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rd~ Scrisoarea dnei Cantacuzino adresată Londrei şi Waschingtonului 
ani D. '9'0" Papen a sftsit la Berlia. - lUăsurUe engleze In ~edf1:'re. in~aziel. 

f"rorismul bolşev.e In Grpcia. a. Presiunea ~ovletelor .supra Suediei 
, (.'1. ••• 1-.. II/,.l,..... BUCUREŞTI, 29, (RADOR). DNA ALEXANDRA CAl\'TACUZINO 

" '~.u,.u.,,+,-a. po..~"""","-,a. .\. :"-DR~~AT, IN OALITATF1A EI DE VI:)EPRI'::ŞEDINTA A COMITETULUI 
~'B:- * E .:. =* JNl'ER1'iAl'IONAL A li'EMEIWR. o S(:RL~OARE UESCHISĂ CATRE SEC-
A) = - ŢII LE RESPI'~C')'IVE ALE ACIGS'tEI ORGt\NIZA1'll LA LONDRA SI WA-

11\ la.mLl ~1~i Vict?,,: Emanu~l ,de a r~: ~CnINGTON, IN CARE I,E AMINTEŞTE CA CU PRII .. EJUL (JLTIMEI IN. 
An "nunţa la pohtwa activa tit /a't.'OO TALNTRI IA GENEVA, AU SUSTIl\"'lJT IOElA DE A mUJL-\ 'Z07\'E DE PRO-

re/l fi1/l1t1 său dltpă eliberarea, Romei, 1';';Cl'n~ PEl'Iii"TRU COPII. IN C.<\:lURI In~ BOllBARDEMI<JNTE AE.RIENE. 
18~ cot/si.derat de z1,artl-l englez ,,;.Yew:> ON."- C:\NTA('(]ZDiO AITl\1 P(li'rl'1'~ I1\iTREBAREA DECE NU RIDICA ELF; 
~mnide" ca un plan foarte b1m. Zia,rul 'VO(Jt~A AVA~-o IN VF":D"~RE OROAPEo\. ROMEi\RDEME7\'TEI,oR AF.r 
wl4Ogâ. însa că trebue să se pună într ~- ~U~~I',; CARI PROVOACA BAI DE S . .\NGE ŞI lJl\IPI.E TOATE L."'iIMILE 
L.._ d' ~ nE GROAZĂ. 
I/W('(I ·aca aCe~~ rege miC, rege nu.m~,i 
III aparenţă, care a implinit deja. 75 dl? 

JW. lftÎ ~ nu S6 mai bumuă de mu·ltă. vreme 
J)J de mcrede1'cCl nimăn1.â, 1Ut ar fi trebuit 
.şt Iă abdice cu mttlt mai î?w·inte. Nu SE: 

Intrevederea intre ~egele 
Berlin, 29, (Rador). Intreved13rea ce 

el. aVUt loc la Londra inb-e şeful adjunct al 
c.epartamentului '3tatelor Unite Sttetinius 
ş,i Regele Haakon al NorvE'giei e califi
fată la Berlin. ca un eveniment semnifi
eativ şi cercurile competente Sl:nt de pă 
rere c-ă Stwtinius, a cerut in schimbul 
Jnl\mitnr asigurări baze de sprijin pentru 
StJat"'le Unite în NorvE'ght. Anglia, Care 
f1U este d~ 10(' miJJţumită de încercăril€' de 

Norvegiei ,i Sttetinius 
expansiune ale Statelor Unite, sunt desi
gur Î!n dezacrord Cu aceste tratative. 
Având în ved.'ere însă. că Molotov încă cu 
prU'O'jlll tratatilvelor sale la Berlin, a de
clarat că Uniunea Sovietici, ca putere 
mare nu este dezint;eresată la ceaoe se 
întâmplă în marea nordici este sigur ei 
aceste tratntive între Regele NOIIVegioE'J şi 
guverrAlI Sta{lel(lr 'Unite. a stâ.mit şi la 
Moscova o i~pre5i.e mai mult decâ.t penibilă. 

MI. ,tie încă daH! în cazul unei tJictorii »1.0. 

• 
,JIU 

'IJU,' 
ez!l. 

ava' 
fOII 

IJlfhia dalillnă nu va dispare. Ce E 

drept, scrie ziaTul, poporul italian este 
politiccş1e absolut nul ~i incapabil să ia 
cea m-ai 171 ică holă.1·âre. Din aCeastă ca·u· 
ră nu 1.;(( fi u..,~or să se i·'fk':ţfuureze o d emo
cmţie ÎI! a.ceastă ţară. .~ .. 

Jfoscova a intervenit in criza g-uver· 
llllui grec din 'exil. care s'a rezolvat du-

~- ,- :---~- ~ 

Intrevederea intre Dnii Menemencioglu-Von' Papen 
.. pă altm Se află dela Cttim în sensul că 

&tph.or·les Venizelos a fost î1l.'~ărcinat Of.t 

formarE'a noulu.i guvern. Agenţia Ta~s 
Re indreaPtă printr'un atac violent im. 
potri1:a acelor oercuri emigrate greceşti: 

Istam.buI. 29, (Rador). Inninte de a I TurCIa a avut eri o lungă intrevedere cu 
p1eca la oartierul general al Fiihrerulud J, Menpmenoioglu, ministMJl de externe al 
fiI. von Papen abasadorul Reichnlui in T,JrciE'i. 

CII 

OOte rIU t:or să se pu.nă, su·b ronduce1'( 

D. Papen a sosit la Berlin 
BUCURE$TI s. P. P. tramsmite; DL.I TENTE BERLINEZE SE AFIRMĂ CA 

'ION PAPEN, AJ\ffiASADORULGER- O, VON PAPEN SE VA INAPOIA 
;\lA1\TTEI LA ANKARA A ROSIT LA DUPĂ'RAPORT LA POSTUL SĂU 
Bl'~LIN. IN CERCURILE COMPE- . ,romwlistă. Din cele d1juzate de agenţlO 

Ta,~s, re€Se că partizanii dill GreciIJ. ati 

ÎII/i1t!ta t Şi ei de câtva timp un llfMwmil Conferinta imperială se va deschide săptămâna viitoare fa Londra 
"comitet al eliberării n.a.ţionule" J ClJ.1'e ca 
fi aelekllte comitete DU; aceZas nume din 
alte ţări pretinde că f:e redunoscut ca 
81tll]IIrItl glWern provizoril.t. Ta.'JS anu.nfă 
oi numeroa~~e orqa.nba·ţii civile şi mâi
laTe clle emignmjilor greci 8'0.11 pronun. 

BUCUREŞTI, 29. - S. P. P. transmi· 
t\): In· cursul sii.ptimânii ,'iitoare se 
!I~schide la Londl'3 conferinţa imperială. 

Pentru prima dată, dela inceputul riz· 
llOlnhti adual, Ilrim miniştrii domj, 

... 
! ntoanelor britanic.e Se întâlnesc pentru a 

discuta chestiunea răzhoiului şi organis 
7.area imperiului bdtaoie in perioada 

I postbelid\. 

locuitorii Angliei nu mai pot părăsi teritoriul englez 
fat pwtru. rl'cunO:Ujteref1 "comilf:'tulu,i 
~ elib6mre n(1ţionala." ~'i pentru OTeO- BUl'ur~I,I) 29. ~- S. P. P. transmite: I cu.itorilor aflaţi in momentUl de faţă. pe 
Tffl ine(>p<ind rle Joi 3 int~at i.n Vigoare ord~1- ~eri~orlul ~ngliei, care s'a l?ref~c~t acum 

IlllUi "gm'ern nl Wlitiitii 'U.l.ţilYtl-aJe" ll(lnţa guvf>rnuh1i brltamr~ prIn care sa mtr o baza de operaţium mthtare pe 
III acesu: cer(>/#,ri Se ob8ervă o ()(In:ca.re interzis e:-;:irea din Anglia a tuturor 10 [rontul de vest. 

1le1ini.şte in legăirn-â Cl{ are.starea Oot!. . A 1-. 9 '" 

tinw.i de ofiţeri greCi, ad.epţi ai comite-\ Regele ng lei Inspecteaza trupele-
Hlhli de ma.i sus. Un nu.măr de .,orga.ni- Bue-ureryti, 29. - S. P. P. TRANSM!· \ INCETARE TRUPEJLE ALIATE DES 
aafii /k7.triO,· tiOe" au protestat la p-uterile .rE: REGELE A.J.~GLIEI IN ULTIM1- TINA'l'E PENTRU INVAZIA PE CON. 
alJafB impotriva aCestar arestări Şi au LE TREI ZILE I~SPECT'EAZĂ FĂRĂ TII\TENTUL EUROPEAN. 
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cipâ.nd la pretenţiunea sistării livrării pol 

seama Germaniei, deşi nu s'a prod;ws • 
luare de atitudine oficială din partea 
rusă. 

Presiunea asupra Suediei, cupă cum se 
c(.nsbtă din partea germană competenti. 
până în prezent nU a slăbit deloc ba. mai 
mult s'a mărit. Se consideră ea ~emnifi .. 
ca.tiv.ă o ştire din Washington după care 
un ziar din America centrală cere Într'o 
formă des·ohi'Să ameninţa.rea Suediei 
prin o bombllrdare a rabril'e-Ior ei. Se de
clară de cercurile germane competents 
ci acestea snnt informate exact asupra. 
proporţiei presiunei aliaţilor asuPra. sta
telor neutrale. Noui evenimente nu au in

tervenit in cursul ultimelor 48 de ore. 
:iar se are impresia că defensiva şi jude
(>area ce10r mai noui metoele a politieei 
anglo"americane se inii.spreşte din zi in 
z.i în ţările vizate. 

"tteti.io8 • terminat vizita 
.a Lentlra 

BU(~UL'eşti, 2'9. - S. P. P. TRAN8IvII
TE: D. STrEl'INIlJS VICE MINISTRU 
AL AFACERILOR STRĂINE AL STA· 
TELOR UNITE A TERMINAT VIZITA 
SA OFICIALĂ LA LONDRA. 

.Inl.trul Marinei Statelor 
Unite a mllrit 

BERLIN, 29. (Rador). DNB, - Pos
tul de Rladio New-York a anunţat că mi· 
nistrul mar':''tl'ci StatE-1or Unite Knox. a. 
muri t eri de un atac de cord, in vârsta 
de 50 ani. 

4-agUa DU "Va putea liuprhna 
Gerlll!ania 

Berli?l, 29. (Rador). DNB, - cunos
cutul economist brihnie Sir Leyton, a 
declarat CU prilejui unei. întâln:Ti polîtl· 
Ce că. OU toate proeCtele gtl'VeTI1U1lUi brita
nic, nu este posibil co. Anglia să reuşea.&
că. să. supIime Germania ca putere mare 
dup:ă. terminarea mboiuIui.decâ.t pentru 
UIfl timp foarte scurt, chiM" dacii totul SI@. 

deSfăşoară aşa cum g'llVernul britanic 
doreşte. 

China ciunkingbeza se a.,a 10 
pragul prăbuş~rit pCOnOmle., 

a»Umitor cercuri .străine fnţii de Q1'gan1' 

MţiiZe Cure îtlcurajca;0 "comit elu.l na· 
Berlin, 29 (Prin tele f on). - Cercuri! e 

competente deţin informati uni rlupă cari 

Shanghai, 29, (Radar). DNB trans
,uite: Purtătorul ce cuvânt al guvernullh 
~iang Kai Şek a declarat că China ciun~ 
kingheză se află pe pragul prăbuŞirii ~ 
DOrnice. Armata c prost aÎlmentată şi 
foarte slab inarmatâ. Guvernul face efor

Uniunea Sovietelor a luat parte la acţiu. turi supraomeneşti de a ~lva situ.'lţia şi 
nea diplomatiei împotriva Suediei parti~ de a. continua lupta contra Japonibi.. 
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, fiO"ltllz de eliberare". ln aceSt protest s-e 
"UbI1Ilj(t:;;ă faptul ca atitudtnea acestor 
cercuri fnourajează politica anti-popu* GRECI A 
larii Il guvernului din exil, care nu re
prezilltă interesele nnţionale actu,a-le ale 
ţării şi care este' susţinută num.ai de un 

AMENINŢATA DE BOLŞEVISM 

lIIic număr de reaCţi01tari. . 

Această atitudin.e a agenţiei Tass 
~te sortită, după toate probabîlită.ţile, 
8I.i Servească 1« at'ingerea scop-urilor 
lfooCOUei. Proclamaţia ,pe (Ure regele 

, George a dect-o la Cairo d~pă întoarce-
rea sa dela Londra dovedeşte că acesta 
~'te h.otărâ/ să indeplineOşcă preten.ţiile 
Jfo.~C01~ei prin acc..a că în tWttl gu.'Vern 
~tHtiffi4 vor a.vea o influenFi h<Jfă.nî-
l!lIr . e, 

t~.l.t: .. NA, ~9. (Klluol") D.NB: Guvernul 
grec Il latul;. t:ulloscuî intr'Wl manifest 
udre....at poporumi di" lua I tul <."Omanda,.. 
ment aliat. tiin Orientul apropia.-t, s'a. vă· 
zut silit să disolve brig1ula grecilor vcy 
luntari. Acest fal)t e....;te adus in legătură 
f'u diferite acte tie sabotaj pe vasele gre
ceş-tl în serviciul gu"ernului din exil. Gu
vernul din Atlu')I1a d~făiml.'ază în ace" 
'a..5l timp activitatea. guvernului din ('>xil, 
fare vrea se dea Gre('iei prada bolşevis
mului si nu \"e:!e {ă hHls~,,'ismul e slngu. 
J'n "ri.:n('jili~ s(,ii(l9~ii f'sre aIDflnj: 

toră. 
. fntr'un lflt ('otn\Ullrat minist.r1l1 dP in
t~rnt'. :U Grede.i a făcut N11l08Nl't CĂ eo-

mUIlÎştiî au asasinat 42 poliţişti tineri, 
cari uUIIă, absolvirea şcolii de politie din 
Athena aU fost În drum spre Patrâs. Cu
mW1Îştii au aruncat in aer şinele oprind 
trenul, au siIlt pe că.Iătorl să se dea. jos, 
iar poliţiştii a.n fost îmPUŞf'.aţi pe loc. 
Gtlvel'u111 grec far:e apel către întreagă 
popnL<tţie si ia. parte la eombaterea pe
ri('olului comunist. . 

• 
ATENA, 29. (DNB). Ştirea. adusi de 

11l't'$8. gl'e.a.<·i. după eaTe l'omanfl"menhd 
suprt"IU al forţ-f"lor altll.te din Orientul 
miJl(){'Ju a tl'l'hoit să. desal'nw'1A" primII 
hri!!1lrlă ~f\acii.. a prodlJ~ in Je-2;i'itnrll MI 

revolta f\.o~i greceşti ., puternică impre-

sis in Grecia... Tuţi gretii eu s~nti11lente 
uaţionaliste coutiamuiÎ. străduinţa gu, 
vernului emigrant din Cairo de Il se pu· 
ne bjne eu bo!şeviciL 

• 
ATENA, 29. (DNB). l\linistrl1l de in~ 

terne grec a anunţat prin un Ofllin de zi 
eltre poliţie. eă. 42 de tine-fi {'.ari st'UJD aU 
terminat Ş('Oala de poliţie, aU fost asasi
nati in mod ~o7.aV de către eomunif:;tI. 
Poli..,tlj se găsem în drum spre loeaHtiV 
ţHe de servidn ('ROI} {I('tn .. nllll'nt·ul a ffl!Ot 
c;prlt şi ei ao ro,,-t prin,d. MinistrnJ de in
tern~ ar('e-ntUia7..ă, P3 dl'ltaria f,('>'-\,·u{ 
~~ E'>St.f'l d('l a onnăl'i ~i Pf'd('psi fă.ră 
r..J'nţl\re handelt- com"uista. 
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DACIIA -"" "EPIDEMIA DACICA" 
.tlOTrO; N'o fi eonaisU.nd 

aă.r1IDN ....-- la • NIcUoDoa-
r ............. ~uJ.. 
(anaita. Il -"- ~ţIerl! 

,(lloate&qni4N: .,De 1 'Ee
Atrit .. Loia" 1... XXIX Ol,. 
XYm). 

.. aWBi.r de ClIIII"iDd .pinţ III .,Uftlrel" 
r- .rk_ul MitropolieJ. g("eOO-Oatuii.... • 
~ui Blaj "ia Ard.e&l - pablici un .JIo 

a..l hl ClaN IIOIItJhltă ,;e Incrijeritoare sI'" 
In.. _ l'O.,tiba\oM lati.. pe .. ,_gurile 
hO&.4itre, ('U toate că ~t. ae-. trl'zit 1. 
vi'" naţ ionaU'l, ~ numai ea .... lLr putea. 
...... IIl'olt" litria re&~1~~"" qiritlllale fatA 
~ ~raţi. " Iftlaep_ oalmril ~"'. 

