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:e PROCLAMATIA DLUI MAREŞAL ION ANTONESCU CĂTRE TARĂ PoHtica mediterană rusa 
l' 
'e Atacul terorist asupra Capitalei. Tinuta exemplară a populatiei din Bucureşti 

Berna, 5 (tp.) - Ziarul elveţian "Bas
!€r NationalzeitUng" vede în politica. ro~ 
să faţă. de Italia o lovituri de şah im· 
potriva Angliei, prin care se mtenţio
neaz!i să se creiere o Contrapondere îm. 
potriva sitUaţiei dominante a Angliei in 
l':aTea Mediterau:ă. Stalin susţine pe Ba
cotlio şi pe de Ga:ulle din cauza că nă
cro.jd ueşte, că aeeşti doi împreună eU Se
victele să. se ridice impotriva unei hege. 
monii britanice în spaţiul mediteranean. 

:. România a fost lovită În numele civilizatiei pe care n'a necinstit-o niciodată 
\ 

~.. J.c:tu.aţia. pol.ili.cd 
• mv-

•• 
II ,. xemplul conducerii britanice de u 
l' () întrerupe transporturile de a~a-
II ment către Turcia, Il fost u~t.Şl d: 
.. ' ,statele Umte. Nu s'a declarat oftctal cu. 

ilceastă măsură este o consecinţă a ati
tudinii Turciei faţă de cauza aliaţilor şi 

! nici că ar fi fost provocată de prelungi
rea tratatu.lui comercia~ turca-german. 

Versiunea oficială este că în aj'unui 
marilor ofensive, s'a decis a se trimite 

~, materiale de războiu numai spre teatrele 
~ , 
t de luptă unda ele vor fi mai fo~ositoare. 

Comentariile care se făceau aici cu ,1 
~ privire la această chestiune, eraU cele 

mai muLte in sensul că hotărîrea guver
nului american nu prezintă nimic sur

n prinzdtor, fitndCă ea era aşteptată ca un 
semn de solidarizare cu poLitica britanică. 

) Cwn ştirea a venit tarziu, ziarele tur-
ceşti n 'au avut inct1 1,reme să-şi Sp1LftJ 

ă' părerea Lor, dar în genere nu se aşteaptă 
l; nimic deosebit, probLema aceasta a Si8~ 
.. tării trallsporturHor de materiale fiind 
a considerată ca un fapt consumat încă 
:. din momentul când Marea Bri.tanie a 
~ luat cunoscuta ei hotărîre. 

In schimb, atenţia cercurilor din I$~ 
~tanbu~ răm<i.ne continuu atrasă de evolu
,- lia militarii şi politică din sud-estul E'u
e ,"opei, după cum un deosebit interes se 

acordă manifestărilor politice din Italia 
•. de sud. 

Ch.estiunea abdicării RegeLui Victor 
Emanuel continuă desigur a fi cea mai 

, spinoasă. Se ştie că împotriva lui şi a 
MareşaLului Badoglio s'au ridicat în pri
mul rand cei doi şefi liberali, Benedetto 
Croce şt Contele Carlo Sjorza. Acesta 

.. ; din urmă a declarat Dumînecă, wlui tri
mis SpeCLaL aZ Agenţiei Reuter, că ar fi 
.. foa?·te satisfăcut" dacă regele Victor 
Emanuet s'ar da de o parte jă1'ă a abdi,,;a 
format şi ar trece puterile sale unui loc
ţiitor. 0 asemenea retragere ar crea, Q; 

spus Sjorza. o nouă atmosferă mOlU~ă, 
cuprinzând mari posibilitati de "renaş
tere politică şi militară". Abia după 
răzbm ar urma să se decidă forma gu
vernU<~H şi tot aWJLci sa se hotilrascu. Jie 
Monamw Jie Rl?publ~ca. Cont de Sjol'za 
a pretaZu.l; că s ar muLţumi chiar şi cu 

, fo'tmuLa u.e inLocwre a regeLui prin t>rm-
cLpe~e Umuerto, cure, ţii I a să se urce jor

.: maL pe L'run., ar au ustjeL na~te1'e unui 
, compromIs ce ar salva pană la termina
'i rea războiuliu aparenţele. In aceste con-
: diţii, SJorza s'a declarat gata să susţină 

un nou guvern in care ar fi reprezentate 
toate partidele. Dar, a sublimat frunta-

1; ~ul hbe1'al, un asemenea guvern ar t're
I bui in mod evident să fie compus d; '. 

elemente cu totul diferite de acel ea din 
caTe este alcătuit guvernul Badoglio . 

. ~ Ori, se ştie că declara ţia complimenta-
, rd făcută de Ercoli a tăsat să se înţelea~ 
9ă că comuni§tii ar fi gata să facă parte 
chiar dintr'un guvern Badoglio, lucru 
c.are este în col'ttradicţie cu cererp.a de 
creare a unui guvern cu totul nDU

1 
fOT

mulată de contele S!o.,-.g. 

J)m'Ul'e~ti~ 6. (prin telefon). ru.ar~a
lui Co-na-uca.tor lon Anton~scu a ~a.t ur
mătoarea proclamaţie: . ' ... MIi ... ,_ 

care Zid un Semn al suferinţei, capitala 
hoastră a fost az.i loviti neomenos. 

~i'r1ANI) ROMANI} 
in aceSte Zlie gn~,u~) în care srmtele hota- CĂ ACEASTĂ FAPTĂ A INJOSIT 
re ale la.rii sunt din nou amenioJ«ite şi I:"l NOI C~~INŢĂ, OMENIE ŞI 
când noi le servim cU sângele nostru, DREPTATE, PENTRU ACEASTĂ l.(). 
.. aud fraţii nlţitl'i Il1()!UOVetll au pă.riJ,sil. VITURĂ NEOMENOASĂ PE CARE O 
um nou ~J~ J.o.r în faia turtJUJlei PRIMThI IN CEA MAl GREA ORĂ A Politica rui Stalin 
mzboiUJiui şi tJând braţele noastre s'au ISTORIEI NOASTRE, PRIN JERTFA Gen e va, 5 (tp.) _ Ziarul elveţian 
ueschls protectoare pentru a preintâmpi.. NEVINOVATĂ A BATRANILOR, MA- ".Jourual de Gene\l-~" analizează poiilica 
Da aces.. pericol~ azi când ne 3p&ru.lD !l.fELOR ŞI COPllLOR, PRIN PIERDE- lui Statin }l ajunge ],a collCNlzia ca dieta-
crucile stIit.moşilor şi gândurile noastre l'EA CĂMINELOR NOASTRE, EU VĂ tUrul dela Kremlin are pentru fleaue 
S6 Întorc din DOU Spr6 apărarea avutu· CER IERTARE, ROMANI, IN LOCUL ţară şj pentru fiecare problemă. mai 
lui nostru· în 10C!Ul înţelegerii şi tlre'ptă.- CĂLĂILOR NOŞTRl. multe cărţi în ~rvă, pe (Bre le joacii. 
tii din partea aoolora pe c~ noi nj~ după. situaţie. Partidele comuniste din 
odată IIU i"am atacat Şi faţil. de cari DOI ROMANl~ 1 t!ii~ritde ţări sUnt pr .. a slabe pentru a 
stiam să. pă. .. tram rooun.oştinţa pentru Poporul nostru DU va pierde Pl'ntru' putea susţine siiflgnre în măsură satisfă-
trecutul nostru, a trebuit să trăim oro- această faptă, cărei n lipseşte eonştinţa cătoare va. .. t€'le planuri politice ale lui 
riIe unui bombardament ca.re a secerat Şi onoarea~ nici eredinţ,a. În Dumne<.leu şi Stalin. Din acC'asti canză ;l('J('St{a partide 
De\'inovate mame, moşnegi şi (!IQpIi~ a nici credinţa. În drflptate, f"ăei popoMll au primit mi .... inneoa de a jur~ rolul de 01'- . 
adus la sapă de lemn familii şi a. smuls nostru ştie că dreptatea. nu este un cu,. ganizatoare şi de a fofJnaJolnSlndu_se de 
din inimi credinţa. vâ.nt gol care distruge UD treout intreg p'c\role Daţ1oIL'tJistt> ,.fronturi patTioti~09 

Un popor chinuit, care SeCole intreg-i p. J'ntr'o ~oviturlil. Dt'mll---x • • m- ~. 1" 
I .. (JOU'>D ŞI.. 1ŞNi-r1 popn are • 

a. stat ca stânca creF:!1inătăţii şi IL civili~ D~ aceia vă cer 0t1rajul nesdrun(,ina.t şi 
zaţiei în mijlocul tuturor imperialisme- oredinţa n~runcinată in Dunm6ZeUl 
lor. un popor' curat şi drept eaTe nicioda-. nostru ~i hot.ărârea fennă să ne apărăm 
t~ nu a păcătuit faţă de nimeni, un po- drepturile. 
ror care Î!'li apără Cu sacrifkii existen- AdAvăratele popoare nU'~i scriu vl~to
ţ2. şi O'loarea sa, in timp Ce alţii îl dis- rHle in ~nun('hi ei eu fruntoo. ridh'ată 
1 rug' fă.ră milă si l-au păr~<;it în m;jlocul t:ă1'1 {,ivilizaţia lumii rare ni a fost oren
furtllnPi. un po-por ~~rE' nu caută altc~- satA de nişte oameni pE' .. ari n(tl nicioda.r 
va decât p~stTarea fiintei pe care el tă nn l-am ofpnsat are nmi mtdt ('a orJ$ 
lJi(';o(l,ajli n'a n€'Cinsfit-o. I r-ânll npvoi('l de mâna Doastd$, tie inima 

OC''9pitală ridicată prin străduinfele n~·ltgtră Inptitol\re şi de unifl\tea noas, 
lh--col(>lf'lr si în care fiecare cărămidă e tri, 
ne suflet. fir-care prltg' o jertfă, şi fie- eli Dnmnt':zen inainte . 

Ziarele ungare despre noul curs politic 
iJrdapeStU, 5. (tp). Ziarul ,,Ftigget- l'arte că sistemul Măturat a per

g-etlen",~g" scrie ca Singura cale adevă- lll.is şi a încurajat O astfel de Bi~ 
rata e;:;te aceea pe ca, e a pornit GOm- tuaţie. In felul acesta. a tâ.rât ,rin no
bOl:>. 1"'olili,-& Ul1gară din ultimii ani a rviu onoarea naţiunii.. Realizarea su
fest pro;:;t;ta şi il1au~ în eroare de prill- }.\erficială şi nehotărâ,tă a legilor anti
C:piile marxi::imului iudaic, de libera- evr~eşti a avut un rezulta.t tiăunător a
l: sm ŞI umanism. D.n mocirlă şi întune
.::-ec w..a regă.:>lt vechiUl drum. NOi cre- sltpra Vieţii publice. Eu;.opa luptă acum 
rll'm în Victoria finală, în renaştel'ea l~ viaţă şi pe moarte înpotriva inami
dreptăţii socale şi într'o Ungarie liberă (.Ului, în spat-ele căruia se află iudais

Guvernele Angfie; şi Statelor Unite 
anti-catolice? 

Roma., 5 (tp). - După o ştire,.trans
misă de postul de radio al VaticRnului, 
cardinalul Cappel0 din Bue-nns Aires it. 

răcut o întâmpinare prin care cere L'a 

oraşul Roma să fie cruţat d~ grozăviile 
atacurilor teroriste. Mai departe, postul 
de radio al Vaticanului a comul'ieat ei 
arhiepiscopul cardinal a inaintat al doi
lea prutest energic împotriva bombar
dării Romei. Cardinalul a declarat că. da
că aceste proteste rămân fără efect se 
poate trage concluzia că religia catolie.3. 
nu se bucură de nici o atenţie Şl respect 
ain partea guvernelor Marei Britanii ŞI 
Statelor Unite • 

Demisia primarului general al 
Budapestei ~ i a mal multor prefecti 

si ferici Ia. L1ul mondial. Nu mai este vreme pentru BUdal'e.5ta, 5 (tp). _ Conform dispo
. "Istoria Ungariei a ajuns la o nouă mo!iciuni sentimentale; măsurile trebue ~iţiunilor legale, din cauza sL.himbării 
l'f,scruceH scrie mareşalUl Ruszkay in f".ă. fie tari ca granitul în aceste timpuri guvernului mai mulţi pretecţi precum şi 
,Magyarsag". Vremea îndoelilor şi ne- gl'ele. Umbra bolşevismuluj asiatic se primarul general al oraşului Budapesta 
hotărâd a trecut. Toţi din această ţa- apropie de înălţimile Carpaţilor. A Ve- şi:.au dat. demisia, care a fost primiti I 
ră trebUe să recunoască acest lucru, Na- );it vremea faptelor. Noi declarăm că 10- de ministrul de mterne. Funcţiunea de 
ţ:Ulwa nu mai poate rălxl.a ca o mână de eloI Ungariei este ,fără Cea mai mică in- primar al oraşl1'lui BudapeSta este deţi. 
Oz,meni orbiţi să otrăveuscă morala po- toarcere sau şovăire, alături de GeTma- nută, până. la numirea unui nou primar 
porului. Ruszkay a declarat mai de- nia naţional-socialistă. general, de primarul Szendy_ . __ ..... ------............. -............. ~ ................... -.. -............ ~ ............... ... 

bâmbardiere anglo-americane au atacat • eri Un mare număr de 
Capi (:1la / priclnuind pag~be şi victime' În rândurile popUlaţiei 

B u (' u r e şti, 5 (prin telefon). - Co- ŢINUTA EXEMPLARA Ilimpul bQmbardamentuJui: "Aceste fiare 
ma'lldamt'utul de Cap-eteuie al armatei a A POPULAŢIEI DIN BUCUREŞTI trimit copiilor şi femeilor noastre un Sa-
(ht următorul romlintcat asupra opera- lut dela ROO'Sevelt!" 
ţiuuilor diu ziua de 4 Aprilie 1944: B u cur e.ş ti, 5 (prin telefon). - Imediat după încetarea, alarmei se pu~ 

In Easarabia de mijloc şi în nordul PopuJaţia bucureşteană a manifestat în t.ea observa măsurile de ajutor luate din 
R[fCO\'Ulei nici o operaţiune importantă.. timpul atacului de eri o ţinută exemplară timp. Inrepând cu ajutoart'le între vecini 
In cun.nl zilei de azi Uil mare număr d>e până In pun.er('Q în mişcare În stil mare 
bombardkre ang1o-americane a atacat şi ac.e1 spirit de a~ltol' ~jp.roo ea:e s'a a pompierilor şi a ambulanţelor aUl0mo
f'apita1a. S'au pricinuit pagube şi victi· exprunat sponţan I!l SpeClal1n cartl(~rele bile şi evacuarea clădirilor ameninţate. 
nt4' în rândurile populaţiei. Un'ma~ nu- cu populaţia saraca. Prin acest atac de teroare şi prin ati
măr de avioane inamioe aU fost doborâte I Starea de spirit a populaţiei se earac- tudinea Deum8nă a inamicului, România 
dl' 8\'iaţia de vânătoare germană şi ro- terizeaxă cel mai bine prin această s'a sudat într'o comunitate de luptă care 
mnă" precwn ~ de artiIeria antiael'iană. exclamap.e auziti întfim adăROS~ iD: ~ îpfrunta oeV()ia şi vijelia. l 

- ..... 1.. ~ --:.;.....;~,.:.,.....:-...~ .... ~. _____ ~ • ' 
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SPECTACOLE:LE OPEREI 
Reluarea' operetei uV ă du y a Ve s e I ă" ••• Spectacol extraordinar: HAi da" cu te norul 

Bădescu şi baritODul SteUnescu· Goangă 
Uua.rea operetet ,. V iduvr. Ve.seli." 

Dumtniei seara t.nauiureazl la Opera 
Români diA CJlI.yrim..ifo&r. Mr1a SpeG
taoolElllor Uşo&r. de 8t:â.rfit de atagiune. 
O distribuţie verifioati anul treout • du.s 
la triumf opereta lUi Fraus eUar. Co
litumele improapătate (cel de intra.re al 
primadonei ÎIl Bpeeial) aU ineântat speo.o 
tatorii, Pioa t că au rlmu unele mărunte 
IP'eşe'l:î de regie llecoreetate. De exemplu 
,.08rnetuJ. de bal" al dnei Glavari este tot 
UlIi oameţel gen apud& iI1loo ai. fie UD 
.î.mplu e&I'ton indoit, (IU, 1IIl fIlUl' .. 

