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Care este situaţia Între Turcia şi Germania 
Preşedintele guverDulul sârb cere Să na mallie bombardat Belgradul. 

,. In Italia de Sad copill aoot .bli~aţi să Inyete limba ra.ă. - Tit.,. 
nutretal al armatei roşii? - D. Cburchlll a sosit la. Statele UaUe 

J.ltu.a.ţia, prditl.Cd 

praf. Gheorghe 1. BnUianu a 
ti. 001-e8at a-Lui W. G. Lelam.c, pre§e

cilnteJ.6 comit et1J,.lUi În.t ernaţional m 
Ştii.nţelor i8tot1Ce din Wa8hingion, C) 

BCri80area deschisă di1l oare r~m pasa
giUe esenţiale. 

...şi războiul ace8tat cu too.te groz.ăvii~ 
le luil 00 lua odată a/arşit. Nu §'tiM oâţi 
&iintre noi vor mai li in viaţă, dar cât w 
fr. o omenire 8e 00 8C1'f.e fi i8toria~ care 
rănuine peste veacuri ron.1tiinţa ei. 

In numele acestei con,ştiinţe, (laTe se 
\Ia rosti mâine prin glb8Ul istoricilor 
lumei, a căror muncă aţi fost chemat să 
o îndrun~ati. vin astăzi să vă întreb ce 
judec-ată Se cuvine GîslrugerUor cari 00 

lovit in zilele din urmă ţara mftl, nu in 
obleotivele ei militare, nici in tn.8talaţii
k ei md;u.striale~ nioi in căile ferafe, clar 
În wtituţWe ei de ,timţă şi de cultură,? 

De3igur aţi JOSt printre acei coJi s'au. 
tmtremu:rat la vestea .sfârşitului tragio 
al lui NiroZae Iorga, şi ecoul acestei Q~ 
tim~tt a fost puiernic) cu deo8eOire in 
Universităţile Statelor Unite. Un om 
m"a. nu moare niciodată OU tott.U. dacă 
opera sa rămâne şi poate fi continuată. 
Nu vă cutremurat. oare deopotrivă, 
Gflând că după ce Iorga a jost răpu.8 în 
persOlma sa, a..năZi in Un.iversitatea, cu 
truda lUi clădită. i Se nimjcesc §.t urmele 
operei sale' , , 

B De u re" ti, 22. - S. p. P. transbllte: IN CAPl'rALA RElCHULut S'A 
Ll..TAT CUNOŞTINTA DE UN}~LfJ ŞTIRI DIN 8\jRSA ENGLEZA ŞI TUR()At 
D(TPA CARE D. MI<;N:t':MENCIOGLU MINISTR·(JL DE EXT!<}RNE AL TlJB~ 
ClEI A \'ORBIT DE DlC.'ETAR"~A UNOR U\'BARI DE MATERIALE OA.· 
'1RE GERMANIA ŞI ALL4.ŢQ EI. . ~ • ·4~~~~~~~l'j.:·"' 

B U C D l' e şti, 22. - S. P. p. transJ:lif.e: IA WUBELMSTRAs..~ S' A 
IlF..m~A..RAT CĂ AICI NU S'A LUAT CTiNOŞTJN'f . .\ IN MOD OFICIAL CA 
TURCIA A INCETAT SA LIVREZE CROM ~ERMA...'\llEL 

O ASTJ<7L DJtJ ACTIl1NE A TURCIF.J VA INSEMNA O INCALCARE A 
flBUGAfIU1'I'lLOR CONT1tACTlTARE CU GERMA1\'L4., CARE ŞI·A IND& 
PLINIT PAN,.\ ACUM TOATE OBLIGA Tll'NILE. ~ 

SE (!1"~lJ":CA HOTAUUU:,\ A~'1\AREI A FOST LUATA IN URMA 
lTl\'"U1 ULTIMATUM AL ALUTILOR. 

Ajutorul aliatilor pentru JugosJavia nu ajunge nici pentru un batalion 
Bucureşti, 22. - S. P. P, transmite~ că. ajutorul pentru Jugoslavia. dat <k! 

In dedaraţiile publice făcute de R~e I aliaţj pe calea aer::uiui nu ajunge nici 
Potru &1 JuguUavie:i. sa sptl8 intre altele pentru un batalion. . 

In Italia de sud copiii sunt obiigati să invete limba rusi 
Bu~, 22. - S. p. P. transmite! 1 IN LEGĂTURĂ CU ACEASTA SE 

DIN ROMA SE AAUNŢ Ă CĂ MONI· AFIRMĂ CĂ GUVERNUL DlN MO
TORUL OF'ICIAL APĂRUT LA BARl, f SCOVA S~ OFERIT S_\ T1WdlTA 
PUBLICĂ UN DECRET PRIN OARE . PROFESORII NECESARI, CARE NU 
SE Dr~LARĂ uBLIGATIVITATEA 1 VOR PRIMl NICIUN SALARIU DIN 
INVAŢARII LIMBEI RUSE IN TOATE PA!~TEA GliVEfu\fULUI lT.ALIAN. 
GIMl'l'AZ.IU.E DIN SUDUL lTALIEI. . 

2500 echipe nationale au fost infiintate in Bulgaria 
BllCUr~ti, 22. - S. p. P. transmite; nirea să sprij~ a.utorităţile de stat tn 

Dm StÎ'fia se comulUcă ştirl:>.a, că au hlat J opera de întărire a. frontului şi în luptă 
fiinţă. 2500 echipe naţio.na!e. Ele a.u me· împotriva mişcărilor subv~w. 

ştiu, Domnule Preşedinte, că nu P* Pr·IOC·,pesa El'lsabeta 
tem vorbi la leii. in arena politică a lumii poate să se urce pe tronul Marei Britanii 
de IlStăzi. România n'a fost şi nu eate o I Bucureşti, 22: - S. P, P. transnrite~ I După constituţia engleză. ea poate cb 
Mare Putere, interesele ca şi pooibiJită- Priooipcsa .. ruoştenitoare Elisabeta a aeea. zi, deci i se prezintă. oca.zia. si ee 
ţi16 ei [tunt mărginite. Nu putem răs, Angliei a implinit in ziua de 21 Aprilie urce pe tronul Marei Brltanîi şi să tie 
PU<nde cu aceleaşi arme ~i trebuie 8ă in- 18 ani. investită eu toate drepturile. 
durăm loViturile ce ni 8e dau de pretu..-
tindeni. cu resemnarea ce ţi-a impun Sub- motiv că apără Franta inamicul se năpuste,te 
~8trolele naturii, A~a eSte legea de .asupra popula:,-e'! fier Il relatiilor dintT~ cei 8labi fi cei a 

puternici. . Vkhy, 22 (Rador). DNB anunţă.: 
Dar e8te dea:ru,pm noastră ~ dincow M<,r~şa!ul P",1.ain a vorbit eri la radio 

de a~casla lume a nedreptăţii Şi a ne~ contra. raidu'Uor wruriste ale .i4lamicului 
le.g~Ulrii, o Jwkcată 8u.premă in faţa -contra oraşclor Ft-a.nţei. El a spus că fo
~reia oom fi cântăriţi, nu după nmnă- stul aliat samĂnă. teroare şi groază prin 
\'\il şi greu.tatea avioanelor )h care..lor de violent!ll său bombardament. iar sub I-a
luptă, Ci d1J.;pă acea a cugetării .,.i a tap- s ... ie daramate se află mii de m~)rţi ~ ră,.. 
~e:r noastre. Căile acestei j1l4ecăJi n'au !1'iţi. I~t;ca.ga ţară. e prinsă de O durere 
o :nici.odatâ plitrunse~ dar ~ e pildii lngrO~lIa. 

!li in lungul timpulu.i i..<ttoriet, faptele D. Lava.! preş~ll.'tde consiliului de lui, 

nrştri .. VOl"bit in aee.La.t GellS, ~d că 
răsboiul atunci ia formele cele Dlai in
groiltoal'e când inamicul sub preteXtui 
,io? a apăra li?aJlţa se ni.PIJ8te.ş~ a5llpra 
populaţiei civile desarmată. fi tipaiti. de 
ori~ mijlne do ~pă.rare. In &semen@a 
timpuri si arată în."Iă. earaeterul adel'ă.
rat ~.: un'l' pop0t' care mu1ţmnitA fns(.mc. 
tu1ui său Bănă.toH Va ~ toate inoor. 
că-rile. . 

bune $O,U rele, să nu-şi afle riisplntaJ " 

prea adesea cu Îm;utită dobâllilă. I Freeedintele !uvernului sârb intervine pentruca 
Domnule PŢe!Jerlinte~ cuvintele mele Y ... 

!'Ot să vă parii îndrăzneţe §i -'crimdu.-le, Belgradul să nu mai fie bombardat 

. ~~1 .; ) 
Ula 

ml terorist asupra Belgradolni. Nota 
sqbliniazi eă • ma.re parte a capitalei. 
Sâ.rbiei e ruinată, ao fost peste 2000 
victime omeneşti Şi foar~ IDwte spî~ 
le, biserici şi a.~te elllturale .. 
fost prefăeute in ruÎne. Aeest a~ da.t 
asupra popnlaţiei l\ivile nu se pod,e )us", 
tUica eu nimie şi durerea pop<lru!u1 sârb i 
e de ned~l'Js. 

0-1 CblurebUI a •• slt t n St •• 
tele Unite 

BucureŞ'fi, f2. - S. p. p. tra.n..~te! 
Din Washington se comunică. ştirea. că d. 
Church.ill prim-minisirul AngHei a S08lt 
in Statele Unite unde Va fi oapete Cuei 
Albe. ,_:.L,_, .. 

Vlcep ... ,edilltele st.telor Ua. 
te .a yizita pe Stah ft 

Stoekho~ Z2 (DNB) • .:.... După !lUln 
anunţă .,Aiton Bladet'· Vicepreşedintele 
Wallaee eU prilejul prezenţei sale la 
Cuingking va ()ălitori şi in Si'beria WaJ,. 
laoe Va trebui 6ă intâlnească. pe Stalm 
pentru a diacut& ou el problemele de dUpi 
ră0boi~ . ,ol 1 ....... -1 ..... '~ -". 

Ziarl,U et,lptenl uncţlob.ţl 
peatI·. eA. aa .eri. adevăru! 

I din Uaha ec.p.'. 
Alger, 21 (Ra.dor). - DNB: Postul de 

radio Alger., anunţat din Cairo ei oei 6-
ziarişti din Egipt, cad au fost invitaţi de 
armata anglo--amerieană. sa f,fl!'Ja. o vi
zită fn Italia ocupatâ, aU fost stăruitor 
rugllţi de'a părăsi Italia imediat şi de..a 
au mal raporta nimic despre cele văzute. 
A1lest fapt se explieă prin imprejura.rea 
oi ziariştii egipteni au reuşit CU toată 
severitatea. cenzurei britanlee să trimitI. 
mare1or 'lor, 1'epOrtagii obiective despre 
situaţla:reală in Italia oeupată.. 

Ca ..... t plAtiţl muncitorII 
In Aa,,1ia 

Berlin, 22 (Radorl. - DNB transmi· 
te: După cum a a.nunţat Serv1eiul brita
nie ~ mformaţiu.ni., un reprezentant 81 

m1..llleitorilor miniert earoonifez-i din An
glia • declarat ooreapondentului ~ 
Da.ily Herald ei. se întâmplă. in Anglia 
că luritorii minie:ri se eoncedia.ză după 
serviciu de 25-00 ani fări si primeasci 
chiar!n bani despăgubire. In Germania. 
s' au plă.tit anul treeut lucră torUor lllÎI
nieri I,ri. pentru alte bra.nşe rente de bă.
trăneţe şi ajutoare de altă natură m.. 
t,r'o sumă totaIă de 800 milioane mărei. 

I~ ~u 8.2ma aă pot stârni mai mult 
mama Şi reSentimentul D-voastră. Dar 
~ei cari sr,ri'U i.storia trebUie să nuir
IUr~:Qsro adevărul, a§a cum este, - fie 
el Plăcttt 8aU neplăcut - Q§a cum il r08-
teaa odinioară profeţii in faţa regilor vi 

Tlte, .are,al aIar._tel roşii! 
, Geneva2 $$. (Tp.) - Săptă.mâna.1ul 
englez ,.,Ta;blet" setie ei nu s'a dat pa. 
nă acum nici un rispllJl$. nm:ţumit.or la 
intrebarea Cine a fă.cut pe Tit~ mareşa!.. 
Daci nu s'a. Munit el însu..~ mar~ a· 
tunel el este un ma.reşal al armate;i. ro

- BEI..GRAD. 22 (Rador). -' Dt. N~ RoşU Internaţionale O ~ rud.ndU"O ,ii. O dovadă. 8. acesei eoltStat.ă.ri este, 
did, prf"şedint.ele de c"n~iliQ al gnver'D1Lo I si intervină p& Iâ.ngi guvernele Angflei 8te .. 8OVieti<:i. sin.guru.l Semn de re-
lui &â.rb, a adroesat prezidenţi.ei Cmeii şi Statelor "Valle ea l!iIt\ ll'U le repete..... conoaşt.ere al bandelor lui. 