.,.r. eine mai tud.lU'f'1e utAzl .. CAntflC*lJ 
~'Dt.ei latine", pe ca~l a~lI loCrW ia .0-
temll 10%', cel ~ţiiD ia AnlC!iaIy toţi ekvii 
tl-l obtao IA to&te ~ 4h&priMAnd 
lUl} ..,~ mindria ~~rioritAţii aoutre n.
I!IUlle fa ţii. d. uullritorii d.in ~t!' E Apoi 
ee Jlunw dăm astUj copiilor la botesf ft,.. 
~ la lIHS toţi ..... 'l'raiani ti 4~ 
'I Il, I .. i \ II şi lfoMlţ;ii, Hort.uNi " ConIriil 
Ş IL. nI. ,1. Te simţiai 1& aot, ea ia R.-. 
~;eI'.aI., ., )1 ciJlUori de sea.mă, cari ae-.a 
ce~hll l~t! Mlria4. D· .. iDtArziat " ~ 
('.l\ &<lest felul._ •• tU de elCJie1"ltlDt pal'" 

me. ... ifl'staf't"a firei " fU:nţlel aaastnt latbte, 
)'f'ste UA tl~cefti.. ... .. va .a.i ........ 
1!1~ aşa ce\'B·'. • 
.,.N'aţi omtervr.&. apoI EPIDEMIA D~ 

ef:' !te re\ar!lă pMte pagtni~ celor mal ..a
't4I ~·bte ale ~re? N e-1UIl tnldt eIia
t. ooa1ă fiMi..... In ~ la..., la 
plet.e ,i la _,;o.. ~ _ftIIt!et ....... 
(,.vitl~il ('. orice ~ că, ia defiDiih', .. 
'ta-i adt-\,'ăra ta JlOlAfltră Iloble~ fiindcă ZaI
moxe a fost M4ll -.re De trebuia DOai .. 
'n. altul. Şi 8lIntf-oD hlci _amai la 1Mt.puf.. 
O\mpTde ae1"erat, dM I8pIt1tor. Permite 
'toate combinatiile in~i01\.'lleJ nindcA .... 
riahd dO~'um":ltar Iip84!!llJte. Deei: 1Dai:n_ 
SAvanţi! Limba ttOaStri. Idul JlCIS1:;ra de • 
pDdi şi de a fi, altitea dia datioU. ~ 

'cOft.<;titne bo~lti~ aoostri. etniei.. ~ 
dela adl"l'ăraţil Iluştri părinp, astea ou mai 
IICIJI ,''l, 

"Ori dacă e o;ă dlm ~ ~ eplt'ene
menI' ('t'\'1\ at-enţiune, ei bine, .\"etIl gata • 

'li " • ,·:~\ie In nlodii: UIZt\llt'TINISMUL. 
Zestrea ~uHeteasi l.1li ad... djrect din 
'Bizanţ! Că Biuohtl trumş era .. tund foml' 
: d4!t ch'Uh:atie latini, a.sta ia~i ml Ib'e atei 
1) rmportu.fă. E...enţlal1l1 Mt& t'la si ma It 

'Ioda direet d.,l. Rolll* abDle". 

• 
Nu v1'ldEm ht tDgrijorl.ri'le exprfmate ae 

l'itr, ",tftrul &Ronia .1 artieofuJul de .... 
Sm! o deformare Pl'Ofe8i:oIlaUi. Nu p~ 
pw!em cA et!te prroalpllt de ideea. el pe 
...wmri ~ ~ admit. ~nd tA IIUIlRm .. 
nama! latini, el daoo-I . .tinl, dMi la prlnnd 
ri.nd daf'i, apof Istbd - __ al' pata 
• ". ca al'mAl'e It !IIl1ltn a ~ tIlI!IIto 
-1rl "net b'~ 'lifliOtk&toI1ee III" 
mbb, p~riclitl.nd1He III amq CImp eute-
"Je ~le"la~tlefJ ~tonee. 
Nimănui Du-i lftII!e priIl JDlDte ..,.... 
De ce !oiz\ tuni'&.ua in~A lIDpotnft 1w& .. 

molxe? Oal'fl Jurnee ineepe ea pe~De 
lai 'traian impotrln creştinilor ... ea. 

: AtanRsl".J Ne rlWl\ oaftl mat .ulti elnste 
,Gc'ltaşul Romei oare bate p!ruaDe In bratele 
,l\ILlfhl;hrnhli r.\:ţtignltt Al'clda'\'& ... ~~ 
misegetuza lui Zahnom .. ne oare Infe

·noare ca \'aloare morali RomeI eare ~ 
nea pe sfânt1l1 Petra ea _pal II! jos III .,.,. 
!ne 00 stră.bnnit DeŞtri, pltD Za.1moxk, ... 
ci'J)au onurabil ('}"ef}tinismul. d:atortti fnI,. 
ţiturii lui Zalmoxis, eare tn~ ea mal 
1ârziu, L'lu.'I, s'a năseyt, a pl'OpOVidult, a 
murit şi inviat! 

Se ~ti~, eA medif"U1 grec Krtt., een-I Ia.
.c.ţea !lC Traian S<'rie dia insirciDa.~ Im
păratului "De beIio dacJco"~ luel'a!"e ~ 
IIle1'z~l,!>du-~e. rămiee din ea doar • Irul, 
181' ~a ~ referi la «lod loeaUtăţI dht 

. Banat: ,.Iode Ben:obim. deinde Alxlm pro
t C{ls~~mn"ij, .. t. 

Oe ma; blazon, de pOdi, pentru blnl.ţent, 
da.4-A a r fi aşa de grozav pomiţi impof'rl'q 
faphllui ci nea-om} nostru Mie iD primul 
!'lnd dat'!. Am ndea această frază figtl
rlnd IV' II non' !>t('mâ. Il Banntului. ~U1b ft.. 
~..a'lă pe st,m,,. tărU "N'hn 8fne Deo-. 
,Tot1Işj se pare ci bănă1t',nil Pft~ a1l 
!IJ.'.zon: CQnştiin~a ră provincia 1~ adllpoe
fI" ' . "" -'.1 ,t"l1 "!"~hitJ aJ lui Zalmom. 
...... 1i~\'ă glol'joa;;l'j eftI'f: Du.1 tmpIedeel II 

se Inchine .amal hli Hrlstoa. 
A. DR d:ispnIpd aminc.tr. lUi Zalmoxis 

_ pe a daatIor, .~ __ ~bit profund 

ere.ştin. Nu tftb .. IA iubefti Dumai I'IUIIU

ra tn\'ingătoan • aeamnlul ei ,i cea invia· 
.... Hristo. _ ..te ..... _ Invingăt.r 

prin mâ.ntun. Il .. ~ al fi &II Invin.s, 
elat mai I'Dalnte ... Ib.viDge • f06t hulit, 
.uipnt şi lovit. eu Ull edlobt. 1lbllllt. Qe.-a. 

ce nu 1·. impiedirot să trim:nf.tt. Oriodoctl. 
NIaăm • t:nilerpreta~ In,.... a vieţii 

-.ene,tl. I 1·'" 1 

'UDU văd In lmnlţ.enii Morgu, Bojincl, 
Iorgoviei ete. "COGtinuato.ri" iii ,cOlllei ]1\1-
&bUstle. Dtl, tn.si ~a altceva sunt: apă,.. 
riflori " .-.r1irt .. wtodoxlel.. ~ _ con
...... 111 drept .-ţlaI, _ MpEoOt secundar 
al ept'Jnll )CI'. AeNsta. poate face numai 
oIDe aede ei _tai este Ardeal. ei tu 
C.9 t .......... ~ din DILuat 
.,. ti • ftloaft I'OIIII.~ ftumai daclL !18 
alIrmI .. ~ __ meterllltic Ardeala~ 
.... .. .. .,...,..boncmnuJui. Pi.ni nu _ 
ftIIWJ1.I la .... ,Jadeeatll, Baa.taJ ri.
.... ~ta tombea.sclL 

istoria lor I ~,gl pe bă.năţenl. eredem, 
in prtmuI tlnll de Daci. 0ăcl. t:ntoomal .. 
Worla DadlOI' tot ... ti latol1A lllnIţJtnl. 
.. Jtpsette dia Istoria BomA.allor. Este 
• 'W'(I)eÎDătat. de aare blDitaJ,11 .. .. ruşi
nea. pentra ei ea li a.proplo .. Cft8.C8 

fBte rid/1claa profandă • laIIat tnmcbl'lllui 
Intreg1llul_ .-." ... 

Prin orl.odexle blniţenn .. fost 4" n&> 

tăgăduit foJoe ."~ului. Apostasia lui Ata· 
lUL'de Mfii:nd prtthtfeă In Ardeal afirmArii 
oriGd«'!lJilOl'. Emanuil Gojdu, tdudoI din 
AMeal, .. ,.. Nfag1a in Banat, '" ft .~ 
nllllt lId • a'ftft,~ apoi,.. pune bazele Futt~ da'_" GoJdu ea ajutorul căreta.. 't'GI' 

putea ILfirma li ortodooŞil. .mel. oei tari 
fonneam majol'ttlltea neamului româneeo,. 

lln alt tJIpfJIlt ,1 dacl8mului l'Omil.zUJor 
c8l00 că pe când greco...c.tollci8mul .... 
lb;cii. În primul rând pentru aine de-toope.. 
rlrt'3 originei .oastre latine. daeismul, ia
dell.ende.ni de reli~ romA.nUor .de eom_ 
tuturor romlnUor. Latlnba:nul".~ 
şi diferenţtuA. Daeimtul, numa1 nne,te. 
De aei superioritatea lui sau m!car flgala 
lui indreptAtire. 

N oi am fost 8Upl'8Allmen ta.ţt ~ Ideea 
că or~inea noastră &:nm • o privi uaet 
~i CXt'Iu..'1iv prin lWOiat prism.ă. "" RoDa., 
('; ţ':,,'j este !denUo tU faptul de a tn. .. 
il"', j'ti toate aooJe ... lori JIlOral~ ale .,.,. 
ci!'l, prin tanI aoe&sta din urmă .. pus la 
llmtlră. Roma. E-Ite o greşeală, pentnl ei 
noi DU 8U1ltela ItalienI. DOI.. sunt.. ... 
mat I'OftIIIIII • aa~ tefll la prballl 
rMld Daâ. bl tlOD8eclnţă pe DOI De bl~ 
Meză lUI aumai faptele prla _11 Bom6 • 
JMII!'I In ..-brl :o.ta el " fllptele pia ClarI 
Daaia • ,.. ta ... rt. BoIIaa,.- la.d1fert1lt 
daei aoesil!a .. a1'1lt Ioe "' .. tea au 4o:pI 
c-l.dere Dadel Noi wem al fUm fi • te 
,tie ci Dll DtIIDal ~ • aomna ul. .. el 
ti J>aela • ,. Impl.ra, ,. ~ ~ 
chial' dupl fn1rlngerfJa c1ela Tapee fi s..... 
misege1uzs. Ambii a09tri pirtnJ au roM; 
stăpâni, udmUll tlugl.. 

PmlDtI .... aeeuS ...... ~ 
noutri. strihletn:a el .. va dubla, t1ubJlnd 
şi eonştiinţ3 ft1ori1 noastre, dJll eare ,.. 
măi:ate a lâ.noerlt piini &'III, J'lmA.nlmd
Ipftl paguba DeaDJlIhd - 1IfJftloti.l'licaUl pe 
pla.n naţional, tnCIftl, JilatuDap.al, ....u. 
tie. Jitrar eto. 

Rusia respinge Congresul Muncii 
, 18 un articol pubtk.a,t acum trei !'JIe, dItt prilejul ~ (»np,**" dela 

, Philaoolphia .1 Buoului Internat iona.l al Muncii, am aubUnia.t oepotri'Virta 
Între llreoeupăriie acestui fior şi între oI"g3llÎ'UU"ea. muncii prin comunism. Şi un 
unticipat O concluzie logică, 8;UUJD8. că Sowtele se vor intQa.l"68 dela CongreS, cu 
nasul)a pămâ.nt. ,.:,' 'i, ,,', . 

Ne-s IOSit tnsA. ult;riolr informaţia, 0&111.1 conftrmatl.. cli. Sovfete1e, 'cJeşlJa In
l'ellut t,t eondiţionaseră participarea, cerând Biroului să retragă invitajia ad;reo
satA Ji'iniandei, - eeeaee s'a şi făcut - a.u refuzat să-şi trimită delegaţii. 

In ~, le l"Il'lIlf'« crea bol~ .. să Partletpe la un ~ -ntte fdfD 
politică pe eare li o reprezintă. şi o propagi~ este indireet dar categoric negată.. 
JloPcâ.t sA ia parte la o dosire a prineipffiow eoltlUniste, de eitN htsăşl reprezen
tanţii din toate ţările eu eare sunt nstăZj aliaţi, dâ.nşii au preferat io&te risc1U'ne 
.~ Imftaţiei clela Philad81phllL 

A~ ~eoI "intre prieteni" !!le eonsuml Ins! In vlzullnmft. ~ Jumea an 
ee Invăţa diJl Depotrivirea de scopm1 !fi miJloace pe tare incidentul o denunţă. 

Intre augIo-americani, care au provo~at şi giread Coogre8u1 şi Intre :ruşI, mJ 

toa.tl. tovlri.şia lor de arme, nu e ~ bună.. F..chtvoeurile mesalianţ.el, iab\, ri,. 
brJ:tDesc din orice prilej mai 8erltI& Şi e fire,ţe aşa să fie, ®o&reee e htme de ~oa.. 
eepţii şi o lume de abise desparte democra.ţia plu~.ti de eatnnnistn. Nimeni, 
alei ebi1ll' abiia şi insistenta lor prolJagaodă, DU poate rUta:rDa MII ueunde _ • 
car, 8<leSt adevăr. 

Ne intrebAm in_, te'" fi mft.1ne '" unde va dtl(!e Depohivlrea aeeMfa' OI 
'N fi mâine, când, In ipoteZa -posibilităţii de afmna.re P<JStbeJlel. a hotărâritol' ee 
~. vor l'a8 la Phillldelphia, Rusia şi ţările unde ni~ spune eA u:rmeazl. ..,. exer
.... Inf1noeni'a., le VOI' refu_ Pur şi simpl u'? Nu 8II'J disting oare, astfel, In pel'SJMle> 

tiri, doui huni d in nou opuse, două for! e, t"aTe, ia JDod fatal, Tor intra In conflict! 
Oonnmismu1, nu e s1ntit"., el e ofensjv, prin oriee mijloftoe ,'eontra orI~l1L 

l..ngIo-amerieanii ~till acest lucru, pentro că l-au învăţat din multe arte asemănă~ 
toIIft! I'tl8pingf'rii lnvita,ţiri dela. PhiladeJphia.. Reprezentanţii lor diplomatici, au 
atftII!at mult până. ce-l putură de(',jd~ pe Stalin să se Îndure pen1r1l în~erffi! 
dela Teheran. De câte ort d-nU Clmrchm ~i Roosevc1t, erau nevoiţi si-şi,1Qaoe 
fări cel de al treilea partener, joeul grea tii ţilor po1itice. 

Qndva, r,ompor1ăriIe cati1ina.re, rldicari In Senatul Romei, vocea tunăt.oa.ro 
• lui ~o: PW eind ••• !' 

111 et\IDer& Lorzilor, se va ridtea o vo~ la fel. Să DU Îie însă prea til'7lu. ..' 
Până a.tuDel, primim eu toată. rfl'J' .. ena ,tirea că. peSte 50 de Lorzi 81 Angliei. 

... inaintat Majt"Stăţii-Sale, un Memoriu, ale eăni plmete diferă de aeelea ale 
tHut CbnrcbiH. 

Oll"Zlle intinse prea m·.dt se rup. Sovictele încearcă la maximum elasticitatea 
intereselor AnglIei avb· .... 'ltă 10. I"ODrursul lor. MOSeova speculea7A. toare şanS('le 
~ţiel ei de je-l'tfitoa~ de sânge şi nu ~ dă inapoi dela nimic, ehla.r dacă 
t~ananţa." al' de genera In şantaj. De pildi un a.rmist1ţiu cu n~rmania ••• 

. Mult O eosti pe Angli-a. dnşmănia nutrită impotriva GermanieI. Cei 50 de 
Lonj şi·ao. dat seama de această eroare. 

Indiferent ee ~ binevoi si faci. domni1I..orzi, k1mea muncitorească a luat 
~ el Sov1etele resping dela inceput, prin demonstraţia neparticipării. proiectele 
B.inmlUi Internaţional al Muncii. Or, aeest Birou. nU este altceva. decât UD atri
but al Ligii Kaţinnilor, instituţia fondată de el. Wuson şi girată. de puteFile dem0-
crate ale Eurupd. 

7'AMrfJe sunt aruneate: Intre demoeraţi ... .şi comunism nu există btţel('gere 00 
p,rlvire la organizarea internaţională a m'.!ucii. \ 

CIne are scaun Ja. cap, iş:i dă astfel .;,C(.'aJna, încotro b.'lte Vâ.ntIJ. \ 
C.M!U·LEJWA 

, J ".i "'"'' ' .. :::) 

Obl€etioe mi'itae • 
1", 19B~ .r'a înt",,"" ici Baga. COIIiIJ • t 

i':Ie1"Mţ1mwlă pentru ti atobiJi - ... i I 
t'azboiUlui aerian, Weecs oălă __ t ·• 
fiind apărarea populaţiei oWi.Je .,.,. ~ 
nle războiuZu.i. ~ 

Ored "'să oă ntoC ~ ~ III. ' 
bănu.i,au. cât de catMtrof!Jk vor fi IJOiNtt ': '1 
orori. I 

Cine şi-ar li putut mchipui că ~ .: 
u~ DrOf. tle!chU, IărI "tel "" fel. I 
aparare s~ POt arunca de eX'emp* ",. I 
de tone de bombe. ~ 

Şi ~ impresione«zd '" ... I 
aoeastă tragiCă pOVe8t~, este fap'" i I 
tot populaţia M'Votaşd e ClCeea car, .,.. . I 
buie H 6Ufers mai mult. : I 

Naba.bii ~ construiesc adăpotftIri 
CI:I1'e coatd .rute de mii, ţi-a" e\lIIaII , 
copiiI, It~ ăepozittJl mobila Z. firi 
Au rămas prin oraşe numai funcţiOfttltl. 
~ dCei eaTe ,,'au po3ibilitate4 .96 ~ . 

