toe:'..9 in.stiv.lţille sanitare din judeţ In mod Farmaciile in rgiunca noastră funcţio. 
clt mai echitabil, pentru a nu ee da haşte- neaM in felul r.1rmător: 
rtlla discuţiuni ,i teclamaţiuni şi aprovizO.. Jtldeţlll Arad, Al"sd, spitalul unde fUM· 

n.lmd la timp farmacla judeţeană tU med!. ţ:J.oneM8 farmacia jadeţeană: Spitalul Gen-
cameute, aprovizionare ce se face la 3 trai. farmacist Binchiciu Petre, 
luni odată., dela Depozitul Central sau dela Judeţul CaMUl, Oraviţa. spital ,Il unde 
Depozitul regional cel mai apropiat. funcţionează farmad'a jlldeţeană: Spitalul 

D·n1i medici ,eli de t~deţe, sunt obligaţj de Stat. 
I!. ds tot concursul bunei funcţionări a. far- JUdeţul Severin, LUli!'oj. Spital"lI unde 
ma.elel judeţene. , f~et'lonelU:ă farmaclA. j,1detean1 : Snita!ul 

Fiecare farmacie judeţean!, ~ llngl de ~ftt, 1'armtH~I!'!t Mandru GheNl:'hina. 
personalfll existent, va avea ca -pet'sonal I .Judeţul Tim~. Timiş.ol'1l'&, fn'litalnl \!nd~ 
ajutător, o femeie de serviciu, plătită dm f-u:.~ţf()n~ză f:t!'m 1'1 1'1 Il 511d~p~" lI.: FlpitaJul 
fondul Il'anital' local. Central, farnm.eist Prect1lP!U!I Traian. 
' ....................... _ •• :.!:.:._ ........................... ... 

Arestarea criminalului din Comloşul .. Mare 
Titularul t:abinetului 3 instrucţie, d. 

judec.ă.tor dr. 10an Rusalin a lansat man
dat de arestare impotriva acuzatului To
ma Oancea, de 29 ani, din oomuna Com
loşul Mare, pentru crima de attlor. Toma 
Oancea, cum am arătat. ,La asasinat so' 
ţia aplicâ.ndu.i mai multe lovituri de cu
ţit in piept. Crima a fost oomisi Cll pre
meditare şi din răzhunare, Toma Oan
cea s'a răzbunat fiindcă Victoria Oan
cea a refuzat să mai trăiască cu el 

Cu o zi Inainte de comiterea faptei, 
inculpatul şi-a cumpărat un tuţit, s'a 
dus ziua la locuinţa soţiei sale, de eare 
trăia. despărţit, dar aceasta când 1~a. !ă
mt a închis u~. Toma Oance. 1I1a&. 
spart uşa, a intrat tn easă şi a. eomi~ c~. 
ma. Apoi, ou lntenţiunea de a MurI, !II a 
injunghiat şi el, ,lar nu fi-a provoca.t de-
cât o rană uşoară. 

Tăbăc~ri • 
PUŞ' tn llbertate 

Camera de Acuzare a Curţii de Apel 
din Timi~oara a dispus punerea. in li~l"· 
tate a tăbăcarilor arestaţi pentru crlma 
de sabotaj, prin Mandatele lansate. ~e 
oabinetul 3 instrucţie: Beker GeM ŞI llie 
Maldea., din Titnişoara. Geza Becker a 
fost pus în lib~rtate pe cauţiune mate .. 
rială de 200,000 lei, iar Ilie Maldea pe 
cauţiune de 60.000. Potrivit acestei htJ· 
tărâri"t:ibăcar!i urmează fiii fie judecaţi 
în stare de libertate. 

Trimişi 1n judecată pentru că 
I 

nu au declllrat cmciucurile 

Cabinetul 2 instrucţie a emis orda
nanţ.iI. definitiv.ă, de urmărire împotriva 
inculpaţilor LObI Hermal1, evreu, meca· 
nic, şi Carol Sehwaget. germA.'l, ",mElr
clant de vechituri, ambii din Timişoara, 
pentru de1i('tul de l!abotB.j. Prl1Ilul inc.l1. 
pat a cumpărat pe f1nb ascuns douA CAU
ciucuri de bicicletă şi Ie.n pre,l?t cel'Ui de 
al doUpB. inculpat să le vând§, în piaţă. 
Intrucât eauciucurlle trebuiaU declarate 

autorităţilor In drept potrivit legii in 
termen de 10 zlIe libere din momputul 
in care le-au avut indiferent sul> ce titlu. 
- ei au fost trimişi în judecată instan' 
ţel de sabotaj a tribunalului. 

