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Rlisiei 
Febl'a invaziei la bursa 

din l\ew-York 
fără consimtământul LI~ABONA, 9. (Tp.) - După o ştire I 

agenţiei "United Press" dela Newyork, 
bursa de acolo a fost cuprinsă de febra 
invaziei, care a avut de rezultat o simţi. 
toare scădere a cursurilor. Valorile, care 
se negociază acolo, au suferit în decur
sul unei săptămâni o pierdere de circa 
un miliard de dolari. Experţii financiari, 
se spune mai departe in această ştire, se 
tem că începutul real al invaziei va in4 
fluenţa puternic finanţele mondiale . 

Se armărl"'şte lnfiint ~uea unul bloc pan-ameriean - Mare manifestaţie aatlbolşevlcă In 
I Grec. a laceputul iDvaziel Ta jnUuenţa llnanţele mondiale 

(,'I-.. ,..,..,'i?'!. pa Al,..'c .... B EE LI N. 9. (RADOR). - RRPREZElI-.'TANTtTL GU\'F;RN{TLIJI BRI. 
~ ... ,....."", .. t:.""",,, a. TANlC IN CONFJl';IUNŢA rNTJillNA 1'IONALA A MUNCII LA l'-'ILADEL-- ____ ce '<Ie }i'L<\, A DE.cLARAT CA ANGLIA NU JlJSTE AUTORIZATA SA INOHEE 

, BERLIN, 9. (Radar.) - DNB anunţă: 
După ce prima ofensivă anglo-ameri
cand contra neutriLoT. a avut numai în 

. parte rezultatul dorit la Londra şi Wa
, shingt01i, iar ma.i multe ţări neutre au 

declinat cu hotarire orice amestec al 
alia.tiloT în treburile lor interne, anglo
americanii dcsl.ănţuie acuma un nou 
gtac contra neutri,Lor cu pretenţiunea 
dtschisă de a rupe orice legătură comer
cUltă cu Germania. Ang!o-Americanii 
ameninţă ţările neutre că după victoTie 

. de VOT fi excluse din comerţul mondial 
organizat de aliaţi şi nu vor mai primi 
mărfuri de import din ţările de peste 
oceane. Astfel formulate, ameninţările 
114 un aspect destul şubred pentru neu
Iri, însă la lumina cercetărilor mai de 
4pToope intregul complex primeşte o 
altă injăţi.,ar€. Este ştiut in cercurile 
teOl'lomice că nu Europa are nevoie de 
pieţele mondiate ale ceLorlalte conti-

. nente, ci Statele Unite nu pot exista din 
punct de vedere economic organizat, pe 
Icară întinsă, fără Europa. Aj1'ica este 
Încă joa.1'te departe de a face uz de pro
dusele industriale americane şi, sumi
zând impo1'tul Asiei şi Aush'aliei, ş1 
aceste aouă continente sunt departe de 
~pu~ea absorbi tot ceeace produce Ame
nea.. Acest fenomen s'a dovedit in mod 
eciatant după pnmuL război mondial, 
amd .statete Unite au pLătit cu zeci de 
mmoane de şomeri imposibilitatea con
IlnentuLui vechi ~uropa. SLăbit şi sărăcit 
rk lung'U~ razooi, eLe a ,mporta produseLe 
amenc~ne. AstfeL văzuuct sttuaţia este 
CO!Itrara ame-mnfartLor angto-americane 
CUn vor avea ne'VOH~ totcteauna de d.eou
~t european, iar mCt!1.ecum ţarile eu
T!lpene de produseLe tOT. 1!;ste de aLtJeL 

~ de7nn de semnaLat că guvernul britamc, 
f lastărutnţa industrie, AngLiei, jace de 

42t pregătiri serioase şi uTiaşe de a 
. Inunda ~umea după războiu cu un ase

!nenea dumping industriaL cu care Ja
ponia a ameninţat temelia industriei 
Angliei şi Americei în ultimii ani înain
~ acestui războiu şi care suprapro
dlicţie eitină a industriei jap01~eze este 

" UIlC! din motivele cele mai temeinice ale 
in td4boiului din Orientul Indepărtat. Da
l' I'd Anglia şi Statde Unite se vor inte-
l- lege intre ele în privinţa organizării 

producţiei industriale după războiu şi a 
a' 'qlaTtizării pieţelor mondiale, este o in
r· • l1ebnte mai mult decât îndoelnică. 

*' 
. , - CRIZA IN SANUL GUVERNULUI 
II- EMIGRANT JUGOSLAV. Berna. (tp.) 
~ ..Exchange Telegraph" anunţă din Lon~ 
It . ~r~ cii ,ministrul de finanţe al guvern'U~ 
~r . Il~ ~tgrant jugoslav, Cicin Sain, a de-
~ IIlLllonat. Postul său a fost preluat de 
,1 d,: 0'isogno, care deţinea până acum 

llIJnlSte-rul informaţiilor in cabinetul 
Puri.ci. Demi!$ia lui Su'jn după crearea 
~~tetului lui Tito la Cairo, poate fi 
priVItă Ca dovada unei crize acute o: {lu,-

:erIlUlu.i Pur,ci ... -

CONTRACTE SAU SA IA DJj::CIZII INTERNAŢIONALE FĂRĂ OONSIM. 
ŢĂl'IANTl.iL tJNIUNll SOVIF..TICE. 

COMENTANU STAREA DF:PENDENTĂ A ANGI_IEI DE ALIAŢII SAJ1 

C{TNOSCUTUI~ PUBLICIST GER~IA~ Dr. CAROL MEGERI,E, SCRIE CĂ 
ANGLIA A PIERllUT ~I PRJl~STI(J-IUL ŞI PUIER-EA SA MARITL"KA, CA
RI~ J.i::STE DEPAŞITĂ DFJ STATELE UNI'IE. IN ACELAŞI TI1\'IP ANGLIA 
NU MAI 1':S'IE NICI C:KNTRl'I, F,CONo~nc CO~IERCIAI .. ŞI FINANCIAR 
AL LUl\m. 

Cercurile americane preoctl~ate de infiintarea unui bloc pan-american 
GENEVA) 9, - Radilr transmite: 

ZiarUl "LA SUIS}~« scrie că (EI'. sthi 
din Washington, reese ('ii cercurile' gu~ 
vernamentale se ocupă cu toată seriozi
tatea de înfiinţarea. unui .bloc p~m<ameo 
rican economic pentru timpurile de 

dtlpă. mboio. DacA Anglia şi DomlJlli 
oanele menţin sistemul lor de protecţie 
vamală şi sistemUl preferenţial, atunci 
şi cele 21 repubHci din Amerira. se vor 
uni cu Statele Unite Într'un blO"~ econ~ 
mic. 

Mare adunare antibolşevică În Grecia 
ATENA. 9~-J.p....ADOR)':""- IN PRO-, LUAT PARTE DIN CELE MAI lNDE} 

VINCIA EPYR JANINA A AVUT PĂRTATE COLŢURI ALE PROV.IN~ 
LOC O MARE ADUNARE ANTIBOL, ClEI. " 
ŞEVICĂ LA CARE POPULAŢIA A ' , . , 

Cum trăeşte populaţia poloneză sub ocupatia rusească 
Lemberg, 9. - Rador transmite: Gu~ 

vernatorul Franrk, a primit reprezen· 
tanţii populaţiei, autohtone din Polonia 
guvernamentală şi' exprimând mulţu' 
mirile păturii germane din aceste teri" 
torii a declar-at că. până. când populaţia 
poloneză şi cea rusă din te!'itoriile 
aflăt0are sub dominaţia sovietică sufe
ră toate cruzimile şi perseeuţiunile ace-' 

, 

eaşi populaţie sub autoritatea germană 
i~i vede de treaba ei, munceşte la câmp 
şi i-şi asiguri hrana zilnică. Această 

populaţie a avut prilejul trist de'a CUi 

noaşte situaţia adevărată de 81lb domi-
naţia rusă, din povestirile compatrioţi .. , 
lOr eari au reuşit să fugă din iadul bol .. 
l;ievic. \. 

Jertfele naţionaliştilor englezi vor fi răsplătite 
Bruxelles, 9. - Rad.or transmite: 

Fiul ministrului britanic Amery, CHre 
faee parte d'in mişcarea naţionalÎstă în 
Belgia liberă, a depus ieri la Lieux. o 
coroană pe monnântul victimelor ata' 
curilor teroriste anglnamericane c,u 'lr
mâtarele inscripţii: In numele acelor 

peste 150 mii naţional sociali.-şti engle2.i, 
oari sunt internaţi de guvernul lui Chnr~ 
ehi 11, pen tru vi ctimile acelor raidUIi te
roriste, cari se execută din ordinul 
evreilor şi pentru interesele unej gru
pări mici de capitalişti. Aceste jertfe 
v-or fi răsplătite. 

Mobilizatii pentru lucru sinistrati pot lipsi 5 zi!e dela serviciu 

Un agent american 
in Suedia 

STOCKHOLM, 9. (Ep.) - Delegatul 
special american d. Stanton GriffJth, în
sărcinat cu tratativele pe lângă guver
nul suedez in privinţa exportului de 
lagăre cu bile, a sosit în noaptea de 
Luni, la Stockholm. 

D. Griffith este insoţit de un expert 
juridic. 

TrataU-yele aliaţilor eu 
Portuaalia RU .'a.-

" 'termina.t 
BERLIN, 9. (Ep.) - La Wilhelm4 

strasse nu s'a primit nici O mformaţiun. 
din care s'ar putea deduce că tratativel9 
duse de anglo-americani cu mari pre~ 
siuni la Lisabona, s'ar fi terminat. La 
:Wilhelmstrasse nu s'a dat nici un co
municat in ce priveşte situaţia neutrÎ
lor. După părerea purtătorului de cu
vânt, aceasta arată· cu câtă seriozitate 
folosind tot timpul necesar se studiază 
problema din partea Germaniei. 

Din Suedia nu s'a primit nici o ştire 
nouă afară de ştirile că un trimis spe
cial al Statelor Unite a sosit la Stock-
holm. ' 

Ambasadorul Statelor 
, Unite tn Ruaia a sosit 

la WashiagtoD 
WASHINGTON. 9. (Ep.) - D. Harri

man, ambasador al Statelor Unite pe 
lângă guvernul sovietic, a sosit in capi
tala Statelor Unite. După cum se aude, 
d. Harriman va fi consultat de autorită
ţile şi personalităţile competente. Asu
pra datei Intoarcerii d-sale probabile nu 
se ştie încă nimica, 

In săptămâna trecută după cum se co
munică in ~celaş timp, d. Harrîman a 
avut in Africa de nord o întrevedere cu 

Bu{'ure~ti, 9, (Rador). - Pl'ezidenţia tI·aţi. Deasemenea ofiţerii şi subofiţerii 
ConsiliUl~i dE'! Miniştri. comunieă, ('\3, armatei, aflători în concediu, eari su· 
personalul mobilizat pe loc. care suferă, feră. asemenea pagube, pot să se pre
în urma bombardamentelor aeriene pa, zinte cU zece zile după termenul con
gube pot să lipseaseă cind zile dela ser· cediului lor, dar sUnt deasemE'nea. obli~' 
viciu fără II suferi sancţiunile legi~ 
lor 1'eferitoare. Ei sunt însă obligaţi gaţi a prezenta fişa de sinistraţi la d. Stettinius, secretar de stat american. 
de,a justifica absenţa cu fişa de sims' reîntoarcere. care a plecat Joi dela Londra. 