8Usţinu,te şi pu~, sunt ~l~ D .• Ştefă-o dlui praf. Gheorghe Pa.vel
J 

"are a sUpt
llescu:G()~'-lIgă n a putut Sa.~'l dea lntrea.-, nit eU mână sigură del.& pupitru intregul 
ra .. masw-& in Amonaaro. TotUŞI puţinele a.o.samblu, r1dieâ.ndu-l la un ntve1 &rti .. 
ar1~ pe eare le-a aVUt, le-a câ.ntat cu o au- tie cu totul rema.re .. biL 
torltat.,e 1emnă ~e un mare cântăreţ. IJ Nu pot lăsa tări blregistrare fa tul 
aşteptam eU nerabdare ~reaţia din RigQ.o w, t' t t d ...I4.~_ f ul tăP In 
letto. '*' s a. t1n\! eon e Cu"""'a Oml a 

matase. 

TinArul ba8 Mavrodill, In Regele ~ 100 - dar enlUlţati de toată lumea 
Egiptului a con1il'mat buna impresie pe în ultima vreme - In privinţa distribo. 
oa.re a făeut-Q la debutul dsale. Timbru! ţiilor împestriţate. De data acel1sta Ope. 
acestei Voci frumoase este o Încântare. ra. noa.stră a incadrat pe oaspeţii ei cu ce 
Dnt~ Avr:igeanu fi M. Almăşanu au fost are ma.l bun. Aplauzele publicului &0 

buni ea deobleeL . mers In felul ~st& ti către aceia eui 
Suooesul spectacolului I!e datoreşte ţii au oompUl!l afişul :Nit!. Ivall 

t I>n.a ~orie. IstrateJ In rolUl titula.r, a 
fost o primndonă. plină de temperament. 
elegantl fi frumoasă. D. Gheorghe Zaa. 
mirov~bi. In Danilo, a înfăţişat un juM 
prim ideal. Dsa joaci impecabil, dan.sea
.zi. elegant IP elnti. plăout, fără efeote 
dep] aaate de teD.or de operă.. Dna Harla 
~M:ih.1 (V alene1fl1l.ne) a pus frmnos in ..,... 
loare, atât vocal cât şi scenic, rolul &00-
sta destul de eomplex. D. George Ba. 
suioc, in barOlMll Miroo, a exploatat 8()00 

rect oomioul pe;rsonagiului jucat. D, 
Traia.n Gavr!lellieu .. jucat în felul dsale 
sa.vuros rolul popular al lui Negus. D. 
Mihai Almăşama oântă frwnOl5, inBă • 
mereu peraeeutat de garderobieri. Am 
vrea să·I vedem Insfi..rşit hnbrăeat pe 

~_ •••••• _ •• _ ••• _ ..... _ .... _+-~+-........................ . 

Primul traducător al lui Hamlet În româneşte 

măsura. dsale! 

D. lm1 C&raion publici In &ialTll "Ecoul" 
1U1 ~t portret al lui loc &ra.e, dea
p1'e oare ~e: 

.. Conteznpora.ll cu revolutm lui HorIa. ti 
C'oI fabulele lui Grigore Alexandrescu, arde
leu dtfl Vatril~ ÂaZ'OII1, căruia n alătrri 
dea:t:fel d, G, Călinescu, primul traducător 
în român€'Şte al lui "Hamlet" r1a DMcut in 
satul AIămor din judeţul Sibiu, la 1776. 
Biiat de popă deprlM cu abecedarul In 
r-oalll din Dt, r.mnează colegiul DOrmal la I 
Afud ;ri tftee apoi la facultatea de d:-ept a 

Clujului. lA 26 ani ajun8'l da8căl "norma· 
li«Iee aelUllir". spiti o ca.tedri 1& Al'riK fi, 
tu. acel8f post, • muti - dapi .. _ -
la Braşov, unde ră.mâ.ne otot restul vieţii, 

In 1806, devine translator magistratTJal la 
pr;mirle. De aici, pe plan 8OCial, _ :mai 
evoluiazi. In schimb, uilt.Unul oi modestul 
său titlu oficial e auficien 1. ea. să explice 
grad ul de cultT.1ră al a<:E=!!tui fecior de popă 
fi Bă. expliee aportul alu cu1rural pentru 
ma de atunci". 

Bu.oi fi dra Ioana 11.'lJ'Ia (nouă bt 
Syl via.ne) , l TriPf1&, d. Dam. Mihai, dna 
EmiJia Stalea, dra Margareta Albtşf, ete. 

BaJetul, WjOI' remamat. s'a prezentat 
Expozitia de plastică românească la Stockholm 

S'a. Roo1&roa.bilă apariţia drei Nadla Este cunoscută primiI·ea entuziastă de 
upaşeu, dela. Baletul Operei din Odeaa, care s'a bucurat la Stockholm, expoz.iţia 

e a făout • demonstraţie epleru.lidi de plastloi. românească. O serie de artioole 
da.ns clasiC. Publicul IlO8tru, ou gustul ale presei suedeze repI'oduse oU atenţia 
ÎOl'mat numai pentru dansul de caracter. ouveniti de presa noustră, ne-au rătat la 
nu ,tie încă, să vadă. toate fineţele înaltei timp ei valorile oulturii româneşti sunt 
arte ooreog-ralice. Cunoscă.torli din s.a, in măsuri să. cumuleze sufragiile una.nb 
au fost însa entuziasma ţi. Sperăm si re- me ale străinătăţii. 
vedem yât d: c_urânu ac~astă. .graţioasă Ca un alt preţiOS e<:ou de primirt>u fi. 
ba1~nn!, rClm~a~ eu o v~rt~ozltate teb.o eută acestei expozIţii ne vine darea. de; 
niea atat de shpltoare, '1 sa fa.oem O~ ~ _ _ . 
noştinţă. şi eu colegii ei, despre care ac! -ea,ma. aparuta in pnmul număr a'l a.ce· 
PQVesteso minuni. . 1 stui an in cUllOSCUtul periodio suedez Stu· 

• !lent Forum. Organ oficial al Asoeiaţiei 
Luni seara s'a oâ.ntat, într'o strălucită studenţilor suedezi. această. publicaţie, 

distribuţie de gală, .. ruda" de Verdl. De care intrwlt'!şte colaborarea. unor co.n
mult nu ne-a fost dat si vedem uU JJPeO" deie de stimă in scrj~ul literar suedez. 
t;tcol atât tie omogen ŞI de un ... tare nivel. inohină expoziţiei româneşti două pagini 
Solistii Operei Române din Buoureşti compacte ia loc de frunte, insoţi te de reu~ 
dnii'Dinu Bildesea fi şte~u..Qoang' ,ite reprodUCeri, f(ltografioe după. opere 
au ilustrat scena Jl085trl. eu aoe8t prilej. ~ Eustaţiu Stoenescu, Il. R, Catargi 

In rolul titular a apărut dna Fenia Ni. M Eleuteriade şi Lucian Grigorescu. 
- ~ola... V neea ei eultivati. dramatl8m~ Cronicarul de artă al revistei este dO-

tat cu un ochiu tot atât de perspicace, pe 
cât de pretenţios ti vorbeşte oU interes 
sincer şi oa.1d despre artă.. So vede acea
sta chiar din faptul că priVeşte. in pri
mul ra.nd, prin priSlllu. universalităţli 
arta plastică românească. expusă. ..S~ 
ţi. de eUDl intri în sali că te afli pe un 
teren solid, că. lipsesc isme-le şi arta SP& 
cifici", spune cronicarul Şi aduce elogii 
d<lui O. W. Cizek, comisarul expoziţiei 
pentru înţelegerea cu care a Qrganizat 
această splendidă manifestare de artă 
românască unde - după cum se expri
mă cronicarul caracterizând detailat -
pânz.ele lui Stoenescu, Petra,.şcu Gh., Ba
nescu, Tonitza, H. H. Catargi, LUelan 
Grigrescu, M, Eleuterlade, Ceetlla. 
Storck desenele de Demtan, Zoe Ri<-ci, 
laviurile lui St, Puppscu precum şi sculp. 
turile de PaclUrea. M. Petrnşcu Jalea, O. 
Han, - regretată fiind li~a \vi Br!n~ 
- nroduc, impresii Proaspete şi stttnu· 
lante". ..!. , 

jocului ei o eon.sad 'i in aeest roL Dna 
FHomela Pl1elo ~ge8dl are o cne.ţie 
!)(lmirabi1§ în Amneris, c8.re 'De face Bă 
punem nedumerit. intrebare, de ~ DU 
a rOst riis1:ribuită " tn alte l!lţIeeb.eole ex
traordinare de "AidaH" Du:et~ eelo!' 
doui "rotagonfste In aotul al 2·I~ ... 
rinirat 111 ('1 eulme rar atinsi la nof. 

SALA TEATRULm NAŢl()~_.\_L_· _ 

Tenn'l'ul Dino BAde8~ posedi 8 Voee 
~lendirtă, In Sl)eef81 aeutele pntenti~ 

Simbătă, 8 Aprilie, ora 8 s":tra pentru & 8-& oarl fM1.ta 

Bacalaureatii Timişoarei 
• complectatl eu tablouri noul 

Bnete la Armţia. Tă.maşio IDoepâ.lI.d de Vineri 81 Martie t8'lZ 

Pei ...... . 

nu latrim; 
De14 • tH'ewtoe ~ .. cU Mrcoa.I .. 

Si,.eneLc ne aduc aminte cU ea fi ne 
avertizeazd să ne ferim. 

Avem datoria .4 ,... .ulvăm tri4ţa. 
Patria 81'1 nevoie de jieCflre dh. noi. 
Viaţa ftQCUt,,4 îi Aparţine. Delti"u' ti, 
este dettinul nostru al jiec4ruia. 

Gloria ei, e gloria noa..tT4. Umilinţe ei 
e umilinţa noast,,4. 

Cdnd ea e lngenunchfatcl nici noi n'l1 
putem ridica capul din pământ, ccind pe 
fruntea ei strălucesc laurii şi în inimele 
noastre pulsează puternic mdndria. 

Ii limţim durereA fiecare acum. sa 
Imbrăţişăm cu dragoste de f1'atc p. ce'i 
eare ţi-au lăsat pământul ţi gO$podăriile 
fi au venit La noi să ne ceară adăpost. 

S4 le de.chidem larg porţile inimii, 
I'd-i inţelegem li .ă-i ajutăm. 

Durerea lor e dU1'erea unui neam în~ 
treg. Unui neam car. ,'a trdn' de at4tea 
ori li tot de atâtea ori ,'a înălţat biruitoT. 

84 nu ne la8ăm copleşiţi de durere, 
Nu. laerimele pot ajuta un pOP01' în vre
mu.rile lui de răscruce, ci credinţa jenn.c 
In dTeptatea şi in destinul lui. 

Am învăţat .4 IUferim, da,. am 1"". 
ţat .ă ne ridicăm insetăţi de Iibe-rtGtc 
Libertate, cuvânt sacru, din care M-g,m 
făcut un crez şi pe COre tTebuie ,'o ..,... 
~ orice p1'eţ. 

MIA MARIAN JALBŞ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~. 

lUe,o,tae C. Cf4,r,ilftJ.I lUf, 

C,()(l,e e~c.~~,tJ.fI(l,' ae 
ta.t,"ta.t 

Zilele aceştia am asistat E4 un eo-nem. 
care a avut loc lQ TimifOG.11l. 

Cu aceast4 ocazie am remarcat ua ta- i 

lent care iese cu totul di" comun. Est. 
vorba de elevul Nicolae C. Christof Uiti 
d. IV. ,ec. anul 8 al come1V(lto"d~ 
secţia de vioard a proJe/lOTt.Lh.d Brand.u.., 

Stăpâneşte a"CUfUl c. o ftgu1'Gnţd w.. 
mitoare, Fugele ţi pasagiile 'fi dubLe 
octave până la cele mai inalte po.zi.ţU 
'unt executate cu O UfUrinţ4 uimiWOr. 
şi cu o I!"ecizie neobifnuit.4 k1 vcîr.t4 d4 
13 ani. 

A interpretat concertul de vioar4 ZI 
tn la min01' de Viotti. 

Ace" concert. fa.t dedbt de ViodI 
amicului Jău.. Cherubini. 

Nu. ştim ee.4 admi1'dm mai mult.. . 
technica pe1'fectd şi irepro'Bbi1.4 g 1IR4'. I 

toei .tângi, eleganţa fi "fUrinţa tech~ ~ 
arcu.rului rup.ctive • mctftri drept. •• " II 
lirismul p-rojund mflete.c ~ care CI r.1*' 

11 
cutat partea. de andante. t 

Cu alte ocazia am maj ucultat "atU t 
conce1'te cU ~ pa. U JlOiZ4rl, a 
Beeth~m, Vteu:demp, WienÎ41D.kst, 

r toate fiind 10 aceea# în4ljif'M, dot1e~ t, 
dind un mare talmt. (m. m. ;.) 1 

------------------------------------------------------------------ c· 

un "Învătător nationalnic" 
Dimitl'ie '!,ichinQea.l pe drept euvAllt in Belin~ pentru ca ],a 1801 si se inscrie 

lJumit de k:mi.nescu "Gură de Aur" se ln lDstitutul Teologic din Timişoara, 
desprinde din galeria dascălilol' &ni. Ca d8.Scăl s'a dovedit harnic şi priceput, 
ţenl nu Ilumai Ca, Lm Dl.al'e iubiltor de eul- î.n.drum8tor şi sfătuitor, ceeace i-a atras 
1:t;ră ci şi ca un mare na.ţjoualisţ pe tere- după sine gradrul de Inspector Şoola.r. 
1" U! 111 v .. ~alDan tul uÎ. - CăLăuzit mai m.ult Cât de pla.s:ic a înfăţişat Ţich.ldeal lJCoaleJ.e 
Iic o mal'f) it.ţelegere şi bun simţ de cât româneşti, 88 poate vedea din următoarele 
c:e studii înalte, î~i dă. sea;ma., că. .. obidita lui rânduri: "De voie9ti să. şti în sat unde 
~ui naţie românească" merită. O soa.rtă e fC'Qala? nu întreba pe ~ fi du-ta 
mii bună, putând fi alături de orice alt apoi vei vedea o casi nu deperte de OOse
popor. -lşi dă. seama, că numa.i printr'o rică., desgră.dită, descoperită, cu f.erestre· 
acţiune hotărîtă se va putea ajunge la le sparte şi mi hârtie lipită, să şti că 
aceea. "Mărită Naţie Românea.scă," pen- aceea e ~oala't. 
tru care a avut o dragoste nemărginiti El a mţeles rolul naţional şi cultural 
tremurând in fiecare clipă pentru acel pe eare avea si-l aibă poporul r,rmâ,n.. 
•• mai bine" al ei. Astfel eU ocazia inspectării şeoalelor, 

Cunoscând măreflţa origine a neamu- profită de acesti calitate, pentru a începe 
lui său, începe să scrie dintr'o inimă pli- lupta pe faţă. pentru "şcoala româneas
nă. de tineresc entuziasm, lipsit de for- că naţională." Tot cu acest prilej, con~ 
mula şcolasti"ismului superiQr. pentru stată că şeoalele de pe atunci sufereau 
luminarea şi trezirea unei conştiinţe r~ D'1l numai din punct de vedere material, 
mâneşti care fremăta de dorul un.-t n.oui ci şi din pricina unor învăţători net'alifi~ 
~i 'Puternice vieţi naţiOnale. caţi. Toate aceste constatări le arati. Ti" 
N.ăscut la 1775 in Beci<"berecnl Mic,!n,. ehtndea1 într'un memom in eare cere 
t'ăţătura primari o facve t~ com~na'l n~ I imperativ, tr;fi,înţarea. !~ei pl'cparandij 
tală, dupa ea.re urmeaza gmln3.ZmI la Ti- pentru pregatlrea invaţatoIilor. 

+ lniso ara. După 19 atai il ~ Iadtător La &<:eStă acoa1ă (ID,stit. pedag. ~ 

din Arad) şi-a mooput el eu'l"SUrile dia 
catihet cU însufleţirea "înehipl1iril n()o 
rocirii fi fericirii norodulUi ti 
Iubiţilor noştri urmaşi". 

Cel mai mare merit a lui 'J'îchindeal 8 

fost energica acţiune prl'Vitor La. emanci· 
p('.rea bilrericil române de sub inIfluenţa 

sârbească. Din pricina acestei acţiuni 
şi-a atras toată ura ierarhlei ~ti, 
c~re a reuşit să-1 scoată din postul de ca· 
tihet şi '.n. aeelaş timp, director al acelui 
Institut. 

Lată ce scr.ia. Tioh.indealla 3. Ianuarie 
1814, episcopului VulOlUlJj: .,Prea Sânţite! 
ŞI de nu te voi fi rugat in lumea aceast8 
vreodată, acum te rog: "lntrebuinţeză 
n~ijlociri să cadă din directorle Cu totul 
Arsici Moise directorul ca.ransebefului, 
că. ce face omul acesta nu e de 8pUS, şi 
aceasta e spre marea ucidere a nostri a 
Românilor, imposturile sunt vrednice de 
a fi fost el spânzurat" •.. 