It tMIft 10 fiecare lAlarm4 cu ~ • 
~ ei, lnebtmiţi de groo.zii. alergând .... I 
t" căutare(! unui adăpo8t. '1 

:Această populaţie care mUJWeft." I 
grtm pentru o bucatd 4e pâine, aoerti I 

Stmt ... obi~tivel.e militoren de3pf" _ : ' 
ne rorbe8tJ atât de aeftin ~ 
,.trăine de radiO. 

MIA. MARIAN JAUf 
~ •• ~.: ......... -'~ •• ~ •• c •••••• 6 ,i' 

" 

CRONICA P'ILMELOI·: . ,~ 
TBATRUL PB :rRONT (OAPlTOI"J 
Un fif- de ~ pmtnI /!t,. 

1'fl.()Q3a sMtitufiunc • uatr~Zor de /f'o4 \ 
~ Intrtţe.!6n4 O 4ICţit4.ne trat4ll: 
t?~l OOft,fliot Intr. leGtT"X Şi ~ : 
ortiţttilor - 441. d4M ~ rezo'" ~ 
fotoorul ~ - ~ Arlhur , •. 
riG RabeMlt • reuN N dea - /Iâ .' 
foarte antrent:mt folosind ing en10l .,.. 
rite1.e tncidente ale ~ _~ MI:, 
eutreri BUTOp<I ckk Pirittei ift N ... ' 
!}iti " pâM la Â.teno. '0f»grU/itJ MIt 
la faţa looului m.ărt!o,te tftteremU .
derabil. In distribuţie' H eli Fi~1 ' 
««:elentti c.omediană :ti orbtăreaţj li 
cută, Ren~ Deltf1'l'1' tntr'Uft rol ~ • 
pIu ca. deobicei, , ~ ~ ~ 
Hedi ~ Margot Hop""", ~ cari Jt.a 
admirat Intr.,. JW:M Morat de _ 
metra; fIU tk tMtlt.'- P.liCMla pootc~ 
conSiderată fi CG fil'nw"e:t7i.!t6 a.,o Id 
cred oii _ ave<l lUCCeM ~at. 

A.'V1IN!'URIBBA D1IU ftj,J 
(00R80) 

tJ ~ de Mtuaţti ired8tibiM. 
VittofiO tk Sica " ClGnI Oa"",* ltt 
gUortU !ta/acre Jl «JtGI..-o a ftW ~ 
-vloat~ ~ ~ .,." 
ritdui 'n • fel M "..ewţW buftG .. 
lÎţie (1 pubttCUlui tot ~ lG .. III 
~ inalt. GWc ..... ai nfdd, .... 
acewf tu-. - (_ .• ) •.......• ~~-~.~ ...... 

CAMUJl'LAlUL... .. 
ŢinândU-3e 800md ed o parte .. 

populaţie,", tnţelege .fă .kJ mă.8Uri ,. 
tale de CG'I11IUf/;aNI, "41 MIt bwItU obil 
«1 lumtna electricci .a ,. .tiW, ... 
dela tloZi1'&ă, tmediat după danra ~ 

Se întâmplă însă oG majoritate4. 
cuitorilor când rămân in intuneriC rW 
chid larg geamurile p~ ti avea odI1 
M'l"e lumind ~ plecând in ad{rpOt/ff 
Uită să le oamtt{leze. [)in oouza ace6o'~ 
atunci când uzina restabileşte legătJII! 
electrică, asta cu câteva clipe înainte' 
încetarea alarmei, majoritatea i7!lOblI4 
lor având fereStrele deschise, 11H'Ilint 
ză oraşul ca în timpuri normale. 
Că în acea clipă perioolul (1 tre"ll 

este foarte adevărat, insă tot fJ.Ş4. 
adevr"irat poate fi ca tocmai atunci ~ 
apară' un nou 'Val M avioane ojJO.re ~ 
poată repera cu wlurinţă 1ocal:faletl'J 

LOC1litorii ar trebui să €lea mai flllIf' 
atenţie acestui fapt t;i M ia m(l'mrt t'Il i 
plecarea lor în adăpost sau sil cam~ 
Ze ~din nou ferest1'ele, sau 84 jntr~ 
legaturile elecfri.Ct. (e. ,.) j 

, i 

J 
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1, :: poşta refugiaţilor 
(lip. TEOOOR PROl>AN dln Bat. 1-4 mi

III ~ Divizionar, lnternat în spitB.lul Z. 
i (1l8 din Timişoara, îşi ~u.tă fam~lia. re-
irI ~ din com. Mogoşeşti Jud. laşi :}l pe 
,. 1. Gh. Rotu ci.nt.&reţ la biserica Sf. Spiri-

.. _ Iaşi. 

ti LJCEUL NAŢ(ONAL DIN IAŞI se gă
It!' ... in t'omuna Făget jud. &!Verin, unde 

• 1't. .dre.~ orice corespondenţă.. 
1'1'1 ,.. ~1;\ RG' lm:T\ GU)DEAN"U pro-
• pr.etara boian rr "i 9păIătoriei dhimice 
... ~tă din C,: "H,ţ.i. este rugată. tn caz 

da.el • evae-lat 2 haine date la curăţit in 
I11III' ,. ~ 9 Martie c:U ohitanţa 2159, lei 850, 
: II Il COJX\unke pe ~dresa notar lr;ori Ciurbă
'"' .e!ItIIl refllg-iat din Hotin in comuna Ber-
~ jud, Cara." plăbndu-i 5.000 lei. 

/Iri (lAltABp·LK\ TronoR elev Ş<':01I.la nor
*' .,J1 din Ch'şin~. refllg"ÎA.t la f\'Icoa.1a n()l'
.... ma!l de b~~·ţi din Arad, lşi c8:1tă părinţii 
~ ~!l.ţi din ~(\m F,diniţll jud. Hot-in, 
.... GfmRrtr XWOT.:\F, tnvăţiitor r~fugi!lt 
.. t.comun/l S'1co,!nl Tll"re~. juo. Timl~-To
.. rontal ('!ntă fll.TPil ia "fi.hail MândTe1JlCu 

....rugi~tă di'1 comuna Stre~h jud, lli'PtI~8 
.. fi familia preot pwel CnbâJa." 
~ CINE t;;TUr. U]\'l)F, se aflii serg. Coban 
... Dn.mittu din Reg, 39 Inf. !ti directoml şco-
.ni. 1lr Tt'ast Prllaman evacuat din cO"mun'a Ar-

N.1'M jud, ~u('t"av~ este minit să comunice 
" !intii Marţareta ~.()b!ln. rf'f'-_lg;at1i in Sf\.co-
...... 1 Tureel9C jud. Timiş-To~on:&l. , 1 1 

MIRAI GEOROF.T .. \ e1eva, refUglat de a 
OI hul induiltrial Sf Sava din Iaşi. sta.bilită 
- II comuna Coml~tu Ma.re. str. Principală 
'J Wl, judeţul Tiroiş-Torontal, roagă pe !!O'MI !!. • Eugenia M'lll":Je.aml mvţătooare in eom, 
TII't etnnga satul Criveşti jud. Roman, să-i 
t4li lCrit pe adresa de mai $IlS. 

,.. LAZĂR GlrEORGHIAN refug-iat din 
It ~ JI4i, stabilit în Timi.ş()f.U'a, str. Barbu Dela-
1. nneea 10. Îşi caută fillll su.blt, L. Gheor-
". Pian pleca~ pe front şi care trebuia iii 110-

• IWCă. In ţară. 1& 1 Aprilie &. e.t ruglndu-l 
• liJ ~rie, 

" J).ra ~t. ACJULINA DlAOONE8VtJ, 
lINII! tIl! C!mpulung R-eovma., anunţi pe fratele 
.. :h!i Diaconescu d~Ja o unitate din Roman 
~I f: 'pe cumnatul 3~U Ştefan Hâd dela Le-g. 
: ,. i Jandarmi PJi.dăuţi, că se află :refugiată la 
.. Oraviţa, str, llie Trăilă Nr. 23. 

_ DORUC VIERU (,'OZ:\IA din comuna Co
!,.a Jx.lca, jud. s.oro~. a.nrmţă pe fiul său Do
.. roo \Tit-fU Mihai, !'Iuoofjţel' jand. fost la 
~ ~ postul T~leneşti, jud. Orhei şi pe gine-rele 
WdI Angltflhic-i I1arion. fost ci.ntăreţ la Vm-

iJl.nii V~()hi. jud. Bălţi, că se află ~abîJjt 
I In corn. Ră<"i'ijdia. jud, Ca.~, Nr. 377, 

_4&iilîJi:!I'..,...,.ar$j$i §>*"'" QZ222iil_~ 
REF'UGIAl'I 

II. t'utet; câştiga zilnic r.lŞOr 1-2000 lei 
;.~ cumpărând renumitul aparat de rema-

'lat Clorapi cu mâna ma.rea ,,\'io:rO. 
rtJttJI ~L\", costul ,-,stI' 12.000 lei. Firma vă 
,..,. ~yaţă gratis, 

~ ~ . Firma " VICTORIA" 
·o\~·-\1), Strada F.mint"SC1J .. r. .2, 

.. ) r, R!'g'. C'om. 104591942. 2026 

...... " ',",,'~ ""IJ!lIfN4ţ." ... ~~-.. 

I 
Cu ~I'-epere de Sâmbătă, 29 
.-\pt'lhe a. e" la R~am'antul 

FlORlaN BRÂNZAŞ 

AD~I.rUST~ATIA G?Ăi.iIN!lfJR PUBLICE A MUNICIPiULUI TIP~IŞOARă 
ln.tr'uf.a c.re 'nfrumuse,eozci eraş ... dln paltcf de vedere e§fetic, urban i.,ic ,i illienic ~odal· 

n.Ruri ş; real,zări - Jndisciplina publicdlui... ' 
Primăria Munwipudui Tim~o<,m, 

intre alte. v'-Stttuţj.ţ ue mtere8 Şi utUit~ 
te publiCa, POlJeau ~, un organ G cărui 
mQnire este amenajarea şi iti-treţinerea 
plantaţiumlor publICe t11 general Şi a 
parcurilor propriu zise în special, Acest 
O'rgan este Administ raţia GrădinilO'r 
Publi,ee a Municipiului sau cu.m i-s'a 
spu.s in trecut Serviciul Horticol aJ ora
fUlui~ fiind condua de d. Simion Gujbă, 

Situaţia specifică a lt!unicipilt.lui Ti
mi§oara, în Ce priveşte climatul subtropi
cal, p-recum şi vatra l'lt,i pe care este 
aşezat, r~dică pe primul plan problema 
plantaţiuni'loTt atât din putlct de vedere 
estetic-u:rbanistic, cât şi de iqie'nă so-
Cială. ' 

Mai exi.8tă încă o O{lluUi Ce obligă ttii
Zitatea 1nuniCipală să prom.ovez.e 1rlRnţi. 
ft.e1"'M 8UprafeţeZor verzi pe scarăîntinBlt 
şi acea.yta este eliminarea zonei cea se. 
parat vechea Cetate de cartierele mă'r
gi'Tlil.'fe, problemă Ce o găsim pe prinml 
rând in însăşi planul de sistemizare al 
Munkipiului nostrtl, irdocmÎt pentru 
ma>i multe denenii. 

Nu onnoo.ş.ţem epoc4 înfiinţării ace·"'" 
tui $er1,.,"Îeiu în era maghiară. Singtt.nele 
indicaţii el! le posedăm sunt clădirile ac
tuale la centrala harticolă din a«ri Cele 
mai vechi mI. IMi ridicate la începtttul 
8eColt~.lui, mai prec18 in anii 1901-1902. 

ACTIVITATEA DEPUSĂ PE TEREN 

Aot;ivitatea seervieiului pA.nă. lA răz· 
boiul mondial ee poate re.1JUlll.& m eele 
trei paret.rri Jn8J"i; moştenite dela wclllu~ 
ragim Şi anume: Scudier. Eminescu şi 
Regina-MMia, ckri impreunA al alte 
m~ 8IlţJ'I'8!eţe Tem tng\"Jbau In MmJ 
1919 8U.pr&faţa de 262.000 mi, 

:DII atmd ... pAnl In epoca de utăzi 
~11a.feţ('ft-e plU'CU!'fior, terenurilor vi
rane plantate, precum şi a. păd'UJ'eli de 
a.grement, 8JU ~t la suprafata d~ 
1.509.511 m2, adecă 151 ha. ~aţă. de 26 
ha. avute in 1919, 

AiCi ţ;nem să amintim, cii tn supra
feţele a.rătate. nu sunt cuprinşi 8Jrborii 
de stradă IDtretinuţi tot d€ Administra
ţia G,ădill:Jor Publice şi cari a.ti au un 
numă.r de 4:5.378 buc. faţă de 22.187 bue, 
existenţi in 1919. 

In Ce priv~e coneepţ'ia de a tTl7..estra 
ryr~l cu plantaţjuni în general, In pre
~t 8eOpul este de a S€ pune stăp{tnirre 
pe C'it mai multe tere-mIri virane dest;
rlate pardirii. prin plantaţiuni de arbori 
şi eonif~re. urmind ca odată {fa.ntatist 
tnstalată, dupa. un anumit nu~ăr de a~i. 
să se treacă treptat-tnmtat. la. parcări 
propriuzise. prin tra.sări d~ d'r'llmur;. 
creare de boschete. rabate d.e flori. etc 

In primele două deoonii s'a sda.Dfat 
formula Pei@lagismulu:. aifidi. a pawlh'; 

englezesc, C8!t"e se rezumă la fond de iU
Da. verde (gazon) lJot! care era;u i.ru:rw:r 
tate rabatele diferitelor flori, combin&te 
în covoare. Forma a.ceasta i.ndi.scut.a.bil 
captivaJltă ca privelişte se menţine în 
centr\lşi î.n pareuri.i.e deja fonnate, din 
iJnima oraşului, la cari se adaugă Şi cel 
al Catedralei, în eu, s de exeeuţie. In 
restul swprafeţelor plaJltate şi in curs 
de paI'c.-U'e se cultiva genul parculUi cu 
plantaţia de copaci şi arbori deşi, deci 
cu umbră multă. formă mai puţin este
tică, in schimb mult mhi practică pentru 
regiunea noastră., cu veri secetoase şi 
arşiţe dogmitoal'e. 

Desvoltarea ora.~lliui prin crearea 
lwuiluf cartîere, cari în ultimii ani au de-
păşit ca suprafaţă ,'ee,hea vatră con.. 
struit:ă din 1919, • pus la grea îneer~ 
Administraţia Grădinilor Pu.1>liee a ora" 
~Ul11i, care dad. nu a reuşit încă în uHi. 
mii ani să plantez.e toate străzile ~rife
I'Ît'e ale eart.it~rt'tlor noui. totuşi t'-entrnl 
of'a.';mlui nU numai <"ii nu a. fost n .. glija:t, 
ei din contri.. amenajat I"U îmbunătăţiri 
ad~c;e an de an până. la izbutnirea. riz
boiului, rând din li1"'ă de lJ'f'"rsonal no 
s'a ma; putut me-nţine tendInta Inovaţii
lor, decât nmna.i in ("(9' prive.,te parmtl 
(,:lltedTalei, 

BUNIIRI ŞI REAllZARI 

Administraţia Gră.dinilor Publice· tu 
condiţiuni norma.le activează pe lângă 
personalul de birou (5 tuneţionari) eu 
25-30 grădinari şi ajutorl..grădina,r1 fi 
8-10 uceniCi: in plus in plin sezon uti
Ji7,ează 60-80 muncitori. Pentru e:xe('Al. 

tarea transporturilor întrebuinţea.ză. 2 
autocam1oan.e şi .. păr. oa1. Are ateliere 
proprii de olărie, fierărie IJI tAmplăr'ieo
dulgherie, toate meeanizate. 

La Floriri& din uw.W. i"illpMeu po
dueţia este asigurată de U 8eI'e de oal-
turt, cC"a 800 m 2 geamuri risadniţe, pre
cum şi aproximativ 2 Ha. ~ pentru 
culturi în liber, 
Producţia de arbori de ornament, 8,l"> 

buşti. oonifere şi trandafiri este dată de 
,epiniera instituţiei din Calea Ghiroou
lui in suprafaţă de 11.6 Ha .• care la rân
du-i este dotată CU O seră oe înmulţire 
ş: O reţea de udat eU ţe'Vi de 250 m. şi 10 
\:>azine, 

Aeeastă. instituţie mai.posedă şi' o ma
gazie de materiale de decor. Puţină lume 
ştie, că sutele de drapele, pajuri~trioo
lor, mii de metri ghirland.fanion, stan' 
dude, port-drapel. etc .. ce se utilizează 
la. diferitele serbăl'j in 1 ibe~ ~ săli, sunt 
exeeutate de personalul speeializat al 
A<tministratiei Grldini"or Publice şi cu 
materialul de deoor susarătat al RC'estei 
instituţii. Cine Îsi aminteşte de gran
dioasele pa'Vo8zăd ce se fae la ser'bări1e 
l:::lt l onale ('a 10 Mai Ziun Eroil"or, "te .. 