PUterl/iuilor Zilei. 
Şj în faţa Sen,atului Romei, ne s-pune 

~estea, fa înjăţi)rat odată un ţăran 
'II~n_~rw,re, oare şi-a .spus pă.surile şi 
~l, cu vorba ce i-.o lăsMe Dumnezeu. 
.Senllhtl ît1!~ă nu l-a oSlilldit pentru cu

~~~tul său, cel greoi Şi necioplit. dar a 
fiii 1n~1 din tâlcul său miezul curat 0;1 
~ ~arulUi, ce îl aduoea în cum.pătm ju
era/ii fJrde. 
8!tllteţi istoric, Domnule PrelJfĂ-inte: 

IIrJblM.!e obli!le, 

~ .......... - •••• • • -.-~ ••• _- ._ •.• ~ •.• ",,,,,,, .• _ .... taL. !Ii .................. e,. "14 

PRESIUNILE ANGLO·AMERICANE ASUPRA STATELOR NEUTRE 
BERN A, 2'2 (Tp). - Ultimele deda.

raţii • lui COl'deU UuU împotriva neu. 
trilor, e&l'e reprezintă accentuarea pre
siunii asupra lor este t'.()utinua.tă de zi8:t 
ruJ ,.Timesrt

• Actlvitatea aetoală politleĂ 
şi diplomatici a Londrei şi WashingtonQ.· 
lui tinde la siJlrea neutriior de a intra ÎO 
frontul coaliţiei a.nglo--ameriatno
bO.{Ş8Vi~ .:nl»eS" ~rie ~>..·tlJal: ~ 
reft. opiniei puhll('e amf\Tlt-ane, tAre f,Ofn" 
cidc cU aceea a tirii noestre ede..i. răz. ..' , 
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PE MARGINEA UNOR PARERI 

.. o ~ nouă, 0Iti cât de- mult ar &11# 

.~ StateM !utr'o eolab::Jret'e ,i eomu
lIIttate e:derioară, VIIIl trebui să culti~ 
~l liberta~ fi pe1W)ll'l6litat,ea. 
~ă., pentruca &tâ.t individul eât 
Il Mţiunoo si-.,i poată desvolt& eampltct 
tmmşil"ile lor s~ifice." 

.. Pieirea Atenei şi a Romei 6'& ,tras 
din pătrunderea. spiri\ l,:ui fi & moral",; 
distrugătoare & Asiei, gerfate pe orgl&.
nisme deja debilitate de deprinderi mis-

. tuiotoe,.roe •••• Această Asie ,i'" OOIlti.nuat 
i,ncul'Siunile ei distrugătQ8n ta. veaeul 
1111 ro -le& pnn Atila., m.&i pe unni. 'prin 
Avut, Ungmi şi Tătari, iar în veacul al 
XIll4.e& prin Mongoli 8Ub mereM lor 
Ohinghi'S Chan. RespiIU}i de ~ 
barbarii se opresc în Rusib., unde 8e ~ 
pese in marea ma.ssă. slavă, de uOOe 0(J00 

Wluă până în \"l"Mlell noa.stri. ...... 
tese, ~ răslimpuri, eontinentul nostN. .. 
Occidentul european a. fost eotropiţ ti 
este Şi astăZi încă ameninţat de asia-
ticii _ .. " . ~ 

"Ind odată, In lunga ;ri subctum&m 
ooa.stră istorie, răsăritul se ri(hci ame
DlnţătOI" _ •• " 

..,Ideea. de Stet romAn. ind~ 
Ideea na.ţionali. DU sunt deloc in ~ 
dicţie cu spirita ele refonne radicale ale 
lOCietiţii, eOODOII1iei fi ?itţti J'WXD1nepA. 
Dim'potrivă.. Mai multi. drept&le ~ 
piji mai '&CC:entua.tă pentru nevoile C&

lor mulţi, dela -te şi ~, mlătl.rre«w. .................. _ .. ~ 
Impozanta manifestatie de soli

daritate româno-germană dil 
Timiş o ara cu prilejul aaiversării 

Fuehrerului 

md-,u'era,ţi fi a.e~ ~trw. 
tot restul vieţii. Ghiţă n,.. J1orie&,. 
Marioara fice, V8..!!ile F.JPMre, Virgil" 
Marioara, Anica nepoţi, Roalia, S0-
fia, surori şi neamuri, an1mţ1 pe toţi 
cei ce l-au cunoscut ~ iubit ei ,'a 
scurs rJn an de lacrimi ,i durere de 
când au pierd~ pe neaşteptate pe eel 
ee le-a folrt atât de drac. 

Raţiu Gh. f 
Psra.o!ttuml pemtnl odi.lma sufletului 

lui bun le va. oficia D-n:niniei %3 Apr. 
a. e. orele 11 in Bi~rica Ortodaxi din 
Fabrică.. 

Dnmneze-J să-ţi uJUreze ţlrba, 
1991 

oHga.rhiei banului I}f a.tmputernkiei ac&- deLritllte CU ~rea Întreagă, este un 
Iora., eta.ri prin miruiri ,i abuZ'lIli dispun rătăcit •• . -
cum "",r de autoritatea de Sta.t pe C8l"'e Aţi citit, ea .. t~ţie, a.ot'Ste erAmpeie 
o subordoneaza a:octituril(')!' fÎ bunului lor log::ce ,i precis formulate? Desigu.r le 
plae, 9ttneţio:na.rea. 'brnrali 3. preva.riea.- atr~bWţi unui llAţiooalism. intra.nsigent, 
tmiJor banu.'u1 Ji a'\lft"i1 publice. readu- sau unui; om - cum s'ar zi.ee in limbaj 
ee~ Ia. starea lor i.niţi.&lă • tuturor ~ pd!.tic - de dreapfJ&! 
bogăţiţiIor de ră:dx)1 llIi ai rom!niUil'i- Dep3!rte de adevă.r. A."'tiomele a,ee.s~ 
lor, etc,. reformele Indrăznete ..• cari frumoase sunt rostite de un om de stâ.n
nu exclud ci dimT'Otriva. imp1id, in ehip ga. de d. pret. Victor li'fl!J(t, un distins 
impeM08, idee& de Stflt J'OImln indepcn- ideOlog al Aeademiei de Inalte Studii 
dent ţii puternic şi vasta.. luminda.. .. a afir- Comeroiale şi Industriale din Cluj-Bnt
me.r~ a. ideei naţionale." fJCN.· Şi cum D-sa are aci, în Timişoara., 

"Cel mai elemt'Jltar grup social ome- mulţi prieteni şi aderenţi. cari MVighea.
l1eIJc elire fi1nţează prin solidaritate este ză tn neant, am timrt ai. rep1'Od~ 
fami1ia; cel m&i inalt ~e na.ţiunea~ mai i<lene logice &le d-lui profe8'l!', tn ~ 
j. de famile !!tă inrlWidul, mai sus de că le subsrriem cu a.mândouai mâinile. 
naţiu~ stă. omenirea,· . '!~~, ; •. ,' - Grl.-

,.B!fOItmtt4 ~ se"",~ "" ~~ r-,.-

Mt"IIra.J tiI ~.qdtttrii (:te ftmi,tft€'fJ JIIS, lJr , • .,. Vezt tt'e"VW& ,,~~tonr lffo. ta .... 
~,,~ f~larefl 8?tb fi ihtzorie ~ol{' 1nW"le, lI'ebruarle 19«. 
..... ~._ ... _ •• _ ....... _ •••• +-tiIII!!~.: •• _ •• _ ••• _.:.: •• _:~,,=.~ 

HarleIJlul salvează 

• 

P.i 

NOTE 

• 
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Apostolul Toma ATITUDINEA UNEI 
... Dacii. nu voiu pune mâna mea 

in coa.sta LA.li, nu voiu m'6de'" 
J\Xl.n, 20 ,26. 

Intr'un articol' publicat in .. Unive:rsu1" 
(6 Apr. 1944), tntiltulat "Desyre Banat 
Şi oo.1l.ăf eni in cultură" ~ d. Ga,hriel Ţepe 

Neeredinta in Invierea lui lsu.~ o expri· lea. din Ardeal. printre multe consta· 
-' anai a.ooentuat. unul din &pG1>tolii lui: tări ,xoepţj.ona.l de mteresa.tlte, O face 
fom.a., zis G1>>5.mălluJ. Dar aici ceJlalţi &P~ Ilri. pe &Ceea. că Bana.tul .}I'a dn,t cultur'i _Ii nu erau aho>o. lut convi~i. {Jind du.pă I r~neşti O p~sona11tate ~ivă+( • :. " 
arătarea lui L"WI ei L'au vaz.ut, 1 s'au m- Când am CItit fraza: de mal 1J'lm, clădi
ehinat."D a. r uni i 8'. d. Sa d o U". Dar rea. cu mai muJ1:.e etaje în care mă. gă
rtl8Pingl'l"'8 lni Isus .. fost oompleti diD aeaan, s'a clătinat ne.gativ, în toate par. 
partlla lui Toma, fifnd('.& Toma. eerea do- ţile. Unii susţin că din MUZa. ghirlan.dei 
nda tot~dă a Învierii" Toma ră .... punde ho- de şapte bombe ee...au făcut exp:ozie in 
tărft : .,!lI\(,R. nu voio Yed~a tu mâinile Lui juntl ei la. 5-80 m" lIa.nBa.te de gang· 
Mlmflul (>lI!('lor şi dară no voiu pnue df!gctul sterii norcl.amecica.ni al văzduhu;ui 10-

in __ mIIni cuielor nu voia ('reci.,". mâ.ne:sc. Eu cred că. din cauza. a.firmaţi.ei 
d-lui Gabdel Ţepelea.. Şi iată. de ce . . .Acebt ,.dIWă, dacă", ~dacă" ~ - conjuncţie 

tMditiOJJ<llil - exprimă cât de indărătDic 
era Ap0l-iWlul Toma, Dar exprimă şi o dra.. 
mi foarte gro.-.oJUDă : cum e ~ibil ea acest 
Odlt oare a urma.t pe Isu a.proape 3 ani, 
flindci. aer ti 'Il U t in EL BU este in .taroe 
să creadă .. fi 11 m, ciupi ee lIHlI Aăv~e 
marele act a] ri'i..'!cumpără.ril, după ee DlOIlft 

tia să inview'l' Toma vă%O!Ie a.tâ.ta minuni 
Mv&!'Şire de Isus. Văzo!ile minunM Invierii 
lut Lazăr, ştia - dintr'o eonclllZle netăgă
duită şi susţinută prin fapte ~ ei. eel ce 
pottte in"ta pe BIţii este in sf;a!\l'), adiel are 
JHlrel'f'Jll df" a 8e -scula dia moart.e, după ce 
l'8 fi mUl'it aşa eUJD m()a~ til"M omoof'!88că. 
TorM ft adUl'" tot timpul 1'1 Isus ,.~te Dufn.. 
1H"lt'U fată df'\ a 'tU , daI' t-a tA.!{ă.tluit at.ot
pnlPmirÎa di"in' tată Il@' ~ine. 

E.'lf.e o oontra.zicere &iri. - dar esit! ,1 
tl("vs ma.! mult: In 8ufli'ctul hli Toma să,.. 

Il,luis nu DUlIBl !IlOeptlcismol lui p!'TSOnal. 
EI. T()ma, ne apare ca tipul perfect, prin 
C!8l'E1 s'a exprimat atunci 'i MI exprimă M"ern 

.. lPiri!ul farlselc, ,tltnţffle, al Iudaismului, 

.. ea~ neagă. pe Isus pentru .. taaal8lll In-
~l nflpUtlnţa de a ~ pe 18lI!I ca 

: Ffu al 'oi Dumnezeu M~ un1V'ersal. Ris-
~i auopărătOI' al tuturor, MAntuftor al ama· 
.. .!tAtii cilzute prin mamrlft.11smu1 " ludoifl-
a fiJ~ lui Adam ,1 Eva. Toma. 1n..'lă.. a avut 

, 1!1)1'Ott, Fiindcli 1."1118 • alcl, a.prM.1)e de ... 
'r. ~I..I vorbeşte dind;: ,.Adu-ţi ~I In-
.. I!I'I\OO" - li .~ I."los, - " 1Ifu..f.e la mAi-• .~ Mf'Je, •• 
'r 
IM Evident, acum ~ g1"eft d mAI l'lmA.nl fii 
~ M.~inţS : eredinţa lui • tret:et -priD ~ 
lat· flI7Jf\lf' fIIxperlenţel empll'kle: a pIpăit. a ... 

rlt .• Ri'lCUltltt, • vă-mt, • sfmţlt - toOI'itt! 
~ ~mfu"i1e !liunt !lJ8,ti",făctrt~; to&t8 simţurile 
nil f'"l\fi1'mă ~n'flma din m«ţt, Invlel'f'la d4'!cl, 
.el -A,-al"Stl'!'1l minulIn. eonrh'm.t\rea dtvfnită:ţif 
,... IIl! r~t1'!. Al. atunci. rdgul'. Toma "lreTami : 
~. pn~mn1tl ml"l1 ~ Dumnet'.enI mMI.... Cu 
1. 'tfltA nT"'Înf;e. ft('!l'redhtţa Il tti~1't1t, ~ MI'-

!n"'f"el1 Il venit ~i ~tloân~d _fh .. tnl tIIi-. L> 
M" "n 'roma ('1\ e 1rtB1'e Jmlstftl. amtentoft.M, 

dl" NI~ omnf ellmmat8 d,~ hldoielUe 
~ MlTlfr,. "ir'mlfl. 

Dar cât de dUl"P:I'(t!ij M fmpl't'8ÎOUt>4lzS wn. 
dHiilp, ht ea:re pA'lntn. Toma e posibili şi 
~t'('fil'ă credinta tu Isu~~ eonditiunJ mafle.. 
Ti .. , .. , oonditio';j de e:qJffl"lentă ftzicll, COIt

eIltt. de ea~ depinde ISUprnnatonJul ~ care 
tl'!'hnkl ",ii fie date ca premize neeonf.elrtate 
pentru & a.ooepta, in coochwe, faptul lmt'!118, 
Supra.mat~rial. etern şi metafizic allDvlerii 
lUi bas. Sigur, că în ~ eondiţiunJ 
fil.ioo, i~ care toate, simţurile 8U.Dt satisfA,.. 
tllt4J,. izbute;-ti să cr6Zi: credinta aceasta 

_ lliei nu este credinţă. ci pur si. simplu o 
'onU II o D II t a t Il r e, care în economia spiri-
~ iJ tuală. nu are ~ici~ v.aloare. ~'o~ ~te reI ce 

Pentru că Alem.ndru MO('Îoni, pentru 
Cei ca.ri. cunOsC oPera sa., a. fQSt o figură 
tot atât de impună.toare ca. bunăoară 
Nicolae Titulescu, pri1l faptul că a lâEnt 
Ilri. O operă filblofică., intr' o vreme când 
asemenea preocupă.ri erau rarită.ţi la 
romAni. 

Pentru el I~ din Ba.natt a. isbutit 
să. fie patriarhul KarlOVi()2lUlui, ia.r Ion 
Sârbu să SCl'iie o "Istorie a. lui Mihai Vi· 
teazul",SUipelioa.ră. aceleia a lui Nicolae 
Bălcescu. Şi pentru că Aurel Vla.i.cu va 
putea să sboare exclusiv pe căriri de 
văzduh bătătorite deiog. '!'r. Vuia, cel 
din tAi. europea.n care izbuteŞte 8i ee ri
dice in aer cu un &vion eu motor, iIIl' 
Traiam. Groza.ve9C"U să a.traJgi a.ten,ţiune8 
Europei şi Americei eu ~iul său de 
eântă.reţ, TraJ&n Laleacu., si ee imp!l.Uli 
prin matematiCi. sau Victor Babet si 
pătrundă ht ~tiinţa. europea.nă prin 
QPt sute de lueri.ri. 
Să presupunem ind absurditate& ci 

cei de mIl.;i. SUB }ipsesc, impnmoi cu IJoo. 
torul V 8Biei, membru al .A.cadenrlet Re> 
mA.ne~ UDUl d:i.ntre pcinci.pa.1ii .irnteJnee.. 
tOl"1 ai litera.turii medicale ,tHnţilfice din 
RomA.nia Şi ca dr. D. Nedelcu. rrea.tonlll 
1:emeliilor ·stomatologi.ei ~. 

Oum rimâne insi C'll Aurel C. Popo
Viei? ~ UDii dii.n Cei de mai sus .sunt 
reprezent&nţi ai culturii europen.e, oa.re 
A. C. Popovici DU. repr~ 8'tLfieiente 
maaJ.V1tăţi pentru cultun. ll!D.ţ.lcnraJă? Să 
~ Să VEdem ee spun de!lipl'e dâ.nBul 
aJţli ~t biniţenH, cart. aeeţltiiL din 
Drmi, ar put:ea fi eventu.a.t bă.nuiţi de 
păntnire. Să-I aecu1tămpe d. Grl,gore 
NaDdJiş, bucoVline&n. profesor universi~ 
tar: ' 

.. Aurel C. Popoovid - BeJ1e d. Gr. 
Nandriş - este, după EmjnE:8cu., repre
ZSIll!&ntu1 Cel m&i temeiJlic ~ mai docu
mentat al gâ.ndî.rii politice româ.n~tj 
din trecut. Acest fiu Bl. Ba.natului. a. fost 
tm indreptar spiritual "neamului ro. 
mB.nese şi, in acela.;. timp, unui dintre 
acei români Cari. prin gândirea ti fapta. 
lor. an îndrumat fi via.ţa sufletească. • 
&ltor neamuri". 

Să-I a.seU1tăm. aeum pe. d. Simion Me
h.edilnţi, din .echiul Reg1I.t, Ckre ia.răŞ 
DU poate' fi bănuit de părtinire bănă.. 
ţeneaBCă: . 

",Daci. id~ ei Austro-Unga.tia. tw 
mai poate oora, pă.tru.Ilsere in sufletul 
atâtor publiCişti şi oa.m.eni politici chn 
.Anglia, Fnmţ.a., Ital.ia. ~ chiar din Ger
mania - ba. şi dihn Austria. (Frtmz Fer~ 
dÎinand) - meritul Cel dintii al lui Aure1 
V. Popov.iei este. Nimeni nu pusese un 
d,ia.g:nostie mai p.recis decât autorul we-

titei RepUce •• 4 Bolna.vul era aşa dar 
i:lregă.t;i.t pentru masa de operaţie a celuj 
dintâ.i congreS european. 

..E 8~ că. dacă. suferinţele fi munca 
neadonuită n'ar fi curmat firul Zilelor 
lui Aurel C. Popovici, lumea. politică ar 
fi văzut la Versailles Wl spectacol unic: 
fostul doctor Clemenoean, operând &la
tun cu Cel ca. .. :e c~tea mlai bine dec.â.t 
or.icine fa.1sele pa.n.&a.D1ente ale moootru· 
1". cu două oopete . '. 

•• Ma.re pierdere pentru neamul nostru 
Şi indeosebi pentru hotarele Statului 
Român - moa.r1:.ea lui Aurel C. Popovici. 
~POi tot l4-a d-e mare pierdere şi pen

tru viaţa. n()8.stră ,ntel"!lă d.ela. Unire in
coace/', "Cu oblojeli băbeşti AureJ: C. 
PopoViei n'ar fi umblat. Şi nici eu ter
tipuri di& partid." .,Cel care cheltuise 
până şi averea copiilor săi pentru "c:hes
tioa. na.ţională". &ti' fi dat ţă.rii întregii.te 
exemplul unei vieţi ea. & lui Masa.rylt, 
tovIa.răşul său de lupti dela Viena." 
,,Bă.nă.ţeanul Aurel C. Popiv.icl nu era. 
din a:lIuatul DedosPit al celor cari Be .. 
eund in dosul altora, ci totdeauna eI'41 
gata să. păşească în frunte, ca acei OOQ

euli l'Ollla.tld. cari je:rtfeeu ohiar pe a.i lor 
pentru re3 pubUca. 
~ e:m.ă.rtu:ria pe eate o da.tt 

lf:ă.ră cea mai miei şovă.ire.. . 
.,Moartea lui A. C. Popov;.ei - fă.ră 

putiDţă. de îndoială. - & fost O nen0ro
Cire pentru intreaga. Daţiune. 

".Mărtur'.siTea aceasta - ÎŞi !nchee el. 
proi. S. Mehe:linţi emoţ.ionantele .. 
euvinte - su.o.t sigur ei va fi falită de 
f:(>ţi cei cari l-au cunOSCUt'" de toţi .... 
m&.fii. când vie.ţe. sa va fi CUGOBCU.ti. aa 
dee.mămmtul" • 

Noi ,tim ci. ci. Tepelea !!le ooeul'i de 
aprecierea unei pet"sOnalitiţi dill trecu
tul partidelor J.lIQ!8.atre. Ştim eă. pe~ 
areetl, cu oo.re d-sa. a şi locuit. în acei., 
clădire, nu e8te liPSită de nnele mari 
meni te. Ma.i: ştim insi şi aceea. că 1"01'

bind noi eu o personalitate reprezenta,. 
tivi a. ardealului, d r. Lu:paIJ. prof, uniY. 