Plecat la Viena si se plângă de ne
dreptate, sa întors lJl.lilit, ne-lURt in Bea
mă şi desamăgit. Moare la 20 la.nua· 
mai ridl~at. 

Via.ţa lui Ţiehlndeal a fost O dăruir(> A 

mW»U in &v..P -tm.ne! .!ti plicea sf ae 

intitulem ,)n.v.lIII8.ţlon.a.l.ic") pe care ţinea e 
Cu orice preţ si o ridioe la un nivel cât il; 

mi.~i ridi:caţ CI 

Lucrările lui: ,,staturne a inţelejerji Şi 
~ sănătoasă". ,,.A.d~ de lucruri mo- d1 
ruliceş1:i ~i filozofi~ti şi politiCJet}ti prio ~ 
fa:'oule Dlora1nioe învă.ţături" og1indeac O Îl.I1 

permam.entă. preocupare spre a uni iovi· !k 

ţătura eu faptele bune întru luznjn.a.rat gl 
minţii, idealul educaţiei Din fe-bulele l'Ili 
m9.i ales, reese străduinţa d~ a turna 
ideile in tlpnrul unei ltmbi cât mai eorec-
tă şi romftmoea.scă, dar şi d.nteea. pentru BI 
trezirea la.o nouă viaţă. naţionali priit rÎ: 
învăţătura minţii, at 

Prin aeeastă lucra~ şi.... atras mari VI' 

neplăceri din partea mitropolitu111i sâ.r' di 
Stratinurovici. in 

:.Astăzi, după mai bine Idle 100 ani ră.m1· m' 
ne actual apelul lui ce-l face pentru pro- b, 

pag3rea cult:u<rei româneşti: nil 

"Mintea! Măritii. Naţie Daeo-Romio'~ 
nească in Bănat, in Ţara Românea..sc:i ah 
în Moldova. t", Arde;)l. în tnra Ungul'OO.lt l' . 

d'i, mintea! când te vei lUmina cu învi-~! 
tAtura, cu hlmlt\ntele fnote bune te vt 0' 
uni mal ales! naţie nu va fi pe pă.mâltl~ă 
•• 4._" S 
In.a~~a ~ ••. . • 

SE\'ER DA.MŞ.o\ m~ 
dll1 

:'at 
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INDUSTI!IA SI AGRICULTURA 

N EODKl.)lOCRA'l'lS~L Ori DO 8\'t'm 

, o doctrină cristaJizată dt>sIH'e nt'Ot.I~ 

.moc.ratismuf. pe care fi propagă şi pentru 
eare luptă anglo-americallii. avem in schimb 
• prarti('.are a lui, de pildă, in Jtalia lUare
taJului Bado~lio. un neodt"m()(~rat.ism, <'are 
IMI dă o idt'ie Ilreei~ă despl'f! contrudicţiîle 
I18Ie int~rne. Contradicţii, I~ ca.re le (lutf'm 
Dumi con ... tituth·e. Noodemoeratismul estI' 
OOrtstituit din fostf'le doctrine, m.re pe câm
pol politie s'au luptat eu mverşunare unelt' 
ÎmrJOt.rh'a altora. şi care II,Mlm s'au unifirat 
În mltN>a confuzie ideologit'ă numită Reo
d(\Dl&en"'~ISUL Dela mouaJ'hişti la comuniştii 
marxiş11. cuprinzând pe socialiştii modoe
.raţii şi ll'unsforll1i:jti, pr~um şi pe cato
licii e\lolu~ionişti - lntă concepţii ~ par. 
tlde, ca/'e in u .. il'ea lor antifascistă nu au 
J}utut elaboru o sinter.ă de gândire funda.. 
ool'lotaJă. Lumea nouă se va construi - du
(Iii rt>r(Hll:tlldările anglo-americnne - pe a-. 
l.,pa .. tă mixtură eterogenă de idei şi năzu
illti. Nl'o\lemooraf ismuJ este mar81e preli
minar al lu pte.lor civile. 

• 

C 
OPUI ŞI RAZBOIUL TOl'AI.1TAi~. 

In acest războiu totalitar, care cu
iU'ludt' viaţa intreaga a omului' şi a naţiu
nii, tran!lbnnânduooO în obiectiv mHftar, 
!'>uat atl'uşl şi copiii, cu toată ingerea..'iCa lor 
nevinovaţie şi supuşi suferillţelor, pe care 
ei nici nu le merită, nici nu le inj.eleg şi 
nici nu le justifică. Gândiţi-vă că oridet'.âte
ori se amiă în realitate pericolul, sau În 
gindurile noastre ingrijorate, prima aiar
mă Il sufletului Ilostru este alanna pentru 
ooflii. Ei pierd 8('010 unde bântuie ril.boiul, 

! acolo undE' ch'Îti7.aţia modernă, mai ales 
civilizaţia materialistă şi excesiv de tehni
ei, cum este acea a america.nilol' - el pier 
acolo ca floriJe sub oii.past& brutali şi vio
leută a ullui viscol intâ.rdat şi absurd. O. 
dacă ră.lboiu.1 &(,e6ta. care s'a deslănţuit 

pentru l"I"Z&lvalt'8 atâtol' dreptăţi contra
dictorii, ar putea cruţa copiii, oopiii tuturor 
îuvriijbfţilor, fiindcă in ei trăeşte Dumne
zeu şi În ei se cuprinde sensuJ de a exista 
al vieţii viitoafltl, a vieţii WIificată pe O bază 
mai umană, mai aproape de cer. Poporul 
Bostl'U DU uită copiii, chiar şi in cele mai 
armi.oo.re lupte. Pentru noi românjj, copiii 
nu SUlIt obiectiv de războia. PeotnJ, Doi, c0-

piii slUlt me~agerjj lui Dumnezeu pe pă
mânt. 

• 
C 

HK~(AREA A.'IVONULUI. Biserh'a 
ne chjamă astă:d mai insisooat ('~ 

ori('und 'tâ ne prosternăm în faţa lui Dum· 
nt1,H'U, cU ochii spre al1aru) sfănt, şi să ne 

, rll;;:l.Ill veutru toat~ obiedh'ele sufletului şi 
ali' conştiinţli noa!>tre - laolaltă rlJomâ-

i neşti şi crr!jtinc, Rugăciunile pOPOrulUi ro· 
n, .. 1. au ÎlhO. ul"\1;i-it, au plutit ca aripi de en
tu~u'~'Ill. de s})eran~;e. Oştirea JUlItăloa.re în 
W'e(:ULul u"loric aJ Dt'UIDUlui. Să ne mai 
aflUJlllm. ca am intrut in Sii,lttă.mâna }')()oo 

riilor, cal'tl ne cere să mărturisim În sufle-
) hit II osl ru da eă şi nui - asemenea lui Iisus 
i Hti~t-os ne urd:tm cu toată truda, dar şi 
, ca toată mldt.'jLlt~1l in noul Ierusalim, în feri-

IDste CUllloscut fa.ptul oă la baza vieţii, când acest fbx şi reflux economie, pentru 
:;e găseşte condiţia economici de existenţă agr io!'w tură, are forme mai atenuate şi mai 
şi din ea derivă mai mult 8au mai puţin intârziate, oeaoe constituie un dezavan"'...aj. 
oolălalte cOlldiţiuni de manifestare ale Relaţiile celor doua economii cu natura, 
er.1lturii şi civilizaţiei, sunt iarăş parţiale. căci pe când in in-
Condiţia economid a unui sta-:, conso- dustrie natura ~e acomodeze. după spiritT.Il 

lidat în angrensjul ritmului ce l-a dat omului, în agricultură omui! trebuie să. se 
Stiinţa epoeei noastre, o formează desigur acomodeze după condiţiile naturii. 
industria ş'i agricultura. Aceste economii, Ori ce descoperire ştiÎlnţifică este spe
evoluate dela plugul de lemn şi dela culată de lnd'Js~rie şi trasformată in avan-
ciocanr.11 de piatră, cu jertfe considerabile, taj material, econom-ic, căci in fond in-
până la "combainul" de azi şi până la for- dUBtria modernă este un produs al Stiinţei, 
midabilele uzine din OCC:ident, au pus în timp ce agricultura profită prea puţin, 
stăpânire pe sufletul maselor mai Dlul~ ;n comparaţie, de avantagiile ce le-a adus 
decât mistioole preocupări medievale. cultura, in general, omenirii şi chiar dacă 
Freamătul oe-1 fac aceste "Economii" il dela Liebig, ea este considerată ca o 
simţim in zilele noastre într'un mod atât ştiinţă şi deci pMl.ctica ei e.s".e t} ~onomie, 
de tragie. ea nu poate să fie la Melaş nivel 00 cea 

Economia industrială angajază un nrl- in<!'.',StriaIă, Înt urât este mult mai complexă 
măr mlle de oam.eni faţă de economia şi în funcţie de mai mulţi factori nepre-
agricolă, in raport cu a.cei.aş valoare a Vă7tlţi decât industria, 
producţiei. Industria valorifică munca, iU- Industria prin maniera ei de a fi !'le In-
d·iferent de condiţiil:e mediului. pe când divi-dualizează pentru emancipare '" !!II! 

agricultura. stă la discreţia naturii şi astfel asociază pentru producţie, ca o forţă 
producţia ei este intr'o permanentă ne- autonomă, JYlternică şi ttnid. Agricultura, 
sig-l'ranţă iar ţăranii fatal ŞOOlează. f"T1nm~n puţin o1'Vlf)TlA~. ,şi pfel'de fndf-

R~ntabilitatea capita.lului în agricultură vidnaJitate'l privită intim, ia!' privită din 
este mult handica!)Rtă de rE'ntabilitatea P. d. v, al ~ibllitătii de asociere. ea 
indUS:Mei. Rt>nt'abilitatea capitalului in l' eta"ji, org-anismul fn""tional a.l soeie~ţ.ii. 
indul'\trie. creşte vertiginos sau 9C'ade în Ir'ht<>tria !'le b!'<>ll .. i\ din MU7.1l st!'n/'fnrli 
acelaş ritm, in timp de turburări, ~ i ei, de toate faciWătile unei tnţeleg-erl fi................................................. 
Orga.nizarea primirii evacuatilor În Banat 
ConstatărHe D -lui Or. Gh. Cinpe inspector general administrativ 

D. inspector general administrativ dr. 
Gh. CiuVC, SO&l.Id deJ.a ~u~u'reţI(.i unae a 
luat pa.rte 1& cor..ierÎnl'ele care au avut 
loc Cu prefecţii şi pl'J.Dlarti ae reşeWJlţa 
dIn Banat. în cadrul cărora s' aU Oliscuta.t 
măsurile ce trelmesc luate.în vederea 
t.nei cât mai bune organiză.ri a prImirii 
evacuţilor, a făcut o serie de inspecţii 
dând instrucţiunile necesare. 

Cu această ocazie a vizitat şi oraşul 
Lugoj, unde s'a interesat indeaProape de 
D'.l.Odul c\litn funcţionează. organele de con· 
trol, încartiruire:;;i alimentare a poPl1'la
tiei evacuate. 

Astfel, in gara Lugoj funcţionează. un 
birou de triere bine pus la pUnct, 11Ild.od 
sunt primiţi evacuaţii, după care sunt 
lndreptaţi fie spre comunele în care ur
mează să fie incartiruiţi, fie - cei care 
rimâ:n în oraş - spre baia C. F. R. care 
este l'l îmediata apropiere a gării, după 
ce o::L:"" lăsat bagajele în păstrare la bi. 
ronl orgnizat in acest scop în localul vă
n'ii. 

Alimentarea evacuaţilor se face in 
acest timp de doamnele dela Crucea Ro
~ '. ";oru;iliul de Patroooj şi Reuniun~ 
Femeilor Române. 
După ttcminarea trierii şi deparazită· 

rii gr""purile de evacuaţi sunt îndreptaţi 
L _ \:> oraş.. unde găsesc - până la defini
Lva Încnrtiruire - posi:bilităţi de lida· 
)ostire provizorie la căminul 1. O. V. R.. 
18. ŞCOala primară de băeţi din centru şi in 
sala festivă a hotelului .. Dada" in care au 
fost instalate paturi pentru a0e8t scop 

In afară de cantinele din gară şi de 
s. _ ." .. ,Ul wcletăţilor amintite mai sus, 
in urma unei oonsfături pe oare d. prefeCt 
al judeţului a aVUt-O cu restauratorli s'a 
obţinut din partea acestor ca să se ser· 
V€ască masă evncu'aţilor la prânZ şi seara 
pentru suma de 140 lei. 

Pentru celE' constatate d. inspector ~
neral dr. Gh, Ciupe a adus laude orga.ni~ 
zatorilor în frmtea cărora se află d. pre· 
fect col, Staină,r. ' 

Incepând dela 3 Aprilie 1944, "D ACI A" adu~e I 
COMUNICATELE DE RĂZBOI la 

DOUĂ ORE dela emiterea lor ofi-
DACIA cială. Zilnic legătură tele-
8-12 pagini zilnic fonică cu Bucureştii 
orele 11 şi Berlinul 

cirea credinţ,ei creştine şi în dragost.ea fi- 1 
las"ă pentru Patria Română.. AmvonuJ ne 
e;liRmă sâ uităm tot ce este de-şertădune, 
~d şHmdSpr~nafuv~rU~bu~s~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~._~~~~~~~~~~~~~ 

desco:~Jre marelE' său inţeltls I'(\ligios şi ro-I 
malw,(', numai În mintile luminate şi Îr 
D1;mi!c purifirati>. Tnţi românii - la bi· 

. Maică. toat.,. gândurile - la Ilsu~ taf\li'! dra 
, gostea pentru Stat şi Ţară. 

It 

, C OMITI';1'1lI~ ~fOU}{)VJ.;N'ESl Refu. 
'J giatii din !Uoldova au !!ăsit aici în 
I Banat _ înainte de ori(~ alt ajutor mate. 
I rial - o inimă, care este atât de l'1l1dă şi 
I atât IU> simţi (.oa rE'. pentru "ă este moldo-
vt'nt'Rscă ş,[ &.-ft> româ.nE',asră. Moldovenii 

I din Timişuara. În fnmu- r,U pl'\'!a fl'!1.;>rgicii 
intehodudli, au Inff'mf'iat,.cu <) rt>J)f'ziciune 

. minunată. elim minunate .. unt toah .. sJlQn
b,rr~t"M\'t' !It' .. arlt>t III t'onştiinf:\ alt' româ
nn111i. AN'lIt romitet de Q,jutoT'lre. care va 
faN> ('11' Sinl!'l1rantă, cu certitudine, in mod 
ab"O'l1t să dis!"fI.ră SUff'rinţa rPfu,;:iului. 
chiar dA!'ă nu \'8 fart' să !le stin~ dorul 
mi .. tnito,. de \'Afră şi eal''' va menţin4'< în 
tURtjl fiiflfa f'l'fu!"latulnf !'IpE'rar.ţa şi !'Om1. 
~ PeintoaJ'M>rfi. - Af>eRt comitet viRf> 

să l'ltflrf! şi m!li mnTt n~tieill' 'l1rmelui r6-
m!lnl'~ şf ,,1 l'on<lflHIlE-7f11 f'9 011>1"1 _ ROl', 

dart1atPl\ rom;nnn" Îfl '1Ita suferinţei ŞlI ir 
tata aet>loraşi destlne. 

Ape! către femeia Bănăteană 
("'ă.tre Tine, Bănăţear..că .. ne îndreptăm gândui şi ne aiintim privjrile. 
Tu, a cărei suflet este pUn CU Jniresme; cU inima Ta de dul<-e Mamă .. păt1-uD.. 

siA ele milă şi îndurerare) Tl' eşticbelWttă, ca in clipelE: cele mai grfl!e ale Neamu:o 
l'ui să aduci a:iuare, speranţă .. ajuror, soare ÎnVifrrătol şi inţ"legere duioasă pen
tru suferinţele nespus de groaznire,inimaginabiIe ale suro('ilor Tale din indepă.rhv 
tu Şi sfânta Moldo\'ă,. 

Mii de femei şi copii şi-au părăsit căminul .. ÎndreptâuiJu'Şj paşti obosiţi în 
si-re Banat .. piel"Lândll"şi tot avutul, tot ee agonisese într'un şir de aD~ trud:ţÎ; 
b~mai una nu au pierdut: înc,rederea nesdrundnată în inima voastn.., în bWIăta' 
t~ voastră . 