~.II' _____ ". ___ • ___ &". ___ .IIJ' ~I."". 'ii • , ,... a $ aa=s_ 

Cinema CORSO Cinenta 
-------------------

îşi poate de seama intr'o anumita ~u' 
ră de ~le Sel"Vicll.ilui in aceaată 
threc~6 • 

l'a lâ.ngă cele arătate mai sus este ea" 

LJ~t să a.minţÎm~ ca din patrimoniul A.!. 
flliu:Sc,raţle.i Gră:.dinilor Publice late par
te şl.S~ul de băn~i şi scaune aJ parcuri
lor ŞI pIeţelor .publIce, stQe ee ÎnglobftLzA 
peste 1000 PIese de a<'.eo.stă natură.. 
Păstrarea. }Qr peste iarnă se [3('e în eon~ 
djţi~i ~~e în şoproaneJe administraţiei 
Iar mgr!Jlrea.se faee prin reJlaraţiile n~ 
ce-:are In atelIerele proprii preeum şi 
pnn vopslrea an de an a cea 250 bue. 
bănci şi scaune deci aproxima tiv ţ4 din 
stoe. 

In afară de aceste bănci, parcurile 
SImt Înzestrtue Şi cu unele fixe, ce ri.n:ân şi peste iarnă pe loe. Deţri aceste 
banet sunt confecţionate din lemn tare 
totuşi în ultimii :!lni s'a pus pt'O'blema ~ 
racerii lor fiind în complectă deteriora
re; realizarea desideratlllui a rămas tn 
suspensie până după războiu, întrucât 
procurarea. materialului lelIllrlos nec~
tat este în împrejurările actuale extrem 
de anevoios. 

GREUTAŢn..E PE~"'TRU EXECU. 
TAREA PROGRAJ\ITaXl 

Din informaţii1-e luate dela conducerea 
~ituti;'i'.hortioole a oraşului am afliat 
ca greutăţile serviciului în exe~ut.a.re6 
programului de lll(>rări nu sunt eele izvo
rite din starea actuală de ră.zboiu. ca lip
sa de persona~, materilil.· vl"hicole, ~. 
Adminj9tra.ţi~ Grădinilor Publice până 
~ prezent a făcut faţă situaţiei. cmnpen. 
s~d !ipsurile avute prinntilizarea. d~ 
t:nrp In plus la lu<,rări faţă de stărilE' 
n l'I!"Jllal e. 

lNDI.SCIPLlNA PUBLIOULUI .•• 

~ JIlI&Î lUare neajuns.,.,.1 m •. a.mpină. 
heeVIClul W mOOfmel'ea şi întl·~!/J.erea 
pJ.aIltu)'·~ti1utu· ~w WdU;cîpUW4 1,t.Hmf'u. 

lUI ~., lUt .'I:'S!)&;tă llici cele rua. ieh..!Il00. 

tal'~ 1'ej;;U.tÎ J.a.~ de avutUl publiC ••• ',a !Sce 
umolă I~te '> I 
, . 11:"- , b"aZOll~ se rup f.iorilt"t l'I'a<"le 
al"bu~tIlor lIluoriţ~ SWIt oamt:ci,· cari 
t'ons1(.Ier;'i pă.rc.u.t ca sursă de Îlllp':aOOlre 
~ v~Jor faJlUbare co. flori din pa!"('urÎ. 
~~ liliac. 1aJele,. trandal"iri Şj orice aHA 
. oare ee poate prezenta un a.numit df'oCOl' 
mteriornlui. . 
_ Slmt ~nii o!'"meni rău int.euţioilaţ.i Ntri • 
III p~ea~ .5tlrbăiori1or Cr{l.dunuhti se 
oo~p.a cu taIerea brazilor I~ntru Pom df\ 
(·ra.cmn. Dacă nu are la· intIemână ~m 
hrad potrhitJ taie vârful la unul rorml1t 
ele câteva metri. lăsând lII1e-ori (.ioată M 
3-4 metri de brazj mai ales din rej ar
gintii eari sunt de o valoare extrem d.,., 
mare ~ grea de înlocuit. 

va (·âuta rf"numita orehestri 

811Jlt alţii profesionişti. cari fură pen: 
trll valorizare diferite plante de valoare 
~ rare din parcuri t'a Magnolia, Rhodo. 
dendron şi altele similare proaspăt plIlD' 
Cate, pe (-aIi lesne le pnt rf'planta.. Alţi 
răufâ,{'ători merg până R{'olo. ('ă trimlt 
(·opi! să taie flori pe "ari apoi le o'Pră 
t1'e<'.ătorilor spre l"â,nzare ('hiar in veci
nătatea parcului. 

~t INLĂTURAREA RAU:FACATO
RILOR •.. 

TOM A SUR U Luni, 1 Mai, pr~mieră senzaţională 

:e4ll· -U ___ • =1 I HARRY BAUR in 
~ ~":.~ ... ~vt~~u~~a",R:'~~; SECRETELE MĂRII ROŞII Se pune intrebarea da"" ''''ste ne-
.. . 2021 ajunsuri se pot înlătura şi da('ă da, dece 
~ 1WII ___ lIIIII!II'~!I!II!III_"IIIIII!!! __ - Dumiuet',ă., 30 Aprilie ,pentru ultima oară exr.e!enta comedie nu s'a făcut până în prezent? Răspunsul 

'tflG~ .-. :-' .. -·_ ........ 1 AVENTURIERA DELA ETAJ este următorul: ori câte măsuri de pre . det .. c. . vedere pentru paza şi protecţia planta·. 

: ()(ft Li n ger Î eşi . Iora P I ReprezentaţiiJe la. 3, 5, "1, 9. mtimll reprezentaţie incepe la 9 Sf'a.ro.. ţjunilor s'ar lua, nu ajută nimic da{'ă ma-
~ rele public, adjeă cei porniţi nu ('Rut.ă ei 
.. ..JU~. il_Ili"_.",III~!i!!iIl8l'ii ••• t&i!I!WAi6ltEi ___ • W-w] 2 - bA • lr..snşj si menaJ·eze S,i să nu strice ceiar'e 
vf;U""'I pentra d~me ' ~ q ________________ M ________ I.c _______ ~ ~d~~1~5~~lm~ahWrorn. 

·gal ... ·. in mar- a". Qrtimont la Y • .,1' Pr' d t- .. inteM v .. ,." • In urmare e ueaţia ce aţeanulUl lD 

rno
bilt 

Vase ŞI" tacaAmUr"1 a.c~a.stă rlirecţie trebueşte form!ltă ~i 
,mi~ " LUI Z V" odată aceasta realizată, puţinii răufăcă· 

~ tOTi se elimină d€'la sine to('mai prin vi· 
eftine la g-ilenţa marelui public. ~are însăşi nu v.a I 

Propr., KISS I.U.ZA blera abUZUri din eelearătate. Până 
:nAsc. Valko ~.;,i'/};;~:~:.L'~.;' U-,.> H E S S atunci în~ă r>riee măsuri luate ri(' a"mi~ 

~:f,;~s'~i~~~" •• __ -- nistraHe de-vin iluzorii şi inefiac.e. 
'~"'"'' . C}, ".;~! Dună (·ele rf"lnfate. ~e postf> VMlp" 

se remaiază ciorapi ~~~~?:?~~~~ Timişoara IV marf"l~ pro!!Ţt'iS f~pt}t de această in<i:tHl" 
~",?:, ~"~'~f Str. Brătianu 11, Unga ti.". A 11lnsll. nt" m$,,,It U"lţl om nrl('('nnf- .,i 

lllDişoara !V. pta Drăgălina Nr. 4. 

lnr. Of. R1.'g. Corn. Nr .. )46a078~:911 
1855 

· .... z _ilS • 

~:~:',;J<:~~~~' Cinema "CORSO" I!osoodar .11'1 rasă, ',ol'tl('ulfura mtm ;."" 

. \~t:Jt~'. Telefon 44-56 ~:!:()~~;~,,:H:h~ir~ ~:!7 ~:r: :~ 
.5~t~~;~:·~t~ Of. Rea. Com. f ~ NQ. 45111995\,~35 1946 rumfl~f't~ (lin puntt ilfI "f'Mrp pst",nf>' 

II rhanis tie. 
~._ seu;.. ""I ... I111 _____ Z ••• =_. ---------••• _.! ..........••• ' J...oNGTS l OPR.TS.\. 
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I -~ • a __ 
Pentru ajutorul refugiatilor 

1&% redr.~ dia _te .,...eţurile nout.. 

NUJIlAI PENTRU RErUGIAfI 
.;e .. -... Olanda peaÂ"tl t."{ arNm'on 

Baloane, T .... ~.·o..a. l.4aurt 
Stofe Cko, Dftme şi Blr!l.~~ 

Centra.la Unei "'ucarN~. nm:§Oftl'& 1. Bu1eva.rdul r..egete ~rhai L1\lr. 2. 1974 

- • 
S'a deschis 

Cinetn.a ARd Cinell1a. 
_ eu 

44 il. 
Ne-am întâlnit în miez de noaule 

Un tDm. d tmtretuJul, al oaCl'eţi1« fi al ole\>flOT dfJ lJCoo1t., realizat Intru. 
ritm .mericaa. Oe.le m&t fnun eue vedete- de cinema ale Spaniei 

itlA&'I'A SANTAOLAI..'LA Dauna Durbin. a ~panic,i. ...... -:- .Oel~ m.a.i ceJ.t1Jrt. 
orctt.eetft .. ,.. _ ........ ta BIIm1I . 

r:e:am întâlnit în miez de noapte 

.. 

300 girbJ, orc~ • jiI. •• ~zen!a.ţle :tilnie la orele 3, 5, 7 !Şi 9. 1 
Dumind matbJoeoa. Ia ora 11. - Biletele se pot (nmpăra. inainte la Cassa , 
Cinematogra!ului. Telefon: 49-94. 2002 

• 

.. "-; 

AU EL AGE 
_as wsaa ___ XJJW._U&±WEianJ&zaZU_z_& 
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Croitorie militară, civilă 

.. .. "" . 
ŞI . ClapraZarle 

Timişoara, Piata Unirii 13 
Inreg. Cam. Com. 84112077)944 

1'11 

F 

Cel de al mncisprezecelea. erou al Gi
rocului, a. căzut pe fruntul de onoare al 
Patriei. Este tilnărl.ll Vichentie Tuţu 
Drăguţiu, d~lntr'tm Regiment de Vâ.nfl.. 
toti de munte. Implinind abia 22 de ani 
a~est ostaş viteaz a luat parte la ee1e 
mai grelie lupte din Crimeea. Odati eu 

~''''---r' l '. 
~'1"'''1. • 

Eeonomlee - -NouiJe preturi ale anvelopelor $i camerelor pentru aatotirisii 
Pre~Ul'Je de vâr.zare la par'..iculari pen

~u anvelope şi camerele norli de cauciUc, 
fabricate in tari, &u fotlt f.iute după cum 
urmează: 

Anvelope fi camere pentru autoturieme: 
-!'JO(fx16 lei 10.17!f-2.3a7: 5:«;x.1& 10.746 
-2.337 ; 5OOx.16 11.687-2.007; 6OOx16 
115.082--2.4611 ; 6(l()x16 JII'Ofil tr"8etIbr 
1~.647-2.4.61: 6"'/'5x16 l.5.,272---2.t61j 
650x16 17.M-4-...J.134; 700x16 20.138-
3.1314; 15thtHS 21.492---3.29!S: 4liOxl'l T.m 
-1.587: ~17 13.9~2.463; ~8 
14.326-2.453; 600>:.18 pJ'"Oof1.1 ttae'tor 16.'l31 
-2.453; 5550x19 14.894-2.453 lei. 

Anvelope ~ eaMt>re de presiune joael 
pmtru camioane Şi autob-ue: 

6OQx2'O loei 23.124-3.581; 600x20 profU 
tractor 23.724-3 581; 65Ox20 25.()76-
:!.O<Hj 700x20 ~.034- 3.004; 7Mx20 
41.476---5.653; g~,~,,20 51.8U-5.843; 9'l1'i:It 
~U profil tractor ~O.353-9.615; 1.060x2O 
91.437~9.615 lei. 

An~lopfl Şi tamel'4l de presi'.lDe !Daltl 

pentru camioano: 
3Ox5 le( 22.247-3.5811; 3S2x6 M,*,," 

4..148; 34x7 46.263-6.653 loii. 
Anvelope ti -.m~ pentru ~ 

~0rl9 lei 8.009-1.2Mj 4OOx19 10.l2J-
1.224; 45Ox16{~6) 9.7~1.3dl III. 

A.nwiope ti ~ pent;n ~ 
.3CJOx19 lei 3. 6C'iO---72&. 

ADWtlope ti ftSJJ:IN'e peIItnl 'bici"1 
28xl % J.i 2.116--587; 28:d ',. 2.116-{,8Jj 
2I6x2 2.906--7.fa lei.. 

Aaftlope " 411M1t"re peu.tn .mo.a.: 
75Ox10 lei 18.51-13--2.148; 700x71,4 9,7. 

- 2.386; 85OxlO 22.679-5.153 lei,. 
Camer, de trlnă., lei. 1. ~ • 
Preţurile .. _i .... ~~ loae It

brid sau depodtrll bbrif!ii. 
In preţur:l1oe pentnl aut~'ţ1 ee ...... 

prin!! ~ pl"Opo.rţ::I-..L • 1.~ 
lI'ecttm " UmbrItl de taeb:trl 6e 1. 1& .. 

La vâll~ ri~ partteularl ., ft III 
adăuga ]a preţuri!~ stAbilite mai ... tf» 
lreJoe ~ tae>.d • ~tuI ~ 

Regulamentul o prestaţiei pentru drumuri 
Monitorul OfIcial publici. l'gulamentul ,o. bra~ ...... miJlcaaele ele trat 

pentru I>l'ganizarea Şi executarea pnsst.a.ţiei pc.rt: 
l*ntru drumuri care prevede: Prestaţi-a în 1. In~ de război. 
na.t'lră are de :ilCop refa.oerea şi intreţin~ 2. Văd1n'eIe de rib:boi. 
rea drumurilor tomunale ,i numai !n mod 3, Ajutorii Qe primari llit,.·u. 
6Xeepţional &lte lucrări prevă.zuu. in legea I 4. Moaahii cii) cr:ioe rit. 
Nr. 170, publica~ă în 'Monitorul Oficial Nr, . 5. Infirmii iJl108.p6bili de Dr'lIld.. ' 
75 din 29 Martie 1944 sau in regulamentul 6. Membrii Corpului diplomatie" OOUI' 
d(> taţă. Iar st:ri.bt.. 

Ea !!te orga.n~ză ~ !!le _ecntl tn tieea- 1. Stritnn veniţi 1n ţarI, ta .w.me ,.: 
re exerciţiu finan<'iar, t:n comunele rurale plomalicl am milits'1'ă ; 
~ urbane. potrivit digpoziţiunill>r pte1letl- 8. Străinii cetăţeni 'al Statelor eu care. 
tutui regulament. România a 1Doheint convenţhmi de stabi-' 
~ modul ettm g'a organizat ~ executat lire ssau ala aeorduri ettprinzlnd e"-

prtJtaţia, răsp:Jnde prima.rul comunei rt& naţiunii celei mai favor1mte b1 mat1llrie cit 
pective, stabilire. Lista acestor State le ft eomII" 

:Prestaţia se exeeută : a) Cu braţele; b) mea prin mstrU<:ţiuni. 
Cu mijloacele de transpo:rt, 9. Străinii care au loouit 111 tari mai pe-

Pl-:-staţia eu braţele l'Je exoeeu.tl de elm ţin de 6 1r.mi. 
toţi locuitorii ţăriI. bărbaţi, eft1'e nu pese- Sunt scutiţi numaI de prestaţia ~ !!ra-
dă mijlonee de transport, în vlrstă dela 21 ţele: .. 
ani la 60 ani tmpliniţi, fără deOl'!ebire de 1. Militarii activi: (ofiţeri şi subofiţeri) •. 
Of;tii.ţenie. 2. Ostaşii ac"tiVi bl t<>rman. 1;) 

Premaţie al mijloace de -::ran!!lpOrt se 3. Insttuctorii rremilitarl. ~! 
execută de către! Pe tot timpul războiului şi pană la d~~ 

Toţi locuito:rii ţării, bărbaţi şi femei, fixată prin decret pentru trecerea arma;.l 
fără deospbire tIe eetăţo-nie, posesorii de pe picior de pac~, ~ scut!'A,?te de pre5t~~i 
mi:f1oace de transport; pentru drumuri et'l braţele personal,,; 

Persoanele juridice cu scop Jr.temti." pre- muncitoresc. lucră~orii calificaţi şi neeatj 
cum şi acelea ~are utmZf."~ză mijloace de ficaţi, mobilizaţj l'f'P.tru lucru ori rcehiziţiO-, 
tl !ln!'lţlort In exploatările lor. n.aţi, cari lucrează pentru înzest.Jarea It; 

Sunt 9Cutiţi de presmţia. In Mtud, atit matei. ~ 

; 
~ 

J 
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~:Z I L It) I C ·D E TOATE SI PENTRI~1 TOTI 
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':"P.8E3A DIN CAPITALA. DlPOTRlVA 
. jJlI.POSTURILOR REZ1<~RVA'l'E. Toate 
, ".,. din Capitală se ridică energic impo
.... ta.ptului că unele in8titUţii 88"'" par-

tiIII&ri. refuză Intrarea 1n 1Uiăposturile eon
__ de el. trecăt(1rilor su1"pl'1:nşi M a!ar-

" • ... apropierea acestol' adăpoErt.url. Şi In 
It ~ existi adăposturi cU inAcripţil 
k . .. tridMzi int+mţia de .... admtte de
a ' .,. uit privilegiaţ1 In interlomllor. ere. 