~._--~~. __ ....................... ~e..::ceo_ ••• _._ •• -........... ~ 

Suedia este amenintată 
BERLIN, 9. (tp). - La o întrebare, 

dacA Soviet6le s'ar fi asociat la preten • 
ţiile anglo.americane faţă. de Suedia, de 
8. Înceta Uvririle ~ătre Germania de rut. 
m6l1.ţi de bile, s'a declarat la '''-illlelm
strasse ei este vorba aici de c:ombina
tiuni nelămurite. Presa sovietică a în· 
reglstra.t În oJ'i(-e caz fără. eomental'ii 
acţiunea angJo~ameri{'lllli În a.cp.st seJlS. 

S'a lUai fl.dăogat ci Jlfl'SÎunea Londrei 
şi Washin~t.nn,ilui impotriva SUf'oflkÎ 
('nntinuă d:'l {'e În (.t" m'lj brutat Astff'l, 
Oliciu) de informatii de mzbuiu din 

cu bombardarea fabricilor dacă nu cedează aliatilor 
statele Unite răspâmleşte QCum UD ar- ninţat în modul cel mai brutal. Amenin~ 
tiool al unui ziar ameriCAn În care se ţările însă nu pot fi luate în serios. 
ameninţă Suedia cu bombardarea.· la- Astfel ameninţarea eă. Statele Unite 
bricilor ei Îh cazul când nu s'ar supune vor exclude din sistemul lor comercial 
pretenţiei de Il sista exportul în Germa· de după rizboiu. acele state care nu SfI 

ni. Acea&tă 8.eţi~e este caracteristici 1 supun, este caraghioasl, dooaret"-6 chiar 
pentru atit~dinE'8. a-.~!,:,lo"a.me!ieanno~, inainte de acest răz~oill ~tatele -:uro~& 
eare au vorblt atât de Sll~:;;:""ltatea, 11- ne nu prea. stau dat m "ant dl1pa mar, 
bertut.ea. şi ind~pelldenţa statel'o" nână. 'urile americane ei dimpotrivă america
când aeest~ noţiuni nn le-au ~I sen-~ nU se luptau pentru plasarea produselol 
Interesele. De îndată ce U1l stat neutru r ~ pentru. preintimpina ereşterea nu· 
!ie opune unor dorinţe anl)lo-ameriean~. ro~"'i!:'1 şoml"J'ilor pest~ r-ifl''' rle 12 

din taI~ ~r1.~_\~~~~e. .ni.... ' 
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reeditarea' operei lui Patrichie Dragalina Inft~",năr; ~ri'i!!' f 
dintre Austria ~ Turcia pentru elibera- a umple &!Itfel un gol adânc simţit in {/Joeme de Umbello Sa.~ i r 
rea Banatului, până la infiinţarea ragi- publicistica istorică a Banatului. Fie in ',aducerea lui Pe',. Sf"el ~ 

După cum se "tie trecutul Banatului 
.. atlă oonaemna.t in prea puţi.ne tras 
tate de istorie, deşi doonmentele la care 
se referă sunt destui de bogate. Şi din 
aeeste trata.te, puţine cite sunt, in -ma
joritatea lor sunt opera unor oameni 
sbrăini de tiinţa fÎ :a.Uumţele neamu
lUi, consemnâ.nd in ele lucruri fi fa.pte, 
pe eari le"au denaturat, ClI1 o total·§, rea 
credinţă, in folosul causei lor proprii. 
Dacă Banatul a fost dese-ori nedreptii.
tit, prin oaracteriziri erOD&te fi incă au 
se cunoaşte adevărata sa. contribuţie de 
luptă. şi de jertfă pe altllll'Ul suf~rinţelo:r 
din treaut , e toom.&i din vUIa noa.stri.. 
In timp, ee în Ardeal., o tntrea.gă. ple
i8dă de cărturari şi ceroetătorl şi-au dat 
osteneala pentru a desgropa din negura 
trecutului toate dovezile cari vorbesc 
despre rezistenţa tndâ.rjitl a ţlra.nflor 
români fi • conducă. toril (jI' lor tn f .. ţa 
opreliştilor oficiale, la noi in Banat, ni
menI. din actuala generaţie, s&u prea 
!>uţin, 8por~ fi izol8t, nu .'a lăsat 
mat mult pl"flO4Upa.t de ~~terea 
trooutului a0t'8tei provine-li. plină de 
shueium ,i de IWfI'ificI~ ln neg1l'l"l. 'VT& 
Dlurll~l" de-altidatA. 

De-a.ooia. .. lrl1 De mire el uneori, in 
tntatele si ~le cercetătornor .,.nie. 
lenî, se g~ fa.pte fi jertfe pretiMe 
ardelene, deI}i ele erau datori.~ fă:ră 
nlel"un tel de Indoială, bină.ţen.ilor. Căol 
nu se poa.te nega, sub nici .. u.n motlv, 
adevărul. ci In 1un.gul lUPtelor politice 
din trecut, Banatul, prin oamenij săi, 
plini de bărbăţie şi altruism, fără să. se 
lmpieOeoe in faţa impedimentelor de 0r

din regional. • oona.rilbuit, dese-or1, tn 
mal largi. măsură, 1& a\.llOCESVJ. 111lptel~, 
In timp ee In Ardeal, la eamenU lui p0-
litici, predomina, pe deasupra. ma.rilor 
"om a.ndamente, spiri tul regional. In 
multe ea.zurl, intervenţia hotă.rltă .,t C1l

rajoa.să a oamenilor politiOl. bă.niţeni, a 
ereiat eondiţi.unile prielnice necesa.re 
unei ati tudini de lu'Ptă. 

Din păea.te însă., pe eâti. vreme, in 
Ardeal o pleiad.i de istor.ici bine pregă.
tiţi, au consemnat faptele treeutuiui in . 
lucrări şi tr*tate serioase, la Doi, in 
aful de câteva luC!l'ări, ee pot fi numi". 
rate pe degete şi tna.!ară de unele tn.. 
eercă,n di1eta.ntiste, DU 9Imtem in lft8re 
Il cunoa.ş.tem, MI& cum ar trebui, COI1tri
bUţi a noa stri. de muncă fi de jertfă In 
lnvingerea grentiţfiOl' ee..e.u st&t im
potriva desvoltA.riJ1 fift9tt • poporului 
romAn.. 

Am vorbit la tnaeput ti de 1Ihele tra
tate din istoria Ban-tulul, datorite unor 
oa.meni 8tră!ni, aduşi aei de tnda.~rUe 
oficiale. Ei s'au simţit obligaţi. M4"- .. 
prime unele pireri ,t concepţii bnpleo 
tite eU faPte din treout, tntr'o WeYl'l 
eu totul specifică şi tntotd.eaun. In de
ttimentul pu.nctuiu! ~ Yedere autohton. 
singurul val. bil fÎ adevărat. Cine ee 
va lă.st: indemnat să risfoiască luri
rile lui Grissel1ni. SaU ale lui perty Fryo
eges. va. înţelege oi. nu dupi asemenea 
plăsmuiri, în care domneşte reaua ~ 
dU1ţă., se poa.te învă.ţa. istoria Banatului. 
S'a~ f~ o gr~ti. eduoaţie. bI. spirit 
naţIonal ,i .'a.r treoe eu. vederea peste 
a.ta.tea inaiivertenţe~ care abLmdi. ln 
e~. In aceste opere nU tră.9§lt.e jertfa ro
mânească., ci spiritul şovin ofiCial. 

Totuşi, Banatul se poate mândri fi el 
eu o ,lucrare istorică, privi.nd treoutul 
său., uela primele manifestă.ri autohtone 
fi până in timpurile mai apropiate de 
noi, în care obiectivitate., şi. scrupulozi
tatea ştiinţifică. se înfră.ţeşte ou realit .... 
tea faptelor istorice. 

Este vorba de lucrarea .,Din istoria 
Banatului Severin" a lui Patrichie DTă
"ălIna. apărută la începutul acestui veac 
(1900), în editura autorului, la Caran
sebeş, in colecţia "Biblioteca noastră". 
Primul volum (din 1899) cuprinde isto
r.a Banatului până la căderea Tumu
SeV'erinului In mâinile Turcilor in 1524, 
adic~ cu dou! ani inainte de catastrofa 
maghiară dela Mohăc!l. In al doilea vo
lum găsim înfăţişat trecutul Banatului 
sub stăpânirea principilor ardeleni, pânii 
la predarea cetăţilor Caransebeş şi Lugoj 
in mAinile Turcilor (1858). Partea ultimă 
a lucrării, deşi fusese prevbut şi al4-lea 
"ol~m, cart, o:n cine ştie ee cauze, D'a 
:n9l ap1irut, cuprinde relatarea luptelor 

mentului valaho-illiric (1767). Ultima "Cercul Bănăţenilor" din Bucureşti, fie ,t 
parte, se zice pierdută, deşi ar fi fost (şi poate că ar fi şi mai nimerit) editura ,Editura Dacia Traia~~-~mişoo", Pu. 11 
deja redactată şi anunţată, care se ocupa "Dacia Traiană" dela Timişoara, una din bltcd poemeLe poetuhu ,ltahan Umber" 
de infiinţarea regimentului valaho-illi- ele trebue să-şi asume nobila şi inălţă" Saba m !,"ayducerea lUl Petro SJeter.. sJ 
tic. ducând faptele până la 1872, ar fi toarea sarcină de a o retipări. In acelaş I Poetul banaţean t:nb?gdţeşte Hte1i1t1ln . <Ii 

fost extrem de preţioasă. Pierderea ei timp s'ar putea incerca găsirea ultimei noastr? cuo cre~ţle h,teTară de cea tnG: l' 
înseamnă o mare pagubă pentru cunoaş- părţi a lucrării, mai ales că familia au- ~re Import~nţa, av~ndu-se în vede" it 
terea in intregime a trecutului bănăţean. torului mai are mulţi urmaşi, u",de, a:a~ perso~ahtatea h.LI Saba, cât fi caiI, 