Vouă Bănăţencdor vă reline datoria, ca să all'rgaţj cU toate Întru intâ.mpi. 
baTea 1or; ea să,1 primiţi cU braţe deS('bise, ca să vă îngrijiţi de ei; ca să faceţi 
tot posibiluJ pentru alinarea durerilor şi suferinţelor lor imense} a calvarului lor 

nemeritat. 
Căci şi voi aveţi copiii, sotii, fratii şi tMieii \'oştri la f"ontiera de răsărit a 

~ăril, pentru apărarea hotarelo]", pentru arărllrea l\ft:.t1,,\'pj. Ei, bărbaţii Îşi fac 
c. prisosinţă datoria sfântă În tranşee; Voi, aci în dosul frontului, ave~i să vă 
adtnti demne de sn.erifi<'iiLe lor. 

Aşa se euvine, aşll este de-mn pentru rf'!meht bănăt~nnt':ii. Şi avem toa,tă nă. 
'~i"l'ft r;. nu ne veti desmmU in faţa su roriJ'lr voastre din r1ul<,pn !t'Î neprihănita 
~foMovL . <,. ' Dr. C. GROFŞOREAN 

naMiare, pe când agricultura tntâlneşte 
un impediment permanent in lipsa de cre
dit, care de altfel este sângeîe oricărui 

organiBm eeooomie.. 
Şi areasta face ca in in,dustrie capitalul 

şi proă'JCţia să fie rulate permanent 'Î.Ildi· 
lerent de scadenţele timpului, in timp ce 
agricultura fenomen organio, natural, care 
produce "calorii" sau "unităţii amilaoee" 
cere tm timp, care in clima continmtală 
este de un an de zile şi tn C801'e soarele 
deabia îşi poate ,lmprumata" din energia 
sa, într'o formă prozaică 00 producţie, dar 
nobilă ca scop, pâinea şi deci viaţa. 

Deaici deci, să hăm aminte, că pro
dusele economiei jlldustriale sunt moarte~ 
pe când produsele economiei agricole !'Iunt 
vii ,i totuşi primele le "tăpânesc pe ulti
mele şi acesta datorită convenienţeJor sQ.. 
ciale !}i în special politicei. 

Din toate acestea consideraţiuni pu~ 
trage cOllduziunf, care !le verifică de altfel 
,i în cifre. că indut'!tria are svantajii faţă 
de a.,,""l"i.c-.tltură şi că o chiar exploateazA 
intr'un raoort de 9 la 1. apre:iat după ea • 
pacitatea de a"oni~re din una ~au din 
ceAl1ilsn~ă econ<-mie. 

Aceste concIm:lj le putem apliCfl cu miel 
modificaţiuni. pe ph'n1tl economiei !n~ 
naţion,ale. fn ~mml di !rtatele a eăml' ee<Iw: 

n,omie e~te predominant industrială. e:I[., 

plO'atea7..! stl'ttf"1e cu o economie predo
minant a~('OIă, 
, Deasemeni Intern afirme că statele cart 
posedă un pO"'..enţia}, in general, economic 
mare şi in special industria, îşi imp~ 
voinţa lor celorlante, printr'un sistem de r 
hegemonie care, când întâlneşte ob9taoGle. 
fortificate din acelaş beton, deelanşeuă 
uri1'lŞle Incendii ca cel din zilele noastre fi ~ 
care cuprind indiferent de pozitii, toate 
popoarele • ' 
Rămtn!d la c<'11sideraţiunf eu un CM'OO

tel' msi autohton., din antagon'Îsmul in. 
d~ei şi t!!lt"i'('")1turii, vom ,.jti consecinţe' 
triste aTlume ră. !'atul care este sediul' 
economiei Rg-ricole. a rămas vasal oraşului. 
diN>"t ~; I.,ilir!"ct t"tl'lldt el It 8r'hitat im. 
porhll tă-rii (':Sl'e kllosea apT08p6 exclusiv 
ora.,elOl' şi decI burgheziei lor. Ri ~,jm că 
V88Alitatea a fntArziat mult e.<m"ll'leiparea 
PopoRrelol' tn realizarea lor istorl .. j\ 

Vedem. dEoci. că agrioolbra a suportat 
toate vicisitudiniJe dezvoltării noostre ea 
~ european şi totuşi ea e~te soră vitregă, 
căci pentn1 ea bu~l ţării nu Il Mut re.- . 
zervat decAt 12% din puterile lui, 

Deace!a, tn noua organizaţie !l economiei 
naţionale. agriC'JJtura trebuie să fie adusă, 
prÎll măsuri politice serioase, la acel aş 
nivel de Intelegere ~ industria, fntrucA.t 
ea este apanajul t'C011omi,:- ~1 majorităţii 

populaţiei ţării noastTe. 
Ing. NEAGOE N. ............................................ 

CEL P...UŢJN ACUM ••• 

Ni s'cr; atrcu; în nenumărate I c111.!iUri 
atenţia să nu aşteptăm totul numai dela 
autorităţi. AdevăratuL ,iens al acestu.i 
apel nu l-am înţeles ta timp, iar astăzi 
când am început să cunoaştem adevăra
tul aspect al războiului incepem să re- II 

gretăm. 
. In majoritatea cazurilor locuinrdt: di,j 
Timi~oara SUltt lipsite de şanţurile adă
post. Fiecare proprietar de casă sau chi
'1 'aş a aşteptat ca ele să fie făcute de 
serviciuL tehnic al municipiului. Nimeni 
nu a vrut să se gândească însă că cu 
toată bunăvoinţa conducătoriL01" acestui 
,<;eroici'u, din cauza lipSei m<Înii de ltW'1'1i. 
nu s'a putut realiza prea mult în această 
direcţie. 

Ar fi deci cazut ca cel puţin aCum în 
al unsprezecelea ceas să ne dăm seama 
Dt; realitate Şi să ne facem singuri ad.ă-. 
postur;ţe care au devenit de o imperioa· 
să neeQSitate.· . 

Câteva ore de lucru pe zi cu iapa şi 
lopata şi în câteva zile fiecare casă va 
putea avea un adăpost convenabil. 
Să nu mai întârziem. pentntt-.l' o fO· 

SI 'ÎI" ~~entul nostru. 
/ (e.. J.l 
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Vinde din nou produsele sale, stofe 
de primăvară de dame şi bărb,ăteşti 

..... la aedhd li. elia TlMIŞOABA IV. STR. BONN A.Z l-l. Tel.: 33~B9 
-ee. Caa. Coa. 69/150/1943 1852 

Cărăşeni şi orăviţeni! 
Viz:Itaţi tIInpJ'a Libririe fi tIpocrafte romi.nească din .,.,lea Olrsşu1ul,. asortaU 
ea toabe artleoleile p recltizitele de feoali " bIrou. 

LIBRĂRIA ROMÂNEASCĂ 
propr. LUCI.." TUNE&. 

ORAVITA 
Inreg. Cam. de Comerţ Nr, 1971/938. Telefon: 256. 1896 

Vizitaţi Parfumeria şi Vopsitoria 

" 
APOLLO" 

Prepr. IOAN BUBER Inr. Of. Reg. Cool. 609/11052/91 

unde \'eţi psi UD a8O!'t1ment bogat 1D parfumuri, laemi, voptJet&, pell.s-:Jle pt. 
zugravi ti arth'ole caS!l;."'~. 

Piaţa Dragallna, colţ cu FrObl or. 4Q. Te}ef(lll: 28·99 1890 

r -
Incepând de astăzi 

Sursa D-voastră de cumpărare pentru: ........................................ 
Maşini de cusut •• pentru uzul casnic şi ateliere 

Maşini de tricotat 
Separatoare de lapte 

Aparate de radio 
fatefoane portabile şi dulapuri 

Plăci de patefon 
Lămpi de buzuJar 

Baterii Si acumulat.are 
Biciclete 

kotociclete 
Material electric de tot felul 

etc. etc. etc. 

va fi: 

Sucursala noastră 

"SARCO " I.A.R. 
TIMIŞOARA IV, Bdul Gen. Berthelot 10 

Telefon: 43·48 
Centrala: BUCUREŞTI III, Str. C3ragea Vodă 17 

Veti fi serviti corect, bine Si eftin 

SPOR .. ' 

Ce ar trebui să se joace Duminecă 9 Aprilie 
Pentru Dum.ineca a.oeaata «aU pro

.;ra.mate optimile de finală ale Cupei Ro' 
dlâniei şi anume: 

Bucure:şti: Rapid-Universitatea.. 
Bucureşti: Unirea Trieolor-CE~H 

lT. S.) 
Bucureşti: CarmEll-F. C. Ploeştl . 
Timişoara: Poli teehnica--Venus. 
Craiova.: F. C. Craiova.-Sp. Studen-

ţese. 
PetrOşani: JiU'l-U M. Cuglr. 
Galaţi: Gloria CFR--UDR. 
Aceste jocuri ar trebui să se dispute. 

Ce se va juC$ vom vedea.. 
CONSTANTIN ClONOIU ATAOA 
TILUL NATIONAL LA TOATE 

CATEGORIILE 

victoria repurtat! de Constantm ac". 
noin, a dovedit că. acesta. e invincibil in 

rit.D.durile semi'greilor AOftri, astfel oă 
drumul spre titlul naţional greu îi este 
mai deschis ea oricând. 

Dealtfel, inleoiat o.upii matoh, Cionoiu 
a primit tentanta ofertă de a boxa ou' 
i!ere Pop, într'un matoh in care titlurile' 
naţionale semi.greu şi greu să fie puse 
in JOC). Cionoiu B accePta.t principial ofer
ta, rimâ.nând ea ziiele aoestea să. fie pu
se 1& punet amănuntele angaja.mentului ' 

OO~lUNICAT F, R. L R, 

Federaţia Români de Lupte Şi Ha;J,te. 
re organizează, în uua de 9 Aprilie 1944, . 
la. Lugoj campionatele naţionale indivj· 
duale de lupte gl'eco~ romane şi haltere. 

Inscrierile se primesc la sediul Fede
raţiei in Lugoj, Str. Regele Ferdin&D.d 
Nr. 6, până in ,Ziua campionatului orele 
14. ................................................... : 

FAPtE DIVERSI 

O femee conducătoare de montă 
trimisă in jUdecată pentru crima de derapidare 

Prin decizia Camel'ii de Ac<.lza~ & fost 
trimisi in judecata tribunalului femeia San
da Pârvule8O'l, de 23 BDIi, domlcUia ti' !n 
Timişoanl, atr. Ravine 2, eare .. fOltt paei 
s1J.b inculpare pentru crima de delap.dare. 

Sanda Pirvulescu a comis fapt: in anul 
1942, prin aceee. ci, In ca1iblte de eoodud.
tO'Bre a 8taţiWWll. de moată din Comto,ul 

recun-oec.ut Vina, dai' a. expbmt-o cu f&p1;lL 
că. ea a ;iUrvenit în urma d&lielor sist.emt 
pe care primăria le. lua pentru încasaaa 
aoestor venituri ale montei. La. inceput, tu

cuitom erau obligaţi să prezinte mAl. ÎD""..âi 
ehltanţa de plata taxei de montă, după. aceia 
primăria .. dispus ca plata s& 8e facă Il 
ulterior fi. JD fine. al treilea sistem intzo. 
dus a dat dreptul incuLpe.tei să incueu m. 

Mare, inlocuind tn mod temporar şi "rom- rt'ct taxele /li să. le depună la casleria c» 
tar pe soţul ei care era mobiliut, retr1- Illunei. Ea susţine că având nevoie de 111 
bu:itA eu 3.000 lei lunar de pri'Dirie. deci a.VIm8 din sa.lar. i a'ar fi $pua si cheltuiud 
flmd funcţionari publici, a blaIaat dela din suma încasati, ie.r deeoooti.ra Il. 
uouă loo-litori din Comloşul Mare câte 500 facă. la &!ârşiull lunei. Aşa explică ea ci I 

I 
lei., în total 4,500 lei, drept tax.e de JllontA ajum să cheltuie suma. de 4.500 lei. SandI. 
şi nU a predat banii primăriei, ei ~ i-a in- Pirvule9C1l a adăogat că. & fost denunţati 
3UŞi:t, cheltuindu-i. In cunm1 instrueţ1ei !Dai de casier. din duşmănie, pentru el Z"eJela. 
inculpata. a depus suma la easi~ primă- mbdu-l pn!fecturii de judeţ pentru. P'lrtan 
riei. !I.-ecu'Viincloaaă faţă de ea, orga.oele admf. 

Deciziunea Camerii de Acr.u:are di!lPUfte nist1'attA l-au ped~ cu pienrerea l!IaJAn. 
ca im-ul.p8ta _ fie judlelcatA de tribunalat 1111 pe tt.p de Ui sfle. 
c()~ion&l, lntrucll:: euma lJUI!It:TBri DU de-. ProeeI!Jal &ce!rtei de\ft!Pldărl • 'fftit ... 
; ·ă.~e 50.000 lei, judeauoe azi In faţa aeeţ.iei 1 a tribtmftlt'llui 

Din actele dOl'JBrului se constată că Sanda - In oompletu! dlor: Eugen ~"hi, Ioa 
PnrvuleS(1'l a fost denunţa.t1 parehetului de Obiga şi TuliU8 CheţeMu, procuror dr. Au
casierul comunei Comloşul :M'are, ),faxa I NI T1mlru,.oill, ~fier f'Hnd a. Ioan Ma.nta 
Polverejan. In declaraţia sa făcută 1. ea- - aM' ~a amA."fl'_ ftindei a lipsit inculpata, 
bine!ul de instrucţie, Sanda Pâ:rvulesell ~... pe care n'a găsit-o citat.. . 

Confirmarea unui mandat de arestare 
.secţia. IL 4-a IL tribunalrJlui - în compl .. 

tul olor: dr. Aurel ComorOţlan. preşedizr:;e~ 
ar. Paul Stanim.ir, procuroT fiind d. CoQ
stantin Poporan - a reconfirmat pe ind 30 
ZIle, mandatul de arestare lansat impotriva 
:nculpatului Maldea. ll!e, tăbăcar, dia Ti
mişoara str. Gheorghe A88ki 10, care. foIt 
a.l't'Stat pen!rU crima de sabotaj. 

TIie Maldea a fost arestat d~ cabinet-oll 
'3 instrucţie, fiindcă in cursul. descinderii 
efectuată la. tă:băcărla sa din Timişoara ~ 
în cursul cercetăl'ilor s'a stabilit că el se 
uldeletnicea cu prelw:rarea şi comercializa
rea cla.ndesEnă. a piellor. 

Inainte de reconfirmarea mandatului de 
ar~. Die Maldea a ceTUt C'8b:netui1li să. 
'fie p"UI în libertate provizorie pe cauţiune 
flIR\erială. D. judecătO'r dr. Ioa:! RUB3:in, 
timls:rul ';!abinetului 3 jnstrucţi~. a d,~ in să 
o ord-onantă de zi prin care i s' \. re'3I':n.~:e
rorea de punere In 1îberta~. 

T~nt~tivă d~ fâlhărie 

tare baal ti ţiglrl. Gennanl pubUe 41.1 
post ioa ~ chiar bl momentul Sa care 
spiTgitorif. operau. Hoţii vor fi judecaţi cii 
iMtallţa militari. 

Slnuddere 
Karia JIerbeek, de 82 _. dia OOIIJI',ZD' 

Slatohille&, ~a efnud8, sPbt.llm-l.Ddll,* t:a p& 
r.:uJ. ceaei ale. l!a.ria Herbeak ,.. siDudI 
fiindcl ___ de o boall rra'" de nem. ; 

C.F.R ... ist arestat pentru furtun -Bab& ~ Constantin. de 29 &Iri, d.iJ 
Timltoa.ra, fochi.: la CFR~ • fost ue.taI 
ptill,tru oi la mai multe rtndlIrt It. lntro> 
Q'~ in clldirea oficiul ni de aprovizionare I 
c. 1. r.-iftilOl' Oi • fura.t pânJJetu.ri ti alti 
.mArfuri de valoare. Ta.te futlJtile aII foii 
eomi'ge In oursu.l nopţJ:i, deci pe '9t'tIOle • 
camuflaj _ pentru aee8t fapt inculpatul r#' 
ll".eeză să fi-e judecat de irur.;anţele mm~ 

Au mai fost al'1llrta.ţi, deodată cU aoeet :II-
Petru Crişovan şi Const. Că.lugăr; ambii clupat, Maxim Teviovicl, Guiu YargaJ'«l 

.lin Timişoara, au fost arestaţi pentru crimă şi Halasz: Veronioca, din Timi,oara, pentr'l 
..1.1' tenta~r\'ă de tâ1hă.rie. Ei au COM'ta fapta delictul de tăin".dre de bunuri furate. 1J 
în noapta de 26 Martie 1944, câ.nd, spăr- :lcest:e persoane au fost depozitate mirf't 

1883.'. gând uşa tutungeriei din 8t1'. Şteffln cel riIe fura.-::e dela otk:iul de aproviziOMMI dI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~M~a:~~7,~a~U~;p~ă.~tru~n8_m_ău_n_tru __ ş_i_a_u_~_,_n_B_ă ___ p~_in_c_iP_a_ro_l_m_C_1J.l_pa.t_. ____________ ~ 

Cinelna APOLLO Cinema 

Joi Premieră pe Iară! •• Formidabila realizare suedeză , 
•••• FEMEI, DESCHIDETI OCHII 

(CLINICA GALBENĂ) - cu strălucita vedetă VIVECA LINDFORS. 
Evenimentul wstagiunei! Retineti bilete din timp! 189(. i 
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_ ATENŢIlJNE CITiTORI, Ineepâ.nd 
dela S Aprilie 1944 .• modifi<,ându'se pro
pamul emisiunilor posturHoI' germlUl~ 
.. radio, eele mal noul ştiri asupra IU· 
t'IA~ politi~ şi a fronturilor, le putem 
lua. ti tipări în timp J'ecord.. Astfel zia
rul ,.Daeia" vă oieră po.'Sibilitatea unei 
rapide mfonnaţli, poblicâ.nd eomuni .... 
tele de război la. orele 17 adecă la donĂ 
ore dUpă eomunica~e, ceeace ~mnă. 
ti suntem primul Ziar local, care intor.. 
mează eiiitorii eU 48 ore mal de vreme 
deei.t lIi&Nle OUl eapita.lă. Totodată, 
având zilnie legătură teleronică eu Bucu. 
r('ştil şi Berlinul, suntem În situapa de a 
avea eele mai pl'oaspete ştiri dela cea mal 
a.utenticlL sursA. 