Comerciant de p3sărf trimis' in 

jU<,lecată 

D. dr. Popovici Tiberiu, dela sel'vi~iu1 
aprovizionării, a dresat acte de trimite. 
re in judecată impotrva eomereiantu1u\ 
Alexandru Paul. din str. Văcărescu 39, 
care se ocupă cU "vânzarea da păsiri vri 
şi curăţite". Comerciantults'a făl'lut vi
novat de dubl! speculă, pentru el B. vân
dut kgr. de găină la un preţ 3Upcr'!nr te
lul legat şi pentnl ci II vândut pasăril~ 
incomplect curăţite atât In Intt"rb,r (';\t ,i tu exterior. 

Avort 
In spitalul din Sânicolaul Marea fost 

internllti. tânăra Lupşa Elisabeta, de 16 
ani din comuna Nerău având o gravă 
hen'lOrn~ie ptoVocaU. d~ un avort. Rana 
se afJ.ă tn stare s~ptică. stau fă('ut cuve
nitele intm-venţil I'hirurgl<,sle $i tânăra 
femee poate va scăpa cU vtt\ţ~. 

SOPCU'8 
Firma "Colonial Comerţ". din str, Si

ntion Sărnuţju 49, prin reprezentantul 
ei legal Romulu$ Bolu, a fost trimis! 
In judecată. pentru faptul (Oi nu a detlla
rat în termenul li)Cat de lege ~antitatea 
pe de zahăr pe eare o avea in mBga2ie. 

Furt -
Sa!C1mOn Lndlslau, din str. Eminesct' 

5, a reclamat poliţiei că un autor necu· 
n<:IBl!ut l~a furAt un ~mantan in care 
al1fe!\ o maşini rlentistleă, halM $f nlf~' 
rie fn valoare totală de circa 100.000 lei. 
Furtul a fn~t Mmis in ~ara "Domnit a 
Elena." când reclamflntnl s'a dat iO$ din 
trenul ~e vine dinspre BUClurc~ti. 

- IN ATENŢIA F..LE\'ILOR LICEU
LUI (J. DIACONQVICI LOGA DIN :l'LlII
şo,\RA. Direcţiunea liceului C. Diacono* 
viei Loga din Timişoara anunţă pe to~i 

ele"ii a.ceo;tui liceu să se prezinte la şcoală 
Joi, 1.3 Aprilie 1944, orele 11 a. m. pentru 
8-~j ridica certificatele şCOlare. ~! ce 10-

cuesc in provincie se pot prezen~a tn ork~ 
zi şi la orice oră. 

- O FRUMOASA ACŢIUNE A ORGA
NIZAl'iI'~1 "ASOCIAŢIA :\!A~IELOR" DE 
SCR PRESIDl'.;NŢIA DXEI MARIA (:0-
t:ORA. La ~oala. de copii mici de stat Nr. 
9, din Timişoal'&. Mehala, a avut loc a fru
mca:,>ă serbare, cu care ocazie a fo~ 

aranjat un bogat bufet. Sel'barca a fost or
g<1111zată de către ,Asociaţia :Mamelor" de 
s-..;b pre.sidenţia har:~icei lnviiţilt'l.1re- Maria 
Cocora, in eolabor:'H'c ('u dneIe inv. IL Griv'U 
şi V, Chevere.şan. S',!mele str1nse au fost 
deetinale organ i zaţ' n nr "Darul Ostnşului" 
şi Crucea Roşie. D:w prr';\f'dintă M. C(X'ora 
a CODat cu acea."l~.ă 0cnt.le pentru fiecare 
col1il un pachet de bomooane şi cozonac! 
pent.r'.1 bufet. i 