Chiar şi aşa, lipsită de ultima parte, eventual, s'ar putea afla. Deasemenea taţtLe emmente de traducător ale h.i i~ 
lucrarea lui Patrichie Drăgălina, con- n'ar trebui să lipsească, cu prilejul aces- P~etru ~fetca. !ste o bucurie să C0mt4 .• CI 

stitue opera cea mai de seamă pentru tei reeditări, un studiu sobru despre tam, ca aceasta traducere ,e înfăţiştQl( ~ 
cunoaşterea luptelor din trecut. In ea P~!richie Drăgălina şi asupra Metodei şi ca; un omagiu "tin:reţi! poetul~i noi"" P 
găsim o atitudine istorică obiectivă şi mIJloacelor de care s'a servit In cerc~ c~re - la o va~st~ cand alţt poe~ ~ : 
un serios spirit ştiinţific. Autorul folo- tările intreprinse. dtbuesc. drumurtle. aspirând dornic 104 
leşte, In largă măsură, documentele şi Desigur că se va obiecta eli o asemenea detenmnare BPirituald fdrd ca de mWll· 1 
le răBtălmăceşte in adevăratul lor spirit, reeditare ar nece:git!!l eforturi materiale. ori să o poată găsi şi preciza - Pttn . II 
ţinând seama de realităţile cari s'au opus Proporţia dintre câştigul moral realizat, Sfetca se .~enţine la "a~titudiniZe mari' ii 
cu hotărâre afirmării şi desvoltării ele-- prin retipărire. şi sacrificiile băneşti ale vocaţt~ sale p~etic7' acoto unde ~ " 
mentului autohton. Lucrarea aceasta, .suportate, ar fi concludentă, In favoarea p,~stev vc:lunte de triste!, umane li mUt. 
apărută de acum aproape jumătate de celei dintâiu. Forurile noastre oficiale nI pamanteşte, - se tntinde empira;· ~ 
veac, de-abia se mai găseşte, deşi este cărora le stă In putinţă realizarea unei etern şi nestins al poeziei pure şi 'ol4n o 
singura SUl'Să de infonnare despre Bana- opere de pios colţ pentru trecutul Bana- A trebuit să spun aceste lucruri -i,' ]1 

tu1 de--altădatl. Prezenţa ei In orice bi- tului. precum şi lumea clrturăreasdi modesta noastrd inţelege1'e - OI Id!ll ~ 
bliotecă publică, precum şi !Il casa ori- locală, s'ar putea gândi serios la acest e.xpHcă~, ~tra~ţi~ Zui :etru .Sf~tCQ. pen. 
cărui cirturar bănăţean, se impune cu pas. Noi am lansat un apel şi la nevoie ~ ,poeţ:.~ tt~he1l;l. ca~ :-. ŞI el C4 el- d 
necesitate. Ea e singura lucrare care suntem dispuşi sI depunem şi efortul dtSttLeaza dm Imens\taţtle ItLflettll" 
pbtreazl neştirbit, In mijlocul oprelişti- nepreeupeţit al activităţii noastre, pen- omenes~ fTUm~e~ea. c:'< ,.taTe imanen~ 
lor de tot felul, cultul curat pentru Ba- truca O operă atât de preţioasă să poată ~aTe. pnn. genIu ~ V1Zl:,nt •• e numi1ellj 
nat şi eroismul luptători lor lui. fi din nou pusl in lumina cunoaşterii In ()v p~ez~e pe ;dt de .tmptă. pe 4tdt dl 

De-aceia, relevând Insemnltatea ei de bănăţene. / pura r gmgaŞa. Poemele lui Umbet14 
rar document binăţe~ ridic proble~ '~;;,.". Saba tntroduc pe cetitOT - ean ir!bu1e ,. 
unei cât mai grabnice reeditlri a ei, spre~~ Dr. DUMITRU IMBRESCU ,II. fie fi el de nat'urd poetică penmu i 
'. ___ ._., ••••• _._ ••• _.~ .. _.~~:. __ .... _._._.~ .......... _.~._ .• __ •• percepe poezia su.btild - i" ,.univerl'li.·E 

- interior". cum "tdt de izbutit zice inJdI, I 

Un progres pugilistic În capitala Banatului cătoru.l. in 001'8 ne regă.sim eu tactea. l 
,tiinţete noastre umane, CU toQt.e ni. 

In oiuda timpurilor grele prin oare tre
~ .A.soeia,ţi.a sportivă CFR TÎlniIşoa.ra, 
a JJlaugtLrat o DOuă 8ală de oox. lup
te greeo.cromane ~1 eduea.ţie fizlcă, In 
centrul oraşulUi (Str. Caru.sso Nr. 3, et. 
1). II8lă prevăzu ti eU oele mai moderne 
lnstalaţiuni pentru .desvolt&rea. tinere
tului amator de sportUri de sală. 

Osa.l§, m.odernă. şi jgienir.ă ce poste 
pregăti un număr de i!Ca 400 tinert ama
tori de 'oox ş.i lupte greco-romane. Con
ducerea în general & sălii a fost incre_ 
dinţată vrednic:ului preşedinte al secţiei 
de box, Ion Mihaiiovici căruba i se data
l'f"Şte In mare parte această realiz.are, 
iar ea antrenor1 de box a.u fost angajaţi: 
Ion Istrate, Ciocan D-tru şi Flqrea Mi_ 
hlli. 1..& secţia de lupte gl'eoo'romaDe 
este incredinţa.t maestrul Coco, Fran
clso. 

Această II8.1ă unică tn Tim.işoara DU 
este dest~/.i..tă numai pentru me:nbrii 
CFR.UIUl, cI pentru orice categorie de 
amatori de box şi lupte, JntelectuaJi. 
elevi, studenţi, meSeriaşi, ete. 

Condueerea sălii a fixat ea taxă luna
ră pentrU tinerii, ee doresc si invete fi 
S8. se antl'eneze SUD I!mpravegherea 
lllaeoştrilor sălii o taxă de 200 lei lunar. 
Sunte~ autorizaţi a comunic" pe 
aceasta cale tuturor doritorilor că pen
tru. a putea fi înscrişi In orica,n; din ACe. 

sUI seeţii BpOrtive, vor trebui să prezin
~e un certificat medical, ea.re să asigure 
lnte.gritat~8 sănătăţii fizice, unnând 
apo~ ~a flecare participant să fie lunar 
verlfl-eat de mOOloul sălii din punct de 
vedere medical. 

Inscrierile se fac in fieaare Zi du pa. 
masă., intre orele 16-20. 

•• e ••••••• -.. ~ ...... ~".' •• -................ _._.~ 

10 MAI 1944 ' 
L. răspADtia unui' vea.e BOU, hoti.ri-tor pentru destinele hil'iza.ţtel , 

versa!'ea simboilcel să.rb&tori de, 10 Mai găseşte ţara n~tră Ind t ::ti 
in luptă a:spri} eu toţi duşmanii el. . '. -,'. eş 

In tnn~e de onoa.re ale 8evut.o. polulal, pe frontul moldovean unde In 
frunti. pnhoiul năvaiel boIşevl~e sau aici pe frontul intern '""n.l- '1": • 
gl eri _JI. IX ţul • , ... \KI av al'la an" o.am eAua a des u.D t cea. mal eu mplJti şI inumană teroare aeriană. . 
t$1e româneşti strălueesc in intreaga lor frumugeţe eroică. ' Vlr-

Noi ne apărăm fiin1a eu demnitate, aşa cum am fă.cnt-o intotdeaun in 
cursul trudite{ noastre istorii, eă!ă.uziţl numai de simţul dreptitţu şi om~ief. 
Deaceea putem aştepta. cu senInăta.t.e verdictul istoriei, o.Tieare ar fi eJ. 

(lontri~~ţia a~~ .de ?reţultă a RomAniei, în lupta de a.părare a .zlri .. 
101' de tradlţle şi CIVlhzaţle europeană.~ ne dă un legitim sentiment de rnâ dr' ,1 Incredere In vUtorul nostru. D le 

.. Dar nu este indeajuns să ne mulţumim eU eeeaee am făcut şi-am arătat 
pană a1!.um. 

Aşa cwn ~bătorile sfintei noastre Bisel'id sunt prilej de creştinească eu
mlneeare. manIe praznice a.le Nerunuhd tr.ebuie să fie ocazii de mărturisire in 
faţa ~oft.5t1inţel noac;tre patriotire. 

Valuri de defetism tmprli~tie otra vă pe ca1tla W1delor şi din văzduh, arOD" 
cAnd îndemnurl~ la laşItate pest~ doIine • noastre demne. Se a..,tepta.u tUlburări şi 
~merJţe. crezantlu'se '" vom PU«lB 11 amlgiţi cU mirajul unei vleii de raIu 
1D8a.ngerat. , I 

Nouă, hotamirilor re-i mai f're(lilleioşi ai Apusului de Jumină ni se oferea 
nproteeţta,tr barbariei din Ri.sărit. . 

Dar nimeni nu sta elintit şi nu se va dinti. Pentru ('ei foarte puţini si lip
siţi de ~onş!nnţJ., cart se 8!Jeund in bârJogurlle l~ităţil lor, poporUl nostru nu 
a1'e decat dIspreţ. 

In joc-ul ue forţe re dt~Plltă llzj dcdtnnl 111mit In8l!'i11 Românlt ~ git~f"Se 
u!'iţi Iti mal puternici ca oricând, in ~iuda loviturilor ee 'cad mal inverşunate, 
dlJl toate părţne. 

Cuminecaţi cU sângele eroilor jertfiţi pentru nbertatea şi dreptUl nostru, 
să merK;m Mt la cot, pe drumul de cnoaro allupt~i~ chiar dacă am şti că vom 
cădea până. la unul. 

" .Numlti a~ v~m putea tră! ea Naţiune şi vom avea dreptul să nă,dăjduim 
In "liton;J <'·~!l,\l(,.lt Pf'I ('1lre ÎllDdreptăţe!}te Sbuciumul n'()~tnI de ve&eurL 

.»AOIA" 

rin-ţele noastre de zei fi cu toatt buCUri
lC!lv ~~tre de ingeri. Umbeno Saba fk· , 
gastt tn Petru Sfetca nu tTad~' . 
gTamatical; ci acel ALTER EGO CIIIţ J 
din resorbţia totală a poeziei origiNiJI 1 
emite, printr'o misterioasă şi intimd Il"' I 
lucraTe tpirituald - A poezie roma •. 
c4. " lui Saba - atdt de orginiatd, 1*lIdo I 

e4 a fost aUit de complet asimitată. it ' : 
cO'Tporată şi din nou creată. Am 1l1li ' 
spus şi altă datd, cd misterul traduceTi- . 
lor: de vwţd lungă fi de calităţi to~ 
e:te creaţiunea din nou. el originalul" :i 
facutd de un talent pozitiv şi de o _ ! 

tă identiclI.. ' 
Poemele lui Saba tn traducereA li 

Petru Sfetca intrlI. in literatuTa oo",tTi ; 
oeupdnd locul ce ,e cuvine ope1'e!or iii .: 
talent. finceritate fi credinţă in Vila' .. 

ţiunea poetului, in frumuseţile 1"evelllll ; 
spiritului lui. Petru Sfetca merita Îio 
treaga laudd a literaţit01' ronu2nf ~ f!o , 

cu.noftinţa ntfietelor inamorate de artj 
şi de luminile ei cerefti. 

CRONICA FILMELOR ... 
PRIETEN Ă VE OCAZIE (CAPITOL! . 

Un film fTancez din producţia ,.ece1l~ 
cu DanielZe Dameu.:c in totul principe: 
Fromoo3'<1 ~edetlI. (ITatd calităţi $portii'! 
pe care nu i le cunoşteam, pe lângă al . 

. lea cu care s'a. fdcut iubită de publi(.: 
nostru: un joc simplu şi uman, un si ' 
pronunţat al humortLlui şi CI voce~' 
rutlI.. Subiectul fiLmUlui este dat 
compUeaţiile ivite· din minciuna tin' 
bdrbat. că frumoasa a.crobată a circul 
este amanta lui. Artista fiind o fată ch
stitlI.. lucrurile nu Se aranjează p1~ 
'Uşor, dând prilej regisorolui Cayette . 
şi aTate ştiinţa. Sfârşitul este foarte 
raI, pe modelul filmelor germa.ne. A 
însă impresia că francezii nu ştiu in~ 
să umble cu. aceste concLuzii. doua' 
acest film unele revenirea soţiei la SOI 

ei legitim pare trasă de păr. MuziCII C 

insoţeşte acţiunea este agreabilă. In ca!\' 
cluzie: un film bun. 

SINGURA PE LUME (THALIA) 

Prezenţa Mariei Denis este ring1l 
catitate deosebită a acestui film, , 
stângaci dintr'un Toman. Suferill\fl 
unei fete angajate ca servitoare în d1~J 
rite jamiTii, dau de altfel posibihlii' 
destule pentru a interesa spectat' 
Ftrile sentimentale vor găsi filmul 
ţionant. Eu l-am găsit plicticos. 