.... ar fi cazul si diSPar' orice 1'estrle
.. ., 1It" acest tel. In faţa primejdie!. lJe impu
le , • IOIldarttat.ea tutnror, fără OOl\sideraţie 
... 1J~. lIOcial •. Atlt& timp cit exi!'ltă 
.. Ilie tD.ir'UIl adă.post, orieinoe trtbi. .. aibe 
: ' ...,nI de .. se refugia ~o. 
.. _ TJN1)E SE FACE VlZAltEA. CON
III • DA(l'rELOR. Din motWe de apl'n11'8 pam.
i. .... fld,.ndu-!Mt di"J)ersarea :u:nor& din ser
,. ,td!I.. Administraţie!. Financiare. /!le aduce 
&. li tIIII10ştinţă contrbuabiHlor eă viza~a 
it, _traetelol' de mt'hirle're nu !!II! mai face la 
.. ~ ~ffiei dela AdlXlIni~ra.ţia Finan
i dIrI, ei la Percepţia de circumscripţie in 
IN ,. e!reia 88 află bunurile tnclrirlate Bau 

...-te, Totodată le face etmOSeut că la 
: ' __ Administraţiei Financiare 8'a 1»-

. l!bIţat 1Dl ghl,eu pentru v!nza.rea timbre· 
I .. ele impozit exe~ptional 5% pentru con

a. tllulbn1i elll'i nu ee pot depl!lS8. la Percep
tii ' ,. 4ta Circ. reepeetWl penttu a fie apro
" . ...... eu timbre. Percepţiile funetioneam 

" Ilmlt08.Te1e ildrege: Percepţia. I. tn Circ. 
'.(Jfehala) Pi!lţa Avram Iancu; Perceopţia 
11. III etroe. II. (FalTlc) Str. Bonti1ă Nr. 7; 

• ~Il m. tn Timişoan m (Elisabetin), 
JI\aţa Adamache Nr. 1. 

!! '_ DZULTATUL OOLF..OI'EI PIDo.'"TRU 
GU'.II>BAIA DIN PBOTOPOPIATUL 

II TINOA. DIn ~~ evi $'au. de.J!.Il!I 1& 
C!mdiul Epsrtt.i.al. ort, rom. ti. TiIIlişorii re.. 
aHi ei tn pl'Otopopiatul Vinga -* condus 

'- ,. JIl"OtOIpoput Al~. Bocşra.n1l., - s'au eo-
fttat In cale 21 t"Ollluni pentru catedrală, 

• II 9M.399. - De menţionat că cele mai 
~ alt. parohii &::1 depăşit prev.€derile rimâ
W. Ilt!d Ib. unnă doar .{ parohii. 

- PREŞEDTNŢII SINDICA'l'EJ.OB .1 , IIDR.\ULICE DIN RAZA STh'DIO:1TU1 

"'1 LUI TThnş-m~G \. In. .,edinţele consiliilor 
Ddlcatelor hidr.l.1!1il:e de pe ra.7..a sindica
ta)g( Timiş-Bega care s'au ţinut dela. 19 
!JlI"ilie la 27 Aprilie ert. a."l fost aleşi ur-

.71 lIItorii preşedinţi şi vice-preşedinţi: Sindi
.tut Banloc: pr~~ed. Sulţu IOah, vicepreş. 

I .. Pnrga Iovmt,; Sindicatul Sânmlhaiul·Gel"m. 
(ld,nţ.l)t preş. Heber M. t vicep1'efJ. Schum-

• lIIIr Matei; Slndl(,l\tul Cin.\·Of): preş. Pian-
l'IIIIIl. • I<m Şi vicepI'~. Spilznagel Anton; Sin-
"".. abil Pustinu,: P~. Idvoreanu Rista. 
.... ~. Talpai Matei; Sindieatul Rndna: 
.. PTfI'J. Todor Gheo'N!'he, vice-preş. Schultz Ni
t\» ool~; Sindicatul Timlşnţt: pmş. Limbălată 
- btnri, vicepreş. ,,"Uller Nie.; Slndit'tltul 
~ totndla: PT>ef!I. i;i!ti\ianţtt Am'el. ~cet>m,. 

l'opoviei IOBn; ~lndicatut ID\'aI': PreIlI. 
~ber :M:arttn, ~ell'p1'N}. Kamp I0'8.n. Tot
f'lat! In aceste ~Pdinţ~ au fost "eTifirate 

.. ~hni.1e din exer~i!iul trecut fi s'nu vo-. 
\It lrl~tele pe 1944.-45 

od' 

- PEDEP8JR'EA OO:sTRAl'E1\'lF:N. 
TILOR LA REGULAMENTUL CURA. TI. 
TUL COŞURILOR Contrave!lienţii 18 pre
~erile r.~gulamentulrli pentru eurăţituJ 
~or !n com. din jud. Timiş-Toronta} 
~ ti amendaţi dela 2000 lei la 7000 lei şi 

"" ~ţl eu tnchisoare dela 1-15 zn •. 
- PE~'TRU ELEVII DELA ŞOOALELE 

ei!t 8IDcuNDARE. Consiliul interşcolar pune 
,abi. It ftdere elnilol' ,rotilor l!&Cundare din 
... ~r8., cari se a.:flă In localitate la data. 
~ Ilo "1 Mai 1944, să se prezinte fiecare la 
~ ~. căreia apartine, la ora 9 a. m. spre 

I primi ordin •• 

li pI'- ANGAlARILE DE PERSONAL 
nlMPoRAR. Angajarea personalul"li tem

t 'Mt' mr bt instituţiile administrative nu Be va 
PIlt.ea face declt dupl obţinerea aproblrU 

iţeri), Pttalll.bile din partea pref~urH ju~ţulul 

L da~ 
'lIIS~e' 
~t~VI 
onali 
~~aJ 
li.zÎţ1o-

~a --

-= . 
Implinindu-se Un an dela 

moartea neuitatului meu soţ 

IULIU LUPAN 

- ERATA. In articohl Intitulat ,ou. 
ministru bănăţean al agrleulturtl', s'a stre. 
c~rat o gr~ală. Rugăm a-se citi: ...... , ci. dr. 
Petn1. Ne.moia.nu ne-a învăţat mai ales In 
coloanele de ftmd ale ziarului ,.CurenVJl". 
ju.stele dsale eonsideraţi.i asupra propr16. 
mţii mari Yi miei .•• " Iar tn articolul apA.
rut in Nr. <re ieri intitulat ,,Lupta In~ ca
litate şi rentit&W' ... nu se alti !Do prime 
fr'azâ Europa ci Eurasia. 

- L'\iTERESA:\"TJ<JLE EXPERIEN'fE 
TEHNICE ALE UNUI lNVE1II'"TATOB 
ROMAN. In atelit>rel" reprezentanţef. Ford 
~iJ1 Timişoa.ra se fac do Pnlllmt mtereM.D.te 
experienţe tehnice eu un earburator invm
lat ~ d. ing. Ştefa.ft Papp. Aeeet aparat., 
esToe permite ~~tilizarea economică nu nu
mai a ~nz;nei, ~f ~ a altor eombustibile 
lichide mai grele, şi care are o importanţă 
dMsebită pentru apărarea naţionalii., a fost 
construit împreună cu alte invenţii breve-
!{",te ale dlui ing. Şt. Prupp. la p~ unde 
~sa a avut firmă Şi ateliere proprii timp 
de zece Ilni de sile. D. ing. Şt. Papp a v.ut 
lii ţară 8cum 5 ani pentru a-şi face dJ!I.tort. 
către armată, fiind concentrat de a.tunci. 
Dsa seva stabili la TimişO'8l'a, p-m'll.nd Ift 
serviciUl ţării tO'ate invenţiiIe dsale. 

- INCASARF.A ABONAMENTELOR 
1'R.."IT;,m RADIO. Mai mulţi abonaţi al 
~o. Rom. de RaJio ne roagă să. atragem 
atenţia Biroului local de tncasare a abona
mentelor că tn eondiţhmile actuale - adid 
r1ă!.indu-se numai la ghişeu - foa.rte mulţi 
abonaţi nu vor put~ Il se achite de ace:::,,,tă 
Obligaţie, atit datorită faptului că nu aU 
tJ.mpul necesar că! şi din cauza nglomo.. 
raţieL Ar fi de dorit să se revin! la regi
blul <le pAnl acum. Adică mC8..sarea să se 
fad prin factorii poştali. 

_ BONURll..E DE ALrnlID>.'TE V ALr\
BILE PE 8APTAMANA DELA 1 MAI{;
'1 MAIU 1944 PE iL Pâine: Bonurile din 
rartela irufividuală NI'. 290, 291, 292, 293, 
294, 295 ti 296. cite 300 gr. de persoană, 
&au cartelă colectivă; untura se distribuie 
pe bonul Nr. 11 "1 lunei Maiu 1944, câte 300 
ar. de persoană; carnea se distril:YJie pe 
bob.ul Nr, 25 de mălaiu câte 1% (un kg 1)1 
jumătate) de persoană pe sirptiimână; unt
delemnul se distribuie pe bollUl NI'. 1 de 
uIeiu câte 1h k.g. (litf!'l) (450 gr.) de peJ'. 
aoană; sipunul d~ orice tel !!le distribuie pe 
bonul Nr. 1 de Bipun din eartela lndiv1du~ 
li sau eolectivii.. Raţia este de 21'10 gT. de 
un bon. ............................................. , 

Adunarea pentru control şi instructie a echipelor A. P. 
S~ctorul·A. P. Timiş-Torontal al M-micl

piului Tim'işoara a publicat ordonanţa .. 
NI'. 23 din Z8 Apr. cu următorul conţanut: 

Se va verifica organizarea, dotarea tn 
materiale şi instrucţia. următoarel()f fo~ 

ma.ţiuni de apărare pasivă ale Municipiului 
Timişoara. 

Posturile sanitare de ajutor şi triaj; Pos
turile de prim-ajutor; Ambulanţele impro

v~z:ate; Echipele mobile de prim a1.ltor: 
Echipele militare volante de ajutor medi· 
cal; Echipale de detecţie; Echipele de 
desinfecţie; Secţiile de gazaţi; Staţiile de 
spălare: Echipele de ridicarea cadavrelor; 
Echtpele de îngroparea cadavrelor; Echi· 
pele de ridicarea victimelor de sub dărâ
mături; Echipele dE' trierea \Tictimelor de 
sub dărâmături; Echipele de pompieri la 
î:r:treprinderile cu motopompe; Echipele de 
~upravegheren şi stingerta Incendiilor (mo
te-pompe); Echipele de ridiearea bombeJol' 
r,eeXiplodate; Echipele de ridicarea mieilor 
dărâmături; Comisiile de evaluArea. pagube
lr,r; Echipel~ de Cllrt!Mlir~A evAe'll!.ţ!lO'!' 'ţr&~ I 
1izi ; Echipele de eBrtiruirM '\II 1I1iment&ree. 

ahUstttţi1or-; Echipele de reeensa.rea şi 
anunţarea locuitorilOr ce urmee.ză 11 fi eva-
cuaţi; Echipele de adwmree. ti ţineTe& evi
denţei miJloacelor de transport; EchipeI. 
dt IndrumaJ\e; Eehip&le de trierea lTlnurilor 
ele sub dărlmăt:.ui: Echipele de dulgheri, 
leJll11arl, mdari, tinjcllîgii, instalaţii tehnice 
elt'letrice şi de apă, geamgii, repararea 00-

f!urilor, sobelor ş1 ziduralor şi de h1tocmiroea 
fil}elor. 

1I'<mnaţiuniloe arătate mai sus se vor adu-
Da la circumaeripţHle de poliţie, Mtfel: 
Marti, 2 Maiu ora 16. Circ. 1-8: Miercuri, 3 
Maiu, Of'a 16. Circ. n-a; Joi, .( Ma·iu, ora 18, 
Cil'C. m-s.: 'VIneri, 15 Mai"J., ora 16" Ci-nl. 
IV-a; SlmMtl. 6 Maiu, ora 16 Circ V-a. 

In zilele de mai sus, fiei'Are '~ d~ Cil'o
e\lmstrlpţie A. P, ttrl~rouI'ă cu ~H forma
ţ.iunilor A. P. vor face apelul, iar la ol'S 
16,30 vor raporta rezultatul Comandanf:'un! 
SubMnei A. p... (!An! ~ ~ găsit pe teren 
d 

w ~ 

upa care ee va Incepe instrucţia propriu 
ziei. 

N'epartkfpare& la această şeoal1 '\1'& ft 
sa.ntţiona.tă conform. art. 65 din Legea 
A. A. T, 

~ .•••• _._ •••••.•.••••• , • .:.:.=:~ •••• -•••••••••••• -.,. 
FAPTE DIVERSE 

Băcani contravenientj 

- IU~;VF ... ,·.\1ItE. La rubnca .,Inaemnări 
T;lllişo1'.e" a fost vlZată urma H<lrzog cu 
priv'ire la. utilizarea automobiluhi ei, în 
t..mpul alarmelOl". C.ercetând~l-se cazul, s'a 
com.tatat, că, in conformitate cu planul de 
apârare pasivă, această maşină ~ depla
~aZă în faţa Liceului Piarist, la Spitalul 
cu ră.niţi. 

- IN ATENTIA GAZET,\RILOR R~ 
FUGlAl'I. Pentru a g'ds.Î o modalitate de 
ajutorare a ga~rUor refugiaţi din Ba..'i8-
mbia, Bucovina. Moldo\'a şi T .. ammist~ 
C'!41'(> "'" gă~ repartizati in judeţMe: Ara.d, 
On:"t!.:i. 8e\'~rin, Iltm{'doara şi Timiş-To
ronh·.L Uegionala Timişoara a Minht.eru
le:: Propagandei Nnţionaltt ii roagă, pe 
8ce:l,.;tă care, &-şi anunta adresa pe numele 
zlnrului "Dacla't riin Timişoara, Bul. Re-. 
S1"le MIhai 1., Nr, 4. 

- REDESOHIDEREA CURSlJRllA)R 
DE LL,mA ITALIAN~.\. Se aduce la cu
l'oştinţă foştilor cursi.şti ~i prietenilor lD •. 
5titutului de Culbră Italiană in România.. 
eecţia Timişoara. (Piaţa Libertăţii 2) că 
cursurile bttreru:pte la Rfârşitul lunei M8r~ 
tie ge vor continua C!'l data de 1 Mai. Cursu~ 
Tile se VOl' ţine le trei ori pe săptămână: 
Curs 1. Onoof\ători) Luni. Miercuri. Vineri 
orele 18 la 19; Curs rapid: Luni, Miercuri. 
Vlnen orele 19 '8. 20; Curs II (înaintaţi) ~ 
Marti. Joi or~le 19 la 20 şi Vineri orele 17 
la 18; Curs m. (surerior): Harti. .Toi ore. 
1e 18 la 19 ş.i Vineri ore!>! 17 h ,.el Biblio
teca se redesohide cfl da.ta d~ 1 Mai <li fune
tionează tn fieeal"l3 Ei. (!n afam dp ~'itnhM~ 
~1 Duminică) tntre orele 11-12 şi 16-20. 

- MINISTERUl. INZESTRARII ARMA. 
TEl şi al producţiei de război aduce la eu. 
noştinţă întreprL1~('rilol' ca.Te !u('rează pen
tru MIAPR ş! c'are au de plătit impo1:ite, 
tAxe vamale şi imprum"lturi pr:n instit1l
ţiile de stat, el să se p!'ezinte de îndată la 
I!If'niciul eontabitităţii MIAPn. ('u ~it1Jatj!l 
exact!\. a 8l!estol' d~torii. sp~ Il li SI" ind~·('8. 
modalitaba de lich;<!nre imedi~t~ a (\-~tora. 
şi modul Cum U1'D1E'a7..ă ca aceste. matE'rl:'\l. 
5!1 ft~ tTansnortate In t"ol1forrnitat .. t"U l~ge. 
nI". 232 nublicAtli i~ Monitorul Or!cial nr. 
93 din 21 A 7rilie 1944 

- CONVOCARFA CONSIUILOH. SIN
DICATELOR HIDRAUUCE ŞI A cmll
TETULUI CENTRAL, Se convoacă la se-: 
diuI administraţiei centrale din Timişoara 
pe mua de 11 Mahl, or~le 8 dirnneaţa, con
mliile Sindicatelot- Aranca şi Torontal; 12' 
MaJl" orele 9, Coneiliul Sindicatului Timiş
Bega şi pe 13 Maiu, orele 9, Comitetul 
Central al celor 11 sindicate hidraulice din' 
Baltll't. 

- RASCUMPARARE DE ClJNT;NA. 

S'a.u dresat acte de trimitere in jude-I 
ca.tă împotr~va băcanilor Traian Mihai. 
IOV-ici, din. Str. Kogălnri.c€ll.Il'U 17, Fran
cisca. Sehmarda şi Ignaţje Schnitzer I 
din Str. Te1egmftr:ul, tVe nu au dec1ll~ 
rat în termenul prevăzut de lege cantt
tatea de m.hu pe care o avea.u in depo
zit. Numiţii băcani vor fi judecaţi de in. 
stanţa de sabotaj a tribunalului. 

Spargerea unei vitrine 1 
Vasile Uadislau Dantzi.ger, <lin Str. 

Societatea Sportivă "Somnul", prin pr~ 
dmtel.e el d. dr. Ioan Rusalin. 9. donat Cru. 
cii R~ii dlll TimiLfoara 88uma de 2000 lei,· 
drept 1'ăacumpll.rare de cun-mă la înmorm!n. 
taru regretatuluI mist Iosif Vanciu mem-
bru ~otlducător al ,.oc!etăţii. . 

