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cari au bombardat Avioanele 
România au aterizat in 'l'urcia 

p~edinrelui Roosevelt, m care se cere 
in mod ultima tiv, începerea UIl()1' opet"a~ 
ţj.uni militare d~ mari proporţii In vest. 
~um şi campania presei moSCOVite, au 
c<mrvins Londz,a ş:i Washingtonu1 că nu
mai inceperea. invazi ei ar putea impredJe.. 
ca. O ruptură făţişă între aliaţi. F ostul ministru al educatiei naţianale italiene Împuşcat. .. Presiunea aliaţilor 

impotriva Portugaliei. • A.inlnte in legătură cu pregătirea invaziei Guvernul britanic a cerut 
pUbliCUlui sA .. ş' Iael. rezerve 

.(J.uaţ&4 politi.cd J ... t1_ •• -D ~i in1iazia., care t('Mtitue PODetuI 
principal al preocupAliior aetua~, ar 

trebui Încadrată in mod IO;,,-le la comeut .... 
li 11I facut asupra operaţiilol' militare, totufi 

oon!otitue 'in momentul de faţă mai: mult 
problemii. politici. -(1 

, Spunem aooasta deoareoo aliaţii uu'.ar.ă 

oest termen de luni de ~Ie. ea o sperie-
Wal'et de e.are insăşi !anL'J&torU fli ., tem. 

liItÎmlltumul dat de Stat in, care BQ se 
ul~l1ne:;te numa.i CU ameoinţări, line s:':' 

eonJirmr punetul nostru de "edere. 
III 

liL 

lJo o~r\'at(Jr pontic din Lisabona arată 
iii ,.scrisoarea lui Stalin, predată aeanl 
\~\a zile preşedintelui . &oMe,'&lt eere 
mod nltimativ. INCEPEREA l!NOR 

PERA].'IUNll\IILITARE VE MARI PRO· 

PORŢII L~ V~T_ DEASI<.:l\l&""I CAMrA· 

i!l 

O 

·ti IA PRtSl!;1 MOSCOVITEt AU CONVINS 
LOSDR,\ ŞI WASHINGTONUL CA NU

MAIINeI<.:PEREA INVAZIEI AR PLTEA 
IMPIKDECA O RUl'TLRA FA.'fIŞA iNTRE 
ALIAŢI", . 

, 

11 

Faptul că Anglia a inooput să a.meninje 

&t&tt>-lil neutre şi Înooat'~ă RSUpra lor re
p.resalii de ordin economic, ne do,'ede~te că 
ltimatumul lui Stalin tl al'ut O)&l'ec&rtl 

~t, Pentru a tret-.e Anglia insi la acţiune 
re l1~voje neapărat de sprijiua) tlrilor 

lIeutre şi in special de Turcia şi Portugalia. 

a 

'lur<'ia refuză si iese di'l neutraUt&te şi 

lleesta este UII act politie ext.rem de impol'

~nt ~eotru r~Qltatu' ae~nt"i l'izboi. "ce
lIş !qel'U îl face ,i Portugalia. 
Dacă ~ituaţia va pel'.lista si. rimină. ace-

Ia§i, Anglia va continua probabil - cu 

ltate aml'nintărUe de ruptură ale lui Sta. 

Ibl - să a.mâ.ne ca.t Ulai mult inva.1.ia. 
'\etasta nu lnseamnă. insă că. f'..erÎnania 

~ODsideră. posibilitatea unei ÎJJn .. zli. Din 
,tontl"ă ea ul"Ulărl'Şte pregiî.tirile ei cU toată 

t
~ntia. 

. III legăturii. eu a~sta pnSR arati. că: 
. rtăw I"u I de cuvânt wilîtar german a vor. 
t del.pr .. remal'Cnbila deplasare a intere. 
lui opiniei publice inte~ţi()nale tk-Ia 

tul do ri."lărit la e\"fmimentele de pe 
ilai • .l\iu numai oolUllod":mentul genn&n 

~r\'i pregătirile de iDVa2..ie ale aliaţilor 
... ,-e~t, eu cea ma; mare tlt.f'l1ţie '1 la mă-

riie dictate de iinprej'llrări ci ,i presa m. 
. ,i ahl~ri{!3..nă se OCUp1. tot Ulai mult 

. t~ma invaziei 

~te elar, de~'ari purtAtorul de cU~"Ânt 
rlllan, că Soviett"le D1I ~ Dlul~~ eu 

bepl'ind~re& eşuată dela CaMin~. Suc

~ Ilnei iJlvazii depinde bJ mare parte de 

, tul de 8Urprinde~ şi ~bUitatea 
lln SQrprinderi o gă.~te, uQrtătoru] de ca· 
ft ~_de(jată În fi1.9dinl adnal 11.1 tehl'lÎ("IfIJf 6P 

7''''111 " . 
4!ţijle " ... -oastn Canll-Jnlni ~ă. toa~ 000· 

lI~re rmej lu\'uiL 

ISTAMBUL, 19 (TP). - SAMBATĂ DUPĂ MASA. AU ATERIZA'J. 
FE TERITORIUL TURC CATEV ~ AVIOJ-l.NE AMERICANE INTOARSE DIN 
l'R'UN ATAC DAT IMPOTRIVA TERITOIULJLLJI ROMANESC. ESTE MEN
ŢIONAT CA REMARCABR. FAPI'lJL CA. PERSONALUL NAVIGANT OOM. 
PUS DIN NEGRI DUPA INTERNAREA LUI A DECLARAT CA NU AU 
FOST LDfiJRlfI DACĂ ZBOARA. DEASUPRA DUNARU SAU A BOSFO-
RULUL . 

JiovannJ Geatile fostul ministru al educatiei nationale 
italiene a fost impuşcat la Verona 

MlLA.;..·\iO~ 19. Giovanni Gea.tiJe, f08t mi-
4istru al edQC8.ţjei nationale italian, ea.nos-

cut (I](J(!o;Of ti OQI de ,tiinţă, " fost împuşcat 
la Veron&. Gmtlk s'a D&.."CU" ba 1875 şi a 
fo:;t autorul reformei fasciste a tudtA.mân-
tuluL .... ': .. 

BUCUREŞTI. S, P. P. transmite: Din 
Roma se anunţă.. că asasinarea lui Gio-

va.Di Gentile preŞedintele Academiei lta
hene & proliuj) o..nare CQIlSl-ernare. 

GenUie era. o personalitate şi un mare 
savant. Presa. (1111 Roma. ii consacra pa
giJli întregi.. Of'cioauJ. Vatica.nu1ui Obse.
vatore Romana publică. un a.rtiool în 
cadrul căruia apune: .rAcuN din notl 
sânge, Tragicul aC€s'tei morţi dovedeşte 
că orire sentiment de pietate & pierit din 
sUfletul oan1enilor". 

Majoritatea deputaţilor canadieni de partea IrJandei 
BERNA, 19. DNB. - o coresponden~ 

ţi din Ot1:.awa 8.rrtUlţă că guvernul ca..na.
dia.n s'a ocupat de nota trimisă de a.llgler 
americani ţărilor neutre. Nota trinililă 
rr:'andei a dat loc la discuţii Violente in 
par1a.mentul canadian, deputaţii fiind, in 
mare majoritate, alături. de Irlanda. Un 

cte.putat ca.n..a.d!iIa.n a. declarat că aliaţii au 
pornit aceSt războ~u pentru libertate, 
care este eu mult mai, preţioasă. decât 
silire& Irlandei de & inWa in războiu, 
care ar înSemna stirbirea a.ce-stei liber-
tăţl. .. 

Independenta Bulgariei nu se poate mentine 'decât cu jertfe 
SOFIA, 19. (DNB). - Preşedintele I prin cele mai grele încercări din istoria 

cOll8lUuJui de mUlişlri al Bu;''ga.rieî. Boji.- ei. IndePendenţa. ~i Uil1itatea Bul~ 
loff a rOstit un diSCUI'$ ,in care & deCla~ nu se pot menţine decât cu jertfe. Bul· 
rat, între altele, că Bulg.a.ria. trece acum gari a. va suporta cu tărie 3.(!este jertfe. 

Studeatii medieiaişti d'D IaşI vor a Yea o .ea'UDe 
tip pxamene Ja Alba Jqlia 

B u cur e şti, 1&. - s. P. P. trans
mite: STl..1DENŢU MEDICJNIŞTI DIN 
ANIl5---6 AIN IAŞI SUNT INŞTIIN
'fA TI CA INTRE 20 ŞI 30 APRILIE VA 
A VE,<\. LOC O SKSIUNE DE EXA· 

l\U1l\'E. 
EXA.'fENELE SE VbR 'fll'lE LA 

ALBA-IULlA UNDE JŞI ARE SEDlt,TL 
FACULl'ATEA DE lUEDICINA. DIN 
..4 ŞI 

Senzationale amănunte in legătură cu pregătirea inv3ziei 

de apă 

B q cur (II şti, 19. - S, P. P. trSllS-
mjte! Din Londra se aflA că guvernul 
britanic il dat Un ordhl prin care Ctel"l'I 

sen;f'iilor publice, instituţiuniJor parti
r.ura.r~ şi publicului să faci cit mai mul· 
tă eeonomie de apă şi să aibă permaJle.nt 
rezerve de apă. 

~ehlmburlle comereiale alo 
S~atelor L1n t te 

Bucureşti, 19. - S. P. P. tra[)smite~ 
Ministeru:l. de comerţ al Statt>lor Unite 1 
pllbli0at o statistică prin ca.re ar,~.ta că 
'Jehimburil~ comerciale d~n ~ursul anului 
bugetar expirat Sf> cifrează, în ceiac~ pri. 
veştp. comertul extern III Statelor U'1Îte 
~ 147,,900.000,,000 dolari. 

Presianea aliaţaoi" ImpotrivA 
Portu'ltallel 

B u cur eşti. 19. - S. P. P. tmos 
mite: Hin Lisa!)oua se află. că in .. nou 
notei adresatA stat-t"lor nffi..lhe de lUar~ 
Brita'l')ie se observă o vie at:thitate polJ~ 
tirA tu Portuga tia. 

86 crede că in ci,rând ~'& ÎnOOhl t"xpor .. 
trul de cărbuni englez în Portugalia.. ' 

IncurAad Tur"'a V4 t411paQde. 
ameninţărilor alhtţiJor 

.. Ankara.. 19. (DNB.) - Guwmu1 turc 
s'a. ocupat de nQta de amenÎ'l'ţare, 'ldrAr 
sată de anglo-americani ţărilor n"?'utre. 
Şedinţa guvernului a fost prezid1 tă de d 
Sal"acioglu. Ln această. şedinţă a fost 
!ixa tii a titudmea Tu rdei în Comertul ex
tern. Se CI'ede că răspunsul la nota atlg'lo
amelica.nă Va fi dat de guvernul turc, tn 
cursul acestei săptămâni. 

O conferintă a l!Qvernelor 
in exU 

. Londra., 19 (Ep). - Gllvemul polon 
în exil din Londra va trebui după cum 
comunică "Da.ily Telegraph" s.i invite 
diferitele guverne în exiJ din Eu [': 'pa la 
O conferinţă. Pe program figurează ("0* 

ordonarea politice! guvernelor in exil 
}SerIUl, 19. (DNBJ - Un observat.o!' Anglia, punctul culminant. La. Lisabona faţă de marile puteri aliate, Uniunp& 

politie sosit din Lisabona & da: ama. se crede că ziua Începerh operaţiunilor Soviete1or, Amerie1j şi Marea Britanie. 
;'unte> senu..ţiooale, CU privire la. staroa lui1itare în EJuropa de vest est.e foarte In cercurile politice din Londra nu "e 
~t'~tuală a pregătidior de invaz~e ale a:~roap'&. Această se confirma nu numa.i erede in reaiizurea a(~estei ennfprlnţe . 
a·,glo..amerioanilor. Dupa illformaţiuni1e (ie incordarea mHitară din tr.tăru ajjatiţ Este probabil că această propUD('re Il 
culese de el din iZVOare neutre, demne de dar şi de desfăşurările politice, &~rlsoa. fost lansată de guvE'rnul polon in exil 
i.!cred.ere, ie-bra mvaziei a atins. in rea lui Stalin, predată a-cum câteva zile numai pentu a.şi mări prestigiul. 
~~ ..... ~_.~ ......... -.~~ .................. ~--~--.. -
POTENŢIALUL DE MUNCĂ EUROPEAN 

(ESS). Mishurea nwbiliziriJ forţelor 
produ~t.i\"e europene linea Înci. înainte 
de izbu('nÎrea rizb()lului de probkm\.eloe 
dominante, fiindcă. s'a do\"edittot mai 
limpede neoositat'eade' a se' asIgura, 
aoto~a.pro"·izionarea europeană. p&ntru a 
se ajunge la o independenţi tot Mai 1Oa.
re. Războiul a putut deci si. desvol"t.e o 
evoluţie deja începuti. Pe lângă mobili· 
zart"'-8 tuturor materiilor prime europene, 
joacă un rol decisiv mai eU ~amă intero 

vantia armateJ<tr de mun('.iti~ri 9urnpooi. 
Jhr:i file 'pune Mi inl'lmfdi Axt"j tIU Pf"n" 
trn rin("lf"N'Il a~('S'ţui "b:~/n h'l1llt mai 
multe milioa..n., de" oa.meni, se poa.te 

răspunde ci raportul de populaţie al 
Gel1l1alliei, Japoniei şi aliaţilor lor este 
in situa.ţia de 9:11 faţă de inamic, filnd
oă Germania., JaponiQ. şi ţările aliat» 
dispun de peste 850 milioane oameni, pe 
câtă vreme adversa.rii pot folosi 100 mi
lioane. Diferenţa este prin urmare mi .. 
('1. Ea dispare compleet prin următorul 
fapt: inamkii şI-au risipit forţele de 
muo{'ă pretutindeni în lume, în timp ee 
Japonia., Germania şi cu el .. Europa f11s_ 
I>un M ~ţii inf'hise Ml'@ ra~ pOSlhili.. o
a~ţiun.- (·f'tItrfl.l~ şi eOlleentrati. a br8~ 
lor lor de munri. 