(nic. ivJ 
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i'oşta refugiatilor 
/ILS • I Pr, ALBXAN1JHU IORGA din Hotin, 
~ugiat in comuna Ci.clova- Româna, 
)ud. (;araş, caut~ tamllia Curuţi EEifa
_ din Platra-Neamţ. 

Economatul pentru âprovlzionarea functionarilor 
şi pensionarilor publici din jud. Timiş -Torontal 

" CAP. 1'. R. C.KH.l'HţlCA Dumitru din Soartea şi condiţiunile de trai", a aluj- I cumpărând timp de 11 luni, aprovizio
spitalul militar 46/ LugoJ, aşteaptă ve:;;ti başilor Statului a fost intotdeauna o narea pentru a 12~a lună nu-l costă 
dela eine ştie unde se aHa taruiLla GhIţă problemă care G preocupat loTUrile tIOlJ. nimic. -
ranase dela vama poştei Ce_!:lJăuţi.l. re- stre eonducătoare. 
iugiat spre Turnu-Severin. . I In ultimii trei ani ,datorltăm-emun1or 

ALEM.NDRlJ ţ;J;<.;E",t.,i-o, Val~ntin Şe- excepţionale ţi g1"ele, ehntitmed a.eecLrta 
ler şi Olşa Pa~Jl ~ .H~tillt reîugtaţl in trebuia soluţionată cu mă3u.ri pnJCtiC41 
comuna Jerova, lud. Caraşt caută pe 1· -s t' d" .• 
'{.oe CaziLove Catoriz) evacuată din la~l " cu ~Jec l1,:e lat, şpr~ a_.e ~r:nl ~.n mod 
. maior Victor Mihallovici evacuat din efectiv ht G1utOTtLl juncţwnanmet. 
j;lghllla, . ' , D~n imb~ld~l1?omnu!ui MaTe~aZ Con· 
r'.I~'l'ORAN M1HAI funeţlUna.r din du.co.tar, 80. lnfunţat In cadreLe Sub-

lasa.ra.Pla retuglat în com. l1ol1l.aJl jU(I. seCTetariatuJui de Stat al llI'Tovizionăni, 
. tlu'aŞ, caută. pt! Vasile Gangaliuc maga- Econom:ati~L general al ju.ucţionariio·, 
i ~JOI!er C . .I!'.K.Cerllauţi 41 lalll.li.la Ga.ll; Statuh,u, cu sC?put d~ a pr~cuTa pe sea-
: ,:Ulllc Mllr1H,. ., .. . m~ ţuncponanlm: f1 penst~~Lor pu-
i lu'ilA FL.l'..GONT invatatoare refugla- b~ţCl. arttcoL.ele .necesa,Te famthdor ~, 
I li, imprt:ună cu cei doi copii, se afla în btnetT~ţeLe8 m p'!mu.l T(!'~_ cele ~d,: p'!ma 
I comuna Llpova, Str. Iancu J'lanu Nr. 98, neceSltate ca. ahmenti' P lmln-aca.mtnte. 
11Uo.. llJHI~-l'orontal, rugand cuno:>culi1 !nf~inţar.ea .. EconomutuI", genef'al a 

I 
.lă-i sene. cmnciS cu. mjanţa.rea U.noT economate în 

CL.t:.vt'ATRA IScACEANU evacuată jieCţf,re capitală de judeţ. 
din fiotm la prefectur~ jud. C~U'~, ~: PROFITUL FUNCŢIONARILOR 
Ylelul tehJ1lC Oravlţa, lŞl cauta pannţn .. 
Leon şi IVlelRnia lscâceanu din comuna Economatele pentru aprovizionarea 
Călineşti, jud. Suceava, care trebuiau să funcţionarilor nu urmăresc nici un fel 
plece in comuna Balaciea, jud. Mehe- de câştig, la preţurile de cost nu se 
dinţi. . adaugă decât o mică cotă pentru acope-

VASILE LAZAR dela Curtea de Apel rirea cheltuelilor mici de regie. In gene
din laşI anunţă rudele şi cunoscuţii că ral se poate spune că coeficientul, pe 

.este evacuat in comuna Ciacova, Str. care-l adaugă Economatele la preţul de 
Regele Ferdinand 1. tir. 191, iudo Timiş- cost variază dela 3-5%~ ori cunoscu1 
Torontal. aste că comercianţii calculează legal, en-

VICTviUA .BODNAR invăţătoare, grosi ştii 14%. iar detailiştii cel puţin 

E<X)NOMATljL TIML~TORQN
TAL 

Eoonomatur judeţulUi Tinuş.Tnront.al 
~a in.fiinpu; la sfârşitul anului 1942, 
aw.nd o secţie ~6 .,.loni.,le şi de tani1~, 
care a fun('ţionat iDty'un local din Stra
da FrobL In S('urt timp &ecst Eeonoma.' 
8 luat un .,rânt atât de lll3l'e, în('ât 
incii.perile iniţiale s'au dovedit neÎn~ 
pătoo.re, B-Oltfcl. (Oi "!- după mutarea. Pre
recturei în noul palat - s'a rnut-at in 
GeDtro, OC~T1tl p:>r~Ql Pll]nhdni Ch~
t1ll't'J{ el., poRţie. Loealol noU amenajat 
eorespUl1~ 8('opnloi. iar in ma.ga.zinele 
de desfW'.ere sunt deservi ti zilnte sute 
şi sute de eumpărătorl. # 

Amenajarea s·a fieut "tI Sp"rijjnul 
Prefecturei~ D. ~eral O. De.lireann, 
prefectul Judeţului. in fOslitate de Pl'~ 
dinte al Omlitetnlui .le wndu<,ert't\ ~ 
preeupeţinll nimic spre a Mnf:ribnl la 
ridicarea. Eeonomatu1oi. A('mtl F-A'OIlo
mattll Timi.";'Oara :ll'e trei s~ţH 1u tun::~ 
ţiQne şi anume: tolonia]~ te:rtile şi tn~ 
clJţi'iminf:e. 

Trebue să reDlal'tă!n .. 1\ Ec>onomatnl 
Timişoara. a prl'*;bt ld"l. ::otdt!ucit <>xmnen 
~,ent. eâ.nd a rost in mă.sm-ă. să apro-
vinone7..e un mare număr de 1'('fug;1aU şi 
fW8,eosti. eari MI fQst imedia.t st"It'VÎti eu 
tot ee ie trebuia ' evacuată din comuna Mănăstioara, jud. 20~~. Considerând că Economatul este 

SĂ VORBEASCA CIFFRLE . RădilUti, ;n comuna Comloşul-Mare, jud. mai ieftin. cu cel puţin 10% decât 
''l'imiş-Torontal, caută familia Ioan şi piaţa comercială, înseamnă că fune--
I Veronica Bodnar, Gh. Cojocaru director ţionarul, membru al EconQmatului a I Conaueeres: unui Economaf este Ioar
I ~Iar din Frătăuţii·Noi, jud. Rădăuţi şi economisit cel puţin 5000 lei, adecă te dificilA, căci circulatia mărfurilor in
I pr, Octa~' Gheorghiasa din Siret. ~ •••• '. ~_ ......... _ ••••• ~.s n'II.A.~;.:!_.~ .H~"'._" .,.~ 

,GRUIA BODNĂRESCU. refugiat din S P O It T . 
, Râdăuţi in comuna Sânnicolaul-Mare, 
I Str, Regele F'erdinand 1. ~r. 16, caută 
I [li' G201~ge Drumur, Dragoş Vicol, E. Ar. 

Zahar\a, H, Zorica, ivIircea Mutescu şi 
• Drago:) LU\3, toţi scriitori bucovineni. 
1. BALUTA TAMARA, refugiată din 

Odessa in comuna Jebel, jud, Timiş-To
, rontaI, s.e interesează de soarta dr.-ului 
, ion B;liuţa evacuat din Bucureşti şi Olga 

• Bal'.1'.~, refugiată din Chişineu. 
i -
~i""".''''''''''''''''''''~ 

.) 

PROVINCIALI! 

\ 
Venind fa 

Timişoara, descindeti la 
HOTELUL DE'LUX 

y« 
Bdul Regele Mihai I No. 1 

Confort modern( Serviciu 
prompt şi conştiincios 

Telefon: 38-40 

Inr. Of. Reg. No. 25il937. 
2045 

Favoriţii au invins cu scoruri mari 
Matohurile de football programate I gresul. Goalurile.au f{)St maroate de 

pentru Dw.nJ.necă s'au desfăşurat tn· Cosana in m. 35 şi Cif}ban in mAO a r~ 
tr'un joc de faetură bună. pri2ei prime.. Desi Ripensia. a fă(>ut o 
Poli~işa.ua C.P.B. 8: 3 impresie mal bună. in reprir.a a doua, 

(5:1). Dupli. un alert de or.ăde tatonă.rt ~nli, după un 'demaraj autentic a 
elanul studenţilor pr()duoo seria goalu- reuşit să marcheze fioalul de onoare . 
ri1(lT. c8.r~",iconferl O victorie frumoa- Form.a.ţiile ecllipelor a fost nrmăt08"~ 
să. Autorii goolurUor aU fost Andreeaeu, rea.: Ripensia.: Bal~l1l-- Steinbaeh, Ro
Buganu, cari au marcat câte trei şi deanucCioba.n, Cosma, Razga-Arde
Marcu şi M~teann. cari aU marcat câte lean. .... Opl'ea. niaş, Ladan)7i, Vod,g. 
nu goaL PrOgTeSUl: Morariu-Roman, TabOl'" 
Studenţji ati jo.eat în următoarea tOl"" 5(5hi-Ohevereşan, Coti, Cotora.ş--Se., 

ma:ţie: Boroş-Corbuş.. Nieo1aevi.ci- caşan, Eran, Malcoei, Reiu.r, Pt1r100. 
Ohira, Marcu, Ramis-Giurgi1l, Andr~ Banatul-'Vultn..· .. U 4:0 (2:0), P:rin~ 
eseu, Munte.&llu, Bugal"iu, Doo. joo mai blm şi datorită celor 4 goaluri 

I 
C.F.R.-Eleetl'ica 7:2 (2:0). In pri.. marcate de Moţ, &natnl eâ.,.,tigă net. 

ma jumătate & reprizei prime Eleetriea Old boy_Politeilhniea n 2:0 (1:0)'. 
fa(!E' îneă hnpresie bun 3. , (!!U' după~ in O e<'Ihipi Mmpnsă din foşti jl.l<,?bri a 
m.. 28 i se marchează un goal- de M- fnvins rezeT'Va Politec!hnieei. Au. mar.eat 
tTe Ba.nAu - din 11 m.. dE!("Atde treptat. Lucaei şi Ciolae. 
iar C.F,R, sesizâ.'Pld rl~"prE'SillneB. mora~ă 
marohează in lIIerle, Goalurile eeolem.lte 
fl.U 1.os1: lTlal"(':3.te ne TtJd(l<Clf" tn m. 43. Gal 
51, Bandu 55, Tl1dose 56, Pan.tea 59, 
Banilu 63, C8Jba 70 şi Banda in m. 74. 