" fost ministrU. acest:a din urmă. a. de
cla.rat - ~ noi am lJIIi fixat in "V_ 
tul" de pe vremuri. - ei oricit de re- . 
prezenta.tivi eate peI'l!lOtla.lita.te de & cirei 
simpatie 8e bucură. d. Tepele&., ~~ 
valoa.rea acelei pel'8(:ma.lită.ţi. 111 raport 
CU & 1Ui A. C. Popovici, elite de aşa fel 
încât "acea personaJ.ita:te nu poate ttiei 
mă.ca.r aii. desfacă cu.:relele ~ 
tekr unui A, C, Popovioi ". 

In cele de m&i jos vom repl'Oduee, 
despre A. C. Popovici, fracment diilltJ"u:o 
filtudiu pu.blicat în "Câ.mpia Libertăţii 04 

de către distinsul profesor ardelean N, 
Ta.tu, eo!e,oorator la "Saeeu1um." aI d-lui 
Lucian Blaga: 

.,Printre umbrele 8~ 'şi eontimpo. 
ranii angajaţi direct in epica. luptă poli. 
tiei şi culturală care .. &.. la. unirea 
oelor de~nn sânge 'i de un suflet. am ~ 
mă.nit fn~ebi un Il1l1De, u:n nume ma" 
re, din cale afari de mare pentru tot tie 
8. făeut, .. reprezentat .,t reprezintă în 
,Yiaţa neamulUi DOStru: numele lui Aurel 
C. Popoviei," . 

• .PentrU ce oare. una dintre cele ma.i 
ma.ri figuri din ~a eonti.mpora.nă. 
României. o person8.1itate eovârşitora.l'l8 
intru totul. un vizionar şi lUPtător p0li
tic de mărimea l'u;i Simion Bărnuţill ~ 

III. iii valoare Obilletlva - Invleni lw l!ius, 1.:1 ..................... =4M~._ •.• _ •• _ ............ ....:.! 

r!!; ~ ..... EI e!>oo pecetea faptului implinit. Toată Dispersarea serviciilor Primăriei' ~'1 ~te cel ce (Sancţionează. veridicitatea lnvie-

.,tiJn ~\.lerea este condiţionată. de senzaUa fi· MUDl·Cl·pl·ulu·l TI-ml-. loara ;, '. llea Il lUi Toma, UD materialism mai gro. 

~ .II. :~:~, ~i jignitor, nici lUI se ma.i poa.1:e Pentru a evita aglomerarea. cetăţeni~ looolul Şeoalci Primare din clre. III. 
tQU. , IPUl, deoarece culoarea materialismului loL' in clădirea Primăriei centrale, o par" I Piaţa Axente Sever, . 

~ BI' ;a CUprins şi s'a exprlOlat în pretenţia lui te a. serviCliilor Prjmăriei au fost dispel"" •• ServiCiUl (k.l'OtirjlGr soolale ,i 
1... ... Qma de a experimenta şi de a eonstata p .... "w S '. 1 C t . ~~_-' 
:!..... aQ~Df ita sate (mutate) pe la periferiile oraşului, aw:ona.J, e~1Clu .. on enel~, ~i-
~fifiJ • le tea invieriI lui Dumnezea prin dupaw cum nnneazaw " el.ul Cu!t~ral liIl SerVICIul SanItar funt,.. 

lI1a!\ura relativă şi fizieă • UIlei seu:zaţii _ ~ 
te. taetl

bl
, "le, De aceea s'a revolta.t lJi Isus şi zice 1, Serviciul tehnic municipal funeţio-- ţl0neaza ~n l.o~alul, Ş~lei T~~oe de 

," IWId' nea.ză. în localul său din. oazamate ciro. L oonstrucţu olVlle '1 edihtare dm Cll"C. L 
(lI/Ii! trn Şi eu profund in1eloes: f,Tomo, pen. Str Lenau pentru publio rntre o"""le (fost looalul Rega.ta). 

el m'ai văzut, ai cl'elZUt. F 8 r i e e de" • ! &0 5. In lW ~ 
etc"'· cei~enn au văzat ,taa elezal" 7-9, iar dela ora. 9 pâ.n.ila.H inl00alul • ,cadi~a. Prim~e\~tra.le":: 
i~g~· _F:ri~ de cei ce DU a1l văzut şi au crezut Şeoalei Primare din circ. n. Viile F.... m~ Şi, pe ma.l departe. dl.\Prlmar, dnu 

ZlOe bas; adiel are valoare ore d i Dt. brieă., AJIltoI'J .de. PrImar: . Seeret.arla~ ~en-e-
,ti... !leeI) d' 2 C! __ .."I lui _.1...... 't t ~ 1 . raI, C&.8!~r1il. SeI'\l'lclul EcOn(lmla ŞI See· 
"jjJ. II! D Itionati de experi. .' ~ne 1IU1~~nJS.ra Iv.mcuSlV re- ţia M. O. N. T. 
eal f dfe nt, ('redinţa apriorici., aceea care se glstratura. ex:pediţ1a Şl arhlva, precum ~ ............................ -... 

1 !1enpel\'! in tine ca G e&P8C'itate imaneoet. !lfi oficiul stării 6ivHe :funcţioDelIză !n . . 
1" l 5l1Metnl ' t~ Ş S'" l'f U '-" ... nrei1' hq. tn :au. Pe ftcest.fJ euvint~ ale hli looalul ooalei Primare din eir.,. m, i;r, '"' <"Of ... 

! ~ r· ... " - krire 00 ('tf'l ee Cr'M fări M V8d~ Cor'l1111ui. 'hodn1it lIistE'Wl K~I'1l lHYJ de vânzare. 
;/Jn' ~~ !ntf'm('Î>l7A singura rf"~l':l", adn'ă1'11 fR. 3. Sf'ryjr'iul finan1'iar ~()ntabilitl\t(>~ Timi~o!:lra. Bul. Regina Maria L etaj 1. 

~ er~ştină. G. M. n r ANQV I şt PEl!cel?lia eomUQB,lă iuncti.on.eaz.ă lA .UŞI. 'i 1.QP.l 

CLĂDIRI 
Utt gânditor politie de talie europeană 
este • de superficial cunoscut,' aşa. de 
ignorant in rândurUe genera.ţiei dintre 
ri2lboiul eal trecut ti ee! de azi? De Ce 

este .". de uitJa.t mai a.1€$ de trei ani 
tr.ooace! M&i ales acum ru 

D. N. Tatn vede în A. C. Popovici pe 
,gâ.nditorul şi luptătorul politic al cărui 
~ume a fost ani de zile înconjurat de 
f&iml " uriq. prestig:u în presa elll"O
pea.nă. .. , pe .,lUptătorul aprig şi violent, 
angajat In epica incordare, in drama
tida a.cţiu.ne Ol"i~nt8tă. după va..c;te oon
eepţH. de arhiteetonică statală", pe • .fi. 
losoful istOTi~i", Opera. lui A. C. Popo
viei era "alimenta.tă din seva dE' viaţă a 
~a.mului vecin:e, grP8 de aurul expe
rle-t$i lui multisecnllare şi inţto,lepcnmp!JJ 
tm.ei tradiţii tar.i şi parfumate ea. un 
eotn&r yeehiu". 
După d. N, Tam, A. C. PO'poviei este 

"gA.nditoru! politie mn~tB..nt de presti· 
, giow forţă. dialeCtici, de uTiaşă cu~ltu
ră ~ putere de sinteză" şi "filosoful eu1.~ 
turii şi al istoriei". 

Ma.i departe d. N. Tatu arată eă "A. 
C. PopoviOi. este. ală.turi. de S. Bărnuţiu, 
eel m'ai mare şi irwerşunat avocat poli
tie al oauzei româneşti în lupta cu ma
ghiarimea. iu .. Replica" redactată. de E"J 
se 9I:Irote~e lângă d:scursul de pe Cârn-
pi& UberlăW, dTept e~ mai Inaltă 
Aeţi~ & gA.ndirii 1;Ji 'l1uptei f""tMicE' l"Jr'
ta.~ pentru ljbel'11btJo.a ~i indl"Pe-ndenţ.a 
lW'iPOruhti român din TMIII1l'ilva.nill. q 
Bft:mtt". 

D. N. Ta.tu mal ooMtată că. .. Aurel C. 
Popovici & fost regizoruJ; gen!aJ. al mul
tor acte poJ..i.tice ale Româ.nUor din Ba
nat -. Trla.Disilva.nia. Majoritatea lupta
torilor politici români diu monarhie, au 
fost formaţi de gândirea. ilui viguroasă, 
stăplnă pe argumentele 8Ociologice, 
istorice. etnografice fi. politioo..mora1e. 
ee puteau fi întrebuinţate in l'Upt.R na,. 
ţionalită.ţilor, domîna.ţi de persona1ita~ 
te. lui de covâ.rşitor prestigiul, însuş 
luptător, a. fust Pe deasupra Şi gândif.o.. 
ruJ. c::a.re a dat direetiwle. & d.e9chif:l dru-
1mK'ile 1l!l'IDat.e a.poi de toţi frunt&'Şii po
litâ.ci ct1'D09CUţL" 

D. Tatu aminteŞte deasemeni eă. "c.om. 
plex&, patetica. ~ turburăit.oa.ree perso. 
IIIIlit&te a lui Aurel C. Popoviei este de 
Vie actualitate", că. printr'insul ,.un nu· 
me româneSC s'a. impus şi a impus cuge
tirit politice etm'Opene eelei mai preten~ 
tioaee", că .,ideile, SUgestiile şi soluţiile 
cuprinse tu lucida. gândire politică a. lUi 
Aurel C. Popovici" sunt a;le unui .. scrii
tor de mere clasă u. 

, Mai reţinem despre ideia călăuzitoare 
-lui Atnrel C. PopovicÎ că ,,.niciodată. n'a 
fost mai a"CtUa1ă. această i<L>e, postul~t 
moraJ. al \tnIei Ew-ope viabile Şi a.rmo
moase, decât a.oum" şi că. .,trebui! 
amintiti ~ Viziunea. lui p.rofetici despre 
primejdia slavă pan-rusă.pe care o intula. 
~i&l Şi care-} det~ina. de al tfet, să. 
l!IU8ţi~ă pI1ntre alte motive, C'Il a.tâta 
tenacitate, ideea unirii popoarelor Euro-
pei Centrale'\ 

Ne oprim aei cu citatele din studiul 
a-lui prof. N. Ta-tu. 9pT'e 8. mai reţine un 
BÎngu!' citat din Nicolae Iorga. 

"0 astfel de lUCI"8Te - se.rie N. Iorga 
- poate sluji de tem.e.iu unei literatllf"i 
polemice Intregi Pe acest teren. Esth 
atâta putere de a. fră.mânta. aeest măreţ 
I!ID.biect. de ... rândui si folOSi atâ.tea. stiri 
de atitea feluri, cul~qe din a.tâteb. I~u
ri, este atâta energie de stil, care arată 
nn. scriitor de chemare incl.t aceste in
trw;rirl ea.1'i au câştigat d-Iui PopoV1ict 
Btima chiar !I. duşmanilor sistemului ",i 
teoriei sale, trebue să-i asigure recunOf;1· 
tinţ& ·noastră fiindcă s'a impus asffel 
îneă un nume românesc atenţi.(>i pub1i
eulu.i celui ma.re al Europei." (Semă,nă
torul a, V. pag. 264), 

Cu toate acestea., ·d. Tepe~a, - afirmă 
9\lS şi tare. în pagin'a intâia a ,.Univer. 
sului", difuzând aceasta tn toa.tă ţara. 
spre obiectivă infonnare a publicului 
românesc. eă ~,BanntlJ,l n'a dat culturif 
româneŞti o persOfUlliUtte masivă!~! ••• 

Informaţia. iooompl-ectă & d-M T~" 
lea Re datoreşte vânrt.ei s!\le de a.bia 2( 
ani. D. Tcpdea. rămâne dator bă,năţ4ini
lot' CU lămur.iri! 
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DACIA 

Despre noua 
rezistentă 

substanţă colorantă 
la foc "UNIFOC" 

In a.rtioolul nostru precetlent tlin 7 IV. 
a. c. la pagina. ti, uetailat am in fOl'lllClt 

pU01Jt:Ul uespre lIllporlunţa "lJNll'OC"
ului. Dupa cum am aratat "UNll<-oC"·ul 
~te o vupsea uşor aplicabilă pe orice 
altă. Vnpse<J, de ulei, lllsâ marea. Impor
tanţă Şl avantajul pe care.l prezintă la~a 
de oriear~ alta vop::;ea constă. in proprie· 
latea de Il face lemnul re~istent la. foc, 
pe lânga faptul eonservării lui. Deci prin 
vopsirea eU UNU'OC, lemn~l devine ne· 
,[amabil lemnul nu arde Şl nu prol'" 
gâ. focul,' lleşi lemnu~ este cel mai. pericu, 
ios material inCCllthabll ~t propagutor 
de incendiu, 

DeSeoperil'e,i acestui preparat este 
formidabilă. l;t'abrici, uz.ini, magaz.ine co
roereiale, depoz.ite, magazii şi ooiar fie
care gospodă rie miea esle plină cu o''':>ie<: 
te si lueruri fieute din lemn, eu gnnZI. 
ma.;ini construite din lemn şi eU lemn, 

: cari nu numai că sunt int'lamabile dar 
Bunt ('ei mai intenşi propagatori de în

:oendiu. ' ... 
Cu tot pl'ogresul te~hnleei, ~i azi m~a 

&onstrucţia interioară, a morl1or e om 
lemn chiar St"heletul mllşinilor e din 
lemn' a..,>a că morile se socotesc între uzi;. 
nele ~ele mai periculoase din punct de 
vedere al in('endiuk1.l. Da('ă toate aceste 
părţi lemnoase sun! vopsite cu .. U\Nl
FOC" peri rolul de lucen,liu este eu de: 
săvârşire ex{'1us. 

UNIFOC"~ul nu are uki un efect 
d.ă.~nător pentru alimente saU altceva, 
neavând ni{'j un miros şi obierte1f'! a!'\e· 

1 . UNIFOC" zate pe lemnu VOpSit eu " 
sunt igienio oonservate şi mRgazinate. 

~-.-= .... ~.~.-•• -.::~ .... -=-.:.~ 

i lei cu,·âlltul apare in fiecare zi. Anunţuri 
• primele la AdminiAtr&pa mruhlÎ In Str. 

Ilăritefti NI'. 1. 1:elefoD Nr. 11,%8. 

Vânzări -- Cumpărări 
De rinzare In cartierul vilelor vilă cu ... .aj 

3 a.part. 8,500.000, casă in centru eu 
etaj 6.500.(){)(), vilă. CU 6 camere şi cu 2 
intravilan uri 6.500.000, casă. in centru 4 
apart. 4,500,000 lei, casă în centru llar
ticular 5 cam. 4.()()(),OOO lei; casă in cen" 
tru 3x3 cameră 4.500.000, casă in centru 
2 apar!. 3.500.000. casă cu 5 apart. -ti 
privălie 1.500.000, casă cu 3 Apart. 
1.4DO,OOO, în Pârnea'lll casă cu lac mare 
800.000, in Bujac casă cu 2 cam. grădi
nă cu 80 pomi fructiferi 550.000, - 10 
jug. pământ 2.500.000, ~j\1g, păm1nt 

1.800.000. pământ d.e inchiriat 120 jug, 
Oferim casă de vânzare dela 200.000 lei 
până la 20,000.000, Agenrura HAASZ, 
Str. Dr. 1. Petrnn, No. 3. Telefon: 22.24. .......... -............ ~ ...... ~=--.-... ~ 
ATENŢIUNEA DOA~'ELOR! 

Vizitaţi numai Salonul de Cosmetică 

IULIA HAJDU 
ARAD, str. M. Eminescu Nr. 2(}-22 

Telefon: 21.81 

Autorizat de Onor. Minist. Sănătăţii ................... 
& 

Cinema FORUM Arad 
Telefon: 20-19 

AZI! 

Veselie, distJ"ftcţit>, muzieă "i elan, in 

Coiălorie CU buCluC 
cu Hans Moser, Wolf Albacb ReHy, 

Elefriede Datzig. 

Repr.: la orelE 3, 1, 1 ,i SI fix 

& 

o importanţă deosebiti prezintă 
"UNIl<"O(:"·ui afară ue llzini, fabrici. 
ateliel'c miei, pentru şeo1i, teatre, ~il1C
matografe şi in general la tuate loealu· 
rile unde sunt spectacole publice :;-;i un(le 
există pericol de in<.:endiu pentru mul. 
ţime. 

Ai{'j ~ste tot în abundenţă este mtre
buinţat lemnul. In Germania, Franţa. şi 
în celelalte ţări este obligatoriu vopsirea 
p.flrţilor lemnoase CU asem~nea sub-
stanţe. Areagtă măsură de prevenţie 
este rel mai Sigur mijloc de a Împiedera 
intindert"11 fO<'ului. Degeaba !;unt rorii
neIe de fier în te:ltrele mc-derne nreste 
ntlmai localizea7.ă ((lcul {lar prrlpag-arca 
fO{'1l1ui nu s'n fă('ut. In tările (1(' mai sus 
arenstă dispoziţie II fogt lllnt:'i h('ă ina< 
inte de r<l.zboi. !'\i obligativibh><l 'l fost 
intro(lusă inră in timp de pa"p, ,]p{'i nu e 

MW!:ri@lliW1iAii\ 

o măsură luată recent. 
Atragt'm aLCll~iullea atJtorităţil{,r noa

!:itr~ aSll!)ra acestei", ''.Cl tm.:mai in tim
purile de azi o asemenea mă-osură. t,r"t.,buie 
luată. în vederea masurii protoo~iei 
('Gnira incendiilur. 
Să nu fim îndiferenţi faţă de această. 

desCt\penre.·oi să ne gândim bine la 
aceia oi azi sunt CU mult mai dese şi 
mai deeât orieând şi că pentru salvarea 
avutului nostru al' trebui să exploatăm 
avantagiile pe care le oferă această 
subsbnţă. 

Cu un mic sal'rifjeiu de material se pot 
salva averi aproape in1ocuibile. 

Preparatul "UNIFOC" deo~amrla(ă se 
fabrici numai de UZINELE UNICHI~ 
MIA rlin Arad, Str. D. Greeeanu 21, care 
dă detalii :o;i inronnatiuni techniee 1;1 ce-
rere.' , 1. M. 

SPITALUL GERMAN ARAD 
Str. Iosif Vulcan Nr. h)tfon: 2Ha 

S. prim~!I:? ·oolnavj in arari de boli contagioa"e ~ mintale 

Sr-i .. ..a.hJ. po~ă; Sc..'ţ:a chirur;irali, secţ:e de tx'li intern~ şi ~ţi~ de fincc(J:ogi~ 
) 

Spitalul e5t~ c{"g<iniz3t după ('erinţ~le moderne. 

• 
'PA 

»DI-\ C I 1-\« 
R EST AUR A N TeL. 1. 

fi 1iMiti. = • 

• 
Bucătărie ,SEARA MU-

aleasă şi vinuri din ZiCĂ DE JAZZ. In cu-
cele mai renumite pivnite rând se deschid e grădina 

Cinematograful CAP 1 TOL 
filmelor grandioase 

Cimiaul 
].dustria~i1or Arad 

Azi! 
TEL EFO Ni..;%::;3:-:.22:'::===== 

Cel mai frumos şi' mai drăgăla, film 
al sezonului 

ASSIA NORIS ~- SILIA SILVI 
VITTORIO DE steA 

In 

Azi! 

Vânzătorul de ziare 
o duioasă poveste de dragoste ce se desfă
$o8ră in cadrul fermecător al Italiei 

Repr. : 3, ;; fi 7. 

Hora Marnareta Leitersdorl AlEXandru 
MODISTA 

ARAD,. Str. HOfia Nr. 1. ARAD) St.r. Mar~llt Avcrescu Nr. 1. 

I 

Lnni, 21 .\prili(' lfM.4 J 
ce ..... _ 

Taxe pentru produsele 
animale exportate 