R&p<lrtul se schimbi. in favoarea Axei 
şi dat·. privim numărul speejali~tilor 
disponibili. Massa muncjtoreastă are 
sp6Calişti in proporţie de 60%J (le câtă 
vreme cifra acest()l"a atinge la englezi 
numai 31)1~7t) şi în Statele Unite ceva 
pt'Ste 400/0, Axa şi Europa se găsesc 
astăzi intr''O situaţie mai favorabilă de
rât in primul războia moniHal. Pe atund 
numArul lueri..t{).-ilor din întreprinderile 
germane rJ~ annament 8. s ... .ă7,ut fie Ia ] 7 
la 13.6 milioane, În timp 00 in ră,7,oojul 
l'Il'tllal {·ifra a l:reS{'ut fl~ fa Z,1 la :'~;~ mi
HO'lnf'l, proef"S rl ..... \· .. !t!ti~ pro~l"esiyă t"&>t 

re este lleparte de a se fi tennina.t. 

~ ; 
il 
n 

ţ~" 
,.~ 

.' ' , , , 
~! 

.'. 



.1 

1 
I 
) 

I 
j 

I , , 
" 

1 
./ 
I 

j 

:ii 
{; 

. t 
I 
I 
i 

I 

; 1 

, I 

"i 
! 
j' 

ii 
li , 
I , 

., 
i 

Pt.&. 1. D A ~ 1 A '"ne ..... n' :4."prnle !9« - . __________________ IW ______ • _______ ... _.~.,.. ••• J ______________ .-________ ._ .-- --

DIN POLITICA NOASTRA AGRARA r.SEIIDftecGiiomică 
Politica agrara românească, ad. că.rei trta.rea, canaliză.ri, drerutjuri ~i irigaţii, I'ultura româneaseD. de jocul hazardat al .!-,. ___ ===_::4:_===== 

Gbl.ec:t il formează. măsurile oe a'au luat în~ucerea îngră.şemintelor chimice, bancherilor străllli. _2_9"_ tt_ .. c ,,=_., - .-.... --
pe1lo~ ema.llIC~pa.rea. 8CQDOIllr.iei agrare educaţia profesional,i în masse prin pn>- Armonizarea industriei. CU agricultura r. rm. ne 
fi a aoeJ.OI'a. care o slujeec, & Cl.l!llOOJ::Ut o ~~dă agricolă, etJC., etc. este o probl{'mă capitnli şi va trebui cm. • 
evol~ţie a cărei curbă grafică 8. provo- Un alt ja.:'On din drumul emancipării atât mai mult să fie rezolvată cu cât 30 Aprilie 
cat serioa.se ingrijorăl'i. Şi pentru a. agriculturii noastre. îl formează politica prin ea se pune in joc poziţia. noastră ca - Data pân<.i ca/l.d Se pot face sub-
fiQOllta o bună :;tare cel puţi.n relaLvă in propr;etăţii funciare, care trebuie rezol- ~Tat europe-aR. scrieri la 1 mpn~mutu,l Reintregirii, în 
viitor, este bine să vedem ce s'a. făcut vată în Sensul d€6'Voltfu'ii unei proprie- O problemă foarte grc~ va fi modifl. baza bonurilor de rechl.Ziţie emise de. 
Ji ce ar trebui să &e facă in funcţie de tăţi mijloci. plafonată între limitele a oarea concepţiei etice EL ţi.ribIl~lui român unităţile armatei romane, dela 15 Mar· 
roIl(liţiunile..noast; ... ~ ne.turale. 5---50 ha.. dincolo de care ino<:cpe sau in eare s'au aeumulnt o istOrie de sufe- tie 1939 şi până !a f2 j1'ebruarie 19H. 

O formă de înţelegere a politicii agri- paupetiM.re ~ exploatarea capAa,listă rinţi şi IL c·ărui psih0logie este denatur::' - Până la această data se Va înainta 
cole mai veche la noi, a fost eonsfinţită a. agriculturii. In acest sens se va forma tii de influenţele fatahste ineren"te POZ_l' Camerelor de Comerţ tublr:ml de cortterj 
de obiceiul pă.m.ân.tulUi a cărui voce sU- o ehtă de muncitori, o armată. d~ ţărani. ţi ei noastre politice \.lin trecut, c~nrl ~ in 5 exempl4TeJ intocmit conform af't. 8 
premă. el'rS. l)otru1ul ţării. din mila căruia care vor opune caa. mai puternică rezis- t~~m la :ăs.crucea marilor guterll, ~r~ din legea pentru tdilizaTea personalulUI 
exista.u cele tmtru cat€goru de "proprie- tenţă. contra. tuturor intemperiilor inter- C11, RUŞil ŞI Aus~ro-un~arll: gensraţli1e în întreprinderi. 
tari"; boerii" ,răzet;ţii" sau ~OŞI» naţionale. noi 'Vor rezolva Şi aresta problema. 
nii" ţi;.a.nii" :.au' iobagii" din Ardeal Politica tinan('iar9. ee comportă. valo- Jertfele de a.stăzi. tntrn-eihipând le-gen--
şi ~ii ca.re erau"robi. rifioarea prQd,uaelor &gTÎcQle, diferitele dnrele în~ăptui~i de altă. ~at.ă, ne da~ 
. In a.~a.stii. formă. de stăpâ.nire. ~ t~~ şi mai ales :reditu~. oare va tr~bui drept~l :;a. sper~n:~~ ~()n:a..".le 'r:l1?:oasa 
tul romanesc a produs se,cole dearâ.nd:ul, sa fmanţeze aoestă. c.pera de reorganlza.- cu o ţ,.r<lmme sal1·:l~osa ŞI putermca. 
printr·o cultură eXlen.sivă dealtfel, gră.u, re, eanstituie o acţiune ee V'A feri agri- Ing. NEAGOE 1: ~~lJ!d _ . 
mei, porumb etc., iar Pe întinsul s1:epeD ~ .............. ..: •• _ •••• ..:.-~~.~.-••• ~.e..~ ......... !'+; 
du.nă..rene Şi în Moldova au crescut eail . '. ",. • er'.II,·"!J (f) .,'1..' ri h ' 
vestiţi in tot Imp~nu.l tlll"OC6C. DeWurile . ",'fmfl~ra optre, tt~IUe ~O Ue ~tt"'O'u(3 .. 
erau pline de pomet şi de v:i:. DiIu toa"tă 1. imprejurări mai nonnale premier" 00, a avut umor §., ban.Qmie. ,~oo.r ti ft'u-
isUlrt. noastră reSPiră. un &el' de bună operei ,.F5delw" de Beeth,ctuen la Opera moo.5e momente de prestanta. Este ad-
Bta.re, de mţel~re, de belşug, ehi8!l". < ltOmdnă din Cluj.Ttmiş,ooTlJ Mii insem- mi~bilă, aoomodarea 8'UP14 a GCe,stui 

Dar tot acest bel'şug se scurgea. spl'll nat Mn eveni1)'-et~ muziCal, cultural:'-i câ11tăreţ cu toate persO?'lILffi:le! 'mam·fes-
Inalta Poartă. Intr'o fonnă. ca:re tn. t1ra· eMer ~ " OM mai mare impcn-ta1.... tâw.l mereu kos60itei:aMăf' t.?OCale J:î 
pul fa.na.rioţiior]nUle un asţJeCt rr-w, tA. l>Jl păcate. fi nu num.ai ~ directa 8C6niCe. 
când ţara. ar i!F ,,la sapă de lemn". Wa!hvmţă a aituaţiei de război, eVe1ti- D-na RITT A BTANCru; tn Mţt.rcel-
.Acestă formă • eontim1ai până in tim· I7lentul a fOSt ratat. Minunata operă lina, a avu.t Î'usfârşit prilejld afirmărti 
pul Mi Cu2&. _ !I11007 a izbuenit 8tm- ~lă s'a cântat in faţa unei săli intr'un rol ceva mai mare decât acelea 
~ CI!. ptn marea. reformă agra:ri prea puţin l1OPUlate, entu.zia.Smul cekYr pe oah le cântă deobicEi - impe<klbiJ 
~ 1921 M fte hdlldată. P""eZe'J'lţi căutând tott~~ să recompenSeze dealtfel. Este remaroabi14 muzicalitatea 
, Ap10ehtma • fost ~l.1lQSC'Uti ca. meritele ind:..scutabile ale intregulu.i ~ acestei soprane, dela care ne putem 

forţ! tn stat tj problemele ei. an tCJSt aomblu, $Oli§.ti, cor, orchesrră, dirijor §i a..ştepta la 8'ltrp1'ize plăcute in viitor. 
pu&e temeinic pnma. oară de l.l ~ dW«:tOr de acenă. D. CONST. URSULESCU a fost un 
tLicea.uu care & ~i=t prim& t:mpro. 8paţiuJ redtu nu-mi permite să mă PiZarro inorunt<it şi diabolic, poate prea 
prietă.rire a ţănI.D.ilor in 1864, fiind ia- intind SUficient pentru. a comenta iru.- precipitat in debituJ de proză, dar de O 

spirat din politica germană. a Ca:valenr """'eţiLe et~ in cari abundă pm1itura frumoasă pretua,nţă in ariile rolului 
lui von Stem. eAm:l .... ~ aoeatei opere clasice atât ro structură destul de si.mplu ca factură, dar nu fără 
1.700.258 ha... la. -t67.84O aăteOi.. ,tmaiCală-aramafică, ClÎt fi tU loc in clificultăţi.. . 

Parola. politică .. lUi ~ I~ eA ie1'm"hia t>aWrilor. U1)erturi~e, aceste D. PA.UL ~IAZILU lmn m rolul tână-
r';.ar.a. noastră este em.iI1&mente agrioo- ~kmdide bucăţi de muzică sirnfonicii, rului Jaohrrw, d. IAROŢCHI plin de 
• '. a ~ o epoci de hrpte par'" lITii fi 8cene tU; ansamblu,. ca Cele din în- demnitate în f'Olut mini8tntlui. 
:bment&l"e al eă.tu' rezultat practic, pe Mi8Qare, cond pu)lcări.a§iIor din tabloul D. proj. GHEORGHE PAVEL a di~ 
lingi dema.gogizarea. eatel:oT, a fost ma- al dQilea., insfârşit JinalttZ care reamin- jat în mae,r~tru Jăcând.u-ne să uităm că 
rea. refonnă a,gra.ră din 1921 prin care tt:yte Simfonia a 9-a produc pl«ceri es~ orchestra e:5te mcomplectă. A plăcut 
.'a.u im.pă.rţit ls 1,368,978 ţă.n.Di tiCe mai infeme ca oricare din repedo- modestia e"" care a atribuit orchestrei 
3,269.825 ha.. '*" ootUal -al Opere' noa.srre. m6-ritul reuyitei uV€l-turei Leonora Nr. $ 

Deatunci dupA .. tJpto demoeult, DinribuţitJ feriCit compusă a oferit pre- (intre tablourile 3 şi 4). PubNcul inşă o-
agricultU'ra, ACeStI activitrute ~ică., Maţit crrti.Ytice d.e ~n ni~l exCepţional. a.sociat în aplauze, pe drept cuvânt, diri-
a fost l.L""8Jtă in ~ia ,.joooltrl. Jmber III D-ftJ F'ENIA NICOLAU, in rolul fifU... jar §i orchestranţi. 
f.mţelor", ~ &u II'Ylrlit-o CII ~ -,. abliniat admirabil, in deplina pa- CORUL BARHATESa G foat admira-
eri.aei mondiale. ]a ptltiterie, lingi taUmeat. ~ CI tnifSoaceloT d-scUe artistice, drrr W. Soloul t;enorilor d.in CorUl puşcăria-