- A VJZ. Toţi fnhri('~nţii. nt!"ikrele cari 
fabrică săpun, prerum ~i C(1rn~rC';!lnţli en
gro~işti şi detaili:,t: d ~ tot f~1Ul sllnt invi
taţi 9. decJa.z-a în termen de 21 Ol'C' la Ser
v1C:nl aprovlzioniil'Ji, 'ltr. I~mll iolr. 6 tn 
!S(d8 !'!itU telefonic (tclpfnn ~1!l1) "art~ita

te..\ de I!ă.rr1n ce o ohţin: F. P: F: C: N. S; 
şi aăpun moale. De s~i inc:'eJ'"nd nu vo!' 
put('Q. distribui nici R('"ste ~Oil!l1 al' săpun 
decât re bază de c2l"tc!ă. câte 2.~() gT. pe un 
00"1, Contraverienţii vor fi daţi în j1:d~1ti'i. 

- ŞEDlNŢ<\ D}~ CO::-UTET :\ ORGA
NflATml D,'\RUL OST.\ŞUI,lTI. Luni. 1'0 
Ar,rilie 11 aV"lt loc la s!'itr']nl .. Notr~ Da~ 
me" E;!edir:ţa de comitet a o!']?nni7.Rtiei .,D$!
ru1 Ostaşului". S'~U dis:'llt<lt "b('stfunt in 
le;;i1tură eu servif'iu1 !le care dnele din CI). 

mitet n fac in gnrf! F':>brk. ('U RC\'(i~~ 5. 0('9.

,.!(' t~ mai fl'f'<:' lin ()'i!.juros a~c1 către ml'{
me:t I'Are pnt dfirui Jin~rie pentru {'(lIfliif 
tOTU r;iatilor. 

- BAZrr.oE PENTRU CUleiREA R,l.J~l 
tn urma proplUlorilor f~l(,!,.1te de dl insj1ector 
gWfl'3.1 dl', T, Stănuleî. Camerei de A. 
gricultură din Timişoara s'a hot.1.rât 5ă se 
acorde subvenţii pentru construirea mni 
multor bazÎne unde creşterea oilOr este mai 
ir.lensivă l>E'ntru tmtamcntul oilor atinse de 
râ·e. Mmlc1ul se gă"eşte la Camera de Agri
t'u!tură. 

- OO:NVOCl'tRfu\ CONSlLHUlR SIN
lJlCA'fl:LOR HWR'UJLlCE DIX ZON:\ 
lTInş-REGA. Se convoacă cOilsi!ii!e Sindi
catelor hidranlice din zona Timiş-Bega., du. 
pă cum ul'mează : ~fi€rcuri 19 Aprilie ora 
9 Tolvadia; Ora. 11 Banloc, Joi 20 Aprilie 
ot'a 9 Sânmlhaiul gennan-Reuţi, ora 11 
C;av()~: Vineri 21 Aprilie OMl 9 Pustiniş, 
Ol-a 11 Ruona; Sâmbătă 22 Aprilif>, ora 9 
Tlmisaţi; Dnminecă 23 Aprilie. ·rJt'a 9 Ubvat. 
Şedinţele au 10C la sediul administraţiei 
centra[~ a SincHc!lteJor hidr:m1i{'(' in l'imi
$OIU'R Bul. Carol r. Nr. 2. 

-- CAT! CAINI StTN'I' IN JUOEl'UI~ 
l'~n~Tot!ONTAL. După statistica anului 
1944 in jnrleţul Timjş-To!'(lntal 8"Jnt 62.481 
c!1n'i, Numărul e1l.iniIor Il c~s('ut în det>ur
sul ultimilor 16 ani Cl1 12,053. 
: ................................ . 
Poşta refugiaţi10r 

Rn_ &~[~ 

loneşti Radu reiugiat (iU Cămi.:ui al:! li
oonici-Cernă.uţi işi caută părinţij şi :fraţii 
dm com. Iordăneş~i jud. Storojineţi. Adresa 
Căminul de Ucenici Nr, 1. Timişoara. 