Pentru animaJ(' şi prodllsele an~m31e, 
e:o:purtate, transitate :fi importat'~ ~~ Vor 

~~Casa următoarele 1<\);,(' sacr.i:"al~ V~teci. 

I 
:,a.n~ pe- seama ~tatului: 

ANIMALE ŞI PRODUS\:.: ANIMA1...E 
KXPORTATl<~ ŞI 'rRANSITATE 

A. ANIMAL~ VII 

Bt.vkoe ~; solip\~de dl~ orişice et..a~€ ş.t 
e.a.tcgori0, vOO lt:i buc. PlJl\~l graşi SaU sl.l.. 
bi, 300 lei buc, Oi şi capre du oi'.\iŞic€. ttate 
sau O'3.tegoreie, 100 lei bue.Pasari de ('ml.e 
(găini. gaşte, raţe, curei, bibilici, ~o iei 
buc. Câini şi pisici d(~ Orl!;liee e1at~ şi ca' 
tegorie 500 lei bue. };puri de casa, 10 lei 
bue. 

CĂRl\T"{.TRI ŞI ALTE PRODUSE ANI
MALE EXPOn.TATl'~ ŞI TRANSITATh 

Cărnuri proaspete dela tttate <llIufii3.lel" 
de măee1arie tbovin~, solipfd:! porci, 
oi, capre) lei 100 pe kg. 

Grăsimi anima1.e eomestibilc carnuri 
c()TIs(\rVate sau preluerate (i'l1chtsiv ms-
zeluri). lei 200 pe kg. e 

Păsări tăiate,l€'i 500 pe kg, 
M:.tţe sărate sau uscate, lei 300 pe kg. 
Piei crUdle, păr, ~eoarne, unghii, .:opitel 

răzături de prel şi lană crudă nespalata, 
lei 200 pe 'kg, 

ANIMALE ŞI PRODUSE ANIMALE 
IMPORTATE 

Pentru animnle1e ~i projusele animale 
transitlate se vor plăti aceleaşi taxe sani
tare veterinare ca şi cele prevăzute peri' 
tru export şi. transrt la pU'l'l'ctul 1 de mai 
sus, Cu 1!rmă toarelc exce'pţii: 

Pentru piefre de bovil1e crude sali ti· 
băcite se încas;:ază o taxă deZ la slltă ilio 
valoarea lor, potrivit dispoziţiu~,;;Uor cu' 
prinse în dedZillnea Ministerului Agricul· 
turii si Dom~niilor Nr. 76.703 di'l1 1944, 
făgă ~ se mai înoaseze şi taxe sanit.are 
v~rinare. 

Pentru ('âini şi pisici, 1000 le~ bUi! 
La începutnl fiecărui an bugetar <;e 'Ii 

comunica articolul bugetar în folosul că· 
ruia se vor vărsa ;lCeste taxe. 

Pentru anul bug-.:tar 1941-1915. t:1.Xf" 

le se vor vărsa în fulosul arI. 88 şi Veni· 
t.lri1or speciale ale MiniSterului Agdeul· 
i;1 rli şi Domeniilor. 

F 

Toată luntea 
face abODament de ghiAţă la fahri('a 

"FLORA" 
Arad, Bul. Regel~ Fet'dinand Kr. 33, 

TEJ,""~FON 11-41 

• 
Cinema URANIA' Arad 

Telefon: !2-32. 
Cinema de premlere fO:l ,i pr?i'C· 

ţie ireproşabilă.. 

AZil 

U. film '.mic captivant, dramatic c:.a 

Viveca Lindfors 
in 

FEMEI DESCHIDETI OCHII 
Repr. ': 3, 5 ,i 7. 

• -a_ • 
In (':1'& de alarmă ex~t.ti eu. striete!' ~ 

imediat toate istro<1iunlle Apărării p" 

sh·e, 
lnt~ti In adiposturi. ' 
Luaţi rnă.. .. uri ca adăpo<!turlle!'li. fie ID' 

'&estrnte ~ t()Ate oneltl'le trebuindoa!K! !IfJ' 
tru. "lu6rările de salvnre. 

PlRtraţi ordine şi lini~te. 
Respectind instrucţiunile AI1ărării fa' 

,·e "ii. apăruU \'iata, 

z .. 
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iRU TOil 
_ .. BANB VON BI<..:NDA ()j.'I'RE pu

lIIJOVl. Tl:\UŞOREAN. Cunoscutul dirijvr 
,,()rocbeBtrei de Cameră dm Berlin d . .Hans 
,.. Bmda a adresat prin z.ÎaruJ. Sudost
~ TR.geszeitung o SCIisoare deachiBă 
pIilIIcDlul bă.nă.ţes.n, In care lIşl ex:prlmă 
r4IIJlIb:Il eA din motive de forţă. majora DU 

,.. ~ .... ·anr:xl lWeI!Jta la DOI.. 
_ DDA L.EOJ'()RATUL &EKMA1f. 

1J,3Ii, 24: A.prilie va avea loc la Lector&~ 
German C1l1'mll de limbă şi literatură gel"
-.ni Cunrurile se termină. la ora 20.15 
!*I~ ea auditorii să poată. fi. -.caaă la 
timP. Conferinţa de Miercuri o n. ţine dra 
Dt. H. Wemer, SU"biectul urmAnd aă • 00-

lIl',IIdce ul terlor. 

_ AI..J«}EREA NOULUI PBEŞEDIN'I'JI 
. AL SINDICATULUI BAN1.oo. In r:tinţa 

din 19 Aprilie en. ţinută la Sindica.tul 
Apelor din Timişoa..r&, a fost ~ ea pre
fIJdlnte al Sindicatului Banloe dl Şulţn Ioa, 
.. Tieepr~te Forg'& rovan, ambf1 do
mlelllaţi bt Banloe. 

_ lN'lUN1ABEA OL:'\SEI V-A PE 
UNGA ŞOOALELE NO&..\lAL& Odati 
au. hloeperea anului ~olar viitor, 1 Sept.. 
19t4. miIUsterul Ollturii Naţionale Ji al 
Cu1talor a di.!Jpua infiinţare& olaaoi V..a 1& 
• tIe (lCoalele normale de bieţi Il !ete dbl 
~. Această. clasă. va funcţiona ea DOr'~ 
maliţi şi ajbeo]venţi ai cursului inferior de 
Den, care .. primeee prin coneu.rs. 

- A(.'TELE N~ARE ELlBERABII 
OA.R.o.'lJi..'TKLOK DE ID~UOt:.&E PE C. F. 
1. PEN1:BU CORPUL DIDACTIC. ~ 
W O'lI'Pwui Qida.ctic., pEIlltru • }'t'lta primi 
oametale de ~ pe c. r. &.. lW .... 
Gta inspecr-..oratWui fColar :&"egiOilal urm.i
toarele acte: ~ timbmtă., raportul 
eoolii sau al iMp. toolar judeţean, cât4 2 
fot&trafii, ai. DU n. tu. r.miform.ă., obit~ 
C. F. R. pan.tn1 earn.et el. 1. 4ie 80 Jet, pen
tru d. n. de 40 lei lfÎ pentru el. m. ehr.anţă 
de 20 10i. 

- HEBSUL CAMPANIEI AGRICOLE. 
Cu >toate gnntăţile ivite in r.mn& reebhJ.. 

ţ ţtilor Şi concentrărilor campania. agrieolă f:,i 
urmează C1l1'8Ul n01"DUl.l. Planul de culturi 
la fi re&limt In lIl"tIla at.ă.ntinţelor depu.se 
.. comitetele agricole cOUl::male ti organele 
IUperioare competente.. 

- ADUNARE GENERALA. A.:sociaţîa 
JIOprietarilor: dIe __ Ta ~m. I>u.miniel 23 
.\FiU. aNle 10. adunarea ~nerali. la U~ 
C8ul CO!QereiaL 

- DIPOZlTUL EXCEPŢIONAL DE 5% 
,ENTKu ŞOOLl. ŞcoHle cu au fără inter~ 
nat I.parţinând Statului, sunt scutite de pla
~ impozitului excep~ona1 de 50/0 la. cum· 
pă.răturile ce fac. Sunt însă obliga:. să. &dU
te Ilwnal inqlozi.tul proporţiooAl de 1,70% 
li UmbTul 6e factură de zece la mi •. ...................... 

Primiria Municipiului Timişoara 
Sooţ:ia Economiei. 

Nr) 5640}1944 

PUBLI<JAŢIUNE 

Se ad-..:.oe la cunoştinţă. celor interesaţi el, 
în ziua de 9 Maiu 19*" ~ra 9 se ţine in 
localul Pâmăriei Municipiului. Timişoara. 
etaj 1. dm Circ. L Piaţa Libertăţii Nr. 1, 
llcitaţie publică. prin strigare pen tr'.l aren. 
darea. unui teren al Primă.riei. in mtîndere 
de 1 jugh, 1215 sti. ptr., situa:, in Circ. IL 

- ()IJ)I VOR 0JJW1.JLA. 'l'&UIV AJ:,. 

LE LA TL.'llŞOARA. Regia Publid. C600 

merdală L E. T. a.d~ ia trlllQŞt.ultă p,,
blicului călă.tor că Incepind dela 24 Apri
lie 1944, timpul de circulaţie al tramvaielor 
_ reduce ln. 1Ioq& fel că ultimil. vagoane 
VOI' pleca din opririle finale dJ.a Fabrici. 
.. c.t&te la orele 21. A. .... sta d.iD. .oti
wtdantoe. 

- PRIMIREA ELEVltOB REFUGIA 'fi 
Min.i.steru1 Culturii Naţionale ti al Cultelor 
a diapua ca toate tllCoale1e cu int.ernat pea
ciUr.. de Di.recţiun_ inVă,ţă:m.1ntrl.hrl pri
m.&1", normal .1 aeminarial, să primeucă pe 
elevii fi. ~. mugiate dia Nord Estul 
~ dânda-loe p..tuJre li hrui.. 

- INS.PEOJI& LA. CVLTl1BU .. E DE 
OOGSA()AZ. M.iniIrtenl Agrilcultnrei şi Do.
mooiilor a delegat pentru inspectarea. plan. 
t;l.ţiunilor de coosaci.a In judeţul Timio-To
rontai pe cii. ~ Hubmcu. n-a .... 
iMpeeta toate plantaţiunUe ti ,.. da Jndi.. 
eaţiuni. 

- SOUMPmEA LEMNELOB DE l"OCJ 
LA TIMIŞOA&A.. Prin on:iaD.a.nţa Nr. 1 T. 
Pri.măriA Municipiului 'l'imifoara a apro
bat un spor cW 8% la prelul de anul t.I"eC\1t 
al lemnelor de foe. Sc1l1:DpUw. • justJ&l 
prfn lIpOl'i:Na CIWt:alui tr&n.IporiDl.ai " .... 
Ilutan~ 

- OULTIV ABEA TERENUBlLOR şoo. 
LA..&J!: CU IN ŞI ClANEP A.. Toat. ocoaJ.
primare au fost !neunQlltinţate li ia JDbu.ri 
pentru ea o parte a te:remlui de eu1turi • 
gridtnii ti • loturilor fColare. să. fie culti
,-ati ea ID .. clnepă.. 

- BONUIUl..E DE A.LDlENTE VALA
BILE., Bonurile de alimente valabile pt; 

săp!.ă.m.ln& dela 24-30 AIlrilie sunt urmă.
toarele; Pâine: bonurile din cattela illdivi. 
duAlă Nr. 283, 284, 286, 286, 287. 288 ~ 
289 eite 300 grame de persoană, sa:~ car· 
t.la eoIectivi.. Unturi. se dislribue pe 00-
alll tir. 10 al mei Aprilie 1944 eate 300 
lRIPt de. pe.noani. Carnea. .. di.stribue pe 
baalii. Nr. 24 de milai cite 1%, un kgr. ti 
jumătate de persoană pe săp::uJI;,lla. Unt· 

delemnul se di3tribue pe bonul ':':1'. 6 de 
rVei, eAte lh litru ("1450 grrun,") de persoa
Zli. SăpunUl de orice fel se distribue pe bo
Dul Nr. 1 de săpun din cartela individuală 
.. eoJectivă. Raţia. este de 2!)() gr. de UD 
_, Zahlntl lIe distribue pe bonul 'Ik za-
iair N'r .... eAte 1.~)() grame de persoană. 

- OONDIPll,E nE EXAMl:.N P.~N
TEU OFlŢl<;RI ŞI SUnOF'IŢI-:R1 IN GER
MANIA. Bucul"elŞti, 22. (Rador). Marele 
Stat lfajor. comunică~"trU tinerii cari 
dora5e sA. facă. exa~ene de admitere in 
~ele de ofj,ţeTl şi BUoofîţeri în Germa
Dia., ei condiţ-iunile referitoare au apărut 
ID. Monitor'.u Oficial din 15--20 Aprilie. 

- .utJ'l'ORAREA AGRICULTORIT..Oa 
OABI NU DISPUN DE VAI ŞI MANA DE 
L1Kl&U. Toţi propriet.aril ., pămAnt cari 
ta .-ma ft'eIlimente1or au 1'lm&II firi ant. 
.w. de tracţiune 8&U braţe de muncă. 81 

YOr adrwsa eomite"'..elor agrioot. comunale 
'antnl • Ii _ mmtd plm.lntu1 ID. eoodiţiu

Dfie .stabilite de ordonanţa n:r. 421 • cotni-
8hnei judeţene de MabUb::are &grieoll care 
_ ~ ~t11& fiecare prlmlrie. 

_ .................. t .... E!eo •••••••••••••• _ •• ~ 

S'a prelungit viza. livretelor 
Aduoem pe această ce.1. 11. .w1otttinţa publi~ atât 1& ora.şe cât ti în ~~e1e 

celor interesaţi oii. M.st. M4jor & aprobat rurale.. • 
~relungirea exoou~ei ~ special- ':- Toţi cei ce se vor prezenta. la vizl"a.t .. ră 
hvretelor de serviCiul IDilltar Md. E. ~ d t 1 ili·t.ar lor . 
Md. E. 1 pâ.nă la data de 30 A ilie . e ac e e m e vor avea. a.supra. fi 
1944 îno1~iv. pr carnetele de identitate dela Birourile de 

ViZa. se exemltă tn «mdiţiunile eoma-I populaţie. 
nioat~ui M. St .. Major: Secţia l-a dia. 20 V}.za.. se executi la reşedinţa CerculUi 
Martie 1944, a.fIşat pnn toate localurU. Tentonal Timiş.Torontal. 
~ .•.. _"._.~_ ••. ~_._._._.".1:~_ •.•.•.•.......•.... : 

- TA.KGIJL DE TABA. SE Tl."~ NU-. 
:iBI .lot Primăria MuniCiPiului Tlm~oara. 
aduce la. cunoştinţă el târgui Qe ţară. a.nun. 
ţa~ pentru .zilele de 27 şi 28 Apn1ie, 8e va 
ţme întro Imgură :a Joi, 27 Aprilioe. Se 
vor putea aduoe in a.ceast.1 zi animale şi 
miu'fuM de orice fel. . 

- PRAŞITOAB...t; LA OAMERA DE A" 
GRICULTl"'RA.. La magazia C&Jr..erei Agri. 
cole din. Timu,oara, Spl, Tudor V1adjmirescl,i 
38, se gă.sesc de v~zar.e circa 50 pră.şitoo.
re marca "RrJd-saclt" ~i ,.Wentz.ky·', Preţul 
reu' !nh 4000 lei bucata. 

- Sf.aillAHJQ H. 1.. LA F ARRlCA nB. 
AlA. "pROG~". ~ 23 Aprilie 
.,ra. 6 Y& ...... loc o ~to&re M L 1& fa
bril=e. "Progres" din 8rIls:iul Tu(hr Vladiw 
mirE:scu 39. Programul va avea loc inloea.
lui fabricei. Condu~rea. eerbăni o au dnU 
pro:l'. Perian fi dl. Peculea. 

- A}m.uARl.L.I!I DE Pl.&SO!" AL 
T~O&u... !'riIupre~orii, pretol'U şi dnii 
priman ai Oraşelor Lipova şi Sânrucolaul 
Mare. precum. şi not.&ri.l din Judeh au fost 
ulCUJW.Ştinţa.ţi că orice angajare temporară 
se va face pe baza aprobârii prealablle dati 
de Prefecturi, conform docîzici Ministeru
lui Afacerilor Interne. 

- PBOClJltAREA APARATELOR DR 
INOENDIU. In vederea proC".lrăni apara • 
telor de incendiu comunale au fost avertia 
mte ali 1& ~te miaurile pentru con.sem.na.
rea .um.elo:r DeCeSaZIe in bugetul pe exerci
ţiul in CUllJ. 

I 
-APBO&UU DE BEGULA.'\IENTE,. 

PrQ:tura JldeţtUui ~-Toronta1 a apro
bat :reguI&lW!llltel-e JImltl'u curăţitul co~uri-
101' al comunelor Giroc, Chi:r.ătau şi Ba-
~. 

- TIPOGRAF1A JUDL'ŢULla. In urma 
deci.aiei Prefecturii judEVllui tlir. 13.306 
S'& efeduat recepţionarea d€fini~ivă. a 
unor ltoui ma..şini tipografice care compl-ec
tează bLventariul tipografiei judeţului 

- POST VACANT. La primar ia. com. 
Bobda jud. Timiş-Torontal se află vacant 
postul de oficiant statifrJc al' acestei pri. 
mării. Doritol'ii vor tJimite acteie nece.sa .. 

FAPTE DIVERSE t'e. conform cod'llui tuncţionaril~r publici. .. 
A t 1, I It d· .. - MEDITAREA ELEVn~OR DE ven ura unu OCU or In com. Bulgaruş I ~ PRIMAR. Ministerul Culturii 
aare a Iu&" de mal .. _lte .rI pe.te ara altA In lIIed 'tM.ud.loa ~aţlpna.le adu.ee la cunoştinţă. că se tn-

li[ t' Haeste d 34 . din . . gadlie membrilor corpurilor dirlactie să 
BUl~;:Ş a. tos/~n:.is înj~decati c::t: :: leJ1W11 corpor~e. Oei dOi.~aulpaţi ."1 ) l'oată medita elevii Şcolilor Primare nu· 
tNooroa frauduloasă a. trontiere '1 __ "'"-- gram 'Vp

pe ~~UltonJ.lIn ~O~ll Şt.efan i mai eu autorizaţia inspectoratelor .Tud~ 
. . ..-.... .......1 ... ;.,.. D ustinlŞ. tl:'e el _lSta 1) dUf- ţene. 

comerţ clandestin ,cu devll.e. mănle mai veoh-e Inculpaţii neagi. ci &.r r .. 
H.aester Mihai a fost arestat de o p&tnl. comls agresiunea"· 1 . - Director Dr. NERV A. DRAG.o\N. me-

le. de grăniceri, dela piohirtul 4r: Lu.up, . dIG deutist, coJUA.llt.ea.ză deocamdată numai 
exa.et in momentul când el lDcerca el tu.ai. Soaroere tntl'~ orele 3-4 P. Ul.. m. Str. Mi!ropolituI 
peste graniţă. ta Jugasl&VÎ&. )4eţi.anu a. 1~ 

In cursul cerce'"..ărilor .'a a.flat, cr.un .. ele- Jlat'ia Kardoe, din Stz. Geo.eral Gtiao- .9 ••••.•••• -......... ..., 
darat desch.is Inculpatul, ce. Katei Haeeter IWCQ 1, a reclamat chesturii de poliţie, d 
a trecut graniţa. In a001&o mod In DI&i. mut. .. ptoa rn.cut1 1Ul !lut« aecuno.eut i ... 

Primirit. Huniclpio.lOj TimiŞ08.l'1" 
SeoIia EconomicA 

te rbduri, In noaptea de a Mai 19oU. el 'IIP8rt li()ălitoria Oi-- fu.rat ele acolo liD-
a fugit pen'tru Intrua oară. diD., ţară ti priD. jeria ce era tnmuiată peotnl !!pilat ti alte Nr. 5639lUM4. 
Jug061avia a ajuns In Germania. lA Kikin-
da tn'Si., rade a fost prins, • u:ecu" .... t 30 obiecte de valoare In sumă totală de 34.000 l' 11 B L 1 O A 'J' I ti N ); 
m1e lagăr. In G«mania a muncit Intr'o W. Hoţulll1l. V.1tut tllDcă identificat, dar 
fabrică, dar având conced.iu a venit iaritl ... fac oen:etări. 

&: ad"leO la c:.unOftlnţi celor iDtcresa~i că. 

in ţară, trecând frontiera tot clandet5tUl C ' · f • 
După o lună. de zile, adică. la expirarea coa.: om~rcl.nt le U1ţ EL in aarl 
cediului avut, Ha.eater • voit - place, tu- Ado!t' Hoebmann, din Stl'. Banul mră.-
gind !n acel~ lDod, tot fraudulOll pes~ cinti 11, proprietarul firmet de expediţie 
graniţă. Dar de data. aceasta el a f06t pnn.. "Orl«n! E.xpreas", a reclamat poliţiei ci ta 