TottlI8i, trebute reeaooscută a.ctMtlaI' ~ul tmui rol croit fără consi(ie. şilor s'a ridicat peste prestaţiile Mr-
tea pe 'care Mini~ Ag.ricu:ltn:r1i, to- rttţti d. efeete. ba chiar şi JăTă a ţine male. Subliniez ca joc de 8ceru"i halud .. 
fiiIl'ţ.at In 1883, a ctep..o, _ ftlm:! de:rta1 ~ tRUltă .oooteală de POSibilităţile nanta apariţ:.e a puşcări.a.şilor. Coriştii 
de feeundă_ Prin ~ lul10caJe C. Mei ~ ttOrmale_ D-8a a înfru.ntat. cu au reuşit să fie, Ceeace ar trelmi să fie 
merele de agricaltcri jodeţelle fi Ocoa- Imdt cu,f'aj dificultăţile partiturei, învin- totdeauna, ACTORI. Meritul acestei reu--
lele agrIcole din fteeare plasă. au forţat gdndu--le.. şite. ca şi al celorkilte scene de anSQ·m-
In timp re..1e.tiT ...u!\ ~rţia tradiţi'ilor. ~ lucru 86 poate spune şi de d. blu" trebue atribuită d-lui PU IV M AXl· 

Integnlre& In l'hdol atat~~ modattJe IULIU ANDREESCU i1! Floresfan. Aria MILlAN. un di'f'eetor de BCeM îndrăgos
agricole S'& Î8C1It priD tntitI~ > CIOeeG CI Înch;soorei, care treoe dela ~ tit de tf\Ltr'U, ale cărui eforturi de a ,..,.. 
8i:itutulu:i: NEliţtOMl el Cooperaţ1.e1", "In- grăvirea oelei mai negre disperări pân.ă di<XL nivelul speclacolelor noastre merită 
stitutul d.e eercetă:t1lg1'(Dmtiee" şi prln 10 delirul de eXtas în pragul nebuniei, recul'!o§linţă. 
tnfiiDlţarea de fOOII de apeeDi.lthl.1;e de _. pe drept cuvânt spaima tenorilor. • 
to&\le gradele. 0ntdItal ~ leg1fe1'll& D_ Ândree8CU "'a achitat de ea foorte Dar când t'Or inţelege ,mii spectatori ,i disputat politic MI .. pGttlt inter9t!lll. ~,~ au SUcceS un examen pel uve-rturile fac parte din 8peclMQJ ,r, 
putemie in ~ ~ grf1U. deci trebue să !ieasC1l,ltafe la fel ro şi 
I...egea. Conversiun.itd1:a 1~ & ~ D. OON8T. UJEICU, in p,aznicu.l Rac- ariile? NIG. IV AN 
.fOCUI. prodaiI o. ertza dtD 1927-1~, ~~.' • .-.~ •••• -......... ~~ ............ _.-.~ ..... _ ... , ... .. 

~;.gpulber&t ~ftI. ţăranflor !D A C ELA Ş RO M Â N 1 S M 
In prezent agrieuhara ~ ... 

eoordorlată de az:t1oo1eLt leg1i de 
reorganizare .. agrieW~ ramâ:Deştl 
c are însă nu dă o so1:uţie niCi pe dÎ!to 
parte satisfăcătoar.t prOOIeme1or ee le 
pt.nre agricultura. Ea. a !nd:Jegat dtfert
tele măsuri, lmprăştliB.te ~ a. 
diferiţii miniştri, făr'ă. a ~a ~ 
un€i opere sudate ~i rezistente. 

Pentru Viitor în ltimi1l& apaţhtbJt aoea
tui articol, nu putem decât să arităm 
jalcanele care vor marea drtmlul Ce ~ 
buje să-l urme3e, deacum tna:fnte, agrt
cultura. noastră.. 
, In acţiunea de reo:rga.nizare totală .. 
după război, va. fi llIeIC'esar un plan cu 
c.biective precise, c!U'e într'un timp limd,.. 
tat să fie ajunse şi îndeplinite; îrtsi It 
trebuie urmărit cu consecventă si tntr'o 
maonitră fortată Clhiar. ea în' ~ 
9au în Rusia. Problemele care vor fi 
e.bordale sunt mtt~1e ~ binecanoscute, 
Vt'rif1eate de ştiinţ'J. tehn:eei agri'<:'~e, ea 
de eXemplu: introducerea 8emintel'01" 
,elecţiona~, a. animalelor de rasă., mec .. 
nfmlre8. agriculturii, O1'g1!ll1izarea de&
faoori,i produselor agricole. drumurile, 
Industrii flgricolc

l 
comasarea şi eadas. 

năspâutîa tstorit'3 de astăzi implUl e neamulUi rOll1.ânese o nouă. şi puterni. 
ar. ~ către a<if\neul vlrtuţilor lui milenara. }ntele de pe hotar~ll estie al 
Patrie!, pe care îm,rejurările acuale l-au mâ,nat către răzorul de apus al,brazdei 
MţiO'llale, s'a tntâlnjt eu a.celaşi românism, eU aceiaşi stati)l·nicii. dorinţă şi neîn
trieată hotărîre de a salVa cu preţul orie'.lrei jertfe, tl-Upul ogorului stril.m~ese. 

Pretutindeni unde se opreş~ convoiul vremelnicilor desrădăcinaţi, sufletul 
Jo-lnicUor îl întâmpină eu înţelegere şi creştinească îmbrăţişare. Faldurile 
inlmiIor se deschid sincer, "ihrând, maugăietor, împ!ctind ginduri şi simţiri pâ... 
ro mal eri necunoscl!te. într'o pânză. de l1;'Op:rn,ţli şi de acţiuni comune, 

Incerrând să cobori până la miezul &!.'estui proces de unifioo,re a conştiinţ& 
kJIl'~ a,jungi direct la certihldln€',a. că. Victoria noastră stă în fol"ţa nemicşorată a soli. 
lInJtăţii româneşti şi că., orieât de aspre ar fi unele clipe, biruinţ{l. dreptăţii Şi a. 
adevărului nu va putea fi împiedeea!tă ni ei chiar de cei care re.fuză să ('readă în 
extstenţa Trui Dumnezeu şi să. respede frunt.ariile legitime"1e altor sf1t.te. 

VASILE 1. CJnou 

, 

Mag'lA':in coloniale şi delicateşe 
tiJIS __ Al ' r ACt" ..... , • 

._-~ .. """-, MIr __ -=--.._~ _____ ~ ___ ............. 

L~_ ~ - _-_~ 

Timi,oara 1. Str. }~ugen de Savoy& 9: 1'lJlefon: 24-59 

Inreg_ Of. lOOg. Com, Nr. 1920 

e e. 

28 Aprilie 
- La Comandamentul H.cgiund I. 

Aetiene, Serviciul Geniu S~biu, pentru 
arendar~ p~unatului de pe un aeI'o
\iram. 

'1 29 Aprilie 
- IJa. Corpul vn. Armată, pentru Vin

derea deseuri10r doe pânză, bumbac, cânt. . 
pă F- piel~. ' 

, 

Repertoriu· 
- Leye.a, Nr. 199 pentru mooj.fiC&'ea 

art. 160 alin. 8, din legea. monopoluluI,. 
vânzări.i splrlu.:ui şi beutul'ilor spirtoas~ 
Şi a. taxelor de consumaţie. ("Monitorul 
Oficial Nr. 78-944). 

- Legea Nr. 200 pentru repol'ta.rea 
pe exerciţiul 1944/9'15 a veniturilor ~ 
impozitelor stabilite întreprinderilor CQ. 

mercia1e şi indu5tr:ale şi exercită.rilm 
profesionale în 1943j944 ~i pentru redu, . 
cerea impozitulUi elementar datorat dt 
micii propri€HLri agricoli, (Monitorul 
Oficial Nr. 78-944). 

- Legea Nr. ftOl pelltnl...modi.fiC4l'e& . 
~ completarea. dispoziţiuni1or legii pelI' 
tru a;;;ezarea eontribuţiunilor dir~ 
asupra veniturilor. (Mond.torul Ofic)i . 
Nr, 78-944). 

- Legea Nr. !O! pettl>tru modificaJ'8 
şi completarea dispoziţiunilor eodulu 
de procedură fiscală. (Monitorul OfÎCil 
Nr. 78-944). . 

Mişc~lFefl firmfl&l 
Industria de Uleiu S. p. A. în licit 

dare, din Arad, TribW1la.1ul Arad, S€C?1 
IIT_ comercială, a. diSpuS radierea fim' 
în registrul finnelor. 

Conooc(h-i.. Societatea Anonimă ~. 
mână de Telefoane. Bucureşli, a tom 
cat adumarea generali brdinară pe ziil 
de 30 Martie 1944. Gapita1 de ' 
3,300.OCX}OOO. Fondm"! de rezerv; 
1.850,730,9271ei. ~neficiul anului 1911 

416,181.374 lei. 
Banca Popm-ală, Institut de Credit 

economii S. p. IL. in Oa.ranseb'C'ş, ~ ţ: 
adunare generală ordinară şi extraor: 
nară in ziua de 30 Martie 19 .. H. In oI'! " 
nea tm zi eSte ţti modifica.rea statutul' . 

Cotl'tJOOări. Centrala Morarilor C: 
România va ţine a.dUlmll'ea generală a 
dinari în ziua de 20 Aplilie 1944 a 
BucureŞti. 

- Firma ~,8ânmiclă.n&«, Bancă 
~r~dit ~ e('onomit S. A. tn !i<"hida.re d • 
S:1nnicolanl-Mare s'a aprobat bilanţul: 
1912 cU o pierdere de 106.548 lei. . 

- Fabrica TextiIă Timişoreană, ! ~ 
ales ea censor dl Packi Me]chior, 
~~oo~" 

o lămurire \ 

Subsemna t'11, in legâ.turi cu artiCOlUl t , 
întit'llat "Ni se cere să. trădăm", <\păt".I; 
ziarul Dacia în ziua d,e 13 Aprilie !!M, 
ulrnătoarele lămuriri: . 

Nu am avut intenţiunea si ating o!~,' 
puţin prestigiul arma"!ei italiene, care ar 
tat vitejeşte timp de 4. ani contra 83'/ . 
torilor no.ştri de ieri, in Mii 1914-1~ 
cu atâ.t :,ma.i puţin, nu am voit să COt: . 

eroismul fraţilor noştri. italieni ln ac\::.\ 
război, de sub conducerea eminenl7J1C: 
de stat dl Benito M\..t3so1ini, Ci m'9J!l' , 
rit doar la un caz cu tifoul izolat, ~ ţi " 

surveni în anuJl}ite împrejurări in oriCl 
mată. 

Cazul de care am amintit in art, 
meu. s'a petrecut pe la sf1irşitul rit\X' 
mondial, când armatele, tn general.' 
abos-ite în urma luptelor, cari aU ;1;, ,. 

ani neîntrerupt. 
Dr. Victor Răd\descu. al 
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anului şcolar la Oraviţa Incheierea 
ii 

L 

P ATRIARHUL ŞI ORED1l'fO.IOŞII. Ca
vin1ele L p. S, Patriarhul Nicodim 

.. Biserieij Ortodoxe Rom8.IWl, împ1'tJWlă eli 
toţi mIriarhll ei, sfă.tu.u;e pe oredinoto,ii 
Jomln.i si ~,ea, lăeaşuile Domouhd _ 
_ iD.ima OO1'&tă fi jn1lAei.raiă să iDalpl rq,.. 

pea..i str. Tatii 0lIl ~ ~ .. 
~ _ dai .. jntonal Si.- tit RJeI,e 

peIe aJ,e vlepi noestJoe ilstorke. Intr'adevk 
.. es:bstă un îndemn mai oportllla lliA l*I'" 
.. m .. l'ilol' păBtar( al ~ioIl .....tre ..... 
lAt a.oest&. Itom&nul ... .. J"IIpt atcdc:Mktl, 
Năm. .. nml~ Dl De1A ~ 
~re. JUd. prta ... ~ .ttor .. 
~ moderne, .-. ~ '"" MIw* .... 
1W ...u D1I lIIJte ........ ~ _ 
D ........... -i .. romAn! .. f_ pU ....... __ 

.,..,1'8 CJI! ~!» ~ ,n. -. 
~ al V9int- lAIi. • ~!I& toiaJA 

• dilDunieet .unf'~ pentna ~" lIIM'i 
fii. ~indlnt min~tuttoa. ... ~ romAa 
eÂtI purtătoml tai ~ ... ~ 

.. td~~~~~"u-.