_ REDACŢIONALE. lnooptnd C1l cJa.t& 
de 5 Aprilie 1944, secreta.rul de J:'eda(:ţ.ie 

. neponsabil al ziarului "DaCl6" este d!l)o.. 
l'au Grozdan. Această c:alit.a.te i-a fost In· 
eredinţată de către direcţiunoea zi&r.'Jlui. 

_ fEDINJA COMl'I'l!..~ULUI DE CON· 
ST1UJUf.lli A CAl.')illRA.LJ<.a. Mlercwi, fi 
Aprilie, Ol'ele {) va avea loc la Episcopl.& ort. 
româ.nă. a. TlInişoarei şedinţa comitetulUi de 
COIIBtrIlcţie. CAtedralei. Comiwtul se .iIl.tru.
aette wb pretedinţi& p. S. s.. EpJ.BCOpul 

VMI)e. .. <,_~ • ..J~ ...!.U_I~! 'elW 1 
_ SALARIILE PREOŢU...OR. In si.ptL 

mAna viitoare ae vor plăti aliUl' salariile 
pr8O~. I,leoarece on~OIl&D;S& de plată. a 
--.it până in aiptămâ-na pa.t..iJ:n.i.I.or.:va 

primi şi a.c~tivul. . ~,,:"'I . ..\.L,_urJ:ad 

_ OONCUKS de c.1ntăreţ bi8erlcesc !Il 
wm, Gelu, protopopia.tu1 Villga, in termfll 
dia 10 zile. Salarul bugetar este de 1200 lei 
PJ.US mdemnu.aţia de a.cumpete 1140 Lei. 
POlitul nu se poate ocupa. decâit dacă dori· 
toru:l are diploma de câ.o.~ Cerenle se 
trimit la Oficiul protopopesc din Vinga.. 

_ .. CARAVANA (lJNE.,.'IATOGRA~ 

(JI .. •• In ead.rul ». L. se proecteui in zilele 
de 3-4: AprllM de către caravaua omemato
iTatică filmul: .,lDtr'o vară la moşie". Pre
\Tlrile d~ intrare sunt de 25 lei. 

_ tJ'OlUPLECTAREA POSTULUI DE 
PRF.rOT DIN ,IA.MUJ..MARE, ConsIliul e
parhîal ortodox romb a Timişoarei rublică 
din oficiu concurs cu termen de 30 %:ile pen~ 
otru eompleet8rea pr:iD. numire a parohie! 
T808l1te din Jamul ... Mare. Parohia este 8Ub 
cla.să. Cererile I!J!& a.dreseazl proto.i?op.;alul 
din Buzia~. 

- JJ.'l Al'E..1VŢIUNEA DO:IolNILOR l\IF ... 
DICI. Se atrage atentiunea dIor medi.ci, că 
in conformits:..e cu art, 42 din regulamentul 
J,eJltru combaterea boalelor venerice, S'.lJl.t 
obligaţi a raporta numeric atât Inst.ituţille 
publice, cât ,i cabinetele particulare Servi
ciu]ui Antivenerian al Judeţului, Splaiul Tu
dor Vladimires4YJ Nr. 13, Ambulatorul Po-
l!elink, până 001 t.ânliu ,la da:a de 5 a fie~ 
e.ilrei luni bltbolnăvirile noul de boli vene. 
riee mn luna precedentă. Tot aici vor primi 
carnetele de tratament necesare pentru 
fi~re bolnav veneric. 

- IN ATENŢIA INTREPRINDERJUJR 
CO:\IERCIALE ŞI INDUSTRIALE. I:n",pec
toratul general al muncii din TimUjoara, 
roagă toate intreprinderile -industriale şj 
eomETciale din Timişoara şi J lldeţele Ti-

:sf> miş, Sev€rin şi Caraş, ea tu cel mult 48 de 
ore.~ela. plecarea ~ui salaria!, să-1 an:-mţe 
IndlJ erent de motivele cari au determinat 
p!ecarea salariatuJui, arătând funcţiunea 
U"l meseria ce indeplinea şi salariul primit. 
De 'lsemenea H vor comunica personalul de 
ea~e au De':oie tn ca:;o:-.tl sporirei producţiu
nel sau executărei comenzilor urgente etc. 
Intreprinderile au obligaţiunea 8ă ang~jeze 

.- U~l".ici refugiaţi, De Ii.,se vor repartiza de 
camInele de ucenid şi de inspectorat. Exa
tnenul psihote.hnic es'-..e obligator la ÎlJ.eheie
ren contractului de ~.roenDcte pentru nerefu. 
giaţi, In fiecare intreprindere trebuie să se 
o!"g'llnfzeze "coli de analfabeţi prm !WCţia de 
"Muncă şi Lumină" a fn!reprinderii. 

- APROBAREA BUGE1."ELOR OO!ttU
JlrALE. PrefecturiIe de judeţ din l'estiunea 
!'tmi,oa!'& au fost fnff.ii.nţate prin Jn~ 
lomtul R~J;ion8.l Adm'nistrativ că toate bu-

, retele coDJl'lDelor au fost aprobate. Rela.ţii 
.-....n,; MJmelor se WiZ' da altariol: . - .. . 

- DONAŢIE PENTRU MANASTIREA 
SARACA. Parohia ol'".. rom. d.in Jimbolia. 
prin părintele Nicolae Cilmpoeşi a donat pe 
lista de subscripţie S'.l1ll& de 00.000 iei pe 
seama mână.stirei Săraca. 

_ POSTUBI VACANTE" La primăria 
comUllei Felna.c sunt vacante U!l1llAt.oa.ret~ 
po~turi: 6 posturi de guani de noapte, 6 
posturi de pamiel agrieoli, 3 posturi de 
servi'tori comunali, un poet de serv\tor pen
tru islaz, 1Q1 ~t de rl8J'd de noaple peo
tru m _tul Că.kJgă.reni fi. \lA post. de pa.zalc 
agricol In acela, sat. 

- U&'IAltI'f1 ta ziarul Dostru de mAln. 
IKJUUe modificăl\ adu. Iepi Apiririi h
III\'!!, ea.re SWlt deosebit ele lInpuna.nte pea
tru fiecare. 

- SE AOORDA. SOCIETATD ANO
NIME MINIERE ..BANAT", eu $ediul In 
Bu<ru:re.,ti, B-dul Fllimt:1'opiei Nr. 1 dreptul 
de exploa1:are, pe bază de permis exclusiv 
pentru că.utare de IUtbst.anţe din el. n. su.b
e.latta. a.) ~ b) din legeA mine1or, tn limitele 
unui perimetru !Il r~aţl de '00 ba,. si. 
tuat pe teritOl'iul CODl!Unei Bozovid, judeţ 

CarlllJ. 

- ŞCOLARE. Monitorul Oftclal, Nr. "16 
cHn 30 Martie eri •• publică taoolul profel!lO'" 
rilor lIuplinitori, angajaţi In fnvă.ţămbtul 
german condrJS de Secţia ~olară a grupu
lUi etnic german din România. 

- ~"lJMIRE. D, Dadu ~, doctor In 
matemaf.:icl şi profesor la şcoala politeh. 
nici, a fost llumit !n cautate de consilier 
tehnic pe lângă Direcţia Generală a mişcă-
1"ii fondurilor. 

- TABWUL CU PERCEPTORU A. 

- A V ANSARI LA (J. N. B. Urmll.tori1 
C~.Jldidaţti reuşiţi pentru postI.ni de i..'1spec. 
tori gen. dela Corpul de inspecţie din Sub
secre~riatul de Stat al ROJDAnJ.Z"Arii. Colo
nizării şi lnventarului au fost numiţi du!,! 
O"l.m urmeazA: 

In znr.dul de Inspectori generali fări 
gradaţje; 

Marineseu C. Oheol'l'he; Baneiu TIie: Geor-
S'~u Victor; Andronescu Ion; Constan
tin_l'U Martin. 

In gradul de sobmspeetorl ~rnli fă.r-l 
gradaţie: 

BrA.nzeantt t. Anton; Berea 1. Gh.; Şer· 
b!nescu M. Radu; Balaeş DumitrrJ; Grama 
l Constantin: Nem.eşiu Aurel; Scărlătescu 
Alexandru. 

- 'I' .. \RIFUL INSTU.AŢUJNR.OR BAL.. 
NEO-ClLIMATICE, In Monitorul Ofi('ia.l de 
ieri a apărut tariful pentru camere şi băi in 
staţiunile balneo-climat-ice, administrate de 
că~ minister. 

- INGINERI ŞI ARHrrF.cTI A VAN· 
SA'J'I. Monitol'Ul Oficial de tari publică 
tabkrJl CU avansările inginerilor. arhitecţi
lor, 8Ulbi.nginerUor ,1 eond<udtorilor pe <ţa
ta de 1 Aprilie crt. 

- PERSONALUL ADMIS IN C,QRPUL 
ARJlrrWŢILOB. Moni':.orrJl Oficial de ieri 
publică numele personalului admis IL Cor
pul tehnic şi tn Corpul arhitecţilor din aer
vic.iile publice. 

- INSPECŢn,D. Inspector general ad. 
ministrativ cir, Gh. Ciupe a i.n.specta! in 
cur,ul zf1ei acesteia oraşul Oraviţa, lnt~

~s!.ndu-se în s~ial de modul eum sunt 
primiţi şi lDcartiruiţi evaq'Jaţi. 

VANSAŢL Monitorul 01ieial de ieri pU-1 - IN ATENTIA REFUG!ATILOR. Re. 
b1i.că. tabloul definitiv de perceptorii 00 ~ugiaţii care s'au rătăcit de rudenii şi vor 
agenţie, p:'opu!,"i pentru inainta:-e la gradul ~~ comunice a.d~ sau să publice am.ănun-
de percept<>r de circumseripţie fă.ră gra- te in legătură cU noua lor situaţie o po~ 
daţii. face prin ziarrll "Dacia" in mod gratuit. 
.................................................................... 

Intportant comunicat pentru 
eva~uaţii sosiţi la TiInişoara 

EVACUA'fII DIN BASARABIA, BUCO
VINA Şi MOLDOVA sta'biHţi in Mun~cipiul 
Timişoara precum şi cei in 1l1"aee:N prin ,ă
riIe D::-mniţa Elena şi Fa.bric, vor putea lrJa 
masa la următoarele restaura.nte ,i cad.ine 
in eondiţiunile arătate mai jos, -

GRATUIT pentru oei lipsiţi de orice 
mijloace materiale şi cu familii împovărate 
la: . 

CONTR.4. CQST: 

POPOTA GARmZOANEI, Timişoar~ 
Cetate, Piaţa Libertăţii, Cercul MiW..ar, 
etaj 1, serveşte familiilor de ofiţeri, magi ... 
straţi ~ functionari lI'J,periori., in 3 serii de 
câte 120 persoane mâncare caldă, 3 feluri 
la prânz Şi 2 fel,u1l'1 seara, un menu cea Lei 
100 (una sută), Se va depune un avans de 
3000 Lel Inscrierile se fac zilnic între ore

CANTINA' CRUCEA ROŞIE din gara le 12,30-13,30, 
Domn·i ta Elena, loserUl. Serveşte in tot 
timpul zilei şi nopţii ceai şi gu6tăl'i (brân- RESTAURANTUL ŞOQALEI DE ME-
zeturi, slănină. marmeladă). :Noap~ea şi NAJ, str. Eminescu No, 6, serveşte un ma
mâ.neări calde. nu crl Lei 120, de preferinţă pentru magi-

CANTINA COMITETULUI MUNICIPAL straţ! şi f&m.ilille lor. Se va depune avans. 

DE PATRONAJ vis..â-via de gara Domruţn RESTAURANTELE DE LUX ŞI CL. r., 
Elena (str. Gării, Palatul din colţ). se ser. cu 120 Lei un menu: .,Bulevard" Blevard 
v('şte de dimineaţa dela orele 7 Iti pană la Regele Ferd:nad No. 1 Pala.ce Buiov Re-
orele 20 mâncare caldă. In acest local func. gele Ferdinand No. 8. Opera, B:Uev. ~~le 
ţionează şi um serv1cÎ"l pentru o~rotiret Ferdinand No. 2. CarI ton, Str. Veneţia 
mamei .,.i a eopi.lului, - umde se pot rmM:, No. 4. BrânZ!.Uj Flol'ian. S:r, Alba Iulia 
şi odihni copiii mici. servi.ciu de zi ş' No, 7, Kocsonyai Ioan, Str. Eminescu 
noapte, _ No, 3, Schn!'J.l" Mihai, Piaţă Brătianu No, 1. 

CANTINA COMITETULUI MUNICIPA. Spieluhr, \Volf Martin, Str. Ungu!"e~U 8. 
DE PATRONAJ din gara Fabrle serveşl( Gaal Magdalena, Str. Anton PM No, 3. 

"Ciocârlie", Schrauder Anton, Str. GogAl_ 
in timpul .ulei şi nopţii, ceai, gustări (brân- niooanu No. 20. Bottyen Petru, Str. Bră-
zeturl. lapte, slănină, marm~ladă) şI mân- tranu 24, Rosen!hal Stefan, P:ăţa Draga-
care caM!. . 1.ina No. 4, "Splefl-did", StrMlzinger Carol, 

CANTINA şCOLARĂ. No, 1 A COMl. Spl. Gu~n1>nmn No. 14. "Victoria", Watz 
TETULUI MUNICIPAL DE PARTONAJ Iosif t.m" Str. BrătiMu No, 27, "Metro-
din Timi(loara.-Iosef"m (str. Văcărescu 22 \ poţ''. Str, Brătianu N o. 45. . 
colţ cu piaţa Dra.galina, serveş'.-e mâncare 
cald! pentru fa.miIiile oorpulrJi lnvăţătc- RESTAURAl\"TELE CL. n eu 100 Lej 

mentru-ul, tU 100 restB.'\.lJ'8.llt6, 
rese. 

Can.tinele mai SUS menţionate 8UI1t ('11 RESTAUR~ eL m cu 90 Lei un 
preferinţă puse la dispoziţia eva.:uaţilO'l' -r,. 'nuu-l, cea. 100 restaurante. 
cari se găsesc fn trecere prin TlmifO&ra. N, B. In cazul cAIld capacihlfea A~tOJ 

!mtln~ şi l'eStel!"ante care se ridică la 0<"8 

CANTINA i'ABRICE:I .. INDU.3TRIA '1500-4000 tacAmuri la prânz ş-i 2500--
ROMANĂ DE PIELE", Fabric, spI. M01'a· 3000 tacămuri la aină (un-ele res1:pura.ntE' 
rilor No. 5-10. servEŞte pentru 60 munci şi canti.ne servesr nwnai la prAnz) s'ar do, 
tari mtnca.re caldi. V'ed1 f:ruruficf~te, se VOl' deschide noui C8.0-

CANTINA ŞCOLARJ. No. e A COM1~ tine ~lll!"fl, O~eşt1 Ş! resta.ur'!\nte. 
~UI MUNICIPAL DE PATRONAJ Ot1ce lămuriri .e.,.". da de t',.ăt~ Cootite· 
din Piaţa Lahova.ry serveşte raÂIlC8l'e caldi tu} Munici~ de Patrona:L Pal.a.tui PrJ,mi... 