CU prilej".1l. peroh.eziţiei ce i .'a făcuţ In timp ce se 1Ula la easierla ma.guiei C.F.R. 

il1 : 
IM, ErQilor dela Tisa eVldenţiat în inven
tirul primariei sub poziţia 216 şi inregistrat 
In o. f. Nr. 2. Timişoara-Fabric eu Nrul t0-
pografic 14511 şi 145}2, 

bagajele inculpatului s'au găsit 1«D măn! dia. gara ,.1»m.n1ta Elena''. Ult l.l~08eUl 
germane fi 100 kun .. (Ibani croaţi). pe 1h~ t ... furat geanta. de piele !Il eare avea. 39 
gă o mare eantitate de aahăr. bonboane ,i facturi lJi 'alt. hârtii de vatoaft. Hoţu1, eu 
'5lă.nină. Desigur, atât banii elt fi mkfu- toate eereet.ări1e !ntreprinse de poliţ~, JJ1 

ID. aua de t Maiu 1944, ora 10 lSe ţine în 
localul Primăriei Municipiului, Timişoara, 
etaj L d.iD Circ. L ~aţa L~bertă.ţ.ij NI' 1 
Iieit&ţie publlcl prin IFtrigare pen mI a,;en~ 
darea unui 1mea al PrimAriei, in intindere. 
de 1 ~h. 362 2, sti. ptr. 8itua.t In ,Cire. 
IV •. (Piata Braşo". evidenţiat bl tD.~ta. 
rut primăriei rlb politia. 900 ti Inregistrat 
tD. e. t. Nr. 965 Timişoara Iosefin eu Nru1 
topognfic 51~12Qll. .. .Licitaţia se va ţ"ine in conformitate eu 

diSPOZiţbnile art. 88-110 din legea Con~ 
~hlU!.ăţii Publice, regulamentul O. C. L. 
'1 normele publicate în Monitorul Oficial 
Nr. 127 din 4 Iuni-e 1941. 

In cazul dacă licitaţia de mai sus rămâne 
fără rezultat se va repeta la. 20 Maiu 
1944 ora 9. 

Toate persoanele cari vor lua. parte la 
~ta.n\, Vor dep-me o garanţie de 25 % 
din arenda minimală fixati, iar oferta M 

: fac:e numai în conformitate cu caietul 
sarcini, care poate fi văzut In fieca1'e 

: ~l~ ora 9 p~nă la ora 13, tn localul 
eeţ!~1 Economice" 
Timişoara, la 15 Apn1ie îN4. 

tast Primă.ria Manicipiului Timişoara 

rile au fost eonfisoale, iar tneolpatul det~ • pat1rt fii )II'in$. 
rit parchetnlui militar al Curţ.H llarţi ..... 
care urmează sil-l judec:. pentra delimlUn maqflzin de t",dUtămfnte 
de tra."el'e fraudu108S~ a frontJeorei ti p8Il
tru erima de a nu !le fi sup1lll, Gin ami 
1932, fudatorllor sale militare. 

Totoda!ă, Incttlpatul I!I. foet trimis 9Î ta 
judecata tribunalului Tizni4-Torontal pea
trr.s delictul de comerţ cu devize streine, pe 
care nu l'l!w!L deel&rat la Banca Naţfonall, 
potrlvit legii. 

O f,ătafe 'It Pustinis 

trimi,; in ;udec"tii 
Petru Baumhof. magazin de Incălţ..ămin. 

te din. piaţa Dragalina 15. a fost trimiJI bl 
fuded1tl pentru delictul de speculă. Numi
tul eomc1'Cfant a fost găsit ei nu respec".ă 
dispMiţiile }egale, prin &oeeI& el. ..... mar
fă tn prăvălie (3 perechi pantofi ~ . pAs. 
lă") flri s1 fi indicat pretrJ1 pe a&. ])eue.. 

~ pe cutia eâtorva perechi de pantofi 
Prin rxhizitorul parchetului au foa'; trl. "Ve!!. preţul de 2150 lei perechea, iar pe 

mişi tn judecată Vokău lolUl Mic~ţa,l ta.lpă scria 1100 lei. deci două. preturi, cel 
CIlooea.n loa,p diIi Pu.stiniş i!CllU11 ~OVOQaoo do I!e wtie !'~ p~ Dep!. de ~ 

_. ...." -----. . ....---- . " 

Li.cltaţia .. "Ia tin. !Il conformitate cu 
dispoz.iţi-.mile art. 8&-110 din legea Con • 
tabilr-..ăţii Publiee, regulamentUl O. C. L. 
şi Donnele publicate fD Monitorul Oficial 
Nr. 121 din , Iunie 1941. 

In eazul da<:ă lieitaţ1& de mai sus ră.mâne 
fără rezultat _ va repeta la 20 Maiu 
1944 ora 10. 

Toate persoanele eul VOl' lua parte la 
tratare, VOI' depUJle o pra.n ţf~ dt' 15 % 
din arenda lnlnilrut.li ft:xat!. iar oferta se 
.V& face numai to eonformi:ate cu caietul 
de sa.!'Cin4, care poati! fi văzut bl fiecare 
zi dela Gra 9 ~nl la ora 13, tu localul 
Secţiei Eccnomice. 
Timişoara. 1& 13 A:prilie 1944 

1893 ~"."'IciRPdai.~ 
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... publicitate. reclame, reela.ma~.u. 

"'''mialstraţia telefon: 50-62 

O'AUT tie i.nch.iriat oaBă Zângă Ti~ 
1* oa.sU la munte lângă Oraviţa., C~ I 
r.:msoo6Ş. ~JGAS.4.GENT"t Timişoara, 
Il., Str. l1aTeşal Joffr(J 1~ telefon 

i .• 3·69.1 ..... C&c!. CoCl. 269111~~~i 1 
Cărucior pentru copii de va.nzare. in stare 
\ foarte bună.. Timişoara n. Str. Ren~. 

terii 2'1. 1988 

Profeeor buc~tea.a spec,'3.list gt'1lIlaaticii. 
terapeutică tratea7.i:i anchllozc, pa:raliz.ii, 
&co1eo2Je, obezitate. Vin la domiciliu. 
Oferte la ziar sub ,Prof,*>or". 'l,,)95/799 

Fabrica de oţet ,'patria" Timişoara 
IL Ştefan ee( mare S6 plătfJŞbe 

28 lei pentru fiecare 
sticlă turată de un litru 

Telefon illtre orele 8-13 sub nu
măml 48-60 sau 27-15. Inreg. 
No. 351131711942. 1990 

Callt easă având curte şi grădină pentru cai 
de tnohiriat, eventual de cumpăra~, A se 
a.dreea la Fabrka de Chibrituri. Ing, 
V. Tnlfin, 4106J8H> 

caut pentru cUmlJfl,l'are V1e cea. 5-·10 jugh. 
eu ca.~, cel puţin 4 ca.mere ş.i dopendinţe 
sau fermă pnâ la 40 jugh. cu casă Şi toate 
dependinţele. în apropriere de Timi.şoara. 
s&u Arad. A se adresa Ing. V. Tnfin. 
Fabrica de Chibrituri, 4106/810 

LOaUINL{ cu, camere, Str, PMiS, 
Jnf:1'il1 i;, (;')1 .'1 camere. Flabrică (cu m~ 
bUt.», locuinţă C'1t 2 cam ere şi cameră 
>Vor·"·I·,,',": ri~ ~n(·l';Tia' .•. CASAGENT", 
Timic0(f"n. 17" Str. Narey.il JoliTe 7, 
telefon 4,~··19. 
Inr. Cam. Corn. 269/11867 :!l43 

" 1848-3 

A.'iGA,IAIU PENTRU Il\'lliDIAT: 

un .... vinzătoare. două lucrătoare 

"t:mbra.« I«.~gl"lc Ferdinand 8. 
1982 

~-------------------A fO!'lt uitată în tren-motor Nr. 1253 întro 
Timişoara-Stamora. o geantă. cu acte, pe 
data de 7-8 Aprilie 1914. Rog a resti'~ui 
a.ctele şi foto, pentru bună. recompensă, 
1& Primaria Jebel sau ::otaţ.ia Jebel, 

. 4108/812 

AIl~a~z caUă. de frizer. lo~if Urich. Str, 
MaNşa.1 Joffre Nr, 2. 4109,'811 

Pianină deo ,:ân:l'are cU prl'ţ com'enabil, 
marca C. !\'!. Schroder Nf. 3(1.799. in j;~. 
Irlandci 13 (cartierul Viile FabriculuO. 

gr. 789 

BRĂŢARA, anr, foarte frumoa-t.'ă, 7 gra
me, do txinzare. Timişoara, IT., Str. 
Jf(l·rc,~al Joffre 7 apart. 1, lAlţ~-! 

Am:;ajam imediat 2 chelneriţ.e Şi 1 servi~ 

tO!l!'E'. Restaurantul Regal (fost Dacia) 
Phlţa Traian. 4111 1815 

J)tI "nzare un pia.n m!'\rca ,.StIngl". Adre· 
M : T. str, Milano NI'. 17. Intre orele 
18--20. 4118/826 

Econorratul de Aorovizionare 

Teatrul f!ational Opera Română 
22-26 Aprilie 19-t4 

S P E (; TAC O L li L 

22 Sâ.mb-.ită, OMUL DE ZAPADA Matineu, preturi poJllllnre 
tl Sâmbâtă BAIATUL, ora 6p. m. 
%3 Duminid\. MARTIl:\. Matineu, ora !,~O 
28 DuminicA DOMNIŞOA RA N ASTASIA 
24 Luni B.'RBIERUL DIN SEVU.LA 
25 Marţi CERURILE SPUN, Premieră 
%6 Mier4'un MIREASA VANDITT Ă 

Sf'ria 

4,'jj 

4.~ 

535 
459 
5:{6 
452 
5."7 

RilE'tt"~ la Agp.llţia Tamll.~iu. Telefon: 501r.5, Casa dt".~hi!><ă : 11)-1, 4--6. 

P~i.tru 8. vă. asi;:rura eleganţa ,i f"X clusivitatea in calităţi. mod';? le, desene şi 
culori, asol't·,,: .c;nolele Dvs. de modă cumpărimdu-le numai la 

l\1AGAZINUL ELn'EI 

DOMNIŢA 
MODA P~"TRU DA.\lE 

Timiţ!oara. în Patatul Palace, Tel.: 53-73 intre orele 8-13 şi 15-19. 
!nr. Of. &eg. Corn. 5041944. 

Unde găsiţi: 
Stofe fine din lână I'U1'5.til. - Măta.-.ă toate cutol'ite, lul.'rat~ în fabrirl. 
naturală, Ciorapi t'Xt,rafini naturali şi Genţi arti .. tie.e din box, in toate 
vE'tge1ali, FuJare şi baticuri, Lingerie şi culorile imprimate ,i cOlorate cU 

portja.rtiere. mâna sacoşe din mătă~uri )a comandă 

~ D LEi DOS ~ _g.~1 
Calendar 

SAIUBATA, 22 APRIUE 1944 6 

Ortodox; Teodor Si.cl1eotul. 
CatOlic: Soter u. k. 
Soarel~ răsare la ora 2,2{) ap'1nc la 19,(i~ 

Farmadi de <;prVl('U 

. Si. SAMHATA, 22 APRlUE HH4 o 
Circ. 1: La Vulturul Nnegl"u. Piaţa Br' ~ 

tian"l: Circ, TI: Dr, S;H1dr('\'l('i. Rtr. !'InCI;:~ 
10; Circ. III-IV: "La CruLra" Bul. r~r . 
nr.27. ' 

Dll:\llNEC,{. za :\PRIUE lHq " 
Circ, 1: .,La Cru('!'J\ do<' Aur" ~tr. M0rr', 

riTe. IT: "La ~arpe" Pil'lţa Tr:'lîan 7: r:~~ 
ro-IV: "La Si. Bot." Piaţa Axentc SCV~: )Il 

Fratelia: "Panajo-:h"; Meha13: .,Ch:\ • 
reanu"; Freidorf: "V, Eremici" Af"e~tl! tT! ' 
fac serviciu permanent. 

Procuror ~~ ţf>rvk: I , 
SA,mATA, 2'! ..\PRlLn: Hl-i 1 6 

D, procl1ror BEinal'u. 
nl~nNtc'\, 23 3APnll~n; J!lH 

('-.il!ţ4 din pil'i exoti<,,-~. porc şi OOX in cordoane, mănuşi Şi bijuterii. 
Rt;MAIP;M nOR·'PI Dt~ l\IAT,\SE N ATIJRAI,A. I':XTR:\RAI>ID CU l\I.\ŞlN:\ 

!ilPF,CHLA, Dl'P~ (;1':.<\ M Al MOJl1'~RNA PROCEDURA, lR71 

D procuror c.1'l)~~l'S('n- \'îj !('{"L 

......................... uua~~~, . 

~<\.ngajăm ime4iat st.rungar, S:r. Gclu Nr, 11 
4112/816 

Caut o ('.ameră goală sa'l parţial mobila:ă. 
cu antre'l, în centru Cetate sau Iosefin. 
Oferte la administraţ.ie sub .,Urgent", 

4116;824 

Caut cameră bine m(rbilată. cu intrare se-
parată, chiuvetă sau a.eces la baie în Eli. 
sR;~in, prefer parto<>a Romuhts--Piaţa 
Crueii. A se adr~~ str. General Berthe
lot .NI'. 10. Sarcomex. 41171825 

CAMERĂ MOBILATĂ 
DE INCHIRIAT, INl''ORMA'fll: 

'tA C O )1" 

TIMIŞOARA, 5-TR. WNOVIt-'1 5, 

TELEFON 52.60. 
!nr. Nr.14/11072.r9-i2. 1882 

Se eauii calfă. de pantofar tânăr .. Cire. n. 
str. Telegrat-Jlui 53. 41119}827 

Mobile. obieote valorCJ68lL', pot fi plasare in 
locuinţă bună la ţară. Ofer:e sub ,,Numai 
.spese d-e transport" la administraţia zi!l~ 
mlui. 4120/828 

))e vânzare tna.Şini de cusut ,.8inger", n. 
str. Ispirescu 2, 36.."l2'829 

De vânzare casă familiară, nouă, de cără. 
midă arsă., compuRii. din 3 camere. Incă
tărie, cămară de alimente, fântână teren 
260 st, P. Preţul lei 2.500,000. Agentura 
Eugen Fiala. Cetate. s:r. LonOV1t>j 8. ap. 
6, Inreg. Of. Reg. Corn, 142!1174(1!943, 

p.1639 

'e -ATENTIUNE! ! 
VIZITATI CONSUlUUi... ROMA"'ifjSC 

"VALEA CARAŞULUI" 
·[Iropr.GH. li.NGURE,o\NU 

Mare &8ortiment de aftlco-Je a~imell' 

tam: "on.!o\4'Jt'\'e, unt, ouă, brâuV!'t:mi. 
tilăn1nă afumatA, meuluri, mll"re, 
marmeladă, pişcoturi, bonboane t ete. 
etc. 

TEl.EFON: 270 

ORA VIŢA. Str. Kegele tlibai L Nr. 22 
1&95 _2& 

EC a"D 

Că.rucior pentru copii (sport) de vânzare. 
Frizeria Popovici, Hotel Doje. 4124/834 

CaM ele raport în Eli.'t'i;.<vtin ~orrl'llsă din 
2 + 2 cami're. budităr:e ~i dirr:."rf .. de ali~ 
mf.'n~", 2+1 camerii., bucăti>r\e că:l1ară 
d.., :.Ilment€ şi la suh,ol 2 C"1,1.ere nla.r;. 
Pivl1iţii ~r;;']''itorie. tlllc:ăHrll" de vară. 
gr:1id, ('O('i!'iI d", porCi, fântână, terenul 
375 st. p. şi gri'idină cu pomi fructi1'eri. 
Preţlll 5.000.000 lei. Ca..~a toată d~ ee.ră· 

midi !U'lIă. Agen:ura Eugen Fiala ~ate. 
Strada Lonl)yi~i 8. tn curte. Inreg. Of. 
Reg, Com. 142 '11740'1943. P. 1639 

S'a P;f\n'lut 11\ gR.ra. R~iţa-Montană un port
.mOMU eu dlferite aete şi bani. GăsU.orul 
te!rte rugat l\~sti~rJi actele la f·t'l'tTla "Vi
da" Reşiţa. Primeşte recompensă. 

412518.35 

CAS,{ DE RAPORT IN 
J~Ll8"B~'TTN 

este de vâ.n-mre 

Casă cu 2 etaje şi 20 de chirialJi, 
Casa are locuinţele absolut moder
ne, are şi mai modeste. Casa in cea 
mai bună. stare şi în cel mai sănă
tos car:ier. lângă parc şi la halta 
tmmvaiului. Casa este la răsărit ~i 
12 locuinţe la stradă. 

PRI<~ŢUL 25.000.000 LEI 
Rog numai amatori serioş-i, a se 
adre~a la administraţia ziarului 
sub "Inţelegere cordia.Iă.... P. 1013 

Două loturi de easă. in loc foarte bun, de 
vânzare cu preţ convenabil. Mărime 200 
st. P. Agentura Eugen Fiala., Cetate, ~r. 
Lonovici 8, apart. 6. Inreg. Of, Corn. I 
142111740:943, p, 1639 

, 

Caut temeie la toate numai româncă, eu 
a~e in regulă. pentru serviciu dela 6 a. m. 
la 4 p. m. Ing. Mltnteanu, Timişoara V, 
8tr. Mircea eel Bătrâ.n 46, intre 8-10 

. a. m. 4121/831 

CASA FA~mJIAR.\ 
DE YANZARE 

In unediată apropiere de Bul. Babeş 
şi la halu de tramv&i din Pţa Crucii, 
Parter inalt cu lxuinţă d4) 3 camere. 
baie şi toatfl uependinţe1e ne<!esare, Iar 
la subsol 2 camere, spălătorie etc, 
Casă situată în -::artier'J, cel mai sănă. 
tos ~i to:u. ... i în centru, 5 minute dela 
firobuz şi t~3mvaiu. Casa are apaduct, 
canalizare, lumină electrică şi trotuar 
asfaltat, 

PRI';l'UL 4,000.000 

Ul' ~â.nzart' mobilă de birou, bil··)io\et: !Il 

măsuţă rotundă cu foto1hri. m;l~;nă II.' 
!lrr,'1 Royal. Cir~. II, Al{'a Or 1, C;oga 5: ~( 
a doua oprire dl' gRrll. Fahrir ~r .~.. j 

'l1li 
Se J,rim6SC calre cismari ŞI pali tnfari :. C 

atelierul şi mngaz;inul Vasile Opre'l. S': le I 
. gminescu Nr. 4. H2::l e-t lItIII 

S'a pi~rdut la 21 Aprilie In parcul Regi"~I, ţ 
Maria. geantă. cu a·J1;Qriza.ţie ~ CUp01l!' ~ 
d~ radio, pe numele Miholka ID5if. ~, t 
Heibe 57. Cine o gă5e'ş~ ~e rU?-'llt fa: 
pre<dea la ad~1\ d~ mai !JllS. 4121i'~" n~ 

lINf.iI!MO: 41 w:e WiI._U:A&J.i', .JP~~ lUll 

, Atelier de curelar şi şălar ~ 
Execută.m puctual toa te !!it 
IncrArile in branş8 ace~tll i YeI 

--~~ 

lGN-'TlE 
Timişoo.'ra 1 Str. 1\fercy 5. TI'I.: 34-17 

Inr. Of. Reg. com. Nr. 33O/10.773!411M~, -~~ •....... ~-~ 
Gr~ra Tribunalului Car a Ş 

E X T R 
Prln sentinţa. civilă Nr 110iHH3.3, n. 

masă definitiva, recunoscându-5e persc':' 

~ asortat CII tot t~'lul d~ text~, 
caJtlf\Îale !ii diferite alU- mărfmj cu 
preţ1trik> cele mai C"on\'l'nabile. ~rvi· 
l'iu ,'ore('t 'i I'on~tiinrio~. Spre Mn

vln/l;t"rC" rugăm onoratul Jl4btlc Il \"idta 
mae:szint'le noastre. 1969 

1 
t<lat.e n. Piaţa Traian Nr. 2, ap, 14, 

Amatorii se vor ~resa 11\ administra~ 
ţia ziarr.uui sub "Casă splendid si
tuată", p. 1640 I 

Om singur angajează. imediat fată bună la 

...... -------------- 4122/832 ..;.."'--------------

, litatea. j'Jridică Societăţii de vânătoare ,.fe, 
in-fia", din comuna. Pblipeţi jud''lţul CaJ'Il. 
care are d~ scop cultivarp:l. vânatului ştÎ~: 
trebuinţarea raţională 8. vmatului. etc., ,"l 

inscris in registrul ~rso'l.nelQr juridice I 

ace.<;tui tribunai, ~ţ'Jb Nr. 2. din 5 M~r" 
1944 având urmă:orul consiliu de ddm.n'· 
traţi~' Nicolae Zanra, preşedinte; Ilie \fl 
ca, IOJ,chim Sârbu, Cpst9. Cojoc..:\r:I;, },!i1" 
Zaber"a, Gligore Boroz.an. cenZI>;··; l'~'~ 
Novă..,~scu, Dumitru Vii.l"1!}escu, n,.m!\~·1:' 

~' ' Căpăţi~,ă, maeştri de v2r.~toarp 1~·J 