- OLA~AMENTULl]l TURNFr'T,Ul DE 
FOO"t'EALL, dll-pă nltimele ~tate, fI!It.e 
tmnlitorul: ' 
c. :r. R. I I - ! 11 ~5 ~ 

Rj~ia--Progresul 2:1(2:0). Mnn~ 
ciM b.arnie jueătorii Ripensiei l'tu. dom!. 
n:a.t, ma.i ales In repriza dona,. pe Pro· 

Ri~ 3! 1 6:5 ~ 
Pmgre$Ul 3! 1 6:15 :t 
Electrica: 3 1: ~ 10:2 r 

OPERJl ROM.7\N~ 
VIneri, 12 Maia. 1944, ora 6 p. m.. 

11Il stngur ~l ~J: dat ea eoneul'81ll celebrej eln~ 

LUCIA BERCESCU--ŢURCANU 
fOpranl &.l~O~ Româ:nă d1ft Bueu~ şi Opera de Stat din "1~ru\ 

8e_~ta 

T o 5 c A 
I - Biletela la agenţia Tea trală Ta.maşill. Telefon:. 50-60 

• 
. Cinema CORSO Cinema 

I -

Azi, marea cDmedie modernă 

CASAcuFANTOME 
cu: Vivi Gioi, Betty Stockfeld, Paol0 Sloppa' 

ltepruentaţii 1& a. I~ 7 ti 1. lJltlma ~ta4ie tMepe la omle: 8 
a.-___________ Jumal_ ONClllL 2027 

trece cu mult deverul unui comercianf;. 
Pentru. ajutorarea funcţionarilor • 

parte din mărluri se procură de cik6 
Economatul general. care prin organeJAt: 
sale centrale. ach.iziţionează mâr'flld 
dela marile fabrici, marti producători, De 
chiar importând direct din străinătate 
unele măriuri trebuincioase. Dintnl 
mărfurile mai importante pe C::l..!.\l Eco-o 
nomatul general le :tri.'1lite Economa .... 
lor judeţene sunt in primul rând textiltI 
tip standard, zahăr, orez, piper, et~ .te. 

Legea pentru reprimarea. sabotajulul 
economic deas~menea ~rijini aprovi
zionarea funcţionarilor, intru.c.1t ,. măr-
furile confiscate dela speculanţi, se pr& 
dau Economatelor pentru a fi vândute, 
pe preţuri convenabile, funcţionarilor. 

In primul an de funcţionare Econo
matul judeţean "I'imiş-Toronta.l a primii 
dela Economatnl general m~rfuri în Va
loare de 48 milioane, iar de pe piaţa lr ... 

cală s'au achiziţionat direct mărfuri 
v-aloaJ.'f: de 30 milioane lei. 

Din aceste mărfuri s'au vândut -
primul an - coloniale în sumă de ' 
milioane, textile în sumă de 17 milia 
şi incălţăminte de 2 milioane lei. 

In acest an circulaţia s'a mărit COl 

derabil, căci până la sfârşitul lunei A 
lie, adecă in primele patru luni s'a~ 
cut vânzări de peste 36 milioane l(~ 
anume colonlale 1l,4$5.i78 lei, te. 
12,738.598 lei şi încălţăminte" şi t 
12,507.333 lei 

GRIJA PENTRU MAINE 

Conducerea Economatului. pEmtr~ 
aprovizionarea funcţionarilor şi pensia... 
nariLor publici. nu s'a gândit numai 14 
desfacerea cotidiană a mărful'u,or, ci Q 

căutat şi caută "ă se aprovizioneze ia 
mod pennanem cu toote articolele n,ecc-
şare~ a căT07' achiziţie poate intâmpin4 
oareşcari dificultăţi. Pentru a.ceasta Eco
nomatul TÎ'ln~oaTa are mereu un inven· 
taT bogat şi numai datorit.ă acestei poli
tici economice s'a put'ttt satisface o mar. 
parte din nevoile evaeuaţilor şi refugia
ţilor veniţi re('ent la Timişoara şi iA 
ju.deţ. 

De prezent inventarul Economatu.lui 
nostru are o 'L'aloare de peste 26 miliotl-
7te lei, in.ventar eaTe se primeneşte meres 
~u mărfuri n.oui, după sez~ parte C'J 
mărfuri. primite dela Economatul gene
mI, parte prin cumpăTăturile ee :;e Jtt.~ 
dc!Cl industria locală. 

In asemenea împrejuTări apToviziono.. 
Tea funcţionarilor este fonrte mu!t uşu~ 
rată. intnLedt 1" lipsă de nu.merar, i. 
vestiţiile. pentru cele trebuincioa,ţE! 1, 
face Economatul. w funcţionarii "11 
Btmt oblgo.ţi slf cumpere din vreme. P4 
datorie şi pe ",-eţuri mai mari, articolele 
ee le l~se3'e. " 

OONDUCEREA . 

Eeonomatul judeţean este C01ldus de 
un Comitet compus diD Domnii: (iepe. 
nI C. Delicea.nu, prefeet, ea preşedinte .. 
Dt. L DoboşaD. primarul Munieip~ 
Timt,oam,· AlINlMânecuţă, adminis
tl'aior fina.ncla,r principal} inspeetor L 
Dnmitrescu~ delegatul eorpu1ui dida.etie 
lJi Pavel Chirilovi~ delegatul peosioaa.. 
riJor. " 
Ftmeţkmarli tecliniei stmt detaşaţi de-

ta difen'lete autorităţi dJu Timiş~ 
intre ea.ri amintim pe D. Popa Pavel &do 
ministrator gt'Stiona.r. D. Velceanu Zet 
00, secretarul, D. Dombra\'i. Crlsta("he 
şeful secţiei fertile, D. loaD Sitariu lJ& 
fuI seeţiei ~nia1e şi Eugen Dun ... ('.8-

sierul general al Eeonomatului, fll&ri -
snnt eolaboratmi şi e .. ecntanţil eomit& 
tului de oond.ucere şi eari caută zi de zi. 
t'.a prin m11Dt"a., 7:eluJ şi prit'-eperea 161' să 
eontribne la bt1DUl mers al Economat;u. 
lui spre a satisfa(',9 pe deplin pe t.olegii 
lor funcţionari şi pensionari. ! 

Din cifrele arătate mai sus se poate 
vNlea C'.i E('nnom~fot Timi"oaTa. in mn. 
nnI ~um este ("Ondns şi impol"ta.nţa la 
ca.re a a.jnns. îndeplinefŞfe un rol etlODo
mic ~i soomllă l!'dnhil (1 in toate puu .. '>t.ele 
de vMere.Snnfem sIguri rii ('{)mitetul de 
CC'lDdmoere va t".ontinna aetivitatea sa 
1J!'Odt,~iOft..'" "pe Vl'itor., 11-inemel'itântt 
nela fUndl1nari. pentru C\a.ri mnncesc MI 

............... -.Aa laâmI... - , ., 
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I iei C1IVintul apa;re in fiecare zi.. Anunţuri 
It primMa la Admiaislraţia darului ia Str. 

MirătelU 1U'. 1. J:elefoA Nl'. 11·:8. 

"ânzări ... Cumpărări 

PALLAVICI~~I 
fost Selensky aflaţi numai la firma "U ta I FOC" ~ 

sai vea z ă i m o b il u I cart 
valorează milioanl Id 

1 
.,. vb.zare bt e&rtie.rol 'Vilelor vilă eu e:aj 

3 &pa.rt. 8,500.000, caaă !n centru eu 
etaj 6.500.000. vilă. eu 8 camere şi cu 2 
intravi1anuri tU500.000, .:asi In c.entru 4-
apalt. 4.500.000 lei, casă. In ten tru par~ 
Ueular 5 cam. 4,000.000 lei; ca31 In ceD~ 

EDMUtlD \lJAGt~ER , 
ţj '--"7 ee ................. ~.~ I 

. tru 3x3 cameră 4:.500.000, caalln centru 
i 2 apa~. 3.500.000, casă eu & apart. şi 
prăvălie 1.500,000. easi eu 3 apart. 
1.400,000, In Pârneal"ll casl cu loc mare 
800.000, In Bujaa casă eu 2 cam. grădt· 
ni cu 80 pomi fructiferi 550.000, - 10 
jug. pământ 2.500.000. 8 jug. păm1nt 
1.800.000, pământ da inchiriat 120 jug, 
Oferim casi de vAnz.a.re dela 200.000 lei 
până la 20,000.000. Agentul'a HAASZ, 
Str. Dr. t Petl'8.D. No. 3. Telefon; 22-24. 

depozit de beuturi cu ridicata 

Tot felul de beuturl in mare asortiment 
ARAD, B·'dul Regele Ferdinand No~ 57, 

Toată lumea 
face abonament de ghiati la tabita 

"FLORA" 
Arad" Bul. Regele Feordinand Nr. II. 

TELEFON 11-41 

Telefon 26·25 

IaŞi~lă. de fiTN, panglică şi diierite mo~ 
"toara la ScnambergeI'. A·ad, Bul. Regele 
Fero:nand NI'. 48 (Mil']'.ll negru). 

~groDom ftfugiat din Basarabia, sp>-!·~i· 
ftt in viti<1l1tură. verificaţie ,i pomicul
turi, caut post de administrator de moş'!p-. 

" sau vie, 8&U oriee ocupaţie coresp'J:lvA
, toare. Pretenţiani modeste. Adresa la le-

dMţia ziarului. 

Firma H. HELLMAt~N jun. "P A TEN TtI : 
_ EA' U 

Intreprindere de materii prime 
M.fc4liiiWJiîii ™ .Wf!Ii'B _ ' 

Propr.! IULIU OSORDAS 

_r Industrie de ciorapi " tricotaje 

I 

De vânza1'e 7 jrlgăre şi jumătate vie, C9Si, 
pres, pivniţă, garaj şi 1000 buc. p<>mi 
fruet1feri. Total 3,500.000 lei. Adr.esa 
Livia Toth, Str. Gh. Popa Nr. 9, Arad. 

Import·export Arsd, Str. Dorobanţi1or 59. 

Administratia Arad, Bdul Regina Maria 24. Telefon 19-53 Telefoa: 2:-59 

.. 

saa niU 

Otetul din vin este unicul care dă gust bun 
mâncării şi nevătămător organismului. - Mu .. 

I 

răturiie puse cu otet din 'vin ACE TU M 
! ! sunt neintrecute 'Ia' gust ! ! 

Fabrica Acelum S.A. R. 
Arad, Calea Dorobantilor No. 14 
Telefon 29-71. • Interurban 107 

M 

La 

R est Hur a n t u 1 ,,0 ACI A" 
+, • Mi gNSM 

din Arad, Bul. BeL Maria Nr. 11. 
Telefon: 27-11 

Cu incepere de astăzi' cântă ore h est ra, N. 
Ş E R BAN d ela Par cui "Ar o" B u cur e , t i 

I PAVEL Si LUDOVIC ROSSI 
Telefon: 21·20 AftAD, Calea Romanilor 12-14 

Intreprindere, ,pardosele de 
asfalt ,ioriel pardosire. -- Fabrică 

de articole da ciment, plăci de muzaic şi ciment. 

. GRÂUL' 
COMERTDECEREALEŞIPRODUCTE -Propr. MU1U BRi\. TU 

.~ 

M •• dal •• de 5 ............. colect ..... c:erealelor 

ARAD, Str. V. Alexandri Nr. 5. • Telefon: 17·78 . 

»CRIŞANA« 
;;;;;;;;;;;z. it ;; 5 ·f 5~,...--== 

Industria de Cânepă din Iratoşul 
Propr! George Rocsin 

ARAD, Bdul Gen. Dragalina Hr. 16. Telefon 21·16 
Inreg. (lam.. Nr. 10304l94L 

. 