~ 1COl&rl.. ,-,".;, .. _. ~ .t.J.;g.~. go, __ 

_ MODIFICAJtEA. LEGU TIMBRULti1 
,TA'l'lSllU. Sunt supuse unei taxe de tim
bru sta tistie de: 
~ lei, bu]ettnele, oertifiea.tel.e ,i extra .. ;ele 

de na.ştere şi dece::!, scnr-.onle de cărat sau 
de trăsură, actele de sabotaj.. cărţu1iile de 
L'1",ărcare (cono;.amente, tracte). 

1Q lei decla.raţiunfie pell::n1 schimbările 
. de d'OlIl"Îc\liu, buletJn de Lnscri.€-re la biroul 
WP".llaţiei. fişele de imobil. declaraţiile va
male ce ÎDsoţe...-.e obiectele de"tinate expor ... 
lu!ui şi importului. bile~ele- S81'1 paş<'lpoor ... 
tele pentn1 treeerea peste frunmril, bile
tele pentru ",-finzări de yi-::e, toate actele de 
mutaţiune ,de prOpT;ctate propuse tran
st'!"ipţiei şi inS{'ripţi~i, conform ~rt. 722 
'j 24 ~ 7?P. b;~ (li., T'r~n"" eîvilă. 

20 lej com'll1h'irq~ M Adrese nrin birou· 
.-:1e de populrltie. bl~tine1e, extl':lsE'1e şi 

{.~yrtif;r'f1tf'le de (';l",'itnric. 'h,ryl'r:>~" I'Onform 
t'C!"1)'qm~n~111 IIM rlnl' de ;;1aN'" ch'flii, 

40 J~i buletinele. extrasele şi t'ertnica
tel~ de divnrţ. 

- Ch'TA1'~!"iI, prt'giitiţi-vă. apă din vre.
w.e pentru a &\'ea la nevoie in caz de born
hrdnmeut. ){furvaţi-"ă lillil. pentru brut 
şi PI'Ht.ru spălat, l'entrueii. nu !ie ştie când 
putt'ţi rii.mânea {ftm apă in casă sau chiar 
in curte. 

- TltANSk'BUAHE. D. Victor 8tan ;10. 

tarul cvmunei 8oca.TlmlŞ, 8. fos~ tran.§t'e· 
rat. după. ce.are, })() data de 1 Aprilie 1\114, 
1& com. Glroc-TImlţl. 

- C{;R.SIJRIL~ LNVAŢA~Ul\îTULUl 

PRL'IAR. Cursurile invăţământuJui primar 
se încheie in ZIua de 6 Aprihe, Până la Q

~p.stă dată. SItuaţIa elevilor fiInd încheiată. 
Elevii sunt obligaţi ~-şi pă.<;trs cărţile in
trucit la Începutul anulUJ vU:or se va. con- ! 

tinrla CU predarea materieI care nu s'a pu· 
'ut termina . 

- Pl-:NTRU lNVA'l'ATORII REFU. 
GlAŢI. Invăiătorii refugiaţi îşi vor putea 
r~dil'lll ~!\lnriile dela Administraţia Finan
c.ară din Timişoara pe baza stat.elor de pla~ 
tă ~!laint(> de InsT'ectoratele ~')lf.rE' judeţe .. 
r.e de unde au fost evacuaţi. 

- BASUL MATH.S lURAIiJTS('U LA 
TBn~OARA. Primul ba.~ al Operei din 
Frankfurt Matias Mrakitsch 'va cânta în 
două spectacole extraordinare pe scena 
()peTei llomâne din Cluj-Timişoara. In ziua 
de 24 AprHie se va reprezenta ,.BarbieruJ 
di.n Se"illa", iar in 2{) Aprilil' .. Mirea,.<;!1 
Vândută", 

- POSTURI VACANTE. La pnmin8 
ccmunei CiavQş jud, Timiş-Torontal sunt 
vacante ·lrmătoarele posturi: un po<'t de 
gardian comunal şi om de serviciU, două 

posturi de paznici d<e noapte, un post de 

hmghe:r comunal, un post de homar. un 
po~t de guard de zi şi curier poştal. un 
post de moaşe comunala, trei post-lri de 
păzi!ori de câmp şi un post de servitor de 
birou. 

- I<.;XMlEN"'~L}; PARl'l(;lJk"\H~ ~ 

iNVA!-AlHAi'il'ULlil Pl'UlAJi.. Exo.me,ll.e
(' particulare ale învii\-Qollia.!llr.llUl prunar 

se ţin in z.l!ele de f).-Ij Apnlle 1:1.. c. Cei in
tpresaţi să .. e adrese...e l.nspeotoratUlul ju
oi. tean, unde s'au fixat centrcle de exami~ 
lla-:-e. 

- CREDIT PEl'I"TRU PLATA C'(). 
i\llSAIHLOK ECONOMICI. Se deschide, 
pe spama m,nisterului econOIr..iei naţi-y 

IlRle/.. un credit extraordinar speclal in 
sama de 70.000.000 lei, pentru plata in .. 
demnizaţiilor lunare şi Il chelruieliiQr de 
transport, cuvenite comisarilor econ~ 

mici, conform art. 5 şi 6, din legea. nI'. 
57 din lM4. Acest credit se va aOOPt,rj 
C'U o sumă d'.! egală valoare din contri'Jn
ţiHe ce se V::Ir introduce în rf'gimul ':!e 
centrol şi S'Jproveg-here, conform li:'Jb"Îi 
dill 19a, . ..a '1isnoziţia ministerului «-"" 
ItOmiei naţbnale •. 

- APRORARl DE REGUL."~fI<.:NTE. 
Prefectura jud. Timiş-Torontal Il apr0bat 
reogulamentul pentru organizarea !lerviciilor 
cNnuna1e In COJn. Hlsiaş şi Sanoviţa. 