..,.,. • forţA de rezfstll'Jnţl In fa1a ~ 
~ şi G forţă de ~~ ... tap. ~ 
.onba'flOI' aprm-. . . 

• 
A VERTJSMENTEI..J ENGI...EZE. 1fW 

. 9I1ati Locwlra a atru a.&en14 lmnii. 
... ta DU lo~ decât obieet.lve)& militare 
" ftr. CII t.otlll rar şi aama.I lIntD.mpJAtor 
~ eite • ~ ti ~tA viaţă 
_ Gal P6ftienJar, ~ oopU aevlaovat &t ~ 
.. Pntt li bMl~~ ~ .. 
_ taItal alta ţd CII totul tragW.. ~_ 

.. 16, el pIloţft atliglo-amerie&nl d18~ ea 
• arPe populaţia .... .. Jl'II!IJtoat aceea 
... _ p~ III apIIIpl~ ob~r 
..mtare,. oi eriee populaţie, pe -.re el • 
.....,onnă la ohi!eoti'Y DaiHtaI'. ~ fie
..-a, ei. un bombaldameat &Unge iD.UYnpIi.
... " vieti ~ de ohiecti~ milifaft, 
.. DII ÎD~lege nimeoJ. " _ perm;te su
... ti coo.ştilDia - la ~ palp1tl .... 
... ele .uanHat8 - .. tn.gi. dinadins in 
lI8IIIeDl, li m.itr&1ied .. d'1IZi!n8 copii &iu
rIII de ~via tiin eer'. A~r~tele, en
p.e, 1ftndcA _ l!IIIIIt sineoJoe. fiind, -

pea1Je, pre. ofid&1e - apa.r ea lIimllh! (lIIlMle 

• ~ ewvtn~ JOtUe, prht ear. pu
Iftaa ...... angI~ IaMlil'ai .. ,. poto-

.... cacetuI ele aev:r.ăn1e, OI fIIO forum

.... III ei. Scumpa lIOIMtră ţa.ri\, elt este 
, • de mmaovati. fa1ă _ pil<-ţH coIoraţi; pro 

WIniji dbl r:ue1e marelui imperiu. şi cu 
t6ti. neindura~ nimioose aoeşU .. soldaţi ai 

..,.tăţij Sale" vi~ IPllpândt ale 00-

plIlor, femeilor şi nebel~or români. 
Caal 8e V1l desviJtOVă.ţl AJomata AeriaDl a 
~ţll Sal~ dA aceste voit. orori, IIă

~ ca prentedttare ti fIl'1IZime lIlwna.ni ~ 

• 
S 'l'ARPml:A TA..I..JU.IUICL I.utoritatea 

ltom.â.nească. ~Ud cu UD simţ 
patriotic netnmw-ut IISIIpra ordtnet 5C)()Ia.le 
II n!Lţiona.1e & I'&pe.tat Jtot.A.ri.ri1e Justiţiei 

-' PfJChp.easni fnl ~ pe ~l'Il. -rt 
II. timpul aeestor grele zUe ....... JOCIIÎ'n
"'1'& oamenlJ.or şi. le pradl fld. ooaştfiDţA 
li ~lna.re. DlLoi ai lDtreba pe lUl llimplu 
eMiţe&n, ee crede el despre penalitatea. ce 

• merită tBlharif el ţi-ar rlSlPUJUl;e. el este 
)lQţin o moe.l'te pentru o ticiilOfie .tit de 

firi seamăn. Tillutral. ~ • bieaa. ea 
taeallll, ea bestia cea fără de n1HDt\ profită 
de neD.Qroclrea. semenului MU pentra a-I 

IIeJIQroei şi mai mult, lOeIiti. lntr'adevăr 

si. fie pedepsit in &fa fel, bwlt .. MI ca-
tremure şi oasele dJ:n el. Dar tâlh!i.ria ba 
Imp de ră:&hoiu Şi in timpul &relelor inoor
tări nu este. intâ.i de toate, o Grimă romi.
Dfari. Dimpotrivă. in timp aspra romi.
auI se jert:teşte pentru. semenul sA.Q. neeum 
--1 jefuiasci de ultima hn haină sau 

--11D., salvat din intâmplalle. Tâlbarii s~t 
)le chept eoD8klera,ţj orimiaali de ldat. 
.fti.ndci împreună eu. spionii, ca saboteurii, 
tIII a.tâţătorii la 0Ill0l'Uri fi la cIlrrordinL ei 

&tacă oJldIoea na:tf,fti şi. • ~tH fi sI'" 
~ forţele spirituale ale poporolui. Stir-
PJrea tâlhă.riej este Inel o pran~ a qrdi. 

'" fundamentale, a ordin~ care oonditio
lIfIa'l1 viata noutrl de stat !!It viata soei&-

Cu pr~ înMe..erii ~ Par. I " L Cf.ure. VI. aa ~ .. tn.t.z. 
lloeul .. Genera.l Draga.liDa" din Ora;viţa & lll8Dte <::::rai DOC fi Baladi .. C. PGI'1mt". 

organizat o frumoasă aeri:l&re şcolară ta bMcu. 
ala Teatrulu.i oomtmal Au participat Duplee d. ctirecior C. 0Eltl, ,..,. o ... 
profesoru, ~evii fi pă.rinţit aoeston. .mtJ. dare !le eeaml .-pn. a!IIlIlat -.pl. 

Corul liceulUi de sub ooodu.eerea. d.lwi r8t, .. pr~ • tmpl.rţina preadl-
prof. N. Sasu a eEeeUtat ad:m:ir&bile ... .. tndIţiooale: a. VIn, aJlrlţl ca-.. 
teee. gb.e ~ L DI16rln lti.ha.i prem4:aI 

Elevul Şaoea lI[." vnt.. a recitat n. Balioa (;1,.eon:-he preaUul m CL 
Umba noastră ~ DI. :Mate.riei. 1. Mihai \FIL..a s. Ca.ti8.l!i premJUl L Qleorg'be 
al vrn. [)Qtna de :Emt~ iar TraIA 8tmu ~ n. Dlri.'be.nţ A1e:Ei m ... 
B"ira 01. vn, a recdtld un t~gment dbJ. YI~ Sl!'bu 4'Jh. proemi~l L Gordari T. IL 
Satira m rie EmJne&l:ltt. Elevii S. BoJbe.o fl P. Clu~ preJXdul m. e1. V. tt..ga 
.. vm, ll. 01ari1t vn, ,.... L. ~ Y\oftl presMlll L el. XV. J'an <a.ape 
~ •••• _ •• ~.~ ... _.-.~.: • .:::.::-.:..e~_.: •• ~ •• ..-~_.~."_._~--. -: 

o poruncă a ceasului de faţă' 
Cu wa.tl gl'eutatee. timpurilor priA 
~ treremJ eu wa.ta stxa.\1Ll.J.D.ţa. d,-!,us& 
de oonauoa,\.Ol"W lirli !;Ii Uuvern., c& tie-
oa.re oetăţean ruecc.stul pă.mAnt româ
nesc să alba viaţă cât ma.i lipsită de 
griji, se găsesc unii oameni cari, din lip" 
eA de ael'.ozltate ş.i mai a.desea. de ocupa.. 
~ier să se ocupe cu vânturatul svonurilor 
şi al vorbelor goale, crezând, oi prin aata 
serveso intel'esele ţârii sau soeietăţii 

Nu ne gândim la situaţia lor. NU 
avem nici un fel de apreoiere asupra se. 
rio:zitiiţii Sau neseriozităţti lor. Ne gân
illm Insă (/11 spaiml la riul pe eare Il pri· 
cinuesc altora. 

Nu este nimeni dintre noi fără greşa. 
!ă, dar tot Ma. de a.devărat este ei avem 
datoria să greşim cit mai puţin şi sli 
lncrlim os ŞI semenii noŞtri al fie opriţi 
de a. greşi. Sunt aoeşti. fleoa.ri, M8!;Iti vân
tură vorbă, oameni <"ari cu vădită inten· 
ţI' gre:fi:e8C. Şi daei greşa.~ lor ar 11. DU" 
mai a lor, incă avem datoria să-i 5:mpie
deeăm s'o laeă.. Dar oând aaeste mor.!j;jti 

da vlnturi plaa.vi 8IlDt prietooi do ~ 
pentru mulţi aLţLi. aVun datoria, ~ 
oprim cu (lea mai nota.rii.tă. tari;; Ue a ~ 
lucra. în IIlLujba răului • 

lata dar Q poruncă. a ooa.sului de faţă, 
Să priponim in la.nţ~ri grele svonul, SV,," 

nul dalU1ător. Să le~ăm in funii grele 
vorba goală, minciuna. groec>lană.. 

SA ne gâudiIll cât riu poate, să. adaei 
o minciună noei Singure persoa.ne, pen
lruca să putem mă~ura in toati tntinde
t'ea lui răul pe oare tmii profesionişti ... 
minciunii îl adu.e soc,ietăţLi, Ţării. 

Âvem. defti datorlo., dela ee! dint.âi pl0-
uă la cel din urmă, noi cetăţenii bu:oi ai 
a.cestei ţărit să. pr inrlem şi ai. legăm în 
lanţtU1 grele pe aei oari aeamăni min
ciuna ,i destrămarea in şu.flatuJ. ~ 
neam românesc.. , 
Să ne iIl'frânăm pornirile păgu'bitoare 

"Pre mil'J:('oÎună şi 'V'Ot'bi goalĂ. Indemn 
spre muncă sănătoasă ",U braţul, cu. VOJ'lO 
ba cU gânduL . 

Iată ponmo& oMJ!.1I1ui de tati. 

o IăudabHă initiativă muncitora3scă la Reşila 
De mw. 0lW.!.e luni in ~ţa. fUD.t;ţio- cărei zile de 0W'S0 va fi saori1icati ~ 

n.ea.:r.a. Ulll lllilJ.&1oiva la.udli;O:t.t& a \UJ'UÎ ţiona1 .. pa.triotio şi profeaio.neJopraotie. 
grup de lllllJl{)j:tori caJ.itiC)8.ţl dela. U. D. R. Inceputul l-a fă.~ut să.ptă.mâ.n.a tl"eoutii.. 
un curs a.e matematică.. t-este o sută de lthsuşi d. dr. C. Roşu, care a vorbit IIIIm.

muncitori, impHrp.ţi în două grupe, cer- Gitorllor din ambele &el"ii despre impor .. 
cetea..ză. fiecare de două ori p& saptămâna., tanţa ,,Astrei". Urme.a.:ă. Profesorul 
câ.te două ore de fiecarE::: aată, C!.U'SUl de Sclvan despre .. Fol"IIl&!'8a Poporului Ro
matel:na.tică pre.tlat oulllUl.ă.voinţă. ,1 ilQDl; rcil.n", ~gin8l"ltl Pa.UI CooArlan, despre 
pe1:i:DIţă de inginerul Iosif ~u. Uşura.rea lucru.l:Ui prin organizare", G& 
Marţi şi Joi a.ceşti lIlun6i'tori avizi (H'ge C, BQlgdan despre "Trai bănăţeni 

de şti.ll\.i, se $dună la Casa MuncitO" cie :seamă: Aurel C. POpovloi, 01". C. Dia.
rea.acă, iar Miercuri ş.i Vineri J..a. Şeoo.. Gooovici şi Inginerul Traiau Vuia"; prof. 
la tehnică. UDR. RI,meo Diisc9.leseu despre .. Eminescu". 

Din iniţtati'V8 Dlni Dr. Cornel Roşu, Alte conferinţe, cu titlul încă. nefUta.ţ 
p'reşedintel~ despărţămâ.ntului local al I vor ţine dUpă.. sărbători l),.n:i,i Dr. L le. 
t.Astrcl Bănă-ţe.'le", s'a adăugit la aceste ramia, .,protopopul Reşiţei Priminspee-
0Ul'SUl"i o mic,? oomplectare. Pentru cât- tor Gh. Cimponer-lu, D. Blaga, Dr. L 
Va timp, ultima. jumătate de orl a fie. Meilă. In~. Ardelean 'i alţii. 
---.. ·ee ...... N ...... - ••• ; a q 

Vase si tacâmuri ... 

H a_ eftine la 
E S 

s 
Timlşoar. IV 

s 
Str. Brătlaoo 17. lAngă 

Cinema ~CORSO" 
Telefon 44-56 
Of. Reg. Com. 

N~. 451119951935 1946 
iiiU laoJ .. la . 