AL. DANUIU ,1 T. TERENYI, larmao1,tl 

Fabrică de uleiuri volatile, esente, arome şi 
culori alimentare, materii de bază' pentru cre-
me cosmetice, diferite produse chimice. etc. 

S. 1. N~ C. • Telefon: 16-49 - Arad, Bulevardul Carol 1. Nr. & 

. "UNION" 
FaLrică de nasfuri şi arli«:ole de ., 

~ i 

N." GEORGEICU & co. 
ARAD, Str. V. Hotăran Nr. 13-17 

Telefon: 18-90 Telefon: 18-90 

, 

FRţ\Ill '1V).\ G "1 E R 
~ 

MOARA CU SUL 

., ARADUL-NOU 
. Str. Banatului Nr. 136 - Tel. 16"83' 
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REDAC'flONALE. Mierc1IIi, 10 Mal 
; sirbA,toare naţiona.1ă.. proxlmnl numAr 
I d&J'iIlol nostru, va apa.re I~, 11 Mal la 

,. oblftlniUJ• 

" .. ZIUA. DE 10 MAI ESTE SARBATOA
Pi LEG'u,A. Inspectoratul Muncit 'l'inIJ
~ aduce la. cunoştinţă publicnlttl că 
,. de 10 Mai 1944, este shbăto&re legal' 
Iblll"lastA zi toate intreprl.n3l'die Jndu.s
rWe Şi comerciale sunt inchise, In afară ele 
(fi Dlmtarizate şi cl>Ie cari an comenzi ur
~ft pentrn apărart"3 naţională. 
.. n&SOHWER,EA GRADIN.EI RENAŞ
~ Terenul de spor~ de pe ~gă. p~ul 
,,;;aii (lângă Socudier), lŞl deschide ~le 
: ':nI marele public in ziua de 10 MalU. 

t~te& sportivă R€~~ş~er~ a, f~ţio
~JII prilnăriei :M:m1cl.plUlUl Ti~:u~~, 
~~ii cU Liga Navala RomAnă, fil1ala 

aU luat toate măsurile că. tot ti. 
fi iubitorii de sporturl ssă. poată be
nu 111lDl8oi de instalaţiile necesare 

spOtturilOT pe apă, de serviciile 
.... ~'""'rllu. respectiVi, Ci să ee bucure fr 

un teren 11Jăcut la vedere ti admirabil 
de recreaţie. 

OONFl.'R1N'fE PENTRU MUNCI
D. căpitan rez. Gruia Gh. conferen

al M. 8t. Major al Armatei va ţinea 
~r de conferinţe la toate bltreprinderile 
Tim~oara. Conferinţele vor Incepe cu 
de 8 şi vor dura. până la 14 Maiu crt, 

va. vorbi despre 1legiitura 
şi-a populaţiei civile cu fron-

tot odată adu-ce tn".Ulcitorilor dela C. 
R, din Timişoara salutul MareşaluluI 

CONCURS ATLETIO. Clubul sportiv Ba· 
Qrianiooază in ziua de 21 Ma.iu un 

atletic popular, la care sunt invi
toate întreprinderile din localitate, 

va cuprind-e următoarele probe : 
100 m. 1000 m. lungime, tnălţ1me, 

Şi stafeta de 300 + 400 + 200 + 
metri; Fete: 80 m. plat, să.ritura in lun. 

aruncarea greută).il fi. .tafeta de 

OOWNIILE DE V ABA, eari !le or· 
pentru copiii timil}oreni la ţari 

arprinde in programul lor .,edinţe regu
de educaţie fizică şi sport. 

,·lENTRU ELEVll REFUGIAŢI. Mi-
Culturii NaţiQnal. ti al Cultelor 

la C'IDOftinţa elflVi1Ol" ea.re n'au putut 
situaţia matricolă fhainte de mfugie

,el urmează. a 8e adr~ pentru aceasta, 
respective In loeali tăţUe unde Re 

wa.cuate. La examene pot ti primiţi 
reulrVa pre2'lentării ulterioare a situa-
lDatricole. Neprezentarea. sit'lAţiei fOO
Ilie!. după ţinerea. examenelor, va atJra. 

după sine anularea ooestora. 

llezonuhi de sporturi pe a.pi vor 
,i ÎD. aoest an mai. multe cursuri 

Inot, in speeial pentru copil 

- fll8~RAREA PE&~ISELOR DE 
1,''''''""UdlAJ.!.o ŞI DE PJ::,S()UI'l' IN APELE 

HU~TE.ln.spectora.tu1 Judeţean d"" Va
cOlllWli-că,: Au .osit imprimatele de 
lie vâ.năto&l'e fi de permige de pe&-

. ÎII a.pele de munte. Pentru .. le &coate 
" acuila întâi lei 2500 la con1rJl CEC 

pentru permisul de vânătoare, fi lel 
1& contul CEC 10.323 pentn permis'll 
~uit în apele de munte. Se vor mai 

timbre fiscale In vtloare de lei 
pentru permisul de vA.năto~ şi lei 80 

eel de pescuit Impreună eu reciopisa 
: CEC şi timbrel~. se va mai prezenta 

permis, . cartea. de membru al unei 
pe 1944--45, Şi - -pentru permi

~ \Tanătoare - permisul de port lll'mă 
. \'Îla de pt"E'lungire a autorităţile%' inUi

pe 19H--45. 

-IlEP.\R,\ 'fii DE TROTOAR. Echipa 
,a&'allare Il Serviciului Tehnic MUnicipal 

',n~eput relprarea trotoarului din Str. Pop 
~;".-t' """""1 1, 

- BOTEZ. In ziua de 7 Mai a. c .• avut 
100 boteznl fetitei dnei şi dlui Valeria şi 10. 
si:f Grozeseu. Ceremonia a. awt loc tn 10-
cuinţ,a. din Timişoara, Bu1. Regele Carol Nr. 
15, a fericiţi101' părinţi, copila primind nu
mele de earmen ,i Darka.. 

- PERSONALE. D. ing. Vasfle CiUl'OO'l, 

şeful Serviciului Tehnic al Municipiului Ti· 
mişoara, este suferind de câteva zile. Boala. 
t) pnfflmonie, a evoluat foarte favora:bil, d. 
ing. Ciuroeu fiind de pe acum in convales· 
cenţi, Conducerea interimari a Ser'Y'ic1uluf 
~, el. ing. Pohlen, fiind fi dsa bolna'l, 
o a.re d, am. Stanzer. 

- NOUL ORAR AL ADMlNlSTBA'fIEI 
FINANCIARE. InoepA.nd e"l data de 11 
Mai 1944, orele de birou la Admini8f.raţia 
Financiară ~t percepţii s'au stabIlit astfel: 
7-11 a. m. ,4%-8 P. m. In eu de alarmă. 
aerianl, publicul este Invitat si Jl1l ploece 
pA.ni la. lneetarea ei, tntru:ett fwreţion&rii 
86unt obligaţi să daservească pe toţi cetă
ţenii aflaţi acoro, Dumineca şi In sărbăto
rile legale, bit"ourile AdminIstraţiei I}.i per. 
eepţillor f'mcţionează Inainte de amiază. 

Dea.~em<!mi. p~rcepţiile fac tncasăr1 Şi după 
amiazA.. 

- OOlUlSlA DE ATLEl'LSM A DJ&.' 
TRICTULUI Tl1\IIŞOARA organizează an· 

- REDUOERI LA PLATA DIPOZJTE.. trenamente comune p€ntru atleţii din Ti-
LOR, Până. la data de 15 Mai 1944, plata mi.şoara, indiferent dacă fac parte din clu-
impozitelor anuale se face cu O reduoore de huri, institu~ii Barl Intreprinderi. AntNna-
7% Şi mmestrial CU 5%. Tot până la IL-Imentale au loc tn feieare Miercuri şi Vineri, 
ceea,ş dată, se plăteşte e"l o reduoe:re de după masă la orele 16-18, pe Arena Ba· 
10%, obligaţia minimali la 'lmprumut. natul. ....... ~ ............. : ....... ~ ............. .. 

FAPTE DIVERSE 

Octavian Dajdea a fost depus la penitenciar de 
Cabinetul I Instru cUe pentru crima de delapidare 
Cabinetul r. iMtrucţie a lansat mandat 

de arestare, Luni, înainte de B.IIJ.i.a:ă, impo
triva inculpatului Octavian Dajdea, admi
nistratorul Căminului Nr. 2 de r.J.Cenlci din 
Timişoara. Octavian Dajd'ea a fost arestat 
pentru crima de delapidare. Cercetările con· 
tinuă la cabinetul de instrueţie, Jar ineul
patul a fost depus la penitenciar, 

Octavian Dajdea a eomis, la CăminrJl pe 
ca~ l-a administrat, o delapidasre de peste 
500.000 lei, d.t s'a d-e8COperlt pin! aeum. 
Deodată CU arestarea 98, Octavian Dajdea 
a fost destituit din postul său. 

L-a ucis taurul 
Iosif Krap, cl.e 50 ani, dela ,coala de agri

eulturi germanl din comuna Voiteni, a SCOS 
taur.l1 din grajd pentru a-l plimba. Taurul 
a fugit in grădini fi Iosif Krap li lDcerca.t 
să.! determine să Intte din nQU In grajd. 
1Jt acest timp, taurul s'a repezit la Iosif 
Kra.p, l-a tl'ân'eit la P&mânt fi I.a ucis. 

Parchetul a autorizat blmorm.A.nta.rea ea,.. 
davruhl, dispunlnd ~ medicul de circum' 
scripţie, d, dr. Drăgs.n să facă autops:ta fl 
si. InCheie actul medico-Iegal. 

Două sabotaie • 

doelictul de 8pecr.1lă: 
Toth Eli:sabeta din comuna Piş.c-hia, Sin

doar SU'Zana din comuna Pişchia, Creţa Etel· 
ca dJn Bul. Carol 38, Liubiţ.a. petr.w di'l C'O

muna Rudna, Turi Francisc din Bul. ili,:,ol 
54, lioa.n Pataticf şi Patati ai Suzana din 
'nmlşoara. Aceştia au fost 8U1"prmşi JJofJ 
piaţă vânzlnd alimente, oale şi alte mit!'. 
furi cu preţuri mai mari decit ~1-e lesa:e. 

Sinucidere 
Kovac!! Ioan, de 84 ani, din comuna !ţlll

nrlhaful RomA.n, sa sinuds spA.!ml1"lltd~-~ 
In lOO'lln ţa .. din aeea COtnutt!. Sinllci.J!lŞ!ll 
suferea de o boală nevindecabilA. tf trit!!. 
tn ultima vreme tn sărlcfe, Uri d. afbl pe 
cineva eare sl-I tngtijeascl. Parohehl a 
autorizat blm.ormAntarm ea.davrttl1rl. 

o t8nără din Giarmllh, moltte 
in urmft unui 8VOrt , 

Susana Fleger, de 18 1Jli, dta DOmWla 

Giarmata, & murit In nrma ~ ·mul 

avort. T4.nira era bJsăclnati ta luDa a '-•• 
~. uu au patut stata oiDe a pro.. 

., ~t MeSt &t'Ort mortal.. 

Secţia de jandarmi din Gătaia .. alcătuit 
acte de trlmitml In judecată, pentru aabo
taj !mpotriva inculpaţilor Broşbeanu Ghe
orghe din cOM. Scul_ IJillornăiIă. Gheorghe 
din eom. Găta:l a. Inculpaţii an. ascuns maJl 
multe piei de miel şi de viţel ~ au retu,: 
zat 8ă le predea. O. R, A, P.-ulul 

Actele au fost înaintate parchetului, E:&
re l-a frimia pe inculpaţi in tldecata trib'!-

Sunt anumite mdicl1 el ~ Fleger 
Ji,-ar fi provocat Bingtm WICIl'tul. 