Bojesou Ionel refugiat cu Cămin"jl de U
cenici - Cernăuţi - i~ C&"Jtă părinţi! din 
corn. Iordăneşti jud. Storojineţi. Adresa: 
C!iminul de Ucenici Nr. 1,. Timioara. 

Bojescu Damian refugiat cu Căminul de 
UCiln'ic! - Cernăuţi - caută părinţii mamp. 
,~ 8:>ra din com, Ierdăneşti jud. E·torojln-:ţi. 
Adrt'~: Că.minul de Ueenici Nt. 1. Timi
şOal'a. 

Mi s'a I~.1at din greşa1ă la 23 Martie cu 
ot'&?·ia evacuării BUCllr'~n -Tlmişoa.ra. 11n 

jife'8.mantan mic maro. t'onţ.in!nd ch('j o"lR. 
dulaptlri ,i geamant.ane. hainiţe de eopll ::,' 
alte lucruri. rog foarte m1tlt pe ""~la per
sor.nă a d€p'lTle geamanbmul la Administra
f'R 7.:1':-.:111; c"Hl a m~ lnşli;nh persl"lral, Fe
!i~;nM'-'~': Fre-idorf~'" '''~~ 1~ Timiş. 
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R~~spuns caD1paniei de defăitnare. a oşt~rii 
Capitala Frnn,ei bombardată - Jn i1um.nec. Paşfel.r Hom!! a ~.ufei'1l un J!roozRtc 
bembardamen' - lncercârile rnşHor de a 'rece peste .lte poz"u germane au fost 

~ddii,nicite - Cum a fost ellJelc ... ' oraşul Odesa 

cărui soldat răspunde aŞa cum trebue 
umăr 1a umăr cu soldatUl german care 
se simte in faţa acestei nemai auzite in· 
iaroii Ca si cum ar fi el insusi insultat". 

Situ(t~ia. i CG.f'1.tuc"".,,, 
~-===c:~~ 

Continuând fără răgaz înverşli'oota 
Stll:l.u. ... ILle Q.~ PC1\,Cl'\.Il't! CI. S1Hl'lL"'<Ur Şl 

\;il:I.t<nan.d. UCl.l...::l !"",''''LCU~e l:I. ..,1<.1 ... ~1 nua
=:, trt;; al'll1aL~; L)!'U"'l:cl. •. -.l lllSlJl'e !rUl tor aue' 

BERLIN, 11. -Ep,J - Zil~2e de P~Jti, vanu CJJ1aI' aw.H';l wUld ~ Latill~;;;ie biru l -

le catolice au fost caracten,zate Şt pe tol', tie alU (lJd(.elt Wll.t! ale camvumi uc 

mal departe în sectorul de s-ud ed frontu- lupla, !le crud.l' am contrazlC,:nle fl~: 
lui din răsărit pri"n lupte îndârjtte, in gl'l:i.mc ale aeelol'a.;li SUrse de pabmaşa 
ti'rnp ce in sectorul cel1tntl ş~ în senal"a UCJaunal't: a stramvş\::'s('uiUi erOism ro· 
de nord nu a intervenit nici lin evelli- mân(.g(' furibunda propagandă t1uşmană 
m6t1t mai impoTlant. Din spaţiul de sud isi injs~';;te de câteva zile npleguil'ile în 
câ.ştigat prin mişcările de desprindt;Y'e steriia el sforţare de-a umbri deopotrivă 
germane bolşevicii încea,rcă prin nume- e1'oismul ost;;.seSC care vorbl,şte de pe 
~oose atacuri şi încercări de stTâpun- l:nia de foc a frontului româ~1esc, , 
gere prin liniile ge-rmane să obţ imi 1t~l Eroismul civic ai trontuluJ nlJstru lll