--.. _ii:: * ...... ·......us;a~_U_;tll.I!=Il1' _1I .... II.ri~ liR. ,., t~ ~ .'. j> • .. • , .. \ 

. ...... ~ --
\ 

ptW!liul L Eugea. Baliaa premiul II ~ 'l:. 
1JJiLroea Avram p.remi.ul ID. el. ll.L.& ' 
Gc:rdan GaVrilă premiul L Cepleu S. ti li , 
L L Uortnr premiul il. Petrio& Ioan pr& il, 
Ja:IItul m. I!IL ~ MteUi.u Pavel prem.lul :1 ' ' 
L Polg&l" Emil premini n. Perian Li'Viu il, 

i ~ , 

pwoem.iul m. al. L llWoaiII. Petru prant.111l l' 

L MJo& Cor-kTlan pnmi1d IL Manciu C. ';. 
-. preo.tiul ro.. '1 

Dl. profesor ~ Ma, li. & d:isttibu)t , 
~ .... enm~"~ 
_ celor mai t&leataţ! eltrYi; 

1. :ta~ .. Jll.& ~ I, )MI 
.. ti u..a v ..... , .. 1- premiul t 
pe ..lui " .1 doile .. PI! u-u. . ~ ;" 
Nft pt-,*, II ti ~ ~ :t,' 
1IL Dea---. rIUl Jmpirţlţ dlferţţe 
Jl"lDliI fi ~ • ~ fi muzi4· 
~ d4!I f. aep. Ma.ri& 

La Gtu .. -.::Iul de fete ~ "Regina Maria." 
8IIl'barea de Silrşit de .. a avut 100 fu 
-.la. -de ~tiiţi iatrun eadru modest 
t;. bnpresf.oDaDt o. wmitoru.l prog:raD1! 

Serviotal tItml ofieiat .. 'părinta)e 
prof. tir. ÂIIll"el Ned., Elen Mălă.1eeeu 
Marta cUn .. :r.... fi Florb Potoe~'I1 el. 
m. a.t\ _-.mat poezii pairiotJoe. Iar 
f'(rtIl ~ ele ~ eoDdu~ ~t 
prof'. N. ~ a ~ c!I.ferrte eormi. 
La urmă do.ra Juli. B1&ne8. Corean dtree" 
1:oare& gilnn:a:zîubIi, vădit impresto:Ql\tă 
d~ vremile grf:'le in e.are ~ l!IeCunO&~ 
rt ~n. lIi-.llnohldi porţi1a • rostrt • 
vibrantă eari.ntare ~ 

Şooala primad (lI'. a-
14 ~a pr~ C. Y'. ~ de S1Ib 0QIţ
~ ~ ţij~ A.unl J' ....... 
Il *Y1lt loa • foa.rte huroouă aeroare 1a 
&are a- partiaipat ~ lIIIIIPW08 public diu 
oreş. Progn.n:r.ul Il fQ8t Ueă.tn!t din 00-
ru.ri pe 3 vooi, eonctLJ8 _ dl. irIT. ~ 
V .si le. ~îtă.ri de poezt1 patriotiee, dam
.uri fi gimnastioă riwnel.. Sau distins tn 
0ll0d speelialla reoitiiri deveI.e Pop Aure' 
1ia, Măne80u NJA fi ~ Cu()Ji.na din 
el.. IV, a:pdi Beldea Matia.. Miu Fetieia ~ 
O1~a. 

Au impresionat In mod deosebit ~ 
ril.e: .. Bata vântu.!'1 şi ,.Fetiţa. orhr.n:''', 
In eare s'a evooat tQ&tă. tragedia rEf'Q.. 
gia.tului ardelean. 

U1t m€'!'it deosebit It l'eViDe d1ui Imrfr. 
ţitor V. ,Anania. eva a d~pQS mnft: 
8QfIet şi dragoste pentru n:ruşita serbăTtL 

~.Gh.M&tNt 
,~ ...... .-... ' ... -... ~ .. " 
Poşta refugiaţilor 
E - -Lut Ca.sandrea din eomaD& OoMl!!1ti, jud. 
Storojinaţ eomuni<lă pă:rinţilor şi :flwţihr 

săi Lu ţ Domnica., I.r.tţ Ecs.t.erin.& Şi Niehftlor 
ei este la ~ 17. _. Pk.. Teodoroin 

. NI'. 14, este bine li ~ ~ .w.. al 

.~ di pe adresa de mai sas . 
~ Se eactă o f.amili& ele WlIfn"aţi. D-ra ::ro
. tmm Lidia. refugiat:ă eau"tl pe pl'l1( de Jand. 
Bal'8'baş TeodoI', tPI'rt phrt. bt comuna. G=a.
R.o,M jttd. Cetatea-AN. Rog pe cei f'e-l 
cunosc să-i comunice că 0.1'& se gă.~ l1l 
adresa aceasta.: d1 Bard Ioan NI'. 11, &ei-

,dt~lIe!CUl Mic~ jud. Timiş-TO'l'Ontal sau m
i boh Ali!xandr:'l, AteI. CFR. Tim1şo&n!l.. 

Ha.ruJm Nlcolal refugiat din Oiminul de 
uceniet: .. ..r. Trata.n Nr. 138. din Cemluţl, 
tJ:ri caută părlnţii, fra% şi ŞO'l"a. Tht.ă Flo
:rea, mama VI!.Sflea., fraţii AUl"el r;ri Vasile 
fi IJOra Vet'ODiC'a. AdNa: Bul. Regina }.fa. 
:rlB NI". 15 Cămin.-ll Nr. 1. Timişoara. 

MilleUti Va.s~ re:tugiat din Cariuţi Sşi 
eatttă pi'irlnţU Simion ~ Maria. din comun!!. 
Zăhăreşti jud. Suooa:va ,! pe t'Udoele Ştefan 
Ungureanu din MihăiJeni, Constantin şi Le
ontlnll. Ung-l1'e&nu din Oemăuţi ~ Gavril 
UguTeanu dln IIlfi sau ~I Teritorial 
SUiCea.va. Cine ţ.::ie oeva deBpt'e ei -este !"Q.. 

pt să anunţe pe adt'eSB: Mil"t'l'Uf;ă Va.aile 
:SUI. Rgina Maria Nr. 16, Clminul de U~
arci Nr. 1. Timişoara. 

Andrei AmhI02:ie. ~ la . Curtea 
de Apel din Iaşi, eva.caa.t in com. Dataj 

jud. TimiŞ-Toron.taJ.., stz.. Principală Nr. 
64, roagă a i se comunica. unde se a..flă 
refugiate familiile: Teodor Tănase din 
COJll.. Nemţ~ jud. Lă.pu.ţ1DB., Ion Ambro
zia din Sooposeni jud. Fă.lciu, Const. Ro
ban preş. Tri'hnnalului V.tui ti Peu&, 
nins Bejan, ziaris din RIoman. 

7asia Ienache? din ~ Str. Ha:IIft.w«, 
Nr. 9, evacuam în Cene:dul.Mare. Jutl, 
Timiş-Tor. t'Mp.;A pe O'\lllOScuţi !';~ l ,.(\. 

mllTljf'.e unde ~ află soţul Dumit:·u l:-nJit
ahe dela 1nmvşe şi bă!Iwtul Dumitru. 
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'! imei FdBLImAJE Cinematograful CAP 1 TOL 
filmeler grandioase 

Ci.iuui 
l.dustriaşi!or Arad 

n:-ltZ "«&&CE 

Cinema URAr;;jIA Arad 
i 

I I 

ii 
: I 

'i 

I lei cm'ântu] apare În fiecare ~i. Anunţuri 
• )N'ia1Me la Administraţia 'daruluj ÎIl Str. 

Hăritetti Nr. 1. h'lefoJl Nr. U-%8. 

Vânzări -. Cutnpărări 
De v&n:mre în cartierul vilelor vilă cu e"..aj 

3 a.pa.rt. 8,500,000, casă in ~entru cu 
etaj 6.;:;00,000, vilă cU 6 camere şi cu 2 
:intravilanuri 6.500.000, casă în Of'ntru 4 
apart, 4.500.000 lei, casă. in centru ps.r
ticular 5 cam. 4.000.000 lei; casă in cen
tru 3xS cameră 4.500.000, casă în centru 
2 apar!;. 3.500,00(), casă cu 5 a.part. şi 
prăvălie 1.500,000, casă cu 3 a.part. 
1.400,000, in Pâ.rneava casă cu loc mare 
800.000, în Bujac casii cu 2 cam. grădi
nă. cu 80 pomi fractiferi 550.000, - 10 
jug, pământ 2.500.000. 6 jug. pământ 
1.800.000. pământ de închiriat 120 jug. 
OfeljÎm casă de vânzare de1a 200.()()Q lei 
până la 2Q,OOO.OOO. Ag~ntu1"a HAASZ. 
str, Dr. 1, Petl'lln. No, 3. Telefon: 22-24. 

Toată lumea 
ra.,e aoonament de ghia1ă la fabrica 

FLORA" " ' Arad. Bul. Reg!'le Fffl"dinnnd Nr. 83. 
TEI,l'iFON 11-41 

a-a IWaw h 

Cinema FORUM Arad 

Cea mai' fantastică 
realizare senzaţională 

Pantero Neaară 
Filmul misterc]or ~i emotiilor tari 

Repr.: la orele 3, 5, 7 şi 9 fix 

• ""110 ., 2 

la:mUliD 

ltildes" " / 

ARAD, Str. 1\1.. EminNiCU Nr. 21. ................... ~ ..... ~. 
~roPI! ;,~ ... ,;:'".ţ;,l;~~5'f:h~,~ .. """;; j, ~ 

LA uni A~nrl E"~" 
" 11 ' U I Itl~U[L III 
ftagazin de stidiri::-, gr.:l!:!url, încadrări de 
tablouri 1ji articole de menaj, cu preţuri 

eftine. 

IR OPR J ETA R: ŞTEFAN HAŞU 

ARAD, P5ata Avmm I::.ncu Nr. 1'1. 

.~ .............. ~ 
n"1911i~n \It,.Ufld. fibiso 

.... ~ , 

TELEFON 23-Z2====== 

Azi! Azi! 
Cel mai frlmos li lIIai drigila, film 

al sezonulai 
ASSIA NORIS -. SILIA SILVI 

VITTORIO DE SleA 

Vânzătorul de ziare 

I 
o duioasă poveste de dragoste ce se desfă
şoară in cadrul fermecător al Italiei 

Vasile Cocos "Triconla" 
ATELIER DE TRICOTAGE 

,. 'MELAMED EMANUEL 

AR.\D, Bul. Regina lIari& Nr. !5. rt' ARAD, strada (X)etiţii Nr. S. 

EI.ica" \ ALEXANDRU IONAŞ 
" ' ',1'9:' Î 'R, OOMP 

A. B A li o 1 U;: ~l ; ..... 
MAGAZIN CU MARFURI DE NORIN· 

llAŞINI DE SCRIS ŞI ATELIER PENTRU 
REPARA'fIA MAŞTh'lLOB DE SCRIS BERG, !U,BUN'fIŞURI ŞI TRlCOTATE 

, .: ARAD, BuJ. Regina Haria Nr. 133. 

~~ TELEFON: 24-77 

Arcadie Friedman 
ATEIJER, DE VULOANIZABE 

A II A Di 

Bw"vardul Regele FerdiDalld Nr. 39 

Suciu Aurel 
ŞTOFE. TEXTILE, FIRE 

~ ARAD, Stl'ada Eminescu Nr. 24-26 
"'\.. TELEFON: 19-23 
1 ,'_~. 

~ ... ~ .. --: ...... -................ <isiE 

GALANTERIE DE ABTICOLE DE PrELE 

(lUBELE PENTRU CA.SlJB! 

!'"' , Propr.: A.. ALEXA.NDER 

ABAD, Strada BrătiaaQ Nr. 1& 

EN-GROS' 

ABAD, Bul. Regina Maria Nr. 21. 

Klemens Henric 
. OOFET~I 

ARAD, :Buleva.rdol Regina Maria 8. 

"RECLAM" 
DEPOZIT DE LEMNE ti FÂ.i.~ 

ARAD, Calea Şaguna Nr. 12-14 

1aleg. Cam. Com. 124!l Fi. 8806/1937. MAGAZIN DE TEXTILE 
ŞI MĂ Il UN 'f I Ş U Il 1 

j ~---.--.=.~.-=.--=.~.=-.-:.-=.:.=-.=-.~.=.=~ 
ARAD, Bul. Regele Ferdinand Nr. ,. 

TELEFON: 25·82 ................. ~ 
.,A lLAt~' A" 

'J.\G.U,li" r' GHETE 
ARAD, ~~. " ~. "meu Nr. 19. 

Sem i n t eri H Alexandru DorvHs 
&eietatea Comercială Aaonltnă a 

A BA D, TELEFON: 14-83 
Thnîşoa.ra! TELEFON: 34-70 

OL-\SORNICAR: 

ABAD, Skada Melianu Nr. '7. 

Telefon: 12-32. 
Cinema de premlererO:l şi PI'OeO

ţie ireproşabilă, 

AZI! 