- llR., MEDIO GHEORGHE H.\f'H1. 
eTAN. boli Feme:-rh-irur~.e, cODS".1.l:ă dela 
4 pină. la 7 d. D1 Timişoara n. Piaţa eo-
~~~~,~ . ~~ 
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'-!il)'" . '~j ţ ... .b; f'r.·IIIJE u~ 'u 
I Jet ..-viIoă !'p&re in fiet:8l't' zi. Anunţuri 
le primeM 1& Administraţia :liarului in St.I'. 

Mări§etti N". 1. relefoD. Nr. 1l·28. 

Cereri şi oferte 
de serviciu 

V:izit&ţi cu incredere şi faceţi comenzile 
Dvoa.s~ă. la salonul de croitorie Şi lingerie 
de damă şi lingerie bărbătească a doan' , 
nei Fl' ... 'LIGIA IONESGU,Arad, S""..r. Va" i 
StrOMCu Nr, 5/a. 1 

Vânzări -- Cumpărăr 
::UMPAR răsboi de ţesut, sbiciu de ma 
nă Adresa. la ziar. 

frador HllDomag de 38 ca.i putere în per
fectă stal'e, de vânzare. Adresa: Arad, 
Str. T, Vladimiresc'l 3. 

, 
I 

,. 

Cinl'lmato!!T'llhll C "P 1 TOL Că mii u 1 
rllAlf'I~r ~I'alld iOAR~" ... ,;..::.. I Rou!'11'iaşi lor A rad 
-_.- • B t '"'*. t''' N 2!.2 _~ ~, __ 

Azi 

Filmul care a obtinut cel mai mare succes 

Rosano Brazzi, Eli Parvo 
intr'un film grandios şi emotionant 

IVALII 
Jurn31 ONL 108. 

De Paştele catolica: 7 bărbaţi şi o fericire 

Farmacii de serviciu 
5 APIULlE 1\)-14 

Kalman, Piaţa Avram Iancu Tl. 15-0\). 

Ghinaciu, Str. Măl'aşeşti G8. Te!.: la 01. 

Mumuianu, Calea Aurei Vlaicu 60, servi-

ciul permanent, 

~-------------------------ISPECTACOLE 

ORDL"'EA SP1::Cl'ACOLU ... OR: 

vIIERCURI, 5 APRILIE: 
Spectacol de varietăţi la Teatrul Comunal 

VINERI, 6 APRILIE: 
Licia, operetă. 

SAMBĂTĂ, 7 APRILIE; 

Matineu: Marta. operă .. 
Seara: Too;;ca operă, 

DUMINECĂ, 8 APRILIE: 
Matineu: Mme Butterfly, ofX'r,5 
Seara: Bohema, operă. 

l"abrica ctumif'~ m(A~~llil cu instataţlunL, 
eaz<LT1 stabil, elădH ea'lleră 0:1 maţinăriilO? 
e~.emaiLlodc::-nei>ca:defabrică.bn.ou. 

aproviz<mată ~u '!UI0r1 pentru fabricarea 
eri căror 'l::icoJe chinH~e, din m',liv fami
lia: urge::l't tii.'! vâ.n21.?'1:l le. 2,()(I(\.009. In 
eartierul ·.rdelOT ca::.ă i:U 6 camere qi cu tot 
eomfort:J1 5,~u(I.OO:) Ici. Casă cu 1 X 3 r:a
m')re. toLcotl"J:crtul Şi 1 ,<1 in cen";ru eu 
3,500,000 ~ei. Mică\IlC<l :)8.5;1 particuls:-ă 

R?uă cu 3 camere. cuot comfartul 
1.300.'.l"JO lei. L.'a,,;' particul:nă ('u 2 cam. 
cu gră.J~nă m~re, C!'i>ă nouă in Pâ.rneava 
1.3{]1J.~{J() ICI. Agerturii văd, lui A lbert 
Haa.'J:',. str l. Petrarl No.:t Tel. 22-21. 
Ir.n~e "':::m Gem. 3G3i I 'iM:t 

o nouă substantă . colorantă rezistentă la foc 
~ccastă substar.ţa este fabricată de Lzinele unichimia din Arad, str. J. Greceanu 21 

)e ,iUlIa!'e un !lalton de iarnă nou i~ cu
loare Il.Jba"tră. Doritorii se vor adresa la 
dna ~-:l!f!abeta Gorgan Arad. Str. Moisii 
Nicoară Nr. 10, apart. Il. între orele 1--3 

f' -:-:... . "'... .. .... _ _..,_".,~ 

Cinema URANIA Jrad 
Telefon! ~2-32. 

Filmul senzaţional şi al aventurilor 
cu a!'ti~tii 1!ofRria lUercader, Ma";sino, 
Sal·ato, IWy Parvo 

1&12= 

În 

Omul venit 
de pe 'nlare 

Repr. la 3, 5, 1 ş-i 9 
IliJ!EH • 

COhVUliarea comercianţilor 
rr":.<.tUlUl ",amerei ue L:omerţ şi tie ln

tlustrle din Arad, convoa\:ă pe toţi dom" 
nu comerCianţi din Ara'l, si binevoiască. 
a partlclpa la o adunare, care va avea. 
100 !liert'uri, 5 Aprilie orele 18 în sala 
mare a Lnmerci tiin str. Gheorghe La.. 
:.o..ă.r NI'· 20 .• adunare care Va a.vea de scup 
ailarea mijloacelor de ajutorare a refu
giţtlor sosiţi din parta de răsărit a ţării 
şi cari aetivează in comerţ. 

Se I'aee un apel l'ă,lduros în sensul ra 
participarea să fie cât mai complectă, 
adncântlu-se tlJtodată, la cunoştinţa D·lnr 
comel·(·janti, că o actiune Similară. fie 
ajutnrare 'in favorul ret'Ugiaţilor prove' 
niţi din industrIe a fc,st deja creată de 
că.tre industria.şii din Arad, Este acuma 
rândul comercianţilor ca să procedeze la 
fel spre a întinde eolf'gilor lor în pribe
gie o mână rle ajutor. 
; ................................. ... 

10 ANI MUNCA SILNICA 

In vremile pe cad le ll'lim, desi.·operi· 
rea ul1ei subStanţe col,:rante tezlstentă 
la foc, are o deosebită importanţă. Iutii 
ue exemplu substanţa "Uniroc" un ex· 
celent produs al cunpsculeJor Uzine Uni. 
chimia din Arad, despre (·are vom amin· 
ti aiei, rijnd un produs e<lre interosează 
'lstăzi mai mult ca orkH.l1d. A(~e"t pro 
dus este rabricat cu autnrizaţjll Minis. 

terului de Interne N t". 32461 din 4 Nov. 
194;). 

"unift)c" este o vopsea izolatoare, 
nşur apliea\:>ilă pe lemn, fier sau perete, 
care are dou.ă proprietăţi şi anume: in 

I 
pdmul rând conservă lemnul şi în al 
dllÎlea rând lemnul devine rezj~tent 1" 
orit'e fe>l de f"c adi\··ă ni,flamabil. 

Intrebuintare-a UNIFOO-ului este ne-

IA " " J1&f(C 
pl'Opr. M. B1<;LICI, AR.\ D, st r dr. Ioan .Rohu Nr, 6. (linţ{ă teli"fo:ln~), 

Przintă şi "inde ~le mai el~gantt! JUo MIe de pnrdesitu·i ,tuileurhui !:oi roehii de 
dame, Calităţi sUllcrionre, VilHali ma gazinul {iiră ohliglltia de Il f'umflărl,l 

Termene S<'urte de livrare ]a comenzi, Of. Reg. Corn. 108611104' 1. i .j+ ................................... ~:ii .. 4 .... .m~ ................ .,., ..... 

~----------------------------------.--------------------------~-----. 
Cinema II F O Il U M" Arad 
~~"/42z~~~;::~~51~~~ 
·1'elelo. 29-t" Reprez.lltat~i oi, ă, 7, 9 I1X 

Azi! 
Un ('oml,ozitor îndrigostit de o mare a.r tistă şi {'are nu are curajul să i-o spună, 
ÎŞ: atinge tinta datorită. intervenţiei unui prieten, filmul străJuceşte de spirit şi de 

. comice sit.uaţii do-ve i!ind un elan deosebit 

CII: KlRSTEN IIEIB}~RG, HANS SOHNKER În 

Premiera iubirii 
Revista. 1948 

Repr.: la orele 3, 5, 7 şi 9 fix 

t 
cu nesfârşită durere Ersilia Vancu mamă. Terezia Vancu soţie, Dra

ga şi Inginerul Victor Vancu cu :!,}pii, cumnată, frate şi nepoţi, precum şi 

familiile înrudite anunţă încetarea. din viaţă la Pâncota in ziua de 28 

Martie 1944, după o scurta. şi grea sufe1illţă a scumpului lor 

Ioan Vancu 
in etate de 47 ani 

fost funcţionar la fabrica de piele Rotor din Pân'l:ota. 

oosară pretutindeni, unde lemnul este in. 
LreiJuiuJollt în orice formă şi unde da ..... 
"ită propriet-ăţii lemnului de a. se aprin. 
t1e cu uşuriniăJ este pericol de incendiu. 
~ste cunoscut oii la periCole de incen,·ti 
intre materialele lOflamabile. lemnul 
j-oacă un rol important. Lemnul se aprio. 
,le lot' uşul'inţă şi dacă. odată este ~u. 
prins {It'! flăc.ări arde puternic şi prOPll'" 
;;ă Într'o măsurâ mare întinderea foeu' 
lut 

Credem că facem un deosebit servI: 
1"11 publiCUlui, arătând in acest artiiJ,)l 
Illporta.nţa acestui pro,dus aZI, când m· 
.1endiile pot fi mai dese, fie din caUl.a 
unor eventuale bumbanla.mcnte, fie din 

. alte mutive. . 
ImlJoltnnţa UNIli'OC,ultJi din PUJll't 

de vClIere pirotel'tmjc este tot atât de 
mare. lJNIFOC·uJ reduce sută la sută 
inflamabilitaft>a lemnului, reducând de,a. 
semenea aproape (Jână la sută şi peri" 
colul de incendiu ee se datort!şte înfia' 
mabilităţij lemnului, IlItrebuinţând UNI· 
FOC-ul lemnul este eHminat dintre Ina", 
teriile cari pre7.intă. pericol de inl."ndin. 

Modul de întrebUinţare al ~,UNI}tOO' ... 
ului este următorul: 

Substanţa izolatoare "UNIFOC" ..e 
Întrebuinţeaz.ă la fel ca şi vQPseaua de 
ulei. Priu urmafe modUl de întrebuinţa. 
re este roa.rte simpla şi nu reclama uiei 
o pregătil"e profesionla.ă. sllecia.!l\. Cu 

I cât se ap~ică mai multe straturi de v:JP' 
sea UNUOC nu prea groase, cu atat 
proprietatea lemnului de fi rezista fo~u. 
lui va deveni maj mare, Efectul "UN! 
FOC".ului Va fi mai importnnt în cazu] 
când vom aplica pe lemn mai m'tltt.l 
stratUri de UNIFOC, nu prea groase in 
interval ce depind de anotimp, rlar în 
tot Mzul al dOilea strat va fi apifeat 
numai dupăce 'Primul strat s'a uscn~. 
Un kgr. de UNIFOC este f;llfieient 18 
vopsirea unei suprafeţe de 8 m 2• 

După cele spuse mai sus, putem teh' 
cita cU adevărat conr!urerea fabricei alU 
Arad, pentrucă a. reuşit să dea cu a.I\.'. 
vărat un produs de mare necesitate în 
vremurile de azi. 

Publicul se poate convjnge de imp41r. . 
tanţa acestui produs ,folosindu-l. Am 'n, .11 

tim aici, că pentru obţinerea autori:w., t 
tiei, proba S'a făcut cu bucăţi de Sl~ân. 
~luri din brarl, cari au fost numni pe ju. I 

mătate vopsite, expunându.le la un f'lr 
fă<,ut .din benzină amestecată cu lJet;o'll 
şi lemne de brad. S'a constatat că ma· 
terialul e-ste Un iznlant, prrteiează je1n
nUl la foc, având caracteristica vopse. 
le-lor ignifuge, 

EFICACITATEA lTh"lFOC41Iuri. ~e. 
pă.stre?ză mai mulţi ani de zile. Cu toa' 
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Teodor Dan. fără domieiliu stabil, de 
meserie spărgător, fost condamnat în 
numeroase rânduri pentru furturi, a 
fost areslat de poliţia din Arad, pentru 
un furt comis în oraşul Arad. In cursul 
C'ercf'tărilor S'A. dovedit d. Teodor Dan a 
comiS şi la Timişoara două spargeri î'l 
cursul nopţii, pe timp de camuflaj: un!\ 
la fratele său din Sir. 0, Iosif şi alta. la 
O "eelnă a fratelUi său. furând 1ucruri 
tn valoare de circa 200,000 !f'i. Inaintat 
Curt. ' .. ii. Marţiale di,n Timi~()~r:l, ~Păre'ă-l 
~ci _~~ con4..amnat la 19 &;li mund 

Inmormântarea a avu, loc in ziua de 29 Martie, ora 17, in cimitirul 
din Pâncot&. 

Fie-i ţărâna uşoară! 

te aoostea se recomadă vopsirea nouă in 
fie!'are an. Toote straturile noui M 
,UNIFOC" m~r(>se izolar(>.a şi asHe1 n" "!J1 
i!istenţa lemnului. 

1. Mâ.ndreci 
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Vlnerl, '7 Aprilie 19ot4 -
~,' f1~tZlZenJ;ă. p,,-ef:uaftdel1,l 

a _T iZ A.'._ 
Ştiri din Oraviţa E"ifofaf .edd.",.r.1 d. elrcufa,ie din 5t!nnle.r ... ' .. I\f .... 

Şase luni Inchisoare şi 500.000 lei despă
gubiri civile pentru omor prin imprudenţă 

- SINOD PRO'l'OPOPnro.. Preoţi
J11e8 gr. cat. din districtul Ca.raşului şi-a 
ţinut in ziUa de Z8 Martie a. o., 8illodui 
de primăvară la Or:lViţa 

In dilllineaţa zilei s'a celebrat sIta 'ri
turghie de oă.tre PI'ea Onoratul Vaier 
Nirola, Ioan Suta şi Dehelean, la care 
.'au lmpărtăşit cU sfânta taină preoţii 
" credinciUşli. La sfârşit părintele pro
toPop Valer Nicola, deschide sinodul. 
rosttnd cuvinte pline de msufieţire. 
D~ face apel preoţilor de a se ină~ţa 
la conştiinţa adevărate! demnităţi de 
preot, de a PotOli oU un ceas mai de 
Yl'8IDe II1volbur&rea patimilor şi l'evoitJl, 
lUfletelor in aceste vremi de grea cum.. 
până.. U rmea.ză apoi re(:en~ia. },~cr'~llO! 
mi subiectul "Caz de eonştllnţă. , facută 
de preotul V. Copreanu, care se aCJhită In 
mod lăudabil de Insăromarea &vut8.. 
După desbaterea unor chestiuni ad

mUti,strative fi după alegerea noului no' 
tat districtual în persoana preotulUI V. 
Copreşnu, preşedintele inchide _inodul 
printr'un indemn de cald patriotism. 

_ PENTRU D. IUNISTRU DE JUS-
1T.J'lE. Mai mulţi refugiaţr ardal.eni car~ 
IWlt nă.scuţi pe teritoriUl cedat, cer d·lul 
Ministru de Justiţie să se modifice aLt. 
2i din legea. numelui apărută. in 8 Apri
lie 1936 şi a.rt. 29 din 14 lan. 1942 in 
pns1l1 ca oererea de sahlmbarea nu' 
melui sa. fie afişată la primăria unde 
domiciliaz3. de prezent solicitatorul. 

- lUAI MULTA DI~AGUSTE PEN· 
'TRU CEl EVACUAŢI Vremurile gre' 
le pe cari le străbatem a deternuuat 
atrămuweo unei părţi din popu4l ţia 
din nordul Moldvvei pe meleagurlle l:~ 
r~ului. 
Autoriti1ţi1e fi populaţia nevoiaşe au 

fost cei dintâ.i oa.ri au intervenit pentrU 
, acă.postirea şi ocrotirea fra.ţilor ~oldo. 

veni poposiţi vremelnio in mijll)Oul 
Boatr.u. 4 

Există to.t;uşi un murmur tndrăoit de 
revoltă. printre cei înstăriţi cari nu vor 
odată cU eapul să lnţeleag'ă imperativul 
,"emitor ee le tră.im. Aceşti patrioţi de 
ocazie cari oftează Zi şi noapte pe margi
!lea comunicatelor anglO"amerieane ,i 
moscovite BUnt cei mAi periculoşi pen
tI'll ol'dinea in stat. Dela Uşile aesbra 
fratlf moldoveni se Intorc amănlţi fi eU 
8Unetul ineărellt de revoltă. 

Credem, că eel puţin astăzi, să nu 
trecem cu indiferenţă. pe lângă. toti 
I\oeia, cari s'au pus o viaţă intreagă dea.
GUrmezişul destinulUi nostru româr.e.sc 
'i sl'i denWlţăm opiniei publice, pentru 
ca la vremea potrivită să-şi primea.sr4 
rlsplata euventă. 
Nioiodată Ţara românească nu şi-a. 

, verificat caracterele mai bine ca în cea
, 8urile de faţă. Niciodată gestul samn.ri~ 

teRn n'a stră:lu('it in lumina evangh~lit.!i 
. pe plaiurile cărăşene ca in sânul câtnrva 

familii modeste, in contrast puternit'! cU 
viaţa plină. de risipă şi belşug. In faţa 

~ acestei realităţi, oredem nimerit că este ............................. ~,.- ~ .. .................. 
Bijuterie modernă 

IGNATIB 
TlftJ~ l Str. M~rey 5. Tel.: M-Tr 

_Iar. Of. Reg. com. Nr, 380/10.773/411545 .-.... ~.~!It:o.... tI!!I! ~~ .... ___ ~ 

momentul sA se sparg§, .bee8e1e ti g11-
mele patrioţi1or de zile mari, oricwn ~ar 
ohema ei oricine ar fi aoeata. 

[r-"lmai in felul acesta vom eontrt"buj şi 
noi oU o cărămidl la opera uria,e de 
reconstrucţie a ţării pe care o o.uce gu
vernul Mareşalului Antonescu. 

- O DOLEANŢA. OARE STARUIE 
DE MUl,TA VREME. DatoritA faptu. 
lui eă Oraviţa are o lungime de 9 Klm. 
străbătută de o linguri stradă, legatura. 
dintre diferite compartimente de vlaţă 
S<lciali şi economică se faee in oondiţiuni 
extrem de anevoioa.se. 

In dimineaţa zilei de 23 SepteInvrl8 
1940, pe iO~lUI. prlDcipală. & ol'liIfWuj 
Sânnicola.u s'a. intampiat. un grav aooi' 
dant de wrou.l&ţ14!1 & carw Vlctunâ a fost 
Bol1n FrUJlciso in eta te de '3 ani. 

automobilului, pe ,osea Bohn JrranciM, 
care mergea pe biOleletă. Pentru că au.. 
tomobilul nu _vea rarunle aprinse, B?bD 
au l-a văzut. &atlel. eri Obra~ la Wv1t 
asvârlindo-l tu ,anţul dela marginea fO" 
aelei. Izbrtur ai-a prGvocat lui Bohn o GOto 

moţie cerebrală, dUl oare uauză a şi mUrit 
a doua zi la spitalul de Stlit din Sân I 00" 

Iau., unde tu.sese Ulternat pentrl1 al •• 
da primele aJUtoare. 

Secţia n-a & trbuna1uhti, !n completul 
tLolor L Popeeou, preţloointe, Franţ G.
vrileţ, asesor, 1. B1ănaru procuror ,i Gh. 
H.otaru grefier, a u8.l o sentmţă prin ~ 
re Obradov Svetislav a fost condamnat 

Printr .. multe altele se pune problema 
asiguraţilor dela Casa de Asigurări S~ 
roale. Un membru al acestei iMt1tuţii 
pentru ca să poată obţine un afat medio 
cal, o asplrinl SaU o simpli infomtaţie 
trebue să facă. un drum de câţiva ohilo
metri, având nevoie de cel puţin o ju
mătate de zi, dWl şi intors. 

Faptele sunt unnă.toare1e: In dimi
neaţa a.nuntiti, tânărul Obrodov Sve
tialav. de 28 8.Ili, mec&nio, angajat la 
finna .. Steaua" in e&litate de furer, 
după ce petrecuse intreu-ga nGapte la 
eâroiumă, 8 plecat oU lăutarii după el 
pentru a cânta serenade câtorva fete pe 
care le cunoştea. Având la el oheia dela 
garajul firmei, Obradov 8 luat Autom')
bilul firmei pl~când apoi în vite7.ă, mare 
şi fără a respecta legile eiroulaţiei, !lat 
fiind el in 100 să. meargă. p4!i partea la şase luni lnohlsuare eorecţională, 5000 
dreaptă a drUmului, şoferul beat mer$ lei amendă şi 500.000 lei despăgubiri ci. 
rea pe partea stânga.. Vdenil8ţa.pentru vina de omor prin impru-

La un moment dat a aplrut In faţa 
~.~ ................................. ~ 

Asta in eazul Bând asiguratul .e Juee 
pe jos, deoarece mijloaoole de transport 
lipsese aproape CU desăv!rtire in ora,ul 
nostru. In ea.zul de fatl oare poate ai 
fie situaţia unui bolnav oare nu se poate 
transporta pe pioioarele proprii! 

Un Interesant caz de şantaj ,Ia Timişoara 

Soluţia cea mai potrivit! ar fi nrm,i. 
touea. D. dr. Ion 'feku, medic al CaaeJ 
de asigurări sooiale. looueşte In centrul 
oraşului şi dISpune de nn cabinet medi
eal in2Je.strat ~J. toate aooesoriile modeme 
Ar fi de dorit ea pentru Oraviţa monta