succes strateyic, fără ca să le li ?'e'IMt tern, pe f*lre se reazemă temeinic frontul 
ti stâ"7eni într'o m08urii ca/'eeare al'ml·lor, 
olleratrile qermnne. Activifrllefl de l1lŢIf.J A~~1t'pl - eli pri'\'ire la (l'5tirea II OllStră : 
iill C~:me~(1 a re1rmiat în urma l'/!/meTO(I· l.a 6 Aprilie, in t·misi't.:n('a dda ora 
8r>lor afacU"i sovietice împofri'!.'a iSflnn- 17.4~} 1IŢ\ post de radio adversar C'in apus 
l';i Perp(:op .,i a ljni:lor qerm(H1e de;;e () difuz,'l t: "La. Londra se află că germa-
coasta Milrii putred". CII trmtii Tl1Ir>P"('~~ fiii an incr,put să manifeste O vi.e nelini
în linie de moneroaSe unirăţi de fâ,ri'l ste fată dp lipsa dp loialitate şi voinţă dIJ 
unor batalioane ŞI rt;gnnenie, .'io'Vietini :~t lupta a românilor". d11pă ce î~ aCE'eaşi 
au putu.t obţine la is/mul f'erecu]J twm.r~i zi la or~ 8.10, un alt post de ra<'ho adver
itdr'ltn Singur loc o b: 6Ş(i, pentru. curll- s<tr, tnt din al"US re,.:1itând in[amia re
ţirea careia se dau inca :u!,t~, Et'~C1.t(J.. (:entă nrivind imngin8rplp frictiur,i dintr;) 
'{e(i Odesei s'a e;x't:culnt Jnnl pre"sl1ml;'tl osta~ii noştri şi osf,aRiî germani din eri-
nenHJiofifă a SOVIeticilor cari clU ~naiH- }'t..:"pea - adaog-ă: "Trupele române au 
tai C1.4 ezitare, In cursul lllTJtelor tmp()- f"s' Întrpbui':-"tate ca 2 r1{'rgn rdă acope 
triUa unor noui at'lGI/,ri mflsflfe a1e ftYi- rind r"tntger?a germ<lnilor", 
telor sov~ttlr:r> covfÎ(''jitonre. gU1nizofl.na A.ceasta' după ce 48 ore mui Î'1ainte 
dela 'l'anwpol a fost nevoită <.:â rede;:e or .... "nul de publi('itate Sovietic "Steaua 

d - R;':'ic" nreciză asup"a nperaţiun~lor din-partea de răsăr:t a ~mşulUl ţ)t'en~/{~ U,1L , , • 
morman de rultle 111 urma IOCULut ae tr(- PrIIt şi Jijia:' "Pe teritoriul I'Oma' 
artilerie a bol,,;eVicHor, care a dllmt nps(' inami('ulopune pretutin{leni 1) re.sis. 

1 t t,"ntă hrlârJ'i1ă C:lre Sf:' termină in~,riabil 
Parru ore. Toale sh'ăduinţe e, .<'ov1(' ,ie\?, . " 

J b (:u n,. tf'rcteri mari românI" şi germ:lne . de a tTece peste alte pozi(izc am) ~ 
DlIT)ă Cl1m la R Aprilip, o cunoscută 

germane au fCl'!t zădărn:cite. a O'('ntîe ete pr-esă adversară di'(1 apus 
Lnptele dela N/lTVa au Ulm! (:n re':!!!1-... + 

1 f le f t "dao!:'? CI'1 privir (> '118. operntluni1f' vj,it():l~') tat nimicirea unor consi(,~ra '1 fJl',e n • 

8n':ietice, IJ/w, ă raprIflrfele de p:,il',ă ele pe front\ll romRn('sc: "Trupele roma-
a ne si Cf<>Trnane cohborp.'l.7i\ la tf'rmin·"l.rea acum a fost nÎ'IIlidt'· cnmph;ct ° .irt~l,e C • . iinioi dd(>r~i.vp e"re pOrneste ni'1 ar-

de PU8, ca,:"i, iar alte clrmă sunt '/11 prea}- -" - pati sorI" Galati "'; M~rf'a Neae-r~ , 
ma nim·ici "ii, A fost luai un mare mnn,~'r DU'I1ă f'um î., flne ~ti!'i ~"!l1nhmen tflt'O 

rlepri:.:onieri. Mft.ri cn.ntităt; rit! lJrarlii '~l de ne t(_"tnr1 dp oPf>Tntiuni prp'Cizează h 
tmuw,ri, tUr/uri şi arme mdllmaf{> au !'<.!- , -,. d 7 Aprili(o: .. Sosirf'a de noui mt<lnr!, es-
zut in mâinele tTl1pelor germalle. f5511r.'lrea trl1pelor române- la Prut .'tu 
Fortet.... lapou(>'7,- lna;1t~ează ('o-r.trihllit cons:d<:)t'~lhil 1,a stabilizarea si-

h. 0")"'1'1' t~ Durm... tuM'''l r:are cont!t'lnă". 
La ~ Anrilie: ,.In l'entruI sf'qoTului 