- DONAŢn FACUTE ,CRUCn RO!il.Tr· 
Funcţionarii Diviz'e.i 5 FU;anciare C F'· It 
a~.6T5 lei, Ganlizoana Tim:şoa:,,'1. 1.2,W·lei. 
J~.J'escu Viol'ica 500 lei. Meininger Nicolae 
4.500 lei, Weber Nkolae 200 lei, Deheleai 
Ioan 100 lei, BOldures.n M. 50 lei, J3uchol~ 
Nicolae 100 lei, Bogner Nicolae 100 lei. Papp 
EHsabeta 200 lei, Tets Ana 100 lei, Rudali 
Elena 500 le~ R'lCUSS Elena 100 l'!'i, Ser. 
gent maj. T. R. Bobescu 867 lei, 

N'a vrut ~ă ortme~scăr~fuQ'ati 

Postul de jandarmi 'IL dreB8It acte dlf! 
trimitere în judecată contra lOCUitorului 
Gherbon Petru, din. comuna Giulvăz, 
pentru faptul că Il refuzat să. primească 
6 familie evaeuată din Odessa. Confomt 
planului întocmit de o:-ga.nele mfita.re, 
locuitorul Gherbon Petru UT1llA să. a.dă.
poste~, ea. şi eeUalţi lOCUitori din Bl\t, 
o :fla.milde de evaeuaţi. In urma. refuzului 
său de & execut& indrumarea postulUi de 
jandarmi şi R. pI'lmarului conmne;, loeui~ 
torului i s'au dresal ~ctp de trimitere M 
judeCată.. 

Ioa furat cocosHI 

Tureu E'Ufla., din. Str. Ianeu Văcirese'U 
30, a reclamat poliţiei că un' necunoscut 
i-a furat. '. cocoşu1 de rasă. Poliţia a 
fAcut cercetări. ,i actele 8.U fOElt i.tuLinbte 
}larehetulu.i. cu menţiunea că nu s'a 
putut descoperi .. autorul" furtului. Re
clamanta arată In denunţ că cocoşul ei 
II. ieşit în stradă si cli. O~ atu.nci nu l-a 
mai găsit. ' 

Gojdu 9J a reclamat ehesturii. de po;~ţie 
că in cursul oopţU, un necunOsCUt i-a 
spart. vitrina dela. prăvălia. ~ elect:r'O'
llleca.tlică. Spărgitorul, care nu a rOOŞit 
să fure nimiC, nu a putut fi identificat 

furt In tramv.,}' 
An.a, TeBOhtler, din oomuna Orţiljl'Oa-ra, 

a. Wtlit la ~~ara fi in tmmvai1u d~ 
pe linia a 2-&, între p~aţa Traian şi gara 
Domniţa. Elena., un necunoscut i a sut. 
tilisat poşeU& în Ml.I'e a.Vea SUllla de 5000 
lei fi toate a.etele de identitate. Hoţul nu 
a f08t prtDS. 

O m8şinA. de scris furată. cere 
totus nu " fost furetă 

Augustin 8luea.n, din ~ Str. 
Neptun 4:, controlor fina.nciat\ a depus 
o reCl~ţie la poliţie ~i arăta oi ve.nind 
eu. trenul dela Ara.d la Timisoa:ra., un ne
cunoscut i·a. tUl"8.t mwyLn& de ecr:.fI tn1lr· 
ca "Eri.kl.... In timp ce poliţia timi..<lO* 
J'erunĂ făcea (ftl"Venitele 't'ereetiri, poliţia 
~tl Arad a. &n'lmţat el Intr'o blrjă din 
A1'Rd un ţlas~ $1-8. llttft.t mRS!mt. d~ 
seris, m:cLrcll ,.Erlka". RPt"laT'l'\'4ntul r", 
Uit.ase m~ina d~ scris rn bir"- I"1lI'P Tl-a 
adtl!J la ~rl şi tI'a "~:rne~"t ca. birjarul 
'" fie om cum se cade. 

- TRANSFERARE. D-I'Q Romana Au .. 
relia tmpiegată cu 1 gradaţie la adnu.nistr.· 
ţi-a Şcoa.lei Politehnice din Timişoara, Il fost 
transferată in gl"9.d echivalent la Inspecto 
ratul ,oola.r regional Timişoara. 

- Dr. FLORIC'- GARDA MUNTE.\:'l'J 
anunţă ttnoratll. clien~elă că dela 29 Ar): :,·î! 
1944 consult! D."l.nlal bltre 8--10 a. L.'1. ~ 
4-5 P. m. 2~]3 

e Portat~C!~~:;poet, 
.". , voiaj, vânătoare, pesl..uit 

u 

CENTRALA-OPTICA 
SDIION SUIt..\. & COt 

Timişoara, L Regel4l .~liha' Nr. 'l 
Reg. Corn. 6711211}1941 1847 
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\5 lei cuvântul apare in netal'!;' Li. Anunţuri 
_ prjme~c la Admini!01raiia ziantlui in Str. 

Măr:işeşti NI'. 1. telefon Nr. 1l·2h. 

Vânzari ... Cumpărări 
pe vânzare in cartierul vilelor vilă cu e~aj 

:;1 apart. 8.500,000. casa în centru cu 
etaj 6.500.000, vilă cu 6 camere şi cu 2 
intravilanuri 6.500.000, casă în centru 4 
apart. 4.500.000 lei, casă in cenLIU par
ticular 5 cam. 4.000.000 lei; caşa în cen
tm 3x3 cameră 4.500.000, casă in ceniru 
2 apar!'.. 3.500.000, casă cu 5 apart. şi 
~răvălie 1.500,000, casă cu 3 apart. 
1 AOO.OOO, în PârneaV"d casă cu loc mare 
800.000, în Bujac casă cu 2 cam. grădi
nă cu 80 pomi fructiferi 550,000, - 10 
jug. pământ 2.500.000, 6 jug. pământ 
1.800.000, pămân': d~ închIriat 120 jug. 
OfErim casă de vânzare dela 20(1.000 lei 
pâ.nă la 20.000.000, Ag-:mtura HAASZ, 
Str. Dr. 1. Petran. No. 3. Telefon: 22-24, 

1l\I!lşi ... ă de fiTt':Z, panglic'l şi diferite mo
toare la Schamherger. A~act, Bul, Regele 
FenI:nand Nr, 48 CMi p ]'ll negru). 

A~ronom refUjl;i,lt din Basarabia. <;p~ ~',lli

?at in vitiC'Jltură. verificaţie şi pom;cul
tură. caut post ele administrator de m .. :::~, 
sau vie, sau orice ocupaţie cor'9Spu',":',ii· 
toare, Prdenţiuni modeste. Adresa 1(}. ~!\

dacţia ziarului. 

.a .. &Zfi&l$ '.05CZZ -o ignifugare CU 

Cinema FORUl\·l 
Reprczentrţii la 3, 5. 7, 9 fix, 

In fiecare zi I a orele 3 
generală lei 

AZI 

matineu. 
60 

Arad 

Intrarea 

Alida Valli. 'Aaria Dee:s, F03CO Giachetti 
A 

In 

"VALTOAREA VIETII" 
... , Iri ZS L2= az A a w SS&liWWU &= 

IOAN ft.·.R 
UN 

Coloniale şi fructe sudice 
en~gll'os 

lnreg. Ia Cam' Comert. Nr. Fi 6985-1943 

UNI F 0(" I Tel. 18·04 ' 
II I --------- " 
salvează imobilu care 
valorează milioane 

a .- __ .. iIIlR&lli&W = 
Toată lumea 

f~ abonament de ghia1ă la rabrica 

"FLORA" 
Arad, Bul. Regele J<'erdinllnd N'r. 33. 

n:I.Kf·'ON 11-41 

• 

S.16I& ,. ••• ~=a ___ 
A inselat pe mai mulţi săteni lu
ânfiu-le 100.000 lei, pentru lemne 

ne toc 
In vura trcc,ută l\it'olae Nîstur de 49 

ani din CGmuna Bu"he jwl. Bihur. S il de' 
plasat in comunele Mcrţişoal'a ~i Orţi
.şoara unde a vânJut mai multor locuitori 
(~âtcva vago~llle de lemne de [pe, pentru 
care a luat un avans de aprcape 100.000 
lei. Cunvenţia Între t'umpa.J'atori şi vân, 
zătof era că in deeur;;; de 2 luni. lemnele 
comandate vor fi primite. Dar ~i dnpă :3 
luni lemnele nu au fost trimise. Când aU 
văzut eumnărătnrii ('ă a.-;:t~ptarea lor 
lor este ză::!ărnif'3., au ră[·ut lln denunţ 
penal împotriva lui Nipol;le Nist o", care 
in Ianuarie a. r. a fnst depus în arest 
preventiv, p,.n.'esul s'a jude(~H t ieri de 
se~ţla Ila a Trihuna;1I1ui Arn ri , rare a 
~ă!';it vinovll.t pf' inf'ulpat şi l,a I'Ondllm 
nat la 4 luni inehisonre (·0!,f'j·tinnală Pf'n
tru În"plăf'iun<>, c-bl igăndn ' - -:; rCRtituie 
'lvllnsul primit. ......................... 

-

IOAN 6ERZOVAN & COMP. 
Mărunţişuri en gros 

Arad, Bulevardul Regina Maria Nr.21 
Telefon 1 1 ·55 

Vinuri selecte din viile 

PALLAVINCI 
fost Selensky aflaţi numai la firma 

EDt4UND V/IGNER 
.... 5SCES' .. i.; ........ 2E .. m: ..... a= .................. ~ .. ~aa .... 7 .. ... 

depozit de beuturi cu ridicata 

Tot felul de beuturi În mare asortiment 
ARAD, B-dul Regele Ferdinand No. 57 

Telefon 26-25 

Un hot işi bate nevasta ca să .• ' O hoata" 
scape de ea periculoasă capturată de politie 

Elena Hara din Soimoijl a t'llsttrans, 
portntă Sâmbătii. înainte de masă la Spi· 
talul Central din Arad, fiind rănită grav 
in urma unei bătăi {'u un obieet tare din 
partea Soţului său Ioan Hara, cU care se 
J:erta încQntinuu. La ns('ultarea lezatei 
.'a constatat p,3, soţul brutal a aplkat râ, 
teva lovituri în c'ap nE've"tii sa]~ si u În. 
cercnt să O omoare. Start>a răni'tej SH 

menţine foarte gr<lvă ';'1 RUnt putinr sp~. 
r1.l1te de ~r,finar('. De a1tfrl lezA.tn a 
rf'<'lamRt pr1n aVol'a.tul f'ău pC' snt P<lr. 
lhetuJuJ. ., 

Comercianţii dela Piaţa de vechituri nu 
observat de mai multă Vl'eme că cineva 
~e fură marfa textilă pe eare o aveau. 
Marţi Înainte de masă a fost prinsă (1 

hoaţă pe nume Catiţa Cucu de 50 ani din 
Tăşad jud. Bihor, care împreună cu doj 
tnvărăşi de ai S3,j umbla prin piaţă şi 
cântl comercianţii erau atenţi in uItă 
parte, dădea pe sub picioare pân7 .... 1 şi N" 

lell1lte mărfuri textiJe tovarăsilm' !'ăi 
: cari apoi O ştf'rgeau. Ied dind a f,'st 
i nrinsi in~ flngra:lt de1i(·t. a fun~t 5 r"etri 

de murfa lextila dela LOOPtlld H{lch .. 

1 
Hoaţa a rOSt Înaintată Chesturii împreu ' 
nă (:u marfa furată, în3ă la ascultaren ei 
nu a reClln'JScut că a r fi furat vreodati 
şi că nid marfa aceasta nu a rurateo pen. 
trucă. ea vojn să o cumpere-. Tot împotri
va acestei femei au dE'pus Înf-ă doi co:>
~llel'cillnţi reelamaţie rare a('uză pe de' 
;. {,vE'nt~ ('3. le"R fllrat şi lor pânză şi alle 

t l"1ărf\tri în valoar'e de &0.000 lei. Bi"ou] 
.iu(lic::lr n 11lrlt mi llri (.Q să fie prin::;_ şi 

tnva rişj i hoaţei. De ,1i~ fel {·(,'·N~~drllc~ 

sunt în curs. 

JOJă taust:c~ Î '1 loc de a~r 
sfinţită 

o femeie din Motada ÎncearCi' 
să· şi otrăvea scă sotul C 

Pk'garul Florea Gurnic din Moroda, i~ 
::>tate d p 32 a ni, i 11 ziua d€ 19 ApriliE' a. [ . 
s'a simţit 1'.3.11. Avea dureri îngr"zi toal'illll 
dE' slomuc, Vumd sa se viJldece H pu,}G 
într'un pahar dl' apă bit'arbrluat diD 
sodiu Ca să se dj;:;olvE', Până ce solutil 1:11 

ar fi f0f:lt bună de bput, p11lgnrul a. pl~ pl 
prin eurte să·şi v3.dă dp h't'bt'l'i. C~n:, 

s:a înapoi1.t a fost oprit in drum df' Cii' ri 
pilul său de 5 ani care i-a snllS că mllil)\ 'fi 
Sa a vărsat in P'll1'lf lll Cn bic"rbOrwt d' liI 
sfldiu ceva dintr'o sticlă şi că ap(,i stieI,. 
'1 fORt Dusă 13. loc intl" un dlll';> p Lui C'o<lr· ft 
nie i s'a părut sllsper·t gestUl Soţiei al~ .• 
n1'l1 n]es ,·ă d:e- la o vrf'mE' trăia riiu e'i li 
nevasta sa. Dear'een s'a dus lu dulalJul rl~ " 
unde a SPOR st;('la pe ['are hl inrlieat,r, • 
eopilul şi a înt,.('bat o pe soţie Mspn ,. 
C'ontinutul stie1ei şi despre pe 11 vărSqt., 
in l1pa pe ('are voh s'o ia, Femt'a i-a ră8 jI 
Plins să nu a1bii nici o frieă, pt:'T"llle;,,:tI 
~tic1a conţineq npă sfintită şi că ~'i '::. 

fi. turnat ar'ea",ta în Sohl:ţin nE' .·'u·e o fă, ~I 
Cll~(' bărha~ul pentruc;a sii se vinderi ,a 
aI(lsnds 1n2<1J;) I~ nu tTIlflR 'aţ;Jd.aJ ~'liJ;;;. 
acN;tea 1;'0: nU a bput aP'l din pahar eL 
trim;s sticla medieu1lli dr, ViM,)r Kn('b~; '} 
I:inPân('ota,rure a trimis o mai depal'te!_1 
Arad 1" laboratorul drulni~ M;l ger, pent:u ,1 
'lnalizare. Fi ind analjzata soluţIa dm 
.-:iclă S'a constatat că aeeaSta rOnţinea '. 
o mare ~antitte de sodă caustică disoj,' 
'ată in rachiu, I 

Câ.nd nevasta a fost informnti ci .~ 
sti<,la a fost trimisă la laborator pentru >, 

analiză a părăsit pe bil·batul săn şi siaJ 
mutat la nărinti. Florea GornÎe 9 reda· 
mat cazut"Parl'hetului Arad, eare a df' 
s(>his o anC'hetă, 
~ ....................... . 

, 
In timpul 
perso!" a~'.J1 

alarmel 
formaţiu' 

nilor A. P. este so· 
cotit mobilizat 

Comandamentul subzonei A. P, Oil' 

munieă: 

Intregul personal al fn~maţiw:i~or de 
apărare pas;vă este socotIt moblhzat la 
darea alarmei, 

Comndamentul militar face cunOSCUI 
uă întregul personal de con~uc~re Ş 
execuţie ce încadrează formaţlU~~le de 
A. P. la sectoare şi Circnmscnpţ.l1 este 
Eocotit mobilizat din momentul ~larmel 
şi până la terminarea .operaţl\;nilor d~ 
liltervenţie (moment flX'1t dle ~maorla 
t'~entu1 A. P. în raport cu situaţia),. pe 
3.ceaslă durntă de timp au toate obligll' 
ţiunile şi dr€"pturile ~ ~ecurg ,d~n SitU~~ 
de mobilizat (sancţlum potnvlt legilo, 
militare, pensie În caz de accident sa'i 
<lttes, et<,.) , 

Pe dllrata operaţiunllor dp inte,'venţIt,. 
ofiterii de rezervă re îne~ulrează Co:nan· 
dnÎnentde şi formaţiunile df' a})a.r~ 
pasivă sunt obligaţi a purta umform . 
lnilitarii. -_ ... ~ ............. ~ 
Comunicat pentru evacuati 

• ! 
Se aduce l,a cunoştinţă tuturor .e~'~i 

cuaţilor C'lD sosesc sau cel~r ~.afl od~ 
sosit în Municipiul Arad, atat lll. Dli 
::>articular cât şi acelor cari au venlt ssu; 
"in la rudenii, că SUnt oblig:lţi a. tr~' 
P" la Biroul Evacuaţilor din MUnl\'lpl. 

Y , • Nr ,. 
lrad, situat la Scoala Pnmara "1: 
'iin Pil'lta ~tef'ln cel Mtre Nr 12, spre,. 

, • c • tfAr îndeplini Formele legale. - In (,az ('On 
. f' . , ~ . e . nu pot 0'0-, t'l vor I pUSI In urmarlr t;;1 .. ' 

. . '1'· .:i n1t) 
ţine Rj n bilirt>a In zpn~ mi I!:lr~ .'.. ,i 

insel'Îl"rea la Biroul p,~pulaţiE'l l1plp·â~~: 
du-se in apelnş timp :o;;i san['ţiunile lega .. ~ 
in vigoare. . .j 

Tot a.<:tff::'l se- fal' Dasibili la tlistl/l~:'j 
tjunile legale în vi~oare atât pronri~t~TI~j 
elE> {'!\se dt si phiris.şii din MUl1WP . 
.;\ rs d, cqri găzduesc sau priJ""lI.sr' Fortl 
P'l'lmnire eV~1C1J:lti re nn pO~r-rlă a~U!lrji 
lnr ordin!' .l<'\ r('('hizitil' n('nt\'lI î,,~~r"; 
t ir;'irr> ll1 Municipiul Arad ~i la !tOr~sa.1 
'd' t~ , i mIca. a., 1 

J 
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Dispo:zitiuni pentru locuitorii jud. Timimiş -Torontal 

Politechnlca acordă 

revanşă Chinezului 
• 

~ aportlT .. PunWleoi a. 
.. proporţii, dovedind Vitallta.tea .8pOl" 
_ l'OD:i&n.eso în aoost colţ de ţara. 