~~~"""""""""""""""~"""""""""""""""""~."""'"'''''''''''''''''''''' .. ~~~..... u~ 
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Un film frnne,wt. de o-factură. Un mare film cu un succ.es de)8.varşltl PRE~IIERĂ! PREMIERA! AZI I 

•• extraordinară! LA CALUL BĂLAN O dramă sen7.aţională! SUFLETE IN FURTUNl 
Galeriile "Au bonheur des Dames" Ltmy ~l.aNmba{'h Karl SeMnhelf'.k FR I GUR I 

Dorit I\l'y",ll':r PAOL:\. B:\RB:\RA, C\RLO TA:\IBt~RLAX ('u Amt'deo Naz7.ari, Germanl\ 1':lolilf , MI ltşij dTH'matll~rafullli franrn 
Mil'hel Simon Juli('ttl' Faber Jt>an Ti!'OSier Repr. : 3, 5 ~i 7. Rrpr. : S, 5 i'i 7. Jl·R:-.i.\l.J ~OU 

Pentru Duminef-f ,,1 ~ărNUorl ilie ... And In prpzină hnete la ca!l.,.rt~ "pla orpl ... 10-12,,116.19 Repr. la 3. 5, 7 .i 9 
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P1:4/Le.IU;ă, p1tJZbJ tiI1.cLeE Li 
A. ____ o & & tAU 

Icoana unui sat bănăţean de Sfintele Sărbători ala Paştelor 

~ 
C1opotele care bat pentru inviere bat li peatru aiarma aenană 

Si,rbitorile P~tdvr şi 'n anlll &oesta nean şi ba.sa..rabean ajuna la _voie. x.-. IIOrie a.ceşte fire, tie gestul unui om de 
~ o,e oDiCe1l1 - a.u avut 1& 88i \1D 00. primit aşa cum eate pruni.t peste tot în bine, care n'a voit OlUa.l' nici numele sa i 
,mai cn~tlllesc, de<:at la oraŞ. Sii.n- )ara noo.:>tra, ve5titi, pentru. ospilita~ ae cunoască~ un proieaor rerug1IJ.t oare a 
~ f smerenia batranilor săteni Îll- ei. AGl 0010 oâ.te e mica. nemulţumire. ci. depus la. ziarul nostru. 10.000 pentru eQ

~ dela Ill.ujba !D'vlerei t ~utul creşti:- DoUe }Qeltitk~ a'a.u CWJlant ~e .~e. ... pili săraci, în fa.vorul cârura. c.red oă ple-
...,: "Crî5to& a WVlut", aCI. Suna..tnAl le-ar OODVaD.,i oaspeţilor mal 'Dtta$ cam,e. dea jji eu. 
Iinoer. i'~alSitatea şi superficialitatea rile stiipânilor, d.a.r fi acestea. au fost OONCLUZIE 

ffE
' . râmâ,n departe şi te simţi în I;ra.nşa.te fară. de niCio urmare.. Totl1t. Via.ţ .. sa.tulUi româneSc oontillu.ă fă.ri 

Lor p.l.U"ca. mai bine, peo.b'll asigurarea existenţei. acelora de prea multi peripeţie. Tra.nsformirile 
· )Il atul româ.n.esc sf. Pa:;;te sunt o~· ~ .'au tnlzit pe Ilrum~ Ilum.a.l oU'" fu.ndament&1e aci se fa.e în dec1ll'a de 
· .. toată lumea, pentrucă una este re1i- fietul i.n oase fi c- ce &ve&.u pe _,fără cea "'~uri. Nimio nu este pripit, dar n.imio 
! < tuturora. mal mică poSibilitatea de trai, &Oei refu· nu ee mai ia. niciodată. dela lnoeput. Tot 

SăUnii, la miJitul zorilor, când lumina giaţi 08l'i aU posibilitatea. d. existenţă. .. ae face este aoootit şi răsocotit. Cu in
pal Btă.pâ.nire peste întuneroo - _ anume funoţlonarii cari aU baal a1arul eetul &Şa oum ..... eăllt toate In lume, 

ele de eeară să. nu mai fie 8eIIlJ1a.. pe 3 luni (Ii care ar fi triit dln el ~ la lOt II.M.mW treoe prin toate fazele oiviliza· 
• lor mânaţi de Antierist, - ea In eul de unde .'a refugiat, să renunţe la ţioi (pAnă'n cele D1ai miei amănunte) 

irnineţele si. PaŞte din totdeauna., oU ajutoarele din parter. comunei. in favoruJ fapi pentru eare satul va rămâne p6bo 
, credinţă., 8.11 plecat spre biserieu· oelor ee n~ .. 1lÎ.Dl\o. Vl?â.nrl că populaţia tru totdeauna., baza de plecare a oraşa.

satuluî. Credinţa., tradiţia ~ obieeiu- satului ore,te b. tndoituI ei ele pin18.DU" lui, oare la ..,riee reîntoarcere, • Ta. lua 
,,' aU rămas pe deasupra vitregiei vre. ma, ajutos.rele ajungând la peste puteri- dela etadiul tn oare se găseşte satul. 
; urilor Ouăle roŞii stau ciocnit, cu toate le lui, ar 1noeta. Sunt indemnat. de. /It, Dorel Dragoeseu 
1,. ti pe l.leaBUpr& aatului a.u 8burat ............ .....-e' •• __ e __ ......... l' ................ .. 

ioanele ino.m.io&. 
:. !JIuma &8riaoi .el mai plieat diver
~ 8Illent st eopiilOl". 
, Când bate olopoM !n dungă fi sirena 

~ ... m.â.nă a ItBtulUl - purtată de plăeşii 
:,' eomun.ei, eâDcl In faţa primăr1ei. eâ.n.d 1& 
- In m.agazie după trebuinţă. - începe 
~i 1, ţiui aru.n~ sunetele ei peste sat, 
l!".' toţi paşii se opre6C!, ia.r privirile se în· 
~~ huptă spre aer pe IJU'b :mima făcută 
:::lUlŞină în dreptul oehiloc. Atunci nu 
:..: IlUmai copiii, pe oari nici o bai?~?- d~ 

I Iw:ue nu iar putea opri de-a nu leş! m mI.}" 
r: locul drUmului ba. chiar fi bătrâ-n.it în 100 

.. III .dă:pos~a.ri în f8I1ţurn. fă~te 
din ordinul autorităţilOr eomuna1fI, prt. 