Douli furturi 
Ena Mhilletctt din ~ strada (k, 

l2eral Grigorescu 1, a reelamat chesturii dte 
poliţie el UIl autor D~ t .. furat din 
l~ţl U:ngeria fi al~ obl-ecte eunice, iat 
Pavel Sărlnglu din B'll. 'Filipe9CU 7. a re
clamat că tot autori neeunca:uţi i-an fu. 
rat Mlaptea, 16 gMtti, tn valoa:re de 5.000 
Jet, Hoţi! nu aU putut fi identHieaţ{ ~ 'DO

tlţla a tnaintat acum actele dresa:be !n Cll"lză 
pal'~"hetulut, eare u~azl &l diepană. (el~ 
!egale. 

na1ului. 

Precuoeti trimisi In iudecatii 
pentru specu'ii 

& -----

Următoarele precupeţe ;f următorii pr~
capeţi au fost trimişi in judecată )~ntru 

uz aLE Mil .aH 
Nemângăiata mamă.: MELANIA VLADA, ad:"lce la C\Inoştinţă rudelor • 

prietenilor fi celor ce l-an cunoscut, că se .împl1ne5C 6 luni dela trecerea In 
cele atere a dragulu::i. I)i singurului m-eu fiu : 

VLADA SOFRONIE 
In vârstă ~ 22 an' 

mod in accidentul de tramvai de )I\.ng!f. cinematografUl J,Capitol" ~' 
Sfânta. pomenire II iubitul·~i meu fiu ae 'Va fa~e J.oi, ~ ~ai 19H~ la 0:e 16 

12 când se va. slUji O pomană la b!se rica ortodoxa d'ln Tlm~ara-Eh.sa.betm. 
, La &1 -

Il 

~ ______ ----------------------_.----'_.'M'_-~----------------~···~- ~----~ 
CETATENII 

Asiguraţi-vl 8.\'utul, contt11 bombe lor incendiare ,cumpărâ.ud din timp 

EXTINCTORUL AIROMAX" 
'~(apa.ra.t d-e s-tins lncendii), aprl)bat de Oomandamentul Apăd,tii Pasi'."6 dela 

AI RO" 
" d n 

- ŞF,ZATOARE M. L. SAmbătă 14 Ma-iu 
,~ o~le 4 du!,ă roasă., secţ1a M, L. "Fa. 
l,:a Unită de Lacuri şi Vopsele", aran
;~ () şez~to'are in sala. festiv! din st'l'9.da. 
. ~g nr. 6, Progranr.1l va cuprindoe c!n· 

_ . \~ti. naţionale, declamaţiun1, eU. ' 

- DONAŢIE PENTRU REFUGIAŢIl 

MOLDOVENI. D. Pompiliu Şerbe.scu avo
cat fi ziarist a donat pentru fondul de aju
torare a refrlgiaţilor moldoveni suma de 
}ei 10.000. 

- DARURI LA SPITALUL PlARIŞTI. 
Răniţii dela Spitalul Z. 1, 517 Piari~ti elin 
Timi4oara, mulţuIl1e8C dfn suflet tuturor 
salariaţilor Uzinelor 1. E, T., care in zina 
de 7 Maiu, au dat In sala festivă a Spitalu
lui, In frunte cu domnr.u Director al Uzinei 
un reuşit progTam distractiv, juC'ând piesa 
"Cuiul lui Pepelea", producându-se clipe de 
mA.nglere. După terminarea Festivalub'll 
s'au distribuit frumoase daruri, ca vin 00-

zonaci, fnptul'ăj ţigări ~i chibrituri, ' 

- ORELE DE OONSULTAŢn PENTRU 
FEMEI LA CASA CERCUALA. Serviciul 
medical al Casei Asigură.rllOl' Sociale, a. 
nunţi. ci dill cauza fmprejurărilol', COIlsul. 
t8.ţUle mediMle pentru femei se fllo zilnic 
dela orele ~1 p. m., fncepâ.nd C1l data de 
12 Mai ert. . 

- SEMINŢE PE.i.'\fl'RU INSAMÂŢAREA 
PEPINIERELOB COMUNALE ŞI ALE E
FORIILOB DE PAŞUN1. Serviciul Silvic 
Judeţean din Timişoara, disttibue contra 
C<.IM: seminţe pentru pepinertile com.unale 
şi ale eforillor de păşuni, din speciile : saI. 
elim glădiţed ,t aoerlne. Comun-ele au fost 
somate prin adrese speeiale msă le faocem 
C"moecut fi pe &eeaStă. cale să-Şi trimiti 
delegaţii pentru. ridicatfle& eemlnţelor. 

- APBOBABI DE REGULA.~ 
Pret9ctura .hc:'!~ţtIlui Timiş..Torontal a a
probat cU NI'. t'227 !1egU1atttentul pentru or
ganizarea servidIlor fi birourilor 'a.dn:lmis
trath'le oommuu~ .. comunei Nerău Desse. 
m!!ID1 .. toet aprobat eu deeizirmea N~. 22.944 
~lamel1tul pentru organizarea ~ funcţio
narea Berriciului de curi.ţit eoşurnţ> al ace. 
I~qi comune. ' 

- DElA LECrORATUL GERMAN. 
Conferinţa LectontWr:J,t Gel'mBll. a fost 
am6nată, din taua _bă.tor:ii naţionale, pe 
Miere.uri, 11: ltfai. ~! i,;.. i ,:. : • 

- DANIfLE ŞCOALEI PRDUBE DIN 
ORŞOVA. Gimnaziul mixt din Orşova, 
a.ranjâ.hd o serbare Şcolară. a adunat un 
fond de 25.000 lei, ca~ .m fost donaţi bi-
881'ic1i ort. române din 100. pentru cumpă~ 
rare& de odljdii. Claa k a organizat o 
~ al cirei ftGit .. 22.100 lei & fost 
dooDN 800. Crucea. ~ ti1iala Orşova. Da 
Sf. Paşti. elevii au dOIlat răniţilor din Băile 
Hereulaue: 212 pa.chete de prăjituri, 37 pa* 
chete ţigă.ri, 29 căl1t potaJe şi 368 ouă ro
ffl. 3 p8I'eclli d«&P{. 5 per, mănuşi şi 2() 

kg. făină albi. 

OONCUBSUm DE TIR. Inoopând cu lu· 
na Iuni"il vor avea loc la Timîşoara coneur
nri perlodioo de tir. ]a care vor participa 
toţi elevii fi premiDtarii aflitol'i în Timi· 
şoara. 

- DELEGAŢIE LA lH~":'';:'.L'i..RUL 
CUL'l'UBIl NAŢIONALE. D. profesor 
Radu Petre, directorul învăţămâutului pri· 
mar, normal Şi seminarial, a fost msărcînat 
si ootldud. di~cţii1e din permanenţa minis
terului, pe tot timpul c&t 1"8. dura situaţia 
de eY8.C'J.al'e, precum şi a supraveghia ave. 
rea m1nisterului ~ pe loc. De~izia • 
apărut In Monitorul Oficial de (Iri. 

B~ijuterie modernă 
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Câte avionane au fost doborite cu ocazia bombardării Capitalei 
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BERLIN, 9. (RadoT.)- Cercurile com.
petente militare din Capitala Reichuh.â, 
!tecWră cd marea ojens~va sovietica in
~epută pe jrontuL de Răsărit în. .ziua de 
26 Ap1'itie s'a terminat cu. un succes de
fensiv complect pentru trupele germane 
şi cele aliate. Opririle periodice ale 
a~acttrilor sovietice obseTvate din ce in 
ce mai des, pe frontul din Răsărit, sunt 
dutoTite, după C'.~m se observă la Ber
lin, pieJ'deriLoT ext,'em de sangeroase in 
material omenesc şi tehnic aL so
vlcticitOT', astjd că, comandamentul .'10-
vieUc se vede mereu silit de-a regrupa 
forţele şi a aduce rezerve noui în bătă
lie. Nici cu sistemul ina<l.guTut în ulti
mul tmtp, de-a da atacuri plLternice pe 
un sector ingust, nu a dat rezultatuL aş
teptat ceeace s'a dovedit in deosebi cu 
p1"HejuL atacurilor pe ambele mahtri aLe 
SiretuLui. Ofensiva puternică desLanţuită 
cu 2U divizii de injanteTie, mai multe bri
găd blindate şi "egimente de avia.ţie s'a 
tlTdbuşit ceace înseamnâ pentru SOVle

tici o surprindeTe cu atât mai mare, 
deoarece comunicatul oficiaL din Mos~ 
cova, vorbise mereu despre oboseala şi 
desorganizarea trupelor germane şi a aha 
ţHor Lor, Azi comunicateLe din Moscova 
se mărginesc de a anunţa că pe frontul 
de Rt:.sărit, nu e nim1c de semnaLat sau 
admit puternice contraofensive germa
ne. Nimicirea atacuriLor inamice se da
toreşte afară de eroismd tr~'pdor ger
manO-TOllUme în bună parte şi tacticei 
noui introduse de Comandamentţtl, Ger
man în aceste lupte precum şi nouiL01 
arme din cari avioane~e speciale intru 
combaterea blindatelor, au un roL pre
ponderent. Cu ajutorul acestor avioane 
s'a distrus U:n număr foarte mare de 
care blindate' ~ovietice menţionând in 
'lcdaşi timp· ta Berlin că întreaga' în p 

semnătate a tacticei noui germane se va 
dovedi numai cu. prilejul adevăratei 
ujensQve sovietice din primăvară, adecă, 
când Comandamentul Suprem German, 
va pune în aplicaţie marele lui plan 
.;trategic. Acest plan se porneşte pe baze 
€.xact calculate şi bine pregătite astfel 
că atât oprirea definitivă a inamicului 
precum şi îmbunătăţirile de poziţii 
anunţate de mai mult timp, fac parte 
integrantă din acest plan. 

Lupte mai însemnate s'au dat ieri pe 
fomtul din Răsărit numai in Crimeea, 
unde un atac deosebit de vehement dat 
dinspre sud către capul de pod Seva
stopot, a dat rezultat. 

A vloane engleze au atacat 
vase Bor~egieD e 

Rt~RLIN, 9 (RADOR) TR"NS~IITE: SE ASUNŢ Ă OFICIAL CA,CU PRlT,F.JlJL 
ATACULlJI AVIAŢIEI ANm.O-A~U~Rl CAN"~, CONTRA BUCliRt~~'rULUI, IN 
NOAPTEA ~PR"~ 7 MAI ŞI IN ZIUA D ... ~7 MAI. YANATORII ROMANO-UI';RMANI 
AU DOBORH' 40 AVIOANE lNA"UCE, lUAJORlTATEA :FIIND CU CATE4 MO-
TOAR]<~. . 

IN NOAPTE Dl~ '7-8 ~I:\IU, AVIAŢIA ANGLO-AMlmICANA A INTUI<:-
PRINS DIN NOU, PR"~Cl1M ŞI IN ZIUA DE 8 lUAIU, ATACITRI CONTRA CAPI
T.U.I':1 PRICINljL~D NOUl PAGUBE IN CARTU:R"~LI~ LOCUIT .. ) ŞI VICTUIt;, 
cu TOATE, CA SPlTALJojLE SUNT VIZffiIL SI<:JINALATE CU CRUCEA ROŞU: 
ŞI ATACUL S'A DAT ZIUA, l\oIA,JORITATEA LOR, AU FOST LOVITE IN PLIN, 
CAUZAND ::UUI.TE l'ICTllIn~ INTRF:: C }~I INTI'~RNAŢI. 