Un film unic ca.ptivant. dramatic eu 

Viveca Lindfors 

FEMEI DESCHIDETI OCHII 
Repr. : 3, 5 şi 7. - , 

MATEI ANSELE 
OASA DE TEXTILE 

ARAD. Piaţa A "ram Iancu oolt ea 

Strada Meţianu. Te-leton : 11-60 

g. Sehutz 
ARAD, Bul. Regina Maria N1' ... 

Biroul Comercial 

fESĂ'rGRIE 

'. ARAD. Strada Căpitan 19nat Nr. ta. . 

LUDOViC PATEK 
'fESATORIE 

ARAD, Strada Cuza Vodă N ... U 
Inreg. Cam. Cam. sub Nr. Fi. 1'n/935 

. ARIADNE" " , ' 
VIORICA . PAUŞEŞ'l'f şi 

AUREL POPESCU 
S. L N. O. 

1'BlCOTAGE ŞI MĂRUNŢIŞURI 

-ARAD, Bul. Regina Maria Nr. 3. 

:. .... -.. ~ .......... -..•...• .: 
"J-Il.JiJ /4," 

J!'ABRICA UltJ OIORAPI ŞI 
INDUSTR!E CASNKa 

ARAD, strada Gbeorghe POPA Nr •• , 
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_ BANQ'U ADUO MUL'J'UMIRI. Răru

ţi ... 1lPit&1ul de chinrgle ,.,Dr, A. Cln
dM" c!tn Timişoara adu~ cele mai câlduroa
• ti Tit mulţumiri enoriaşiJor din parohia 
EIJI;a.betin, pentru darurile A.duse de sfintele 
JiTbători ale Invierei Domnuhi. prin părfn
tel>e Corneliu Vuia parohul aoolei parohii 
S'fl.U distribuit: 50 sticle li" l'>ere, 50 pac-hete 
ţigări naţionale 4 kg. şuncă, 200 bJ.o. O'lă 
~ COZOTI'Ild, pască şi peşte, ! kgr, pră.. 

jtturL 
_ OONl'J<.;LJ<.; VON STRACHWITL DE

()OBAT OU BRU,lANn~ LA FRUNZA DE 
lJ1'l!litAB. F1lbrerul a. acord;;t dl'li colonel 
Uyuinth eonte von Strachwitz, ea celua de 
al ll-lee soldat al armatei germane, bri
l\antele la trun7:n de stejar. D. Strachwit:& 
"a ~ pe frontul Narva unde comandă 
.. l'nJ!P de blindate. D-sa este CUDO!Iout la 
~1'a d'in prtmAvara anului 1941, câ.nd 
Il Btat mai mnlt timp aici, comAIldând 
.tmd.. ta gradul 6e maior, ;: unl:tate de tau-
..m. 

_ AFIŞUL OPEREI. Vineri. n Aprilie 
Ppua Română din ClUj-Timi!oara. reia 
VAnzătorul Qe p~. operetA 'J.'n 3 acte 

• Karl Zeller. In distribuţie dnele Simo--
1Ibtti, <Istrate, 'farţa, domnit Ga.:rr.ileBCu, 
Matilu, Aug. Almăşanr~ etc. Durrumcă 23 
Aprilie, in matineu la Qra. 14,3Q, se va re
pre2l6nta "Marlha" de F1o:ow cu dne1e Si
monetti şi Florea-Soltisch\. domnii. Didu
ot\'1l()O-Bejenar'U, Amgeanu, Iaroţohl etc. 
Luni 24 Aprilie se eAnt!l. "B~rbierul .din Se
'riIl&". ~~ dra Lya Htttlie şi dnii Maalu, Ut'~ 
suleaeu, Iaroţohi (Barlhoto). Ujol cu (Ba
Iilio) etc. Miercuri 26 MI ~zintă "Mirea
la vânduti" &e Smetana, eu dra Lya. Hubie, 
C!omnif Tudoran, Znamtirovschi, Uje:cu etc. 

_ ThIPQZITUL DE 2 L4. SUTÂ. Pentru 
pieile de boVine d eorişice r,a.tegori.e impor
tate·- erud4, \!aU tăibăclte, pre<:wn şi pentru 
pieile de bov~ de ~ic.e eateg~rie .tiM
ette şi ~te din fabridle doe tălbă.răne. se 
'ni. plăti un impozit de 218. !ţ~tă din valoarea 
lor tn folosul fondului !!'!Ulitar ve+ ...... 'l'lnar şi 
peotnl ere.ş.tarea. anbnalelo!", consti~uit po
trmt ~ 93 din legea 1llU'litsri. v~terinară 
In vig'061'e. Impm:itul se va !nessa 1'lentru 
mărftrri1e importate de oricine vamale, iar 
pentm cele ieşite din fabricile de tăbăp.ării, 
le TII. ~a de Adminlstratiile financiare. 
In VleJderea. controlului b,:casărli acestor ta
xe. fabricile de tii:băcării gunt obligate a 
ţine un reglstn! ~ial despre pieîle de bo
vIne tăhăcite t;ti lfbe:raUl, vi'lste ~i parafate I 
do.l A·dmiTtlstraţifle nnaneia~ respective. 

- PRELUNGmR.>\. VALABlUTÂŢll 
AUTORIZAŢIILOR DE co)mUSTIBIJ~. 
In conformitate ff.l dispoziţiunile m-dinu~ui 
drc:ular al M1n~te!'Ului de Finan!le NI'. 
895,886/1944, se prelungeş'p, val'l.Qilitatea 
tubl'Dr autorizatiilor de comhustibil sp''!dal 
lichid, :până la d'ata de 31 Martie 1945, eli
berate dc Ministerul d~ Finanţe, 1n -inter
valul dela 1 Apri1ie 1943 la 31 Ma~ie 1944, 
Privind toat~ instalaţiuni1e de calorifere, 
pen~ c~ntltăţile prevă:mt in a~el~ autori
taţiun\. 

- COLECTĂ PE::\'TRU EVACUA.Ţ1. In 
urma apelului Majestăţii Sllb Regjnei Mame 
Eiena, Comitetul de Patron,,1 al m'lnicipiu
hî Timil~oara. prezidat de d. primar dr. 
Ioan Doboşan. a fixat ca în .. itele de 20, 21. 
22 şi 23 Aprilie 1944. să 00 facă la Timi
Şoara o colectii pentru refu,;:aţi şi ~aouaţi. 
CQlecta Se va face de către lioamnele care 
hc parte din socic:tăŢ,ile de binefacere, 
dnele profe30are, profe~orj, eleve şi elevi. 
Cetăţenii muni:ipiului Timişoara, S'lnt ru
gaţi d către d. primar, să primească colec-

. te-tii, dăt""Jind din tootă :nima pentru re
fq:iaţi şi evaeuaţi, 

- DI~LA LI'~CTORATUL GERMAN. 
Le~toratul German din Timi!!oara aduce la 
cunoştinţă că JOi şi Vineri din sa.ptămlnl!. 
lIOOMta.·n'a,u loc cursuri Artivitatea va fi 
reluată reg"~lat începp~d ''''1 Luni 24 
Aprilie, . 

-Mit:at& __ ....... *&aata 

- PROMOVARI. Aflăm eu deo!Ieb1tl_
t:i3tacţMt d. dl Cornel Chereioban, din Timi. 
şoara şi-a susţinut proiectul de di~lomă la 
Şcoala Politehnică din BUa'll'€Şti, secţia sil
viei, fiind promov&t Inginer Silvic. - De
B.geIDenea dl 'ritUl Căpeţeanu, nul I"egr.eta.. 
'tuhli dr. N. Căpeţeanu ,1 d1 Higea. Am'el, 
fiul !l""lntaşului ţăl"8.n din comunA Pădu
:reni-Tlmiş, au fost promov9ţi doctori fu 
medieina umani la Facultatea de :nedicihi 
din C1uj~Sibiu, Sincere felicitări pentru 
lt'Ceşti fii ai Banatului. 

- TARGURI .<\NU .\LE. In ziua de 2 Mai 
1944 va ţine la Timişoara. un ma~ tâ.rg de 
vite, mărfuri, pl"odu~ casnice,aunale. etc: 

--: t\PROBĂRl DE REGULAMENTI!;_ 
Prefectura j'Jd. Timiş-Toronta1 eu decizia 
NI'. 3197 a 8.pro1Jat re-gulamentut uzinei 
electrice din COlnuna .limhoHa. . 

• 
- lMPOZlrJt COMUN.u.E PENTRU 

V ANZABILE DE VITE, Conform regula
mentului pentru infiintarea t.mpo~itelor şi 
taxelor cOm"llla1e pentru v1ru:ările de toate 
eat.egorlil. de Ttte In coprinnl judeţului. 
Comunele vor percepe ea impoz1t eoDlunal 
chrpl v1nzărl1e de ... ite o jumii.~.ate dIn tm
porJtul excepţional de 5 la l'!ută tnl'casat de 
ltat pentru fte!'&re ,'ânzare de 'liti. 

- REP.\RABI DE PODETE IN ro-I 
hET. In urma deciziei Prefndurli iudeVJlui 
tia afectuat recepţionarea eefiniti.,ă a pa
feţelor de pe şoselele S!n1mdrei-Hodoni
Variaşşi Sânandrei-Sânpetru GeL'lll'!U1. 

- TR.o\NSFEKAKE. O.na. Eugp.nia Po
pe'8CU lIuhVef! de birou C'.1 trei gradaţii dela 
Pr1mă.rla Mun1clpiului Pl~ti, IL fost trans
ferati la oerere, la Prefectura Judeţuhi 

'IbDu,-Torontal. 

FAPTE DIVERSE 

Condamnări pronunţ~te de Curtea de Apel 
pentru speculâ şi sabotaj 

Curtea de Apel din Timişoara, secţia. 
a. ~ a. pronunţat, III cursul. J:unei Mar
tie, :a sentinţe de eoooa.mIll1ll"e Penttu 
speCulă Şi aaboii1j. ,. . 

La unu lună lagăr a.u fost OOil~ 
na.ţi: Gogo~ Pantea, măcela.r. din $ 
mi~Ol'a, Str, Pop de Bă~ti 43, Puic6 
Sid,a. cas.nică, din ,lt'ratelia (s>1 5(l()() lei. 
amendă) Şi cârdei. Maria" casnică, din 
'rhnişoara, Piaţa Traian 1. .. 

La dou.â hmi lagăr au fost cooda.m.
naţi: Fuchs Anton ti F'uchs Andrei., mo-
ra.ri. din (''iacova. .., .. 

La .şase Zu.ni lagăr au fost conda.inna\.il: 
Ursei Petru, comercia.nt, din Verciorova.
Severin, RosenzlVeig Terezia. casnică.. 
din CaranlSebeş, Schaedt Petru,comer .. 
tia..nt, din Tlffi1şoara, Str, Nec:ukcl!l. U 
(şi 5000 lei amendă) , Kovacs Iu...îant. 
preeup.eaţă, din Gh!roda, Auigo Ali ed 
din Timişo&r&, Str. Brâ.ncovea.nu 12, 
Puri.ca Tr:,fon dIn Frntelia (,i lIL 5000 lei 
amendă) , Weisz Ladislau, comercia.nt, 
din Fratelia, Ioan Neş, măcel ar. din Tt· 
mi,onra, Str. Nepus 1, MNga Nicolae, 
comerciant, din Tim1~.oal"a., Str. Groză.· 
'~cu 22 ,i Plap?l- Traisrl, plugar, din 
comuna fi odon!.. 

Da un an inch!sm:f.r'e ccMectională AU 
fost condamnaţi: Baras Artdrei, lueri~ 
tor, rin cotnuna. Recaş, Măxcuşan Petrut 
lucrăfor, din Timişoa:8.. Str. D. St\ll"dd 
22, Persida Radu, taxatoare la r. E. T, 
(cu 8\lSpendare) si Novă.cescu Petl"U, 
minier, din comuna. Mo'dova-Nouă, iar 
la 3 luni htchi90a:re Gla.~an E'liSR.bet&, 
muncitQ<l,re. din comuna Giihllata şi 
.Anghel Victbr, agricultor, din oomUllA 
CoşQVIB., la 4 lurii tnchlroate ~ 500 lei 
amendă. . , ._L 

l-a ucis cu coada saDe; 
D. jmiecător dr. Ioan Ruea:lia, titul .... 

rul eabmetului 3 instrucţie. a dat ~ 
na.nţ.ă, definitivă de urmărire impotrţva 

fi bătuse eli clţiva a.ni tn urmă, ~ tree
ratul grâu lui" să. f~e trimis în judecata 
tribunal ulUi Timit-Toronta.l, 

Un explozlbil care a treC'tlt f)rin 

mân. li trei copH 
Nusbawn Frantz~ de 15 aroJi, din Me

haJk. Str. P1a.o",sin, a adus acasă, CIU!nl 

Q.IIl relatat, un praect.il. care a. explodat 
in timp ,ce se juca. cu el Explmia. s'a, 
produs Îll dor:m:.torul fa.mi1iei. Copilul 
.''8, ales eu fractura ambelor mâini şi CU 
un ochiu gi·8.V atins. . 