• ~ trecerea hnproşcătorilor de moarte.. 
.., . -,.ls duşmane! ••• Nu! ••• h de a.le 
~I'~"'" _ aud fărl ami pro. 
I 'st!.ourile lor. . ' 

.... Asta. este naivita.tea siten.i1ol' Impinşi 
c,j: :de .nozita.te, cari nu numai că. nu~i pă, 
'''''' )le!It oopili, pentru cari evenimentul apa
:1 riţiel pe cer a. unlli aVion, este tot aşa de 
i I ma~ ca-şI apariţia automobilelor in 

timpul oopilăriet noaStre, dar iDsU,i ei 
'1 le &.-pun perioolului.. 
'.' SAtul eu obiceiurile l8le pa.t.:narI1ale. 
<~ tnai trăeşte .in oredin.~:eă. de riu si DU te 
~l temi. dw nu fa.ai nu. O lege fireaseă 
-«!l! em.&ll&ti. din ode mai profunde adbcud 
jJi l de ~ie a tJ.ră.n.nnel ~ dat' 
11, ~ pent;u tmflete bJajme oreşt~eşt1! 
,ji ae unde sa. o cunoasca negrii amerleanl 
. 11 ~ sunt trimişi să. bom'bardeze. Ta. VeI'" 
': 1 n;le marilor oraŞe ameriea:oe nu l&.au 
~I făm:tt aoearlă educaţIe. : 
.;;'1 BEFUGIA'J'Il ; 
i Satu1 bănăţe&n Il primit eu braţele 

deeohis8 pe fratele moldo~ bueoviF. 
~ ...........•. ~ 

·11 Primăria lluniciplull11 ~oara 
Sooţia Economici 

::; h'r, 564111944 

l'UBLICATIUNB 
Se ad"J.ce la cunoştinţă celor interesaţi căI 

in ziua 00 10 Maiu 1944, om 10 se ţine In 
I ... ' localul Primăriei Municipiului. Ti~ara; 
~:' ~tllj 1. dm Circ. L Piaţa LibertA.t<ii Nr. 1. 
. t«. I:cltaţit! publică. prin strigare pentr.:1 aren. 
,~ darea unui ter(.'n al Primăriei, In lntindel-e 
, l i~ ~ 1568 8~j. ptr" situat in Cire. IV. Strada 
: i' Şa~ului. evidenţiat in inventarul p~ 
i~~! ~ lIlregistrat in c. f. Nr. 1 Ti~ J.oee:tht 

cu ~rul topografic 653/a/lJc. . 
da(.·' ,Licitaţia. se va ţ'ine in conformitate eu 
r,1.fl' iispoziţhnile ftt04- 88-110 din legea Con.. 
~ ~[r ........ 
}.Ii!"' t~bilr.iţii Publice, regula.mmtul O. C. L. 
l'f~ ~: normele publicate în Monitorul Oficial 