TOKIO, 11. (Rador.> - Forţele }a'!Jo- sudic Între Nistru şi Prut trupplr' sovi.e· 
n87.e. cari au ocupat împreună. cu uni· f iice au continuat aS;lltlll nsnpra orma-
taţi ind"gene localitatea Calel :a gra):?~ ţiunilor române, dar prin ener, r.-ice eontra 
Burmei înaintează spre interiorul h1'il , ld atacuri,au fost nimicite <',.. '<.1 iYUmerOllse 
lOIi au forţat o unitate de 2000 SO,' ,?.ţj, " 
"i' _ tancuri, tunuri şi arme grcole . 

Cu pl'iVire La. stJarea de spirit a frontu
'ui 'nostru intern: 

La 6 Aprilie emisiune a dela orele 9 
sovietic şi o încercare de debareat'!' au Gostul de radio Moscova a difuzat defăi. 
rost respinse prin cont.raatai.'unle altui marea Qupă care: "Un grup de partizani 
l'egiment din a('eea:;;i mare unitute romil." elin Moldova a nimicit pe linia frontului 
r.e.aseă, două (;l'mpal1ii româ:ne şi germane". 

Tot cu pri;vire la bravple noastrt> trupe: Iar la 8 Aprilie în emisiilllea dela orele 
1:n ziloa de 7 Aprilie în emisiunea dela 13,50, acelaşi post difuză. repetând ÎJJ 

orele 13.54 postul de radio Mascova re. dispreţul lecţiei istoriei. îndrăsn.e-aţa 
luând defăim~r(.a privitOnre la prizonieri, afirmaţie din zilele precedente după 
dvzertori şi capturări de materiale, afir· care: "Româ.nii <ln regiunea dela vest 
mă' "Intr'un sector d~n r€giunE'a Chişi- de Prut, nu arată nicio ostilitate faţă de 
l15.ului aU fost lUaţi cel puţ,in 2000 prizo- armata rOşie şi dimpotrivă în unele ca
r.ieri în Cf>a mai mare parte români". zuri ei au primit pe ruşi cu cadouri Şi 

Pentrlt!că, tot deLa pos~ul de ram·) prin tragerea clopotelor". 
Moscova a dOua zi în emisiunea dela Aceasta numai la două zile după ce 
orele 13,50, un comentator britanic între. un alt post de radio din tabăra llIpueea.-
=at asti·pro mult trâmbiţatrlOr date nă a ahaţilor sovietiCi in emisiunea de 
~supr:l prizonierilor şi dezertorilor româ' la o.ele 8,10 anunţă adevărul inregistrat 
ni să df'clare textual: "N'am ni.cio in for- dureros deatâtea ori În istoria noastră.: 
maţie p"{'cisă în legătură cu acest "convoaie de ţărani români părăseso 
snbieet. Exibtă doar credinţa că românii căminurile Şi Se retrag pe ~osele in faţa 
se predau", Ildăugând totodată că acest~ înaintării ruşilor". 
infol'maţiuni le are dela corespondentul Dejăirnărilo-r de fierore clipă Şi din 
~e răsboiu S{)v'i .. ,t~c, Pe"truoCa in fine loie.: I of.ice parte unanimita:tea românească de 
I,ta~ea eu eare cmsteştp Şi Clmenteaza pe frontu.l armelor Ş"l de pe frontul iti
cnmaraderia de arme, din sursă germanii I tern, răspunde ou strângerea rândurilor 
că e:l. să spulbere definitiv infamia p1'€ci- sub faldw'iZe străbllnului stindard care 
zându-se: .. Soviete1e fac incercări jal- fâlfăe peste creştelele noastre ,~i drepfa. 
nice de a calomnia armata română", ai tea şi ve§nieia patriei. 