Cereetălriie au stabilit că proectiluil! a 
fost găsit pe eâ.mp de copilul BM"tl Ioan 
4in Str, Ma.tei Basara:b. A.eestiIL a cta.t 
proedilul copiluhti M8.I'X Paul in schim~ 
bul unei oglinzi şi a. unui cuţit. Marx s"e, 
lntâIDit pe dru.tn cu Nusbaum, care tnsă 
t 1-& mt eu forţa. şi II. fugit acasă, unde 
s'. produ! nenorocirea., 

Inşelădurie 

Sling'het Ladisla.u, din loca.litate, piaţa 
LIbertăţii 1., 8. fost trimis în judeca.ti, de 
pa.rchet,. pentru delictul de înşelă,eiune. 
IncUlpatul Jungher Ladislau, fiind· in 
Be.I'Vtdlll restauratorului Va.si1e Bueurt 

la ptlsmuit o lIerisoare B. aeest'Uia către d. 
&l'OOllt Constantin Ghimice9CU, oare ~ 
rug!'l.t să.oi dea ea Imprumut suma de 
8000 lat ,i . să,.i restituie totodată 25 
p;tie1~ de RÎfoane. D. Canstantin Ghllni
~eacu & crezut că. scrisoarea. prciV"ine de
la YÎLsile~r şi II 'predat adu~tDrului 
'ii 3000 lei Şi sticlele de sifon. . DAr ulte
rior s'. eonstatat cu. !JUrpriooere ei. 
:run$"lt~r Ladisl!'!u & comIs un act: ~e !n· 
:,eliclun8 fi & fost re('lam~t'Par{':hetnlui. 
Pt~ aeestui inculpat a fnst ~ 

Ual BP" Ju4eoare seeţ'ei l 4-& a trrbu_ 
DeIulw_ . 

Or. Alexandru 8oroş li fost 
inculpatulUi Ioan Va.as, de 21 ani, dia re=.. = n ..... ,..,." t tn serviciu 
CeWJrlul-Vech1u, pentru delictul de V'iită.- I 

mare foarte gravă. a int'e8lită.ţii oorpo- PriJl dez:cill Mut de Fin. Nr; 1153201 
rate. 1944 s'a revenit asupra destituirii din 

Inculpatul 8. comis acest fapt prin tuncţiune a dlui dr. Alexa.n-dru Boroş şi 
aCeea că. în dimilIl€8-ţa zilei de 4 :La.nua.rÎ.e astfel a fost reintegrat in cadrul de şef 
1944, in timp ce turftţea şanţul din faţaoontţolor eU G gradaţie pe lângă Admi
casei sale, trecând pe dTuIIl Victima. nlstraţia Financiară din Timişoara d. 
Gheorghe Crişa.n, din a.c~ comună, nlâ.nâttd. suapendat până la. terminarea 
l-a lOVit eu coada sapei în cap, ea.uzâu.. definitiva a pr~8ului său pe.nal, ca.re 
dU-i o plagă oontuzl în regiunea. parie- estependinte 1& Innlta Curtoe de Q)...<;aţie 
tală stângă şi fractura bazei er~iu1ui. Bucureşti. R.einţ.e,gI'Qn~fl s'a răcut pl" mo
Gheo!'ghe Cri!,'an 3. fost internat iillediat tiv ci in urma anC'!nete!or adminiRtrati· 
în spitalu.r din Sin .. nicolaul-Mare, d!U", ru ~ (le au urmat in cauză s"a. eomrl:atil.l 00. 
toate ingrijirJe medicale. el a murit du- din l'Iunct ae vedere prnfesiona'. nu S'I1 

pă şase zile d€l chinuri -groaznjce~ ,.,lIIbătut cU nimic ce. Ja indatoriri1e ,51\1.0 
Ordonanţm. dispuIl:e. :,a illlculpatult ~ I"~?i lncurnbau calitatea.sa de :;.ef-t'ontroo 

- COMlJNIOAT PENTBU PENSJO. 
NABL Pensionarii judeţeni Funt Invitaţi ea 
la 21 1. e, să !!le prezinte la Prefectură, pen
tru a li ae lichida PerurlunUe, căx:i in caz 
contrar nu le vor put. bw:asa decât la 
21 Mahl. 

- NOUl DtSl'OZIŢU PENTRU UmFJ" 
SAREA AUTOalZArm..oB DE CALATO
RIE PE O. F. R. Direcţia gJenerali e. t r. 
face eunoseut, că Marele Stat Major a ~_ 
PUS următoarele ou privire 18 eliberarea 
autorizaţiilor de călătorie pe c. f. r. Comen
duiril~ de Piaţă din !nt1'le8,;a ţară pot eli
bera autorizaţii de căIători~ simple pe calea 
ferată şi autobusele e_ f. r. n'ltn'll; pen";ru 
următoarele J)el"80ane: a)) Ofiţenlor de 
rezervă, proveniţi d-iu activItate; b) Fami
liilor ofiterflor de mai IUS tnţele:ţându-se 
prln aceasta soţie ~ COi);)H; c) F.uni1mor' 
ofiţerilor $i subofiţernor a.~tv (80t.ia şi tO
pii). In eOMeclnţi., direeţia eoIM1"Ciall efr . 
a. dat tt1l onIin pentru eonfonn8l'8: staţii
lor, pet'sOnalut."Jl de trei! fi Ol"ganelor dfJ 
control. . 

. - AJ1JTokAREA COf'lILOB REFU. 
GtAŢI Societatea "Princi:pPle Mircea" fa.oe 
all61 la toate comitetele, l'I'lembrii din In. 
tre.aga ţară ti la toţi sprijinitorii 3ăi IJă-$l 
dea concursul şi ajutorul pentru copiti 
refugiaţllor, colectA:r:Ld dt mal stăruitor fi 
cn In!lu!leţtre ben! ţel. danil tii natură b1 
provincie IMI pot fnflinţa In kCest scop eo
mitete cer!nd aprobarea primimf. ~ ft 

eh"bera. . ehitanţa Societăţii sau a primărie!. 
Comitetele să hotă.rucă u1')de si. 8e Oepo. 
ziteze dona.ţiunne, 

- PE SEAlIA PLUGARILOB 8e pune 
nădejdea de • prodooe clt mai mult şi mai 
bine spre II. -- .. armata lJi popuulaţia 
cele trebuitoare 'rieţli. Ol puteri hu.eclte 
să cootinu&ţl munca, pentI"lt-a tot pâ.mAntul 
să se imbrace eu aernlnltun In eel mai 
scurt timp_ 

- STATD VA()A~"I'E. Direcţia ~lrii 
a doolant vacante următoarele staţii dIe 
calfl !erati: Papa 'Ii Ban,ul Miriain., IUQ

beJe de OILtegorla &, s-;cea. r""i tn dt"ePt ~ 
Inainta cererile lw JY.mla; . 'l\le ierarhiei. 
Staţia Papa 8e afli pe lin ca Co3~,~.Ro. 
şiori. iar staţia 1hnul M.ă.rădlle este llimat! 
pe linia. Caracal-Rotiorl. 

- INFIIN'TABFA lJN1J1 DISPENSAR 
REGIONAL DE TuBERCULOZA Pe lAn
gl spitalul de bo11 pulttlOJ1&1'8 şi clillka 
ftiziologi:el dtlI. Cluj-SNR .. ,.. funcţiona şi 
tID d:iepern-.r l"!Ig'i:onal d, tuberellom, Tot 
pe Ungi spitalul rte boli pnlmonare fi cU
nie8. f'tiLiologlc:ă din CJuj-Sibiu va funeţio-. 
DA ~ l'!lEIeţia ant1~tJMl a disţle!lA.M
lui 9~nţe8ţ -.1ltDtu':i6MAţH, avind meni
rea să depist8le tubwetdOnl printre stu
denţl fi să ia toate 1Itbnri1e de profilaxie 
ti eombalere ufle<eMM, 8trJdenţii tuboTeu-
10000i depistaţi .. """" trata. tft &ce6t ~ital bt 
mod gmtuit. 

- şANTmt:n.1: AbAPOST a'lllJ clovedit 
cele m&i erit!a.ce pentru p!'Ot.fleţia p&pulaţi~1 
contra I!IObijelOlr el 8'lftul bombe1()l'~ Pr0-
prietarii de imobil. CAre ....eut1i cu gn
d1ni ap&ţloase nnt obUp,ţllll .eeute sau 
si laae ... eoastntiUt:l pe acesta l'oeuri 

de către II.r..crltăţi ~ proprle:tari !!8U loca· 
tarii imobl.lelor veeme Şanţuri adioost. {~r~ 
8. Pute. cere despăgubiri. 

A!CUţim cuţite, bricege. 
foarfecl, brloe de tas eu 
maşini .!!i~clal& $1 hlcrMon 
!'I~lat~ 

CENTRALA-OPTICĂ 
~~nON Dua" &: Ce. 

. Till1i}Oa.r& t ~ i. N.o !. . 
lnr. Rg. Corn.. G'7)1211/9!1. 1847-~ 

s'a răzbunat pe vict1ma pentru că acesta. , lor. -
A •• _ . • . $ • ti' iMi: jei: .--.al;· 1i~_!l.II!!)ni.!I_~m·lIi __ ......... 'ilW_ •••• Ita _______ ... _.' 

Cinema CAPITOL - Evenimentul stagiunel! - ,AIRABELlA ~ ~ C HA R tE S B O VE it .. IRkIJIROFF 
CiQd J z ... 

in marele succes 
rraondial 

. .. .=:==::"::&AE::=&=.:=~=:_:'~.:::_:UMM:::::::::::::::~~~~::::::~~~~: '-,. .....-
BATALIA după n~mDrito"'.l rotria. al 

1111 CI." A U b t; FA R RER E 

un imn de slavă inchinat eroism~~lui Japenezilor!. nUlilai Ia CAPITOL lnes 

'. 
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---'NDiiiHJ~iE LUPTE DE APARARE A TRUPELOR 
ROMitlE SI GERMAt.E IN tRIMEEA 

ficaţil de beton ce v.or păţi şi in cazul \lo 

ne~ inva.zii? 

tlil1l umpUl alarmel .,reUlaţ ... 
..-elatcu.leJor este intiPlzaSa 

la Nord de Tighina numeroase atacuri bollevice au eşuat. • ;'ierderile tero· 
riştBor in Balcani •• Interzicerea circulatiei in tImpul alarmelor 

B1IC'1treşi:f, S, P. P. transmile: IN LE
GATURA CU APAttA1'.,!<.';A PASlVA 
S'A DAT UN COMUNIC.AT PRIN 
CARE CIRCULAREA VEHICULELOR 
ESTE INTERZISĂ CU DESAVARŞIRE 

- CM. 

BlJCUR)<,;~'rl s. P. p. trmsmit.e: In Cri
nJ-l'>ea toate ata.curîie S{)\'ielicilor asullra ca-
11l11ui de pod dela Sevastop:-I au [ost res-
pin!le. Pe Nistru 'illlet'lor u-ude sovteticil ÎB
L..eresu să.-şi Îl1tăreasca m,ţi muJ~e capete 
de pod au rost nimiciţi. In !lectorul Dubo
~ni IU1.tele sunt în t'u~. II' Basarabia de 
mijloc nidun eveniment important. La 
nord de lR,i inamknl a abll'at din nou, eu 
care dt' IUlltă, fiind l'E'Sf.ins prin oontr .... 
atacuri. l~e resiul frontului scbimb de 
focuri, 

CUM St~ .'AC": 
DE8GHOPARt.:.A D)~ St:B DARAMATURI 

1,'\ TD1PUL BO~IR\RD,U'lIi:NTt~LOR 

In n())Jţile de bombardament prt. 
ma grijă a echipelor de sai .are este 
scoaterea de s'lb dăramături a celor 
'eari se mai gă:;esc ,~' viaţă. Căuta
rea incepe imediat ru aparate teh
I'! -00 moderne. Un 7.iarist german 
r!e.'1cric ma; jos astfel de operaţiuni. 

n:...;.;"i). - ,,!':'iunt În~ropaţj aid 16 oe,. 
meni. In (louă pi\'nitA". Primei t'lChipâ merge 
printrtl ruint>le casei din c!reapta" a doua 
prin stânga tU Aşa ~ună. comanda. tunurile 
ftntilleril'ne <,ontinuli. !\ă scn'pe foc. Cerul 
pst~ m<>horit şi ~xplo:.da P;'I'.ectile1or DU se 
poate Y{'d~a. Dar cei 4(1 de oa.mt'!1i 1'.i echi
(",lor de Sl:llvare iucr~:J1..ă. \Oillnt informaţ1 
tl"lproni<': .,Ooameni ingrl'pa!i in strada 
X." Pornesc rl'Il€de t'u camionul in"r'acolo. 