Nr.l21 din 4 Iunie 1941. .", 
~~~;: r ~ cazul dacă licitaţia de ma! sus rămlnfl 
.,.- am m.ultat se va repeta 18 19 Maiu 1944 

ol'll10. ';;';lo! 
111'::1' '1' .. 
~I b oate persoanele cari var lua parte la 

Poliţia de re,edinţă dela Oravita 
, o ' •• Ut_ţle _od ..... tie_Dă de toată lauda 

0Gvip.. 2G. - ~ prea pnţiDeie putzellef,aol ~ In vechile ei tipan .. 
w«UIi "0 lspl'&vi Ie&I.i.YLto lA ult.mui aDi .ri&\&~ L d,I'. Valeriu luga & lD.r.eatn.i.-o 
la. 0ra'Viţ& elite demn de amillut. polip.,. ea. fa.nfari ti o orciheatri deInJ:l& .. 
de re.şedmtă Ge auD ~ d-tlii Âl'! tt-tă la.uda. Conducerea ti orga.n.isarell 
Yalenu luga.. ....ton este Iooredinţati d-lui eipitall 
p~ )& veain& .-sale, 1'4!IOIst.i .... ()ataT&aA It&, l1.l1 om energio fl. eu 1fUI*" 

tuţio 8l"a adipoatit.ă. in oli.direa prim.ă.- rioare oalită.ţi de oz-g..mzator. 
ne]. în condiţiuni .,. totul nepotrivite . Trec1nd în altă. ordine de idei, pent;ra
pentru munca \1l'ia.şă pe rare • realami-. anociettii tuncţiOlJlari ai. fâe p1.&f1 la 
vremile exeepţiODale pe .n),a ~ ~ a.peetdanţilor '* lIpOl1at.ori1er 
cum. I ea ef.raiumi ifl resta.urantfl •• 'a fnWn,at 
. l),.ga a reuşit să &ab.1xiţl~ dela. c.' • eantini. lmde se serveşte abi&r pentl"1l 
N. R. o e1idire veahe, ln8altJbri pe .tra- pobli<m.l din ora.ş in măsura locurilor eli5-
da principali. a Jnobiliat toate ~rteW ponibile. masă. in cele mai optime 00'l~ 
de luoru fi pe locu."ll1Ilde altăd&tl atăru.t. diti=t d.i platA şi igienl. 
o 011di" infeetă fi murdară, astă.Izt ee ri- '. Şi seria infăptuiri10r a~i om n se 
moă in inima OraViţej ., instituţie de opreşte a.1ci Alte lucrărt fi alte iniţ1a,twe 
stat eare atrage atenţia tuturor celor .. frumoase l!IOllt !n etU'8 de rea.lim.re. 
o vizitează. Peste ~t hnn1n1. igienă" Nott& instituţIe poliţieneucl ~ • 
confort, disciplină şi O rinduiali ande pa.gin1 de virtute bănăţeană lrl ft10t\o* 

fiooa.re :tueruşor trădează grija gospoda- grafia Orav1ţei. spl"e fala fi mAndria 
rului G&re 1 ... erei&t. DeI!tJDI2luI ncAnese. 
l Ptm;q_ poUţt:a ~ 111 _ 

\ SPOR'I: 

Programul de Duminecă 
In programul foo~tie .. Dum.iDe

că tig~ trei matabAlri.i. uaul .. ~ ni_. ti Qow& eia MIJ.i.grj. , 

P-. Arena El.eotI'_ v..- -- Ioa ...... 
ohurile C. F. R..-Progre.tlu.l juniori" el 
începere dela orele lJ.15/ iar la QOIlii. 
nua.re xnatllhuJ. dinQ.-e Elfll:tr""- fi ~ 
greaul ~ apoi Ripecai...-c. F. :R. 
Dacă matohul Electrica ,i Progn.wui 

est. OOlUJiderat interosa.nt pentru. IDoU· 
\1lIl că adversarii aU .8 lkhid.t Yeaht ~ 
ftl:I.tăţi, ael dintr. RipeD8i& fi C. 11'. IL 
susciti un i.nteres deoaeblt din eauzi ai 
Ripensia a dovedit în ultima vreme o 
ameliorare de formă şi va coăula prdbabil. 
ea, dupi. victoria MUpt"& Poli~ioeJ., 
să inVingă ,i pe feroViari. . 

Pr(")'g"resul şi Electrica vor diSputa. un 
matoh de ambiţie, oici elecmcienij ref .. 
cruţi compleet In oaore, prin utiliu.r~ 
unUI mare număr de juniQri. VOl" căuta 

.. ~ 1ID au.ooes asupra 1eaderului 
dia .gnpio_W1 d*..t.WuN. lD.teIl~ 
...... Iaut.mp.Di tWiott1a.i~ la n&.iIlz&. 
re. -... eabipa ...... 1I.oa'Uor rom.b.i Qo. 
-e.tte o forma bUDă. fi const.a.D.t&. Va 
,.. .mbi).ia Eleot.rieei iii .uralll.8e2 
l"A"1.D& Progreau.lui t . 

Şi mai cbtlOil .te .. tii ~ NDpl'& 
~tâhului vedetă. 

C. F. R. .te • edhipl btmi., eare Ii:,,
... t.la titllll ckI: J'lf al Cupei Eroid', 
IroIDpe~ la. oare Rlpel'aia ,. ... putut 
impune. Dar cel ee au văzut 1I1tiJXlele 
matohuri ale Ripensiei - 9i mai ales 
CODdiţia jucă.torilOl' - în eat'$Ul antrena
mentelor, wsţ1n el dupi eelipa din ut. 
vltima vreme, RI pensia este din nOll la 
nivelul celor mai blllle două grupări din 
Timişoara. In .semenea eondiţiun.i lntâl. 
Dire&, e&re mcepe le. orele 17.15. este 
aemnl de urmărit. Va. arbitra. D. Cllietn. 

Ştiri 
:Antrena.mentul de box a grupării Ohi

l1ezul-Camt eontinul in noul local dill 
1., Str. Eugen de Savoya. No. 4, etaj IL 

• 
Seeţ1a de a.tletism a C. S. Bana.tul ţi .. 

De ~nţe de antrenflment in zilele de 
Miercuri şi' Vineri. eU începere dela or&-
1e16. 

refugiaţilor 

- Preljpolllll.a N. G~ghe, actual la 
Căm:i:«.ll de ...uei de Dt .. Marele Voevod 
M.ihai. l de Alta Iulia" Nr. 1, Tlmiş~ 
refugiat diD. Cerduţi, eaută pe Maria. ma
mă, Ana soră, Viorel frate Şi pe rudele sale, 
din comU1l& Horodnieul de jo.s, judeţul Ră.-
diuţi (BuotrriI1a). Rc&gă că. cine ,tie Gen 

deapnt ei. A-l amnţe 1& adr'fl6a. de mai SU8.. 

- GiU1'8lllla EroUia refugiată. din Cer
năuţi, &etualmente in TimÎ-ş' ~ra. str. 
Kim.mel Nr. 11. Cauti pe Stup:lrul Du.. 
DlÎtru fi Emilia retugiaţi din CerDAuţL 

- Mnsleor IOD refugiat din CnID. Diw 
MUţi, :fu.d. Hotin. 8e găseşte la Arad, 
piaţa Impăratul Traian !, 1& căminul ~ 
'Oeen.iol, roa.gl ra.miIia Cuoereavil Ioan. 
&& &nunţe 1lDde ee află • 

- Sergentul IoaB BărboSu Jcla spi' 
talul militar 129, Timişoara., eaut?i fami
lia Sava Lu.t\g1I refugiată. dela staţia. 
C. F. R. Dorohoi, 1't1gâ.nd-o să-1 .1.D.un.ţe 
unde se află. 

- A. Vateal"llt fnTăţitaare :refugiatl dia 
eom., N1m.01"IlIli. Jud. ~. eu 2 eapi1. I!,! 
eautl ~ I!m'e trebtrla si plece ea centrul 
premilit8r di:Il COQl. Nimorenl Cine ~e r:m
de eJ8te ~o ammţe bl CODL Găt.aIa, jnd. ~ 
'l'omnta1, .u. Ut!gtl!"Mlte1 40. Numele lui 
-.te lt.lMt, J"I!BI. 8pbid1"lll Vul.earu coman<:bmt 
de eentl"ll P. P .• E. E. 

- Dra Ma,roka Cb:marla refugiati 
din I.q1t M;r. 0aDee& 24, este ru.g&ti.. 
oomunica adresa ..n.de locueşte, logodni
etlhd du Neou1ai 'l'rineă, oom. Bilec1. 
;lud. Tim~Torontal Nr. 170, 

- &a. V. Dumitru. !nvă.ţătoI', OU fa
milla, 7efn.gtat diD Ca.stingeni-ehişineu.· 
,i 8ta:bilit la JimboHa. roagă pe eei H 

fUIlOL'!c!I sa~ ştiu l!'e'VI. despre !aD1ilia. plot. 
jandarmi Ursu. Alexandru din Hlipi~. 
Bot:oşa.ni, să·i OomUDi_ la sua numita 
adrsI. 
. - JI'amlIla OIL. M1IIlflflaaa rerugia~ din 
Iqi lJt lrtabilitlla Ti.mişoara. str. 1 Decem- ~ 
vrie Nr. -tO, ee.uti pe pnanilitarul Neculae 
Olănescu plecAt din w,i el premilitarii, in 
ziua de 26 Martie a. e. C'1De tUe r.mde se află 
este rugat l5ă anunţe 1& ~ de mai sus. 

- .Doa.ama llAreta EOI. FeaiOi'U EIV<l.eua"Ui 
dia Bot.ofUi. etr. 1. C:ra&.DP. ro&,g~ CWlO6-

G1ţi4 dv.i tuR liUlde 8e afli. awna 8& Maria 
DuuUtm ftIIoCQ&.ti, cUa lJQro.bol, precum ~i 
.~ ... ŞWan. lIIpil' " Virg.i&a. Duca 
_. -~ 1& tooa1& de -..bofiseri evacuată 
ta --- GIa.rmata, Jad.. Ti.mif-To1'Olltal, 

- N. ~ judeeă.t.or la judecătoria 
D'lSq. jud. 'l'bnit-TOfOIl"'..al caută familia 
clr.-ului &ni. ~ medicul şef al spi
ta1allli Beewad ~ HotJn. 

- 80Idatlll PetI'u GoltlŞt'ă, camp. A. 
G. R. 3 Irurtr. eom. Forotic, jud. Cara,ş, 
~ pe Natalia Tă.tărăş8.nu din oraşul 
Bach. cartierul C. F. R. 
~ ................ . 

Prlmlda )t1Qlieiplului TimişO'llJ'lJ 
~ EeoaamIel 

Nr~ 597011""-
."SLICA.,IUNE 

ee &d':tce la cunoştinţă celOr interesaţi că, 
Itt __ de S )la! 19« orele 9, in localul 
H'.m..idpiului Thn1f01.!'A. etaj 1. din CirI:. I. 
PiAţa Libertăţii Nr. 1. !le va. ţfţne 
lidtaţf.e publică prin Itrlgare pentfPl &ren. 
darea terenului !Il eupr-afll.ţ! de 1 jugh. 
311 Bt. P't are t~ parte ditt :bnobflul pri
mă.nei, tn"SCria fn c&rtell ftmduară Timişoa.-
1"& Cetate NI'. 218 eu Nr. tap. 24.11193 etc. 
5/31 aTtust lD CAI .. Circ1tmvoluţiunei. de 
p~t folosit de c1tre Firma Fagus. ea 
depozit de letnn4l. 

Lfcltaţi& se va ţine ""' conformitate C1l 
ai!fPO'Z{ţirJnile art. 88-110 dill let>ea Con
tabilt"'..ăţfl Publice, rtogtll$m.entm O. c. L.. 
ti amme'e pab'lieate tii Monltonl Oflclal 
Nr. 127 dID 4 Itmie 194t. ' 

Toate peraoanele eari vor Ina. ptJ'tilll la 
d~tare. Vor dep-1IlA!l o garanţi-e de 25 % 
III arenda. minimaU fixată. iar oferta .. 

P"an$ la. DOUI dispoziţiuni. ms.toliurn. 
de tmmpionat au fost susptmdate.Moti'V'lll 
.u.spendării este eă unele echipe au 
mulţi jucători concentra-ţi, iar altele, eq 
jneători in industrie, seutiţi, lJ1. astfel 
faMe1e adversarilor nu sunt e~. In le)
eul tlOmpetiţiunei oficiale se vor organi" 
Ea tunle9 amicale, la ea.re pot pa.rtJel~ 
grupările, in mod benevol .; . 

" • ~ '--1 
• tt"l!.taJoe... ~ d~~ ., gTlT'!1nţie de '-l'i~" 

Oom'sfI. de ~rturl pe a{ă va 8eY~ tJirl !l1"en& minlnMli nlL'l.tA. ţ!U' t'lfe1"bl se 
\ ~ faee. ~umai tn con!ormi!ate- eu caietul 

II! ~rCln'l, care poate fi văzut tn fiecare 
f11i rr , ~.'*l ~ Ora 9 până. la ora 13, In localul 

I -','el Economice. 

i ,!nUşoara. la 15 Aţ>rflie t~. 
~ -~ ~ llUB.lctpiQ.lQi ~ 

In eadre1e serbărilor d& 1 Mam ee ţiona U11 numlr de 25 tnotători dela clu. V!L fa.ce ftu:Il'lai !b eon;(lrm~1lte eu eajetu] 

vor organiza şi concursuri de atletism. bnr11e timişorene dintre &eei. cUi au do- â9 RI\!"eini, esTe poate fi vbut In t'iec-are 
Intr ...... rinoerl'le 10<'ale fac nre"'ăti"" snre ~! dela om A ... .l_% la 0- 1- ..... 1 ........ 1\1J 

~" " ., "edit a.pritudini deoseobite, carl vot' nr- .. ,..!UHI. '."''', a::r v...-
a dovecli munca 10l", OE"nUl'\.q, pF>ntru săni- Sectiei F~oJH)J;n'l~ 
tatea §1.v1Ko~~ an ('I'aiaţilor lor.. .• ma "UrSlU"i &iq)e<lia.le dp, tMt tn Be.zinuJ Ti "O i,şoarf1. la 12 A1'Irflioe 1944. 
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Avioane nord - anlericane au bOlnbardat 
nou Capitala şi oraşul TUi·nu - Severin din 

prin O defensivă hotărîtă, Situaţia 
aici a ră'lUis in ultimele şapte zile 
schimb:1 ti. 

FRONTUL 
DIN MOLDOVA SUPERIOARA 

Parisul aloat din Doa bombardat - Cum Ma alucat &Yia;.orÎi germani un port 
englez - lUlşcarea de d~sprind("'lfe diD hasarlt 

In .\101cX~\'a superioal'ă. .,; in Eul'o\' 
t."e ră~~ănt an fost re..<q>inse diferite 
i nri de ataO lDamree pătru.l1s~!n ţ: 
-:in Carraţi. ':(,ntraprestunca g:::,.'!"a" 
r(lrrână est ... aIci în creştere, Ma~ in s 
Vel't trupe :>liau. cari. oobor~1U di r

• s 
Snblur.1:a au &1T'uls oraşul Nad"orn~:, 
timp ce în fe-giunea Stanis1 ' '1 COJ.:" 

af~t1llnPe gt'rm'inn-aliate cari se dÎ's. 
şoară deja de 14 zile cu direcţie est 
face n(lui ['rogi'ese. Mişcările dp retra, 
re de aiei precum si Cele din Buco\·· 
executate de inamic pot ~Vf'la. rezultat' 
i'n momf>nf dat o Încurcătnră în bali, 
dela Cernăuţi. dar proporţia ei nu ])O" 

fi 'drocamdată evaluată. In tot c.!l.zul 
PCat~ obsp..l'"Va o înceată dnr contin 

_ua;==_ 
rrr- ".xr •••• 

BERLIN, 22 (Rador). D. N. B. - In 
legatu.ră cu. luptele dela !ront1d de 1·â.~a." 
rit, se CQmluniea unnă-toarele : Sot1ieticii 
au atacat in Tegiu,nea Scvastopol dinspre 
est, JWT-est Ş,' nord, cu efectivul de com
panii fi batalioone, sprijinite fiind de un 
loc de artilerie destltl de vehement §Î de 
tancuri izola·te. At",","He insă a·u fost 
reS.ptnse de poziţiile de sigumnJă înain
tate. La NistrUl. inferiar, centruZ nevral
giC, a rămas Tegiuitl.ea Tiraspol. TigMna, 
und.esO'Vieticii au Macar ae pa.f)'u ar i in 
d.eou.rs de 48 ore, in.yă tO(lt e alocuri.le 
Zor au fost respinse. Intre i'iistru -)'t Prut 
tM observă ample regrupari ale inami-
culu.i. La nord de la.''}!, i/J l.miC1l.l a i1l.cer· 
-Mt acţiuni de străpunycl'e contra paZi
ţii.lor de' zaVOfl:re ron!(Îlw-germa.tle, tll 
... nităţi prină la efertm dc un regnnen/, 
insii fără SUCCes. La est şi sud-est de 
Stattlsla.u, trupele de şoc gal)' /le Cit 

toote greutăţile terenului, dat ft-nd ni
I'elul Tidic(J..f (U fluviiZor ~i piinuinfu.,l )10-

roi08 au continu.at curăţ,nu lcrenului, 
care operaţie în valea Pruwlui superior 
fi ai Nistrului e termi~udă. Toale co~tra 
alac'Unle sovietICiZor au fost respm·se 
DU pie1'deri, trupele n~lStre c0...şfig<ind te
ret' in adâncime de 20 km. In "cgWtla'l 
Brody şi KOtoel, poziţiile -t1()(k«tre au fost 
intărite şi in apropierea de KOl/Jel, mal 
",uZte locnlită.ţi au fOSt recnCeri/e. La 
front!ţl central, ni ni i.c dC()!ic1Jrt de ,.,·"m
,,",lal. iar ~n regiunea 1\. an'n, c()nsolida
"ea frontului german face progrese. 

In regiunea mla~tinelOT Pripeflllui so
~ieticii aduc int(;,..·; ~wHi în adâucime 
in acelaşi tmipÎl:·., .nusa·ren trupelor 
gNn4a1le-româ-ne şi ungare la e:~t Şi 
BUd.est de Stmlisl.<'lu fac deasernetn pro
grese conSiderabile. 

Intre cotul Carpaţilor şi Tarnopol, au. 
/ort respinse toate atacurile in.ami~ilui 
Ctl pierderi. Deoarece inamiC'!./.l cauta de 
ge.aba să umple golurile in rândurile lui 
provocate î'4',.rma luptelor !J:ele. In "e
giunea Tarnopol se. pare C~t comanda
ltentuZ suprem sOVlc/ic rct'l:::ucşf e tot 
plamtl său de opetuţie în accastă rC!Jiu,
ne. 

In Crimfea s'au dat eri numai luple 
1ccale. 

lA frontul din Italia s'a.u ~1t munţii 
rupte locale. lIn afa.c auglo-ameriefllt în 
regiunea N ettu.no a fost rc,<o;pins. A1)ioa
"ele germane continuă opera de distn~ 
gere începută de tunuri cu, bateTe lungă 
fi a,rtileriei germane, provocand cn pnle
jta unu,i alac de w.oapte. mari :::TplozÎi. Ş; 
fne. Dou.ă lI·tlreuri a.le grupurilor de şoc 
fJngZo-ameriCflne. la nord-vest de Ca.<o;si.-
M au fOSi Tcspi.nse iar un alac al gru
pu.lui de şoo german dat lângâ, Villll
Grande,., La-Adria .. contra diviziei întâia 
Mnruliană, a fost dus la rupăt cu mult 
ItUCCe". 

Ca m aa .tacat avlaforH t!er
manl portul englez HuU 

BUCUREŞTI, ~ (Rad;;r). _ O;\I\XDA1\TTlTL DE CAPETE'SU:: AL 
ARMATf~IJ CO~I~:NIl'A CU BAIA ~'. ~1 A.t.LUUl<~: ATACt:RILE HEi-ETAs 
TE lM.TE DJi; SOYIETICI nl;'\ ... 7..-" GAh'.Ll;I DE pon SE\;A"'i;TOPOL,,AV 
FOST RK~PINSl<-; SI .~IU, ZICA DJ<~ n~Jn AU I"OST nOBORATl<-; 1"\1 NDn, 
CITl<:: 40 A ';IOA~li~ I!'\A~nn': iN A~:R ~I PE I'AMAXT. IjA NISTR{TL INFJ<;' 
RIOR ~I IN BASARAB1.-\.. lUl·JLOCJE ~I PI<': FROI\'T(iL MOLnOVF~[, Nnno 
IMPORTANT DF~ SI'~~I~ALi\T. TRrPELI'~ 1\'OASTRF~ SLAU L''BUNĂTĂ
ŢIT POZITIRI'~ LOR IN St:CTORrI .. ~n!r"II"OS AL IHTC()'VINI'')I, A ''IOANE 
l\~GLO-A~fI<~R,ICANE AU ROMR\ROAT IKIU C'APITALA SI ORASFLTlTR" 
NFSEVF·RIN. C .. \f1ZANn PA(HTRE ŞI VICTn~~ INTRJ<~ POPULAŢIE, NlJ· 
MEROASE AYIOAI't.1'~ INAMICJ<~ AU FOST DOnORATE. 

Parisul din nou bombardat 
PARIS. 22 (Rador), - D'!\'R: S'a 

am:ntat oîiC'ial că rl-lpit.ala. Frunţd a 
fo .. t azi din nou yidima 'unui a l:a1' h'rlV 
ris!. al Ilviaţif' anI?;10'!lnwri("ane. rare a 
xrunrat bomhe asupra (\utll.'rt'.lor de 10-

r ruinţtl şi ma.j ales asupra. t'art.it'lrului eie"lpri'l1df't'e a sovieticilor df' Camaţi. 
: MunfmH.rtrt\. A ki au răz.ut roa.rt.e muft.e . t· 

1

, bOll1be ('u int3.1'zieore proYMânfl \;{'time şe~;urile din Galiţia de ră~lirit d\1pă s 
, lucite faptă d'e arme 1'1 esir€'i gami7,oari 

omene::oti ~i după ÎUl'e.tarea a.larmei. din Tarnopol, situaţia p"'llttu ani'irăt .. 
t din reg!unf>a Lemberg s'a comsolidilt. 

Mişcarea de desprindEre, din răsărit 
ne proporţii uria~e 

este o manevra v Si idre Brody si Kowelluptde aur. 
mas stationare. ... 

Li.sabo/l.li,22. (Rador). DNB. anunţă: 
Ziarele portugheze se ocupă de aproape 
~u s.:tuaţia militară de pe frontul de Ra
sarit şi consta.tă că mişcarea de deS
prindere e.xecutat.ă de armata germaml 
este o ma.nevră de proporţie uriaşă e.~~ 
cu tată cu o măestrie fără pereche. Pâ
nă. când sovieticii au suferit pierderi e-

norme, Piederi:·e· proprii ale arma.tei ger
mane erau minimale. O arma.ta care eS
te in sta.re să facă.. aşa ceva e gata in ori
ce moment la o ofensivă de proporţii a
semă.nătoare. Azi arJlllata ·germană. se 
desprinde şi mâine poate să. atace cu o 
putere nemaipomen.tă. 

OFENSIV A RF~,F:," sr A. 
A J1\"TRAT IN FAZA CAU/!A 

In conduzie se poate constata ('Ă l'I' 

r('a ofrnsil\'ă sovietkă din 91.tI::1' .g, intrat' 
fază calmă. Ar fi in tot N\zuI o grn, 
~ă se conteze pe o durată mai ilin-ci 
nralmi~i si să se subpstimeze ace;~ 
Cri7.ă a î.r.dârji1:ei voinţe de 11 tac a ina 
eului care nu se datoreşte deloc forţcl' 
epuizate ale inami~ului, Este clar ea 5OV: 

·"1 . b'" d · I • t'Îcii pe frontul dintre limanul NiSţI'l.l! Lupta aViatOri or români cu omu ar Icre e amen cane şi mlăştinele Pripetului execută o regr: 

Berlin, 22 (pri.n teleFon). - Atacuri" 
le aeriene a.m-erica.ne da\..e într'un :;curt 
răstimp impotriVa Bucureştilor :;.i a ter~ 
nurilCl' petrolifere dela Ploesiti aU avut 
ca rezultat un succes defenziv al forţelor 
l'.offiUne gennano-române, eu prilejul ci" 
rora cercurile militare germane scot în 
evidell'\.ă in mod deas'2bit, eXCi'}enta con. 
tribuţie a escadrilelor de vânători ro' 
mâni. Aviatorii de vânătoare rumâni au 
putut dovedi in ultimele lupte aeriene nu 
numai o ştiinţă eX('epţională ri şi un 
spirit C'ombativ care este iMnUl'. cU cel 

al vânătoril'Jr germani. Marea forţă 
combativă a apirării aeriene deasupra 
Româniej a fost recunoseută intre altele 
şi de llmerieani. (~ari ccntrar primului lor 
atac impotriva Plneşti10r pe cari l'au 
executat la 1 August 1943 prin zbor ra
zant eU mari pierderi, acum ea. să seA
pe de efect)ll artileriei antiaeriene an 
luat mari înălţimi, astfel că defen!'lÎva de 
vânători a lljuns să îi combată, Forma
tiunile de vanători români in unire eu 
camarazii germ~ni aU făcut faţă acestei 
nouÎ faze ('u stălucire, 

E Hantul t' pteIor din Sudul Ita 'i,ei 
Geneva, 22. (Rader). DNB. transmi

te: Ziarul britanic T~mes face un bi
lanţ strategiC al luptelor din Sudul Ita· 
liei şi scrie că luptele dela Cfls.sino au 
provocat deziluz.:i noui în sânul1Jlliaţj'or 
~i mai aleS in Anglia. Pi(>rderile anglo-

americane în Italia de Sud sunt foarte 
r:H."i şi nu sunt în proporţie cu terenul 
,âşligat care face a,bia o sută de miie. 

CE-eaCe au pierdut aliaţii în Italia poa
te să le lips~ască. foarte mult I~ al doi
lea front dare urmează să Se de.schidă. 

Acalmie pe frontul de Răsărit 

pare mal mal'e ehiar ş~ din inte-riontl V, 
,ducând toate 1'e2lervele posibile. lnsfi 
şi'!: este posibil că. Î'l11'lmit'ru1 a.~t('aptă r . 
matele puse în linie în Crime.ea Pl'l1tl'lll 
da o mai mare greutate continuării of~ 
tivei din spaţiu1 european sude-stic. ])o> 

eamdată in mod natural, în rf"gitt'n~, . 
vastopol d(lfensiva ooncemtrată şi ft-rrri 
lE'agă gr(')suJ forţelor inamice puse: 
linie în Crimeea. • 

In Italia activitatea de hlptă de 
frontul Nettuno a crescut in mod con;:' 
tlerabiI în timp ee pe frbntul de sud ~; 
şi pe mai departe &<,almie. 

CE lTRMĂRE..r;;;C AIUERJCAN1I 
PRIN BOl\IBARD.\ME'l'i"T 

In răsboiul aerian t€'Jldinţa americ.ar' 
lor unnăreşt,e să risipească f;'Ii să ob: 
$ească prin diferite trăsănlli apăra~l 
de vânătoare germane. Se COnstată . 
majorare a vânătorilor innmici cari it 
trec de două şi de tre-i ori numărul 00-
bardierelor puse in linie. 
eAte ayloaae amerlcaae a de 

Bl'rJin, 22. (Ep,) _ ":xC?4.plând Cd- a forma altele noui. nu s'a proous aid borit a~i.ta germano-remăIl 
meea, unde I ~tra;;erea rapidă ordonata a n~ci o schimbare mai impOrtanti\. în BERLIN, 22 (DNB) - După cuţn an 
t.rupelor g(>rn' nn~ în re-giune·a SeV;t:>tO- Cllrsul frontului, Tot aşa poziţihe da Da. bir()u! internaţional de informaţlUni. ro·' 
pol a permi:;ţ inamicului o deosebIt de r:Jj ~(.rm:me dch nord de Cruşină:u, intre prilejul atae'"llui puternicelor formaţi\lt '. 
rapida. inaintare, 8~ poate constata fâră NIstru l'?i Prut ~Il re<Zist;lt tuturor atactl- din spaţiul european de sud est, 'din lin 
eXla.gerarf' că tempoul ofensl vei snvi(>tice ~ lfir inamicE'. StrăpnngE"TPa operativă de 21 Aprilie, s'au dat lupte fWrIcne c:. 

'Om !'Iudul frontul~i din răsărIt s:a ir;ce~i. j lIr!"1~;~':tă df~ .. so'li('!ici din d~uă p&rţ~ ~pr:e vânătorii germani şi român~. Forţele ci> 

nit. a~a de mult In cea. d-e a treIa sapUt- t dt·lt'! DUTl:!m il ('şhat; T\'ndmţa. sovl,ellcl- a.părare antirueriană au stinjenit bomba 
mâT'.Ă a h:;ooi Aprilie Încât se pontl' VOT- 1 lnt" de a :-:e <;tr€,cllr;j, m !'lpre s1Jd dm re· dierele americane de a da tin a:JlC con~' 
bi de o oareCare ;tcalmie. Cu toată l'Onti- I giu'H'a d ~'a n-ord şi nordvest de la.ş: in., trat. Forţrle de apărare g~rmane şi rom!' . 
nu~ incere9.'"p, a E(}vivclit>ilor ca:e a d.lIrat I tT (> Pr:l. şi ::-;lI'Pt ~i de .a î~vălu~ p(l7.iţi~lr ne au doborit cel lnţin 16 aviOAne !I.rnef, 
săptăm.âna inrre",ga, de a exhnde eapt- germanf~ dmlr\" Prllt Şl Nistru, 8 fost lll- cane din cari 11 bombardiere eu patru m~ 
tele lor de rod de pc Nistrm inferior şi de tâmplr:ată ă,e tru))ele geM'nRne şi române toare. 

~ .• t •• "'··_·_···"·"·········-"''''''''''''''·········-· ...... -.............. ~ 
Pe t~istrul inferior atacurile sovietice' au fost zădărnicite 

Berlin., 12. (Rador). DNB. Avia.torii BERLIN, 22. - Dela CartierUl gene-
g.,.rmani cari au dat atacuri de mare nm- raI al Ji'iihreruIUi. îna.ltuJ ('omandament 
p10are contra ora.şu1ui englez HulI. in al forţelor armate oomunieă: 

Pui.ernjce f,!rmaţ.i tmi ale a\'inţifli de 1 
lupti. gt'nnalle au atat'3t ('u mult fI[ect 
nllapt..a tre('llt.ă, in .. t.alaţiile feroviare de
la Yl'Itikije-Luki. la sud-vest de Narva 
au eşua.t ata.eurile repetate ale bol!:,-evici • 
lor,> date Îmllotriva poziţiilor germane 
pro"spăt f'âdi~'e. 

aer 3 tancuri in amice ~ ocupanp. eu t61, 
Bombardie.-., a.mericane au ata.cat mai lIIul. 

te oraŞ1.' din Europa. de 8ud~t înainte dI 
toate Bucum;tii. S'au produs pagube f 
pierderi in rândurile populaţiei civile, priI 

forţ.ele de apărare antiaeriană germant ~ 
român Il au f()St doborite 19 aparate inSJlll' 
ce în majoritate bombardirre cn patrn DI'" 
toal'e. 

l1;mptea spre 21 Aprilie, comUItcă că a- In regiunea Sevastopol şi pe NistMtl 
eest atac 8. dat rezuă:1:ate deosebit de inferior atacurile locale ale sovietkilor 
bune. Atacul contra acesui port impor- au fost zădă.rnieite. iar poziţiile de pre. 
lant inamic a durat 20 minute. Nume- gitire a lor t. " fost surobite prin fOCUl 

I roa"~e bombe explosive şi ineendiare au concentrat al artilt>:riei. 
provocat incedii uriaşe în centrul ora.şu-I In Bucovina de răsărit, intl'f'i Ca.rpa.ţi 
lui. cari s'au văzut încă dE"a mare diS- şi pe Nlstrul superior. atacurile trupelor 
~llnţă., in drum la reîntoarcerea avioa- germane au câştigat nou teren, dupi lup" 
nelar.·' te indârjite. . 

La capul de pod Nettuno mai multe 
atacuri locale ale inarnkuloi au fost; zădAr
ni('itof>, eu mari pipJ'(~eri pentru t\1. 

Pe rronhtl ~sU(t t.rupple gl"rn1ane de 
şoc de pe rmt!'lbl' AdriaH!'l, ali aruncat In 

Cât.eY3 ayioane brit.anice au anlnr!: 
bombe noaptea trecută în regiutlt'a ora~l' 

lui Oolooia. 

------------------------------------------------------------------------------ ~ , Societatea Naţionaia de Edi:ură şi ~ Grafice .,Dacia. Traiani" ~'imiş·:;ara 1.. Bul. Regele llihai 1, Nr.,4, înmatr. sub Nr, 52/ ~4S&/1943 la Reg. Of. C"merţlLl'Ji TimişOl:; 
L l. leeretar ele redaetie ·resOOnaabU: DOJUAN GROZDAN. '., ' , 'IiPi.rită-la 22 A:orilie 1914 
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