Un nou atac de teroare impotriva 2erlinului 
Bt:RLlN, 9 (Rador). - Ati înainte de be şi ,'ictime, om("neJ!lt.i. Aviatorii ,i "ana-

nmia·7ă a pătruns o fonTmţ;iuM mai puter- torH ~rmani au Întâmpinat inamicul d~ja 
n~{'ă dt> aviaţie anglo-arnel"l('.ană pe terito- la gra.niţa 1ă.rii. DffiSUi)r& {'.ermani~i oon
riul Rel<,huluj şi &. dat /oiub !;Cuiul norilor 
Un nou atac de teroare contra Berlinului. trale foi'au dat lupte aeriene extrt>m de vio~ 
Vizibilitatea a fOlOt absolut rerlu~ăt & .. Ucl I h'lnt.e. Aviatia inamkă a aruncat de aUfel 
că al'ioant>le inamicI' au aruncat bom bel e bombe şi deasullr& unor localităţi În Ger
lor rări &. ved.e.a oraşul. Au pricinuit pagu- mania centrală. 

A nglo-americanii continuă să arunce jucării explosive 
. BI'~LGRAD, 9 (Rador). A\'io.ţia britanică I 

a dooorit deasupra Cro!l~i un a\ion Il,'6r~ 
man de Cf\l('.ea Roşie, "inlii-nd o.sf~l din n01l 

dl't'lltul ginli1or. După. cum !Oe anunţă din 

Belgrad, Jitan~terii aerului continuă. q 
anmoo cutii, paha~ ~i ieoane sfinte şi alte 
oa1ecLe lY-,! • .j, <,onţ.inâ.nd explos1\'e şi peri
ditând asUel populaţia chilă ncvinontă. 

ARg1o-americanii trebue să deschidă al doilea front 
Berlin,9. (Raclor). - Genernlul avia, 

tor sovietio Juraniev, scrie intr'o re' 
visti militară, că anglo.oamer:(·anii tre
buie .s11. desohidă cel de al doilea front. 
deoareee o victorie asunra Germaniei 
nu se p0ate realiza 'numar ou atneul'i ae' 
dene. Pentru realizarea suceesului dorit 

e nevoie de o armată bine înzestrată şi 
de o armată cu inima in piept. 

Ziarul suedez "Svenska Dagbladett" 
serie de altfel în legătură CU invazia, că 
şi marina de războiu germană este un 
pericol serios pentru opernţiuntle de de
barcare, cari trebuie ţinut în evidenţă. 

o crâocenă luptă de infanterie la Est de frontul românesc 
BeJ'JiJl

J 
9. (Radnr). - Infanteria ger

mană şi artilel'ia. antitane sprijinită fillld 
de mai multe sute de aviOane de luptă, 
a intreprins un atac surprinzător 
contra. unei poz;iţii inalte şi puternic a' 
părată a "sovieticilor la est de aşa zisul 
"frontul românesc". După ce un grup 
mai mare sovietic a iost izolat, cu excep
ţia a 100 prizonieri, distrus complerot. 
punctul strategilO a. fost ocupat, cauzân. 
du'se inamicului considerabile pierderi 
de tunuri şi (',are de luptă. Pe frontul 
central inamicul a rămas şi eri în pasi-

I vi~te. Pentru dezast~l jnamicului su. 
'rent pe frontul de răsărit, e earac·te

rlstio că el a pierdut în timp de 2 zile 
386 tancuri, 9-2 tunuri şi peste 100 
avioane. 

La SevaBtopol atacurile repetate ale 
sovieticilor dinspl-e nord şi dinspre sud, 
au continuat toată zhla, sprijinite fiind 
de artilerie şi mai ales de aviaţie, care 
a luat parte cU tot efectiwl ei. In urma 
luptelor aeriene foarte crân'Cene, avia
torii români f;i german.i au doborât 90 
aviane, iar artHeria antiaeriană incă 33 
avioa.ne sovietice . 

Citarea pe Naţiune a unei divizii 
BUCUREŞTI, 9. (Rador) - DI Mareşal , spatele trupelor aflătoare în desprindere. 

Ion Antonescu Conducătorul Statului a Ia.r în ziua de 16 Martie ~iaşi divizie Gen-
semnat unnii.torul ordin de zi 59, din 8 Ma- pând mai multe localităţi a deHChis dro-
iu: In grelele lupte dela Nico]aev divizia 
4124. s'a dijiltins cu prilejul 1L<;lgurării mi.,.. mul de retragere spre \'leSt. Pentru înaltul 
cărilor de desprindere ale trupelor germa- spirit de sacri1iciu, jerlfă şi eroism. pre-
ne in mod deosebit, fi('JS!)lngând &.t&curile cum fi pricp.pere În arta de ră7.boI arăta-
inamicului date cu mari forte şi anihilând tă de ofiţeri, slloofiţ.eTi şi tnl1l'ă curagioa-

in _m., tim" o in~Fr"::;-1 in di~i~;:ii:" Naţiune. I 
B e r li n, 1) (Rador) transmite: De pe glo-americane au ~tacat de două ori 1n Se'C-

suferit pierderi foarte grele în focUl' 
centrio al artileriei gHmane. &! . 
la Berlin că şi in l'€giunea capului de 
Nettuno s'a terminat o epocă. ea~ l 
sub semnrll iniţiativei germane. 
germ;me. au fost simţitor inbunătăţite . 
fel ca o mcercare a nouei ofens:ive a 
celui se aşteaptă cu mult calm. In 
Cassino Şi la Coasta Adriei inamiCUl 
pregăti::i pentru o ofensivă nouă. deşi 
camdata domneşte şi aici calmul. 

VHtoarea invazie .a 
(falia p("J't·e~t pr@,ă; ~, ·1 

MILANO, 9. (Ep.) - Viitoarea 
a continentului va găsi Italia 
pregătită pentru apărare. 
l~ene de pe Marea Tireniană şi pe . 
bca au fost prevăzute în ultimele 
luni cu fortificaţii gigantice. 

Aceste fortificaţii, inspectate dt 
mareşal Rommel, sunt CE-le mai 
nice fortifica ţi de coastă pe care I 

avut vreodată Italia. 

Japonezil au oeupat 
Keneieng 

Ciung King, 9 (Rador), - COl!lllllim 

oficial chinez admite că japone:di au ' 
oraşul Kencieng. La carUerul general 
nez sunt temeli că eele două colOane . 
neze, cari înaintează din d"irecpt\ 
către centrul Chinei se VOr uni fi vor , 

riclita şi mai mult capitala. 

laalatarea trupeJor ___ , ........ , 
In ehi_a 

S an g h B i, 9 D. N. B. - Cu o 
nebănuită, trupe japoneze foarle billle 
pa1:e sprijinite de tan:curi, şi aviaţie au I 

intat Duminecă, venind de către sud~, 

nă in 8uburbiile oraşuJrJi Loiang, Ol1f 

mare importanţă strategid ~ ealea 
Lunghei, după eum anunţă' o 
dela Ciungking. 

Contribuţi •• ne minhnale 
reţi. In IntregiRle dia 

.alarul .cadeat 

Bucureşti, 9. (Rador). Ministerul 
nanţelor face cunoscut că . 
le minim ale ale salariaţilor, 
rilor publici şi pensionarilor se 
ţine in întregime din salariul 
însă se vor plăti avansuri din 
lunilor următoare şi plata 
lefuri şi pensiuni dela 
vrie se va face cu anticipaţie şi cu 
inaintea ~cadenţelor normale. 

Refugiaţii cari •••• 
la aoal po.t ta termea 

zile, •• nt demjsionaţl 

Bu.cureşti, 9. (Rador). Ministerul 
Interne, aduce la cunoştinţa 
funcţionarilor de Stat şi ai . 
ţiilor locale, refugiaţi, cari au 
repartizare nouă de activitate, că 
consideraţi demisiona ţi dacă in 
de 5 zile nu se prezintă la locul de 
că. 

OSW, 9 (RADOR). - UAl MULTE 
AVIOANE BRITANICE KU ATACAT 2 
V .. \SE DE PESCUIT NORVEGIENE, RĂ
NlND 6 PESCARI CU ARMELE DE BORD 

frontul din Italia să anunţă. că. trupele an- torul Aprilia, îmă au fost respinse şi au .... , ............................ _._._-......... -_ .. _ ........................... ~~ ... ~ ................ ., 

14 avioane doborite 
de.supra Italiei 

C .. i r OI 9 .(Rador) transmite: Coman
damentul aliat din Mediterană. a a.dmi5 că 
teli au fost doborite deasupra Italiei 14 
.. vioane aliate. 

215 mii raiduri 10 RAsă rit 
B erI i D, 9 (Rador). - O- f1"til~. aeria

nă germană 3. intreprins ieri pe frontul din 
răsărit al 25-lea mii de raiduri.Această 
cifră nu conţine acţiunile l:! diferite teatre 
.le lupt~ întrf:prinse illaintea campaniei 

,din est. 

La nord de laşi atzcurile bolşevicilor zu 
BERLlN, 9. - Dela Cartierul gene-

rlli al Fiihrel'ului, înaltul comandament 
al forţelor armate wmunicli.: 

In regiunea 8evastoJlill contimlă lup
tele grele. Cu prilejul defensivei puter
Dieelor atacuri aeriene au fost dQborîte 
de avioanele de vânătoare şi de bă.tălie 
germane 46, ial' de artileria. antia.el·ia. 
nă alte 10 aparate sovieti~6. 

La nord de Iaşi. puternieele atacuri 
ule bol,'il6vicilor au ră.mas fări rezultat. 

}~ormtlţiunt aeriene germane şi româ.
ne a~ atacat eU efpe,t la. nord ",te Tirus
pu], III ,"ud est de Siret poziţiile de pre,gă.> 
tin; alb duşlDiJJ1ulni. 

La capul de pod Nettuno câteva 
atacuri locale ale inamh~ului au i'ost zi· 
dărnic.ite. 

Locotenentul de rt-"'l.ervi. din marină, 
PoUmann. (~omllndantUI unUi vânâtor de 
submarine a scufundat in Mediterană. 
cel de al 16.1ea submarin. 

In fa.ţa eo& .. t<ei nonegiene de nord au 
fost nimicite de unităţi navale uşoare 21e 
marin~i de războiu in colaoom,r.e cu forţe
le aeriene, \'rdete rapide sonetice., Artileria 
de bord, vaself'1 d~ siguranţă.. precum şi 
vânătorii de escol·tă au doborit 13 aparate 
inamiee. 

Bombardlere anterican~ au inh't'lpl'ius in 

rămas fără 
cursul zilei de eri repetate ataenli 
impotriva teritoriulllÎ Reic.hului. Ele 
aruncat asnpra capitalei Reicbului li 
regiunea Braunschweig bombe 
şi explozibile, cari au pricinuit pagube 
clădiri şi pierderi in rândurile 
civiJe. 

Forţele de apărare antiaeriene 
au nimicit 86 Mioane americane 
Ti 6S bomhardiere cU patru motoare· 
supra. teritoriilor ocupat.eo de ,-est ti 
doborîte alte 16 avioane, In noaptea 
tii câteva. avioane britanice aU 

bombe în rt'giunpa OOj,Rabrilek. 
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