Comunicatul din 10 Aprilie 
.BUCURI:~şn, 11 (Radar). - Comandamentul de eăpatenie al armatei dă 

urmatorul eOlllWlicat asupra uperaţii1<or din ZIUIt de 10 Aprll 1944: 
în Urillleea În caVuJ (le pUti Sud ~larea l'utreuă şi lU Istmull'erekop, atac,,'ollo 

rile i-o-u'verllhoe ale inamiCUlUi <:ontinuă. Trupele ger'mauo--române din tWetit ~ 
tOl', i.mit.at prin 1;.Jpt~ grele, patrunac l' 1 obpnul;e lle trupe de inîa.n'teric inamici. 
SPLJIUita ae taucuri. 

La Nord~Vest de Odessa" h.:pte grele de apărare continuă eontra unor forţe 
inanll(,e superiuar'e, 

Orasul Odess:t a fost evaeuat. 
In Basal'abia de mijlo(', atacurile inamiee c.are a. fost mai puternie.e în regiu

lICa Orh('j au fost l·espinse. 
La nord-vest de laşi un (·ont.raatal' eXe{'utat de trupele române sprijinite de 

unităţi meeanizate germane au recucerit câteva localităţi ocupate în ajun de 
inamic. 

La sm} de Hirlău şi pe valea SiretuIui, inamicul a mai eâştigat teren lupt 
tând eU trupele noastre de acoperire. ;,;1" 

Cum a fost evacuat oraşul Odesa 
Berlin, 11 (Rador}. - In legătură cu 

evacuarea ora:-;;ului Odessa comentatorul 
militar al agenţiei anunţă că sovietieii 
nu aU fost în stare să turbure nici evao 
euarea sistematică a oraşului, transpOf' 
tarea tuturcr m:.:terialelor necesare nici 
nimicirea obiectelor ce ar putea să fie de 

vre·un folos pentru bolşevici. Acţiunea 
de desprindere a armatei germane a de
curs conform progl'amului şi zadarnioe
le încercări ale s<wieticilor de a pătrunde 

J 
in oraş înaintea evacuarii i'a costat pier
deri foarte mari. ' 

enO'iezi la retragere; alte doua d:V1Z!1 La 9 Amrilie: "Uni!ăHe s()vi,~tiee dof'la 
br~anice se află deaSemenea :ntr'o si- ('apul oe Pod In sud de Siv~s şi Perekop, Sectorul de Sud al capitalei 
tuaţie foarle critică. Agenţia. DNB insotite de blindate, ntăcând au fost Frantei a 'fost bombardat 
anuntă că noul progres făcut de forţele respi'o.se cu pierderi mari prin Contra- Bf!CUREŞTI.~S. :: p. tmnsmite:,?in 1 lei F.r~ţei. ,_ • 
japon:eze în India cauzează la Londra "j atacur'ile nnui glorios regiment de infan~ Berhn se_ anunţa ca ,m c1!rsu,1 nopţtt ~e ~an?- acu.m au,fos~ scoş~ de sub ~ra· 
la Washington îngrijorări serioas:, Cu terie român". Dumineca spre Lnm amoa,ne bntantce m,fit.1J,T'I. 100 morţl §1 un mare numar de 
toate că ploile încep, se cred~ ca for- Tot pe acest front, Un alt atnc fronta) au bombardat sectorul de s'!.(d al capita- I ramţi. 
ţp1e japone:>:e şi cele indig-ene vor pro· ,.. ............. ~ ............. _ ...................................... ~ .............................. .. 