Ia .,fui. de gala de box, care va avea 
lot d.imw.e.a.ţ& ou începere dela orele 

mţÎe, ~.30 pe Aren.a Electrica., şi ca.re va gps 
Dan' ni intâlniri inter€6aIlte cu participarea 
i.raIt 1IIIor boxeuri CU bun nume din Bucureşti, 
)rm' . Cernău.ţi şi U. D. R. - in matohuri \Te-

detă figura.n~ perechile Brii()her-Men: 
1.t'l ti Ciocan-Dumitru Marin - va mal 
i\'ea 100 în Circul Krateyl o gală de lup. 
~ grec'o--roma.ne ou mcepero dela 
trele 10. 

evi, Fotballul la rA.nd~i programea:rA trei 
i au intâlniti interesante. Pe arena. Electrica 
moO Vijf avea loc. cu începere dela orele 10.3Q 
t s1iu duUi matchuri. În eare eroii vor fi C. F. 
trrcP a., Ripe.nsia, Electrica şi Progresul. 
'ipiUl Politoohnica. deasemenea va juca. un 
:r. j Illateh in ca.re va acorda revan:şa Chine· 
)re;1 ZUllli, asupra c.ăruia. a. repurtat o victorie 
~trar . OU 0ca.U.a. tlll'neului dela Paşti. 

1luniclphl. peotru. ~ la Ind&
pJnire a obligaţiunflor de mai sus, 

Aeei cari vor avea permiSiunea de a 
r.>e m\lta de pe teritoriul Municipiului nu 
au 'W.Iie să-şi traMpOrte mobilierul desti
nat pentru folosinţa camerelor rechizi· 
ţionate pentru evaeuaţi fiind, totodată 

ohUgaţi a preda ebei!e porlaru1oi 8&'0 
vreunUi locatar. pentru a Jlu se împie
deca exeonta.re& eartiruirii evaeulJ.ţi1or. 

f..'ontravooiEmţiî vor ti trimişi in ju
de~tă conform dispo:ziţiu.nilor JU1"1l&lu>
h1 Consiliului de MinÎ!tri Nr. 79 din 10 
Februarie 1944. .......... _ ............... ' ................... . 

ŞTIRI DIN LUGOJ 
PWSIONAREA UNUI VREDNIC ruNC. 
ŢIONA.K SUPE&lOB DElA PBEl<~EOJ:U

&A lUD. SEVERIN 
D-I. 4z'. Oct&viaa Dam ineaca director şi 

secretar genera{ al Pretecturei judeţulul 
Severin i.DIpiiDini limita • virstă ti .. o.
rut iaşi.nea la. ~.. Cu, a.ceasti OC&ZÎ.Wle 

funcţionarii Prefec:rJrei au organizat o c0-

n. uniun. aArbătorlnd pe d-l Dr. Oet. Da
mint!8Cu pentru tonşttincioz.itatea, !mpll. 
nire:a datorie, Intel~ fi. camaraderia 
arătată. 

Au vorbit d-llil C!olObel 1. Gb. 19tainh, 
fQ1Jt prefect al judeţului Severin fi 1. Gh. 
Vasillu subprefect, mdenţiin4 meritele ,i 
iMW}irlle d~lui 1.1'. Damineaeu. Luindu.şt 

rămas bun d-l dr, Damine6cu lşi exprimă 
sentimentele de care este lnprirul la a.eeas
ti'. despărţire ~i frumoasele amintiri pe eare 
le V'a păstra pentru f~are din ee{ pl'ezenţi. 

llASURI LUATE DE OFIOIUL EDUCA-
TIEI TINERETULUI DIN LUGOJ 

Oficiul Educaţ;'i Tin«e'tulUi dia Lugoj 
a lua.t rumă.toarele măsuri pentru păstra. 
rea disciplinei ,i ordinei: Pentru deseOD· 
&&Stionarea eirculaţiei a interzis accesul 
elevelor fi elevibr pe •• CoIllO". Elevii ti 
elevele nu au voie aR fr.ec'Wmteze localurile 
publice. A inberzU; e.;nrea In Or&f dupi orele 
~G. Elevii şi elanle nu au voie să participe 
decât la speet.&cole-le aprobate de O.E.T. 
de8Pre care lIe a:rşează liats din timp la 
lice-Jl de bă.eţi C. Brediceanu. Elevii şi .1..,.. 
vele trebue să poarte şapcă şi numărul de 

'ine cusut. DZ8aemenea trebuie să ajbe 
asupra l()r carnetul de identitats. 

Aceste dispoziţiuni sunt obligatorii atAt 
p~ntru eleviii dela şcoalele dn localitate eât 
ş~ pentrn elevii ti el<YVele din alte localităţi 
<"IU'e fIşi petrec \'3CADţa bl Lugoj. 
DElA SERVICIUL SANITAR AL ORA

fJULmLUOOI 
Serricfu Sanita!' al oraşului Lngoj face 

cunOlleUt plrlnţnol' el. toţi cOPii! n!iseuţ1 tn 
anH 1941 şi 1942 mbuesc vaoeinaţl eu ana· 
bxinll d·ifterlcl Vaecinttrea se tace la Se,... 
vie11I1 eanita!' al onurl1ui. 

FRUMOASA. A.CTIVITATE RELIGIOASA 
După lltintele ... rbi.tort ale Invierii Dom

nului organele bisericeşti au !nceput o lAu
<.tabU! initlati\'i rellgouă, Astfel JOiI. după 
p.~ti s'a.u ofici.a.t slujbe de pomenire pen
tru pomenirea ce:. c:ă.JorJoţi din au-. bom
bardamentelor.· Luni 24, eri.. bl eimitirele 
diA Lugoj &Il fost fă.cuUI slujbe de pome
nire pen~ toţi e:redincioşii decedaţi, eu 
{'are 0011*. eonfor-m rmei vechi tradiţii au 
fost lmpă.rţite alimente şi ajutoare aă.raci
lot din oraş. 

O de<>sebită Importanţă are acţiunea. pen
tt11 combaterea ccncubinajului ,i depopu
larea Banatuhi. aeţ.iune tnceputi din ini
tiativa Sf. Episc::lpii a Ca:rangeOOşului. ~ 
re .. trtnl$ O circulară in acest sens tuturor 
Ilticiilor protopresbiterale !Ji pa:rohiale. 

- FURT, J'emeia Pizmat Terezfa dhl 
!.'ll'. Crit;an Nr. S a reclamat Ohesturei Po
liţi&i Lugoj că hoţi rlmaşi necunOS(1:1ţi au 
intrat în locuinţă fi In lipsă ei de ~ 
i·au furat o ma.ştrJă de ell!!ut !ll nloa~ df! 
380.000 lei. CartI ae cerceteazA. de e!tre 
blr&ul judiciar. 

- DESCHIDEREA OFfeluLm POS
'IAL No. 5. OficîuIPog<..al No. 3 ee va de. 
chide In loca.bl Camerei de Comerţ şi In
dustrie din Lugoj la data d~ 1 Mai a, c. 

_ CONSULTATU &lEDIOALE GBA
TurrE PENTRU BEFUGIA'J'L Pentn Il 
veni In ajutorul refugiaţilor din Bucorln .. 
Basara.bia ,1 Moldova de nord. eari şt ... u 
gMit nu adăp:let in Banat ,i judeţrJl Seve
rin, Casa Asigurărilor Sociale din Lngoj 
a luat iniţiativa de a uorda refugiaţ.i1or 
stabiliţi In judeţul Sevmn. prin dispenea
rele _le medicale, consultaţii mfdieale zil
ute. Ilbsol\l~ grattdte. Jnfţiam.. ~ Am· 
gl1răn1or &cls.le dbt ~ este eu atU 
~a1 bin\oeniti eu cât mulţi din~ re!'u~aţi. 
b! tll"m& dntmu'ni lun!1; făC'lt au MVrlÎe de 
a:futttr'ui medie!ll. Lflrta tn@l(Ul'flO'r' flUNlnţi şi 
sneeiRli~t<>a tn r.Al'Ie consultl !le ~se.or.e 
afişată la 4ispen8at'Ul mOOÎIC.'fll din ""'"'I"Ij, 

1. J.I'. 

~ ................................................. . 
Donatiile credincioşHor pentru catedrala din Timi~oara 

Bezultatol coleetei dID ziarul ..»aciaA' 
Nr. 88 Lei 14.'163.041 . ..-

Pentru termi.o.area catedralei au mai 
donat: Din 'l'imişoara·Elisabetin. până 
acum au contribuit Lei 134.000, 1ll'1.llă.. 
torii: Dna şi Liviu Faur director mi~ 
nisteriaJ. 25.000 lei; Ioan Andreescu 
preot prof. şi soţia 20.000 lei; F~~ilil: 
prof. C. Cândea 4000; Tomescu Mih31 
1000; Popa Iosif primepitrop 1000; Cor. 
neliu Sun 400; Stoil! Maria. 1000; Mar-

I 
covicean Ni.,. 200; Nic. CrâşmariU. preot 
6000; MArşu Enache preot inv. 500; Iu· 
]lan Pincu prot 500: Ioan Botiş praf. 
1000; Vid. Aurora Petru 1000; Teodor 
Stoia 500; Bireieseu Petru 500; Vasile şi 

600; Vioara Dr. CbJ~in 5000; In.sp. Gh. 
~ 500; Aa.ret Coste. 3000; AJexa.n .. 
dn Lupa 5000; N. N. 1000; 1. Ianeovi
oiu 1000; Gh. Roşea 3000; Sofia GrWoi 
1000; Dr. Eugen Gheorghe 500; Dr. Tir
nea 500; Familia Chivulescu 3000: M._~ 
Lepădatu 1000; Zumfir& Dobreaou 600; " 
Elena Simu 500; Valerut. Fi1ipeecu 600; 
P. Doboşsn 3000; Elena Broscărea.nu 
500; Eugen Chiovschi 1000; Mucuţa 
Adrian 500: Flntn Ludovic 500; NegrU 
Octavian 1000; Of, Protf)popese Thni· 
~a.ra.t'abrie: LeI 282.680 . ......, prin Pr. 
N. Sora 28.025: Pr. Golumba Tr. 17.767. 
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Articole de birou moderne 

Cartoteci "Definitiv" 
Cartoteci "Direct Sicht" 
Registratoare "Grathasă" 

PAUL FELLENZ 
II mrW'M 

TIMl,OAB. L 

Bul .... Fel'dlnand 1. 

'!'IIhd'0II: D-aJ. 

Inr. of. &eg. Cam. 17/11075/42, 1866-3 

ATJ:N'JIUNEII 
.VlZITAfl OONSUMllL B:OMA'lE~{) 

"VALEA CARAŞULUlu 
• JII'Opr. GH. UNGUREANU 

Mare uortlDHllt de art.ccle a.!imeJb 
tare ........... -t. eal., ~ 
...... afumati, IllleZelo.ri,. .iJi!ife, 
-1'IDeIadI, pitootu.ri, "'boane, etc. ..... 

. YELEJI'ON: t'78 

ORA VlT" Ik .... H.ihal L Nr. It 
-_._~ ___ 189G 

Bijuterie modernă 

IGNA.TIP.: 
~ l Str. tlenv 1. N,.: 14-'11 
bir. ar. Jt.c. --. l'tr. s;,ofl.O.173/4:11M!S 

CAMERĂ MOBILATĂ 
DE INCHllUAT. ~'FORMAŢ1l: 

~COU
TIMIŞOARA, STR. LONOV!CI 1. 
TELEFON 52.60. 
Inr. Nr.14/11072!942. 

leeşfia doi sIml gemenii 
· ........... '1-- .... \ ........ _al.,. • .o"QS" -

... UIRIMENT AL PĂRULUI 

.. ,1 .. , ... 1. """. f ... ",,,~Ii" 
.. ,"'9 ..... 111. ti ,...,llImul,l. 

I,AIOIUHOIUl CHIMIC FARMACtUTI;f 

. Mf. G. HIE.TSCH ,/ 
$1I11U 

1882 

ob- Studenţii vor avea de astădată un ad· 
niCJ V;rsar dificil. întrucât Chinezul, in do

le,an l'iI\ţa de a furniza o partid,ă, cU un rezul· 
~galt !at favorabil şi-a mobilizat intreg efee-. 

tl~ care va beneficia Şi de serviciile 

Sofia Ciorogl'll'iU 4000: Dr. Petru Iştfan 
adv. 2000; Grigorie Mă~ienlşan 500; 
Demeneseu Ioan 1000; Nimfodora Lupu 
500; Luereţia Gab(IT 300; FlOl'entina 
Veverita 10.000: Ellfemia Muntean 
1000; M. Pâslea 500: Mf>dic MaiOi" Dr. 
Bnlint: DT. GambeI' medic 500; Husn! 
;:;00: Dr. A 1(\~. Vlm'hesctt "f'jOO: ~eh!>H· 
tian Ana 1000: Vennesan N. '>000; 8f~. 
te-seu Ton,n!'. 1000: Nîc. Gal 500: B",$I'Il1lJ'l 
Nlt' 500: Preot pen~;r,T!al" A. Gnhlmiha 
:'){)()O~ CăTn::;'r:'i~ltn 1. !)()(): 'Rm'lmmn U'l 
.. fn !t;M:··M~ .. iTli\ RM""'ţ: 1f)OO~ ,Tt,,~ Tn!tTl 

~OO: Toan Gin'''"'''' ..... .., r;oo: ToP'" ~i"l"" 
!iDO: PoPesC11 ~ fiM· Va rT1l'l r.h, 1 ()I){) , 

Aurelia Ru~lă 500: han Golb~n 500' 
Gheorghe Savoia 500: Const. GoUliE"b 
1000; Ovidiu Olteann 500; Vasile Sfetoa 

Din Pl'o1opopiatul ComIOŞ'ul-i\Iare. s'a 
vărsat de către parohii şi priroării pâni 
acum 1,086.~', Au vărsat la. Casa. sr. 
EpiseOIlij urrnă'lolllrele parohii şi JtrJm..\" 
tii: Checla română 10.000; Credincioşii 
11in Cheei&. 33.639; Cen&dulo:Mare 71.234; 
Bile.d 19.450: Sânnicolaul·Mare 96.000; 
Pcri1m '12.600; Beba-Veche 23.385; Se
\'u.,>igiu 152.000; Munariu 20,022: Jimbo
Ha. 152.800: SobOa 41,580: Comloşul~ -..........-..-.-----........ -... 
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~tlOr jueătorl din Bucureşti, oe se găsesc 
In ~ţi la. TimL'jonra, Matl',hul va fi 
~Jl!'\g diSputat, întrucât nici studenţii nU 
vor eeda .î dlltorită ob~igaţiunilor ~ le 

. au r~ţă de publiC'ul timişorean, trebue să 
1r1nhrme prognosticurile şi să învingă. 

lIatehul va avea loc cu incepere del!!. 
. ::'17 pe Arena Rapid. de pe lAngă 

Iiul No. 1. I J-

Toţi bă.rbaţii evrei, cari au obţinut pc pn. 
mul semestrl al anului 1944 carnet~ de 
Sl.'utire ,i până !n prezent nu le-au rid!t't,t 
8'mt SOlDaţi 81i ~ prezinte cel m3.i tâ.rzlu In 
Z'iu& de 1 Maiu 194.4 pentru ridicarea lor, 
pentrucă după. 'I.~.h08tă dată cele neridicate 
vo!, ti restit"lite . 

Mare 168.243. Total ui 15,958.190,-. 
Co]eeh continui şI la s!lte şi 11\ (\n~ pen
tru a se adun" sumll fntl"l"A.~. Au fost 
a.n!!'ajate lU(!rA.ri de peste M mi1!onne 
Lei; vor t~bui s!i'l'Il (lesl~~ baferile in!· 
mei toţi ('M'd;nl'fo~tl şi en ;nma curată. eă 
ttărnins('ă obo1uI lnr npntMl ferm inflN'8. 
I\~pstui m;\rf"t iti "tl'!,u('UnT ,"Unll i"tm 
ml.1-'''~ fTli nnm.,""Zeu, InAtţa.rea Nf" .. · 
1:O.uluj si a Pa.trfel r •. ,. __ B. 2025 

OficIul .Judetean T\mlş-1'ol'ontal al 
Ceoirale.i EvrellOl' 4ia Bc.nniw1& 
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• 
aN REGIU~EA Rt!GINOASA INA~~I~UL A PORNIT LA CONTllAATAC 

Luptele cele mai ert"'le S'" dau I ci sud dp laş' şi Ch.ş~nau 
Homa bombardah~ - Comunicat jalljooez 

SituQ-~i(J. 
~ ...... ~ 

'#" , ·'=ne1-'·' p. 

BERLIN~ 29. (Radar.) - in legă.
ht'ră cu tu,ptele de ]le fronwl de ni~'ul"l't se 
comunică următoarele: In Cl'im.ee.a s'w~ 
drl,t e1'i nUlna.~ la sud-eSt Ş! nord-est de 
Set.'MfOpolaciirmi lociue, kl cun bolye
pic.' ait participa,t ou cowp.: nii şi bata
lioane, fzLlld pretutindeni respinşi. 