nă să se racl un dispensar 1& d·aa. aea.&l, 
flipt care ar'pune capăt unei doleanţe 
Gare stăruie de nlultă vreme, apre ne
mulţumirea ~lor tntersaţi. 

In aest sena membrii Cuei de ufp 
rări SoCIale din partea de sus • oraşului 
au înaintat un memoriu d-luJ Ministru 
al Muneii. 

- NUMIRE, D. Ştere Gheorg!rlu, ft

nit dela Şcoala Tehnică din Bălţi a fost 
numit re~t director la gimnaziul in
dustrial dilI Oravita 

Coaor Sa.muili, î.u etate de 28 &ni. do
mioi.llat in opwul '1 '\laur V!a<UmuteoU 
~, & aflat pna OlW.oşUl~ .~ ea. uwa
oitorul Slovao Gheocglle ,-.ng8.J&t. .Ia la· 
bri.c& .. Grozit" p.t"Qp1'leute& .Lui AlWreL 
i'eDyo •• toat LU~.o.~.l.l iiulllEV1C1UL ~ 
IUti fabnc».. ~ •• Ul1i& ele 
~tig JJl a~t& 1.1~" ~ • golUit 
o *'l'J.8oa,ro 0& din ~ lw ;:)U1VlioC ()he
orghe. in eu. afirma ea Î.Il ~ Wlei 
CNne avuti. ta Lw p..t..rvnw.LAi 16&" a.eeHla 
fi-ar fi dat pe laţă aunpat.l& peuU"U ~I.&
lm ti partidu1 oumu:wat.. 

Inarmat eu .""Li. 8eriaoare plăa
muită. Coag: .'a dtla la A.ad1'ellt'enyo fi. 
ia,. aritatMt du" ... d.~ 00DWt&I" ..te 
poliţie. Faptele .. petreee&u In ounUl 
bmei Iulie 194J.. Intre Cosor f1 AAdrel 
Fenyij au IL'\I'Ut lee m&l multe Intrevederi 
p6.ni oAnd In zia. de 26 lulî .. p-unu.l a 
t rimil printr'UD boy O IOrlJloaJ"'e AIOeeo 

tw. dIn urmi oer&utu-l .. vină la ora 
3 după ami&r.i la eafeneaua .. Veoeţia" "r 
ai aduel .ama de 10,000 .. 4rept preţ 

Alez Sechei soţ, fiit nUl'Ol"1, nepot li rude ltiIlunţl ple:rdera 'ftIIplio J'eil"et&o 

tel lor ac;;ţi-e fi lD8lDă \, 

Maria Sechei născută Horvath 
In etate de ., aaj, 

Inmormlntarea se va faci la Ii"... .Iot,. ~ ...... )& ... 11 l' d_ .. ) d0-
I. Capela B'apl' diA cimit.inal Jo.f-. 

1900 

Cu inima intristat! fi veşnic nem l.'lg-ăiaţi: Sofia, eoţie. Livia, Aurelia, 
Viorica ti Lueia, tiice, Ti.beriu, 8emPl'Oflia. Ama1ia, Cornel ia, Man:el,. luiw.n, 
Dănuţ, nepoţij Alinel fi Lueica. stră Df'POţi, precum ti Ioan Oltean.u ft Simioll 
Cioba.nu, gineri; CAipitan Nfcoleacn V irtor, Io&n Bu~ fi Sânica Popov1ela. 
gineri de nepoate, anunţă trecerea !n 1 umea celor 4repţi a preaiubltului lor soţ. 
tati. ~ buniA: 

TRIFON ARDELEAN 
Illv'ţă.tol' In pensie fa etate de 7e ani, 

Ceremonia. fnmormlntirlf se 9'& IP.ce In Capela din Cimitirul ort. rom. din 
ciTe. n. Calea BuziavJ1ul, In lina de 6 AprfJie 8. c. orele 18. 

1899 FamDIa Incl1m!nttA 

Ma 
Specialităti 

de vi nuri şi ţu ică găsiţi la 

"PIVNITELE PROMONTOR" 
Propr. ONEŞAN IOACHIM 

Iareg. Of. Re&:. Com. 18111616/19iJ. 

Vânzare cu ridicata 

1 
al tă.certi "coow ... ruiui". 
Faţă de a.oea.ata 81tuaţie. Andrei F.~ 

DyQ" I f&out IÎtSllml .1& pu.liţie tiU' d.upă 
a.n:uază, inatvţ1t de 001 eo.DllS&rt li a !lua 
la -tent"&Ua .. Veneţia. In momentul 
oiLnd Cotw, pnmea oel 10.000 .Iel, &11 

avaru' f1 ovIIll8&rn de aStădată venta
bUi, ea,ro l-ao &l"t'8tat. 

Judecat pentru delictele de şantaj şi 
suhstitUlre de persoane, secţia l·a A tri
bunalUlUI in completul dlor Paul S1;a.nto 
mir, preşedinte, 1. Stefănigă., asesor, 
Georgescu Vâloea procuror şi Procopie 
Rădulescu grefier l-a condamndat pe Sa
muUă CoBor la o hmă fi jumătate inobi
soare corecţion_Ii. 
~ ................ . 
CINEMA CORSO 

; 

.JUR~.>\L ONC. 109 ....................... 
Ac'>CuiilIl euţitfl, briCt!ge, 
foarfeci. brlce de h5 cu 
maşini l'lpedaJe Lli lucrători 
speclarişt! 

CENT R A L:l-OrTIC~ 
I SDJION' ImIl.! & (';/). 
i TilJlj~,,;u'a 1. Reg,.;ie l. Ne. 2. 
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Poporul român poate s~ Înfrunte cu calm asaltul bol. 
şevic fiindcă În aceste mom2nte nu se găseşte singur 
\ .. Comunicatele de războiu: german, finlandez şi japonez 

Mare desiluzie In Anglia 
ill legătură CII luptele 

dela Caslli •• 

Stockholm~' (tp). - Ziarul SUedez 
"Nya Daglight Allehanda" anunţă că 
~o_ espondenţii de războiu britanici de· 
c~ară. unanim că ultimele mari îneercă:r:i 
..ie a cuceri Cassino au dat greş. "NeWs 
.hronicle" accentuează faptul că ger, 

n.a.nii luptă cu un curaj fanatic şi se la· 

ţt:o.f1.tucif ()t; 
!1d - • t t 

COMUNICAT. GERMAN:. • 

La Vest de Berezovca noi atacuri so
vietice au rămas Jitrd rezuJtat. in regiu
nea Cernaufi, La Nord de Nistru trupele 
mXJ.8tre concinuă să susţma lupte grele. 

Ura.,mL Tanwpol a IOSt menţinut de 
irtl.,peLe noastre. in a06'ste lupte r6.gitnen
foi",,1 9~ de gre1ladieri~ sub CQ1l'U1.nda col. 
iioflJend şi-a dovedM valoarea. 

La nord de Kowel sau angajat Violente 
lHpte LocaLe. CăpitanuL Bolm şi căpitanuL 
HE'lch comandanţi de bataitoane de gre
hallLen s'au dinstins in sectoruL Kowel 
mtr'o bravură exemplară. 

')' nI-pete noastre au obţillut dtn 
t.ou un deplin b'tiOCe8 definitiV dtS-! 

, ' I rrugand in Lupte grele 24 de tancun ma- . 
mtce, Cu. aceasta sovieticele au pterdut 
.n acest sector 17 2 de tancuri in uLtimeLe , 
trei zile. ' 

in italia importantele elemente de 
lOC inamice au jost respi.nse, La vest de 
L'asslno au. jost luaţi prizonieri. O for
maţte de bombardiere amencane au dat 
1111 atac de teroare contra Budape:>tei în 
dimineaţa ztlei de 3 Aprilie. 

U alta formatle mat sLabă a atacat 
dea$~mem capttala Ungariei in cursuL 
Impitt. Au Jost pncinw,te pagube. 

Pnn focuL Wri-tzaenan al artlteriei ger
mane Ş! unyare precum şi prin acţlUnea 
aviatorilor de vanătoare germani şi un
guri, au fost dobordte 17 avioane ina
mice. 

In Oceanullngheţat submarinele noa
stre au. atacat ziteie aceste formaţiuni 
navale inamice scujundând 14 distrugă
toore şi corvete. 

Avioane britooice plecate de pe bord de 
vase purtătoare de avioane, au încercat 
să atace o bază norvegiană a marinei de 
Tu.zboiu. 

Cu acest prilej vasul de linie" Tirpitz" 
a doborât 4 avioane, iaT un vas de avant
post a doborât a(te 2, 

COMUNICATUL FINLANDEZ 

ljelsmki. In partea de vest a istmului 
Munus şi în partea de nord a istmului 
J.wuseLkaie lncercările de apropiere a 
t,nor etentente de §oc inamice au fost 
~(./darnicite. 

in ceLela~te sectoare ale frontului te
restru, nimic de semnalat. 

Aviaţia noastră a dat aseara un atac 
încununat de succes împotriva bazei 
u"ei eswdre aerIene inamice. 

* 

BERLNI 5. (Prin telefon.) - CORESPONDENTUL DIPLOMATIC AL 
AGE1\l'l'i.E:l T. P. COMUNICA; IN ACES'j.".[!; U.K.E: GHELE ŞI HaI'ARA'fOARE 
PENTRU ROMANiA lNTREAGA GERl\1Al'dE PRl\ E.)TE CU GÂNDUL 
CELEI MAI STRAN.::h~ PRlhtf'ENll ŞI L:Hllil>lN'ţE SPRE ALIATUL DIN 
RASARIT LA AL CARUI PRAG IN AC~~'1' MOMENT SE DESLĂNTUIE 
FUR'rUNA. CU CEA MAI MARE SAT}S!<'ACŢIE SE IA CUNOŞT!NJ'Ă LA 
BERLIN ATITUDINEA NESTRAMU'fATĂ LUATĂ DE POPORUL ROMAN. 
EXISTĂ TOTUŞI Q DIP'ERENŢA FUN l.JAMl<~NTALA l<'AŢA DE CRIZELE TRE~ 
COTE DIN ISTOIUA POPORULUI ROMAN. AZI ROMANIA NU STĂ SIN· 
GURĂ. DIN POTRIVA, ROMANIA ESTE UN MEMBRU AL COMUNITĂŢII 
STRĂNSE EUROPENE, îN POSESIAI:RIETH::NlEI ŞI AJUTORill..UI AR
:MATEI GERMANE. 

POPORUL ROMÂN POATE ~Ă INFRUNTE IN ACEASTĂ CLIPĂ CU 
CALM ASALTUL BOLŞEVIC, CACI EL ŞTIE CĂ ARE PRIETENI PUTER
NICI ŞI HOTARAŢI CARE, NU VORPĂRĂSI LUPTA PÂNĂ CAND TEIU
TORIlLE ACUM PIERDUTE TRECĂTOR, NU VOR FI DIN NOU IN MAI
NELE ROMÂNEŞTI. 

R'omânia a fost odată victima imperialismului sovietic 
J\omâuia, (',are în 1940 a mai fost 'Oda

tii victima imll*'rialismului soyietic, cure 

a atins şi ahulci tleparl~ peste Prut spre 
inima ţării. putând ti res!.ims llum,Li prin 
int~r\'en~ gt'nnuua, pOate să tie sigurl. 
i'ă si d~ data aCl'm,tu I}Oate să C()J1t'l~fJe pe 
d('l)linnl ajutor al Iteichului germull. Ca 
în Crime,..,,&. şi i'n Caueaz şi de data aCt'a-

!o.ll~ trupl'le germane vor lupUl. alături de 
români mai dur, mai inainte şi mai 
~nHl'·Jit, fjjmj acum vorba de pământ r0-

mânesc ~i europpau. Cu atât mai mare va 
ti mîmdrja românilor când În sfârşit 
vietoria Vl\ fi obţinută, aceia. victorie pen
tru Cal·e I'-eiehul este hotărit si lupte pâ
nă la sfâr,;,it credincios Rflgujamcnteo.lor 
s.tlp de aliat. 

In faţa i uropei intregi stă o mare amenintare 
In ziarul "Berliner Lokalanzeiger" 

~Nalter Betwaidic scrie sub titlul: "Cu
vântul Reichului" un artiCOl declarând 
între altele că în lupta cu peripeţiile va· 
T:ate ale atacului rusesc asupra Europei, 
care n'a fost Întrerupt niciodată dela. 
1940 incoace, bolşevismul a atins de 
data această pragul căminului românesC. 
Ba, în Basarabia şi Burovina el a pă-
truns chiar pe pământ românesc. O I 
imensă amerLnţare de distrugere a na· 
ţiunei stă in faţa r.:>mânilor. In fond 
't!&te aceeaş ameninţare care stă în faţa 

Europei inLregi. România, la marginea 
de răsărit a tortăreţei continentale, a 
1răit-o Înaintea tuturor. Este &OOe8Ş 
crâncenă,luptă care se dă din 1941 Peste 
mii şi mii de kilometri intre Prut, Vis
tula şi Volga. 

Pericolul mortal dinspre răsărit este 
înfruntat de români cu hotărâre şi. cu 
rândurile strânse. Nu este întâia oară in 
istoria lor, că românii trebuie să înfrun
le acest veşnic asalt .sub formele sale 
oiferite a căIă eţi10r de stepă, a imperia_ 
lismulUi ţarist, a panslavismului sau a 
bolşeVismului. 

Trupele române şi germane au infruntat grele Încercări 

l:>ă mai bine să fie omorâţi decât să se 
predea. ACeste trupe germane de eI1tă 
au dovedit însă. în special că bombarda
wentele aeriene au un efect surprinză
tor de mi-e a.supra llerv.Jor bunilor sol· 
daţi. In 100 să se predea soldaţii ger. 
mani au eşit din a.scunzişmile lor şi au 
luptat cu o îndârjire. care "a dezilllZlC>
r.at în adevăratul înţeles al cuvântului:", 
ecrie cOl'espondentul ziarului "Daily 
Herald", Germanii prizonieri nu arată 
în înfăţişarea lor că au treCut prin eli
pele cele mai grozave prin care poate 
trece un luptător. 

Ofiteri eyrei In armata 
Jui Badogliu 

S toc k hol m, 5 (tp.) - Ziarul SU~ 
d(>z ,)Nya Daglight AUehanda" anunţă 
din Neapole eă guvernul B.'ldoglio a luai 
tc-af,e măsurile pentru a putea reprimi 
l'ât se poate de reJl'f'de în cadreJe arma
td pe ofiţerii evrei. După cum se ştitl ' 
aceştia au fost scoşi din cadrele anna~ 
de guvernul Musso1ini. 

O reYislă nO .. d.dD1~riea. 
nă despre aUuatuiil dia 

IlaU. ,de ~bU 
Gene\'u. 5 (tp). - Ziarul "Ne"" 

Wee.lC, referilldu<.se la siţuatIa alimen. 
tară. din Italia de Sud, 60nfirma ca in Ita.
lia de Sud, ocupată de aJiaţi donlJlCljte I 
cea mai adâncă. mizerie. Aliaţii nu P()t 
să. în41repte această. Situaţie deoarece ne- : 
cesit,ăţile miMtare acaparează. intregul 
tonaj. Afară de aceasta porturile italie
ne, ca de pildă cel dela Neapole, sunt 
greu avariate, aşa că nu se pot descăr. 
ca decâ.t cantităţi miei de alimente. 

GaulJi,Ui critiCă luptele ... 
dela C.siiino TnIpt'le române şi germane au infmn- putea să. contl'o1eze rMllitatea a('estui pe_ 

tat împrE"ulIă gri',le- încercări În acest riool care se manifestA. prin uciderea in ADANA, :; (tp). _ Postul de radio' 
Iăsboi. 1'0 Criineea. pe Don, În Caueaz ma .... ă a civililor români: Rezultatul aC&- gauHist~ Beirut, Îotr'un comenta'rlu asu. 
(~le au stat umAr la umăr şi în totdeauna stni control nu poate fi decât acela cii. pra. tlactil'.ei de luptă a trupelor aliat.e din 
au băi,nt pe duşman. Şi celelalte popoare :tiei S4' ~ o luptă pe ,iaţă şi pe moarte sectorul Cassino declari. l"Îi soldaţii aBaţi 
f!vropen~ şi c~lt" neutrale ca:re pâl1ă. aCU- pentru existf'!IIta Însăşi a popoan'lor eu_j aleargă dintr'o colţ Într'altul tO('mai ca 
'l1a prea des caIificau de invenţie a pro- ropene, însA o luptă în care România nu nişte şoa1'OOi, eare vor să. 8CaIl6 de lovi. , 
pagandei germane pericolul bolşevic, vor stă singuri.. turile trupelor germane. 
•••• -----.-.. -----........ ----~~ ... -.......................... • ........... 1 

Trupele române pricinuiesc mari pierderi bolşevicilor 

TOKIO, 5. (DNB.) - Cartierul gene- Dela wt"t.Jerw 6 eJleraJ. al ":Wllel'U1W~ PIJ'ternice "ormaţiuni de avioane de 1 de ~oc a trupelor germane din p1'ilf>,jut 
rol ~mperial comunică: După cum an'Unţă tIlWLW l,A.JJ.JJ.a.uU'O'w ...... aL lbl'teiOr aXlliAIA- luptă. germane au atacat noaptea trecu. ~rora stau luat prizonieri DU se 8eBlJ1W •. 

POSIW ae rculio Tokio o informaţie spe- .;omU,Ul"-3: tă ba7.a de aprovizionare inamită. Koros· 1~;\7.ă nici o activitate mai importanti.. ! 
nală, unităţi ale flotei inamice au fost U esli ue .N~trlU .inJ'erior, sovieticii au ten. S'au produs in instalaţiile fero\'ia. Artileria germană cU tragere lungi. a' 
constatate la 29 Ma1'tie în apele de Sud .I~" . v A te'] •. •. t '·1 I 

..viatorii de vânătoare români au nimicit numeroase avioane americane 

1Ll.I>. uumeroase atacuri zauarDICC. &. eno re şi 111 oraş pu rmce exp oZll ŞI inl<eo- ll,}mba,rdat ziua şi noal> ea I"4"gtun l e por· I 
·Ie Archip€lagul Carollnelor. AViaţia ia.- tru o nreşa se mai dau lupre. lutre .Nis.. dii mari. At..wurile germane din regimtea tu:lre deja Anzio şi Nettuno. 
poneză angajată in această luptă a eleo- tru şi 1'"I'Ut,; sunt in curs 14J.l\e violOOte eu Kovcl cU toată rezIstenţa Îndârjită. a ina.:. ' Ou prilejul luptelor dm ultima săPtă' ~ 
tuat atacuri de mare anvergura, forţe bhnuate sovietiţe cari atacă. Şi mieului au c~5tigat nllmeroase înălţimi mână dela capul de pod Ne'ttuno s'a t'.: 

La 29 Martie şi la 1 Aprilie, 2 eruci- din partea. germană se 3J:'lWCa În lUptă. şi localităţi. O ,brigadă de tunuri de asalt 
şetoar€ şi un vas port avion au fost 8CU- forţe proaspete. La nord de laşi trhpe a nimidt fiU arest prilej 87 tunuri ina- rli~tins in mod deosebit batalionul de vi· . 
fundate, 2 vase de linie, un alt mare Vas române au tueerit o înăLţime oe:upatA de miee. Ilători paraşutişti de sub comanda maio-I 
de războiu precum şi mai multe alte putemiee forţ;e ioamice, cau.z.â.nd bolşevi- La sud de Plt"s!kau s'au prăbuşit repe- rului He-rmann. f 
vase, au fost grav avariate sau scufun- eilor mari pierderi. ta'tele încerr'iri de străpungere ale so- Un atac de zi a bombardierelor ameri, I 
date. In regiunea dela nord de Cernăuţi, O ,'ietieilor, cari al1 durat ziua întreagii.. C'lne împotriva oraşului Bucureşti a pri. 

mtre 30 Martie şi 1 Aprilie aviaţia ina- grupă germa.nă care era pe Kistru, s'a. Inamirut a avut din nou grele pierderi (,unit pagube şi pierderi În rândurile. 
micd a încercat în mai multe rânduri să retras pe un obiectiv ordonat. Intre Sta,. sâni';eroose. populaţiei civile. Priu forţe de apă.ra.n' 
atace poziţiile japoneze în insulele Pa- nis1m şi Tarnopol precum şi în regiunea In Ilordul inMpărbt bo]~evirit au ata. antiaeriene geruane, române şi bulgare· 
Iau. In cursul operaţiilor 80 avioane ina- dela. sud ŞI norm'est de Brodi, trupele f'lat {le mai m~JHe~ri în sectonll Kanda- a.L fost doborite 44 aD:uate inamice. 
miC8 au fost doborâte. Un atac aerian germane &u recueerit prin contraatae nu. 'retsa, eu Forte r,o\firşitoare un pun<"t de La acest su('-t',es au .. contribuţie soeclalA .. 
inamic dat împotriva insulelor Marschal, meroase Iooolitâ,ţj şi au respins bOlşevi·1 ~nriHn 12:er1l1?n lnallttat. Ei au fost res" vânătorii români. Avioane de hârţuialii 
Carolinelor. Qrinatelor şi archipel.agu- cii eauzâ.nd'u-le pierderi grefe. Apără,., Din<\i prin sprijinul eficace al aviaţiei În britanice au aruncat J10:l!lt.t>a tN'cută f ' 
lui Bi8n1Alrk, a dat greş. 60 avioane ina- torli dela TarnopoI au rezistat Şi eri la plC>lli. oamhe 8S1111M'1 'l'rofll' Iw-n1ităţi din regi11'1 ' 
"";Ce au fost doborâte sau distruse. puternice ata.tmri aJe inamiculuI. Din ImUlt, afară de reuşit~ &rţiuni nea Rena.no.Vestfa1tană. .. I 

Societarea Naţională. de Edit'J~A ş; Arte Grafice .. Dacia Traiană·' Timlş.Jsre 1 Bul. Regele Mihai 1. Nr.4, inmatr. sub Nr, 5211488/19,13 la Reg. Of. Com. Tim:ş"ar9. . '.' ; 
Secretar de redacţie responsabil: DORIAN GROZDAN.. '~Tipărili, la 5 Aprilie 1944 I 
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