'" gresa cu acţiunea lor militară. .. .Â. • • 

Romu 8::j:i~~~~'~~:~ent in Trupele gerOlane ŞI rOnlane prlClnuesc 
I BUCUR liJ'Ş l' 1, 11. - S. P. p. tr~lts: inatnicului pierderile cele ntai grele 

mite: O telegrama din Roma anunţa ca , 
in Dumimeca Pa..'jtilor catol~ce, Roma a I ORAŞUL Dl:.L"l Yl\l A FOSI RECUCERIT 
Simţit foane mu.lt războiul. Bubuitul BERLIN, 11. _ Dela Cartierul gen~ d~i'ile cele mai grele. In regiunea dela I comanda supN"rnă a generalului din arti· 
tunurilm: grele dela 1nzio şi Net~uno ral;il }<'ililreruiui. ln.·Utul. ~anuaUlent sud d., Stafilslau ;;renadierii ~t:l'mani în Ierie Loch şi de sub comanda generulukli 
s'au auz~t foarte clar, .m ~ptea s/tnte- al forţelor armate comuIl1c~:. . l'OiaOOr~re c~. t~ul'e de muut:e Ithate au Ma zk au zădărnicit aci încercările de 
lor Paştl, la Roma. Dtn prtmele ore ale Pe trontul de nOrd al (Jruneel cont... ~muls tilD mauwe lnanucuiui orHşul De- ~ Y l' te" d 

.. dimineţii, alarmele aeriene au surprin,'j nuă grelele lupte cu torţele eoval'şitoarc latyn, pierdut în mod trecător. strapu~ger~ a !orţeor &: infan. ne.Şt ~ 
populaţia capitalei italiene. La, ora 6.30 de infanterie !'li 1anturi ale inamicului. Intre C-ernă.u!i şi lll'ody a fost l.'Onti- tanCuri eovarş1toare ale meamlculUJ, pn· 
a treOut primul 'Val de amoane. Cu o oră La sud~vest "şi la vest de Odessa trupe, nuntă curăţirl'a re;;hmij de forţele i'Jla- cinuind bolşevicilor mari pierderi În o&
mai târziu s'a auzit din nou bubuitul le germane se retrag pe obiectivele urdo' micI" risipite, {~ri se apără cu îndârjire. 1.lelJÎ si materiale. Printre altele au fQ\!jt 
bombelor, tocmai în' morn:entul câr.d nate. La nord-vest de Tiraspol a fost zâ- I<:rui('u garnizoană dl'la Tarnopol ('onţ,j- nimicÎ(e 306 tancuri Şi tunuri de asalt 
Papa ŞWl începu.t serviciul dIVin. Cel de vorită a breşă inamică., la vest de Orhei llUă să rezi-sh." puter-nicelor atac(lri illa- . 121' inami In aceste 
/lI treilea val de avioane a Venit pe la un klc de pătrundere produs în ultimele miee. precUl~ Ş-l " .aVl~ne ee... .. 
orele 11,30. zile de lupte a. fost îngustat.. La. sud(''St dl" Ostrov sovkti<'ii au asal- lupte s a~ ~L<;tI~S .. n ~od. deosebl~ diViZIa 
BUCUREŞTl~ 11. - S. P. P. trans- Jn Bucovina de răsărit unităţi blin- tat din nua Zad:lmie <'u forţe proaspete !lea de vanatorl dm Stl~zla ~uP4'noară de 

't1ite: In DllminecAl Paştilor catolice 1>e date germane au zdromit puternica re- poziţiile gtlrtnane. Curăţirea unei pătrun· :;ub comanda ge-neralulm Volek~~ 
.'Tonmz din Italia în timpul când s'a (fi- zist.enţă sovietkă, aill pătruns În flancul (ieri hJeaJe ('st(' Încă in curs. SovieticU \'00 Kir(:twnsittt'nbach prt'cum unl~ţi 
r)~wt slujba religioasă s'a încetat foC",;.l '!.ru~u,:ilor d.e l~lptă inami('e şj l~.au l?ri. 1 nici f"ri nu au. atacat la sud de Pleskau. le ~tnl1rl de asalt~ de sub comanda malO" 

:. itn ambele tabere. CJnUlt impreuna eu trupele romane pIer- Dela 31 Martie o'upele germane de sub luhll Ernst Schmldt. Le 

Societatea Naţionali de Edi:ură şi Arte Grafice "Dacia Traiana" T:mişcara l" BuL R~::::ele Mihai I, Nr. 4, înma1r, sub Nr, 52/11E8/1943 la Reg. Of. Comerţul'li Timişoara 
Secretar de redacţie responsabil: DORIAN GROZDAN. Tipărită la 11 Aprili~ 1944 
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