La Nistt'ul in!e?'j.or atacurile inamice 
8{leU ek,t ou taria urmi regiment, dUr n:
:;,stenţa t;T1ipelor româno-germane şi 
cm~tra--ala,('Urlle lO1' au pl'm'()c<lt 11UOllicu
lui l;lenleri sânrlerOl1se, Două grupuri 
irU/mic!?" au fost def';mafe prin ('ordramn.· 
ncvre COnl hilwte. O nm~(; încercare de 
!tfM a elcmenfulor m iyte Sf}viefice d.<: a 
ireece fl1l1'iul Râu[i ldilf7CT Orhci s'a pni. 
lmşit ill focul eO/J('('I!tl'jc al {) pârării, ast
r r.1 eă q.tnc{/tnrii (l uni 1//((8 pc crimpul ti f' 
lPlrfă rtpmfll?p l)(În~i la ultimnl om . • 5i pe 
!"rut innmjru] a 'îll('('/'(~'tl () 1!()/.'i"i [lrl/rWI

d(!rc ''''llrr ,~1I'1 fLnd ::/sŞ o/lrit la unrd de 
ra<,i, d" {o('/ll ('on('elltl~ic (17 ((1}ărlirii., ru 
ff)((f(' eli rusii (II/ p1l8 îll or!iu ;le al'fi~~1'i,'"1 
~i (f.pi()(01e de fJ8117t, brtlpriile q('rmm1l'~ 

;111 (UI 1'/in/,f18 }'lldc, ci de (In dI8Irll,'1 în 
rlrr,"u! z;l"i 12 lm!('rii il1(1tl);"e. Aslfel i'l1-
fmltl'ria ioamicii S'!l mfra:,; d1ipă p:er
(/(-ri COIl8irlembilc, () Operf![itll1e qcnna
ni~ d!(Srl in jl.(P1('11Iinmnirlliu:, a (t1,'//t 

ril'opt rCZII!/nt diN{oca)'c(l lm:::c[(J)' de plc
,f.are (fIe il!amiCl/iui. 

IA- (tcea.8tâ ope, (Iţ,c a purtir:ip'ft 
şi arllleria., avii'L! ia ~i nllitâţile blin
date gel'nwne~ In Bp((Ovjna orientală au 
fost respinse deaSC/Ilfnea toate atacuTile 
in.amicului. n'upelc 1"Omâne pomind la 
coninl-alac al( lrbcmt câf:v(I, locali/ăfj 
in direcţ,a twul-est. ' 

In scc[ol'ttl SU(Jjc uZ Carp(l!ilOl'~ trupe. 
le aliate înaintează .'1pre est, la ;'51Id-t'e,~t 
de l\u.fy. La sud de Co[milcFL sari drr.f 
eri lu,p/e (:rdncenc Cil trupele inamke 
curi cu operajiunlle fie flanc auiilCCi'r;at 
8G uprO<l8f:ă liirglt'tea poz,tiilor germane, 
Trupele germane au reziswt Însâ CIt snc
Ce::;; au respins alacu~ inwllic §i au dis
trus 9 tanc1t/'i inamice. 1.:t Iv /l:ilrul su
Perior 2 reg;'mente mamicc ajlf.i'toare în 
stagiu de cQnCentrare, au fost dislocate 
cu 8ur,pl'imZcre şi nimicite aJlI'Q'!pc în in. 
treflime, JntH! Brody Şi !iou;el, cOlltnv 
ata,curile genn,u'lle Jac pr()91'eSc,i'nami('1~l 
li fost, scoş din maimufte pozijii bi,lC 
!()rfi!fcrt.te Şi trupele ger1:nane au în((1n
tat in ndâncime âe ;;',limllfţi knh Din 
cf':r.r/.nlte 8ef':toare nlc fnlJltnll/,i de 1"6. 
8ărit tiu 8e ,<;cmnO[('(1:;(i nid tm C't'etli
ment mai ~mpol'tont. 

fjlelul eomulJiştiJor ~Arbi a 
murit pe front 

, BUCURE..Io;iTI, 29 (Rador), - ('41mannamt>nhd de Că~te,nie al Armatei R,o~ 
mâlltl cOlRunica: lotl ziua tie 2):1, 29 AI)rjiie 1'6 t"rolltul dela Se\'astoIH)l a~a('uri lu
('ale .late de inamie aU fost slărâmateeu fo(~. La Nistrul inferior sO\'leticij au 
in{'ertRt ~i ied să IărgPlls("a f,1lpetele lor .Ie pnd însă t"i\ril ni<,.j un re'Lultat •• La 
nord de laşi inumil'ul Il re,inoit Înrercărlle sale de stri\.Jll]n~erea frontulUI. eu 
forle puterJlice. Aici trupele rontâno--gm'mane, dau IUl)te inver~unate cu 1I1a
mic·\l!. 

In l"f'!1;Îunea )o('lllltătli Ruginoasa inami(·nl a pornit la ('ontruat~ riÎlld aj~t 
de elemente b1in~late. 18 care blindate, cRrl au Înaintat până în oraş au rost diS· 

truse, iar atacul respins. 

Activitatea de luptă În vest s'a mărit 
Bel"lin, 29 (Prin telerlln). - Activita. 

tea de luptă mirită. din vest, Care a I'ost 
cn.nll~lel'i::;tieă pt>nu'u ultimele z.ile, con~ 
tinuă. Se observă semne ('ă se va majo> 
ra, Aeest lucru este vlllahil atât p€'ntru 
::l('j,iunile luptl'i aeriene dU şi pentru răz
boiul naval. CondueerE'a de l'ăzboiU au
g]o,ameri<'3,ni a pus g-reutale pentru mo' 
n"H'nt în(~ă pe atal'urile aeripn,e, Dacă In 
Berlin nu !'le daU an1ănunte mai npropia" 
tI' asupra ră:>:b()iullli RC'rian dus df': pute· 
)'ile l'lpnsene. atun(·i f'nnduzia rl(':.;pre ma
jorarea şi int.('nsi{i('area nun1ăru]ui bom· 

bardiere10r şi vânătonlor se poate tra
g"" din cifra llparatelor doborîte in regiu. 
nile ,lin vest şi cari au fost menţionate 
de en Dlunlcatul german. Contraefectul 
german împotriva pregătirilor de inva
zie şi impotriva bazelor de invazie a brio 
tanit'iln)' ~i amE'ricanilor se indreaptă in 
prima linie impotriv:\ concentrărilor de 
\'aRe rle pe eoaRta de sud a Angliei, Din 

1 
Bl"cst motiv rezultă atacul avioanelnr 
~ele de luotă germane precum ~i a for' 
ţf'll1r nav1:1le. 

Centrul 
sud 

lnptelor dL.l 
de Iaşi şi 

Răsărit este 
Cl~işinău 

la 

HgRLLN, 29, U';P). - Centrul de glavi
ca te <u !up~c,{,r de pe frontul d,~ S"lO este în 
:-l'glUnea dillllC Siret ŞI ~lS~t'u la sud de 
I,.ş.'-'Ch,şUlau, in timp ce !Xl cursul mie· 
riur al Nigtl'ulul a. intel venit a siabire vizi
bila a atacurilor Fo".etice Noi smtem de 
:părerca că prindl'l:! lele cimpuri de bătă1:e 
:1 celei de a duuii. ofensjve din primăvara 
allul 1941, dacă se trece cu vedel'e ve!?tul, 
vor fi in nordul frontului din ră.sărit. Faţă 
d.e această situaţie troou03 ţin'lt seama in 
lT'od natural, că atacurile sovietice de pe 
frontul de sud trebue să serTească in pri
mul rând scopuri de inducere in eroare, 
Este foarte probabil insă ca lllpt~le d-e aco-
1,) formca"&ă int.rod"lcerea acestei întreprin
deri şi care vrea să aducă un succes siră
pungiitor in diret:ţia către Gl'l1aţJ. Pentru 
moment in tot cazul lupta din regiun~a 

Ir..şi trebue să fie luată foarte se:rios. 

Golful Gasconiei 
BERLIN, 29. (Rado ). DNB. - <:> u· 

nitate spc-Ci!a-1ă germană a făcut in tîmp 
de opt zile în golful Gascogne, un pu' 
tel'nic baraj pentru cazul' U11ei eventua, 
le in('ercărî d~ invazie folosind JX'ntru a· 
Cestc lucruri 200 mii de mine. 33 km. ar, 

Concepţia de bază & acestui plan este ni
tI ;cirea intreg-llui flanc de sud german. 
Cllmandamentul german a sesizat aceasta 
d<- mult, Deja atacul forţelor române inain· 
t~ de doui zile pe Moldova, la no1'Cl de Iaşi 
au servit nu numfli de a avea o cunoaştere 
a situaţiei, ci şi că un atac impotrilYa con
centrării inamicubi, cU int~nţia de a lega 
aeţ.iunile inamice încă inainte de desfăşura
re. Trebue să se conteze precis pe faptul 
c.ă în zjlele ce vin se va. repeta această 
intreprindere. Daeă impotriva frontului 
ddensiv dintre Prut şi Nistru DU .'a 
produs ni<,j un atae până tn prezent, iAr 
Vineri şi imercările de străpun~l'e a so
\jetidlnr :împotriva cUrsului infel'lOr fiI 
Nistrului s'a.u limitat la capete de pod 
iu)late, ar·este fapte subEniază părerea 
ncastrn ('ă întrenga ::\"ţiune urmăreşte 
o încercuire a frontului german de sud. 

puternic apărat 
, , 

bori pllaSaţi în mare adâncime sub nive
lul apei şi peste o sută km. sârmă ghim' 
pată, Afară de acea.<;ia au făcut ca~a' 
ne pentrU oameni şi tancuri, izolând e:st 
{{'.I coasta cu P~izic, 

Comunicatul japonez 

neral ja.ponez comunică, ca forma\nlni cpne m curs C!U aparatDrl'i ~a'ron~l. 
Tokio, 29. (Rador), - ~a.rti('nll ,gp,-I ~mlci ~ew-Guint"'a, :ln.de ~'.l11,t lupte .crâ.n~ 

ale marinei amE'ric.ane escorlate de a, In acelraşi timp se eomunlea. ca forţe
viaţie au debarcat in două puncte ale in· le japoneze au ocupat oraşul Tstmg-, 

Tsau, în provincia Honnan, care este)~ , 
nod de comurueaţie foarte importa.nj " 

* ' 
TOKIO, 29. (Ra tor), DNB. anunti: 

In jurul oraşului lmphal au avut loc ~ 
lupte erâncene a.eri('ne !n cari AU ~ 
doborâte 23 avioane inamiCe, . 

Cartierul g'en€'Ta.l japoneZ mai rom',: 
nică, că la Est de insulele Ma'-shall 
submarin jarxmE'Z a torpilat aZi un Iri! 
re port-avion america.n. . 

S'a <-prut ~u"erDu,u: d.n 
Vlehy să la' os1"tpei • m"r\ 
ea.i.t enelf"zi drppt rf"pte 

.ahl pentru .. ietime e 
bombardamentafui 

Bucu~ti S. P. P. transmite: Comen:l . 
torul postului de radio Paris a cerut g'i 
v~rnului dîn Viehy de a lura ostatici din ; 
cetăţenii britanici şi ameriCtmi st~l biliţi~ • 
Franţa drept repl"€salii pentru v1etimtl. 
şi pagubele cauzate de bombardamente.' 
a,er~~,o, 

83 .vioane inamje~ doborit! 
pe 'roDtuI de t(ă~ărlt 

Berlin~ 29, (Rador). D1\TB, anunţăci . 
pe frontul de răsărit au fost dobor3.~l, 
două 7.;.le 63 avioanoe inamice, 7 avioar., 
proprii nu s'au reintors. _-... ... -..... ~ .......... 
Nu se confirmă~.8irt"a misia,., 
nii militare engleze to i urela; 

I.ondra,29, (Ep.l. Ambas~dorul bri~ 
ni~ în Tllcia Sir KnatchbuU-HugeS&: ' 
,..!oDlunică, d11pă cum anunţă agenţia of 
cială britanică, cu privire La. sosirea llT;. . 

rrjsiuni militare britanice in Anik8ra ni . 

se ştie nimic. Agenţia de ştiri ,<tdaugă! 
acestea ca în Ul"D"la acestor declaraţii,~· 
f,)rmaţia laJlStă cu privire la sosi!. 
nuei misiuni militare britan1ce in 1'uro 
nu se confirmă. 

Lipsa de pâine tn 
Portugalia 

Lisabona, !9. (Rador). DNB. - ~ 
Portl1galja lipsa de pâine se face peP,' 
bi ~ simţitoare, motivul este că Anglia, 
St81tele Unite nu S3Jtisfae obliga.ţiuni> 
lor de a livra grâu, sau li'V1"C8.tZă ZMJIl.\ 
cu mari intârzi.ari, Din aceasta cauzăj~' 
dignarea populaţiei este foa.r1:.e mart, 

Mare,a.al Petain a adreu\ 
popalatiei frane",,;e • 
cD"'Antare prin radie 

Vic.hy, 29. (Rador). - După ~înlW 
cerea. sa in Paris, ma~alul Petain a. 
dreSat populaţiei fra.nce7..e o C'Uvântall 
le. radio, în ca.re el ft mulţumit popu\' 
ţi('ci din c.apitală pentru primirea eilldu' 
roa.să. ee i s'a făout. El & avut 0CAZiIl4. 
~ oon'Vingă d~ înaltul spirit de sacrif, 
cht ~ de patriotismul popu1 aţ.iei ~ 
Îi dă putere nouă de a oontim~a lu 

său. BUCUREŞTI S, P. P. TRANSMITE: 
(iPĂ ŞTIRILr~ PRIMITI'; DIN BER

N A CCNOSCUTUL Ş r~F AL COMll'NI
'S'T'ILOR SÂRBI YOKO TCIULOVICI A 
FO.'3T UCIS PE FRONT. _ 

................................................................................ -·"1 

Rema bombardată de 
a .... ioane aUate 

Buoureşti S. P. P. transmitt~: Din 
Roma ~ anunţă di. vinpri dimineaţa 
1'-"ioallP inamke ~u sburat dt>3SUpr a 
OI"3şu1ui llrum'1lnd bombe explozibilc ~i 
incendiare. ' 

, 
Alte homhardiere britanice 

pl'ă l)Uş;te in Eh'f"ţia 

. BERNA, 29. (Rador), (Rador) DNB. 
Noaptea trecută un bombardier britanic 
s'a prăbuşit deasupra ter:itoriu:llli Elve
ţ:-ei. iar echipagiul de 5 persoane şia 
găsit m.oartea. Un alt bomba;dier bri
lanic a aterisat forţat, lar echipagiul fi 
fos internat. 

Pe Nistrul inferior 
obţinut un succes 

trupele g~rrnane au 
desăvârşit 

BERLIN, 29. - Dela (Jartierul gen~ 
raI al J<uhrerului, ina!tul ~Omandam6nt 
:li forţelor armate comunică: 

Pe Nistru} inFerior trupele germane 
au obţinut şi eri noui SUccese deff'nsh'e 
desă.\'ârşite, Împotri"a atacurilor \'ioJf'n· 
t~ ale inamiculuI. 

In spaţial de luptă dela laşi sovieticii 
nu au reuşit să străpungi po'Liţiile gel'"" 
Jlla.JN'! deşi au adus forţe proaspete sus
ţinute de avioane de bătâ,lie. Trupele 
germane şi române au respins toate 
atlumrlle inamke În parte plin eontra.: I 

atacuri, nimieinrl un nnmăr de tam'uri 

defensiv 
bulş6viee. 

In grele~ lupte din 'Ultimele 'zile s'au 
llislins în Ulod deosebit regimentuL ger

man de grenadieri 208 de sub eomllnda 
('JOlonclului Cavaler al (.rurii de Of'f Fritz 
!\ll11er şi reA"imentnl de eavalerie român 
11 dr> sub cnmanda. col onelll,lu i Cberuvin. 

La sud d~ Kovel teren1l( câştigat În ziua 
pJ'eOOdtmfă a fost curăţit de forţele blami
ce risipite, nimicindu-se totodată o grupă 
00 luptă bolşevică Inoorcuită. Printre cei 

2000 de pri7.oni~eri se gL'W-şte Şi 'Dll coman

dant de divizie ~n statul său major. Un 

o'are număr de anne şi material dl' ră~ 
a căzut in mâimle trupelor g~rmane, 1~ 
cluile sângl'rOMe ale so\;'etieilor sUIII f(l8' 

t ... mari' In int.""alul dor,la 26 la 28 i\Jlri~ 
bol~\lwi(~~i au pil'"rdut 105 Mioane, III att~ 
timp 9 avioane germane nu s'au reintot§1 
bazele lor. 

In Italia 011 S'a desfăşurat nici o,atli 
vitate de luptă mai importantă. A\'loal 
de ,bătălie gennane au atacat nO;lpl' 
trecută poziţiile şi adăIJosturile tru~ 
inamlre CU efect bun. ~ 

Ileasupra teritoriilur ain vest aU r , 
Mborite eri 11 avioane inamjre. 1 . ~ 

Societatea NatÎnr,ală dl" Edj',ură şi Arte Grafice .D~,:ia 'J'miAn;\" TTJ'1:""'O'IrA I" Bul. Rl'gelc Mihai 1, Nr, 4, inmatr, sub NI', 52/11,": 
k-,retar de red~H'ţie reJiponsabil: DORIAN GROZD~"'l. 

l;! ::: :a Reg, Of. Comf'rţul'Ji TI1Tli~~ 
Tipărită, la 2~ Aprilie 1!!+\: 
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