.• ' 3-& "asi. din strada X. ti fost lf'yjt&: t& 
tul fi ruină. 

Câte 20 de oameni aleugă spre ('asele 
~cine. Illternele luminell7.ă puternic t-.. 
Cele phniţ.l'i. Acum ine.epe tr.unca ~rea; O 
f'Chipi a ajuns până la loc;,' un~ s'a pră.
truşit zidul. Se install'ază proectoal"e putel'
Iliee, afară. În stradă mce,pp duduit-,ul mot&' 
rulul care acţionează. dillAPlUl, fâo;;\J. d(' 10· 
mină a proectontlui oerce!f'ază atentă în 
Irimada de moloz şi praf. 

Osn-.enii lucrează. incet. ('U multă prl'JC.au-
0(', Locul se degaji"az,ă. P:1\tri. eu piatră. 
•• Stati !" stl'igl\ omul din Iată. lmetliat toţi 
'lift op~se. wl\duceţi grinu. TrebJ,le ~ 'Wri
tinim plafonul. Tavannl pivni!-ei s'a lă.sat 

In jos l'a \In fund de ceaun. nf)i bărbaţi acIue 
~ grinrlil $!;N'a şi o proptesc bine. Acum mai 
rk!1ll1r1f', Pas cl1 pas. TrebuI' să. f'e foarte 
I.JlrOll VI' de pivniţa ingroDB tă.. ., J'iie.ere 1" 
,trilt1\ rHn non fu'imnl. Camflrazii la"ă bJ'R.. 
t.-,l" iTI ,io!'. }~i ,iiu ~ l'a fi • ('um. Toli pri
\~ şi rp .. piră. cu inrorda.re. 

Şl'ful e<'hiIWj -.e "meoar.'i in~t pe sub o 
uindă 31Jl·oape r~zuta., înt1\..i in patru labe. 
"'roi pe Ilântec('. Apntă o riatră. şj Jo"e~te 
in zid. De trei ori: poc, poe, poe! Inci oda~ 
ti\., a()()i din nou, mai tare. Nimic! Nimic! 
Ba da.! O cÎocnitură foarte slabă l'ăspund~ 
d~ dinrolo, şi apoi .. trigăte ină.hu.,ite. 0&
mfJ"ij de afară ră.. .. 'UfIă tL,uraţi. Şeful ecbi4 

JM!l mai d(I(·ă.n(>"t.e ooa 131. aţJfOi, !le inapoia.m.. 
l,lIerul continuă. Utl!~te! VI!,i ('Ş~mi! Mai 
Itl~ arum ~ nu ne pi-erdem caput. 1'Iă nu "m n(',,"o,":,O S" sapă cu mare ate'lţw. 

fn .. fR.rşit, dUIlă ce 9 miti tre('ut o jurnă
lIte d .. oră, se vă~ u!'rind printr',> dfoSChl. 

I Mură mka nouă. os mE'ni: t.rei lmrbu ii şi 
~ f.p.nwi, Şi·au arun('llt braţ"te in jurul g§.. 
hluj salvat.orilor. t:puizare? Bucurie ti re
url10ştinţă ': 

TEHNIC,.\, ,.\PAR .. \T};I,OR 
!)E ASCULTARE 

1)fncolo in cea.la.ltă. pinii§. au rămas '7 
eameni. C1Jm !>ă ajungi la ei'? Poate pe S08 f 

• 

Trebue si. se inc.erce. in orice ~IV .• Proee
!oare puternice al~ gri.me:zJle de rooloz. 
CiooaneJe meea.nica dă.râm~ I'fI8tDl muri· 
lor. Două ecb ipe, 4e de Oi" mf!lli. "I&pă fări 
htC>et.a.l't'. 8'. ajuns la o ff,ea.~trâ. de PÎ\'4 

Di1;ă.. E8te adu aparatlJl rl~ ~.ultare. In 
patru punete se infig in pii.mânt .uburile 
de amplificare. In veelnăt!\to!" orice sgomot 
trebue M meeteze. Ş.~ful lu('.l'ărilor îşi pu
ne casca microfonir&; kohnÎ('ianul !.are ftN'JŞ
ter~ la butoa.nf'14! aparatuJui, are şi el 
& casei. ~rfJ de moartf' pe stradă ~ in 
~1e MeIM. Şi In. pivnita lnVOfJllti u... 
~re f Oamenii pril'MC Incordati in ochii 

l. ... hJl· doi CU casei. Deodată feţele .1Cft,tora 

~ lUIlUnel\l.ă. Şeful oohipeJnr se îndreaptă 

emo!ionat către eeilalţi: .,,,,.meDii trăe8e!" 

., aUl.it limpedrJ vooi_ "-unM Incepe din DOU. 

E mai grea şi mai perlculoe.8i. Pe toate 

fe\~le curp' 8udotU'ea făcându--şî "MI prin 
praful gros care a elat tuturor Infă.ţişă.ri 

'antomatiell. In8fi.rşit aoe~ tablou ea mai 
Înainte: "1 oameni, eliiJera.t~ diJt mormânt, 
ies la lumină. Cei 4e IIftlv.tori stau a.cmn 
pe marginea trotuarulai 91 ronţă.e pâine. 
SWlt eroi firi să. ştie, ti fări să vrea. să 
ştie ••• 

Luptele din Crimeea 
BERLIN, 19 (DNB). - BiroUl inter_ 

naţional de inlorma.ţluni ~WlÎl'Iă asu
pra luptelor din sectorul de sud al fron
tului din ră.să.rit. Luptele din Crimeea 
stau sub semnul îndârjiift şi reuşitei 
lupte de apărare a ,trupelor germane Şi 
române faţă. de străduinţele stwietieilor 
de a îna.inta in terenurile extInse din fa
ţa Se,'asropolluJul. Atacunle puternice 
ale bolşe,'icilor date eu un mare 8prljin 
de a.rtilem ş.i aviaţie de bătălie au fost 
zădă.mieite in liniile externe de s1guran, 
ţă germ&lM'!. 

A VIOA1!Ii"E IN AMICE OOBORITE 

După lupte aeriene viohmteJ vâ.ni.tGrii 
germani şi români au doborît 27 aparate 
sovietlce in majoritate avioane de băti-
lie, bombardiere şi de vâ.nătoare. A vjoa' 
Itele de biWie germane aU 800S din lup,. 
tă 6 tancuri, 44 vehil"Qle pentru trans· 
pori şi două ba:terii motorizate. 

IN RIDlllNEA NISTRULUI 
INFERIOR 

In reg~une& Nistrului inferior, forţele 
aeriene au atacat pregătirile de trecere 
şi aU nimiCit vase de debarcare inc,ăreate. 

Bolşevitii au pornit CU forţe puternice in 
diferite locuri pentru trecerea fluviului, 
dar au fost respinşi după. violente lupte 
looale. Câteva grupuri de luptă de tăria 
unei companii au putut fi mă.oina.te re8~ 
pectiv aU fost luate M prizonieri. La 
Kogriopol la nord de Tighina au eşuat 
numeroase ataouri ale bolşevicilor nimi
oindu-se patru tancuri SdVÎetice. Pier
derile bol~oe aU fost foarte m~lIi in 
urma atacului razant al avioanelor gel'
maDe. Cu ()("aZia. unui atac împotriva 
unul aeroport sovietie din apropierea 
Tira8polului lin fost distruse pe sol 6 
aparate snvietiee. 

INTRE NISTRU ŞI PRUT 

In regiunea dintM :N'htru şi Prut, 
bofşevicii au atacat la nord de lRşi (lU 

forţe de regimente. După ee din 11 
tancuri sovietice aU rost seoase din lup
tă 8, iar restul s'au retras, sovieti. 
cii şi.au inti.ritvalnrile de pnşeaşl 
prin rezerve. Cu toate sf()l'ţ1\rile făcu. 

I 
te 5O"\ietiei nu ali obţinut Iliei o pă.(nm.
dere 8Ml stripungere. In 8IJ8.ţiul Prutu_ 
lui mijloeiu bol\şevieil .... adus Iloni fot'
ţ.e pentru amelIorarea insueeee4'llor 511fe
rite oU prilejul îneercirilOl' de trec.ere. 

Pierderile bandelor teroriste in Balcani 
BERUN, 19 (Ep). - 'Intr'un singur, 

sector de tuptă. din Balcanii de vest par
tizanJi comunişti au pierdut în prima jtu 
mă.ta.te a lunei Aprilie pest.e 4]00 morţi 
afa.ri de aceasta 1672 prizon;-eri. Dri 
la aceasta se adaugă numărul dezerto.. 

rilor, cari se cifrează după deehtraţia 
pnzonierilO>l' la 6.600 oameni re'mltă oi 
bandt>}e ~uniste au suferit o pierdere 
de 12,000 O6JD('IIli. In Me8t răstimp aU 
fost eapturate 70 mitraliere. 11 anmt'.ă,· 
toare de grenade ~ peste 1200 anne. 

IN TIMP DE ALARMĂ. 

Bembardiere .li.te d.borlte 
de ....... ţiat germtulo-rfllmAnA ' I 

B~RI:.IN, 19 (DNB). - l'onnaFunl 
de bombardiere inam.lce aU dat, În noap
tea de 16 Aprilje şi noaptea tr('(·ută. un 
atac de teroa.re, impotriva o['a~elor BeJ,. 
grad, Budape8lta şi Braşov. Au fost pro
vocate pagube, mai eu seamă. În C'a.rtiereo 
le de locuinţe şi pierderi în râ.nrlur\k 
populaţiei eiviIe. Avioane de \'â.nătoa.rtI 
ţ';"'lnD8.1lfl ~i române şi arlili:"ria antl .. ,.. 
ri&ni. au doborit 17 bombardl('re inan~ 
d.-a..l;Oltpr& tt'rttoraluj românesc. 

Gen.ralat Petre Dulftitl'e.ell 
deeorat de Fuebr ... r 

BUCURF,;,l1, 19. - S, p. P. TRAN8-
l\llTE: GJ4:i.Nj~~RALUL P.E'IRl'j lJl;~U' 
TK~ OO.MANDANTl,L Sll.P&EM 
AL UNEI ARMATE ROl\-lA1SF~ A }<'OSI 
DISTINS DE }'UEHRF:R CU F'RUN, 
ZELE DE STEJAR LA CRUCJ<;A DE 
CA V ALER AL ORDINULlJI CRUCEA 
DE l<"'IER.. 

Va. al de pa.ageri ungar 
"ReCi •• Eiisabetali60 s'a riecaif 

eu, o Nlnă 

Budapesta, 19. Vasul de pa~ageri UIt 
gar "Regina EliSiabeta" s'a ciocrut, na. 
v1gâ.nd pe Dunăre, cu o mină plutitoa.re. 
Comandantul a reusit să aducă. vasul 11 
mal şi să-I eŞueze anoorându-l. Vla~ 
şi-a ţinut inca trei ore linia de plutire 
a.şa încât toţi C€i 463 pasageri au putu 
fi debarcaţi. 29 persoane au fost rănit! 
prin ex.plozia m.:.>nei. Nu Se deplânge nie 
un mort. 

Violoată bătAlie aerlaaA 
de •• apra terlt.rului f.!ermal 

Berlin., 19. - După cum anunţă ~ 
roul Interna.ţional de I:nformaţiuni, for
n1a.ţlli1e germane ;;re a.vioane de v&n.ătoa. 
re şi distrugătoare a.u luaI lupta. cu t0a
te condiţiile aunosferice l1elavora.bl.le 
cu bombardierele nOfdamrica.ne Veniti 
d~asupra teritorului Reichului ien la 
amiază, sub puternică escorlă de vâală 
tori., angajâ.nd violente lupte ael'iene ~ 
ata.oe.tori.i, pe cari .le-au I.:ontinuat pilit 
!a intoarcerea inamicului. 

De ce se telt soldatii americani pe frental italian Ou cât se apropiau bombard~ele dI 
. teroare de capitala Reich.ului, cu a.tâJ 

Stockholm, 19. (DNB). Ziarele amen-I parte o nouă şi grea pierdere pentru a· mai viguros erau atacate de apărareI 
cane publică. O telegramă tnm.isă de· un tiaţi. Soldaţii americani SUnt goni.ţi că.- germană.. Escorta de vâ.nălor, a i.nantl 
corespondent de războiu de pe frontul tre aceste dealuri, C8r1"e varsă. gloanţe şi eului a fost oomplect surprinsă de for 
din lta.lia. Corespondentul spune că tru· seamănă moarte. Dacă aUaţii-suferă in maţiile germane de vânători şi distn.lgă 
})ele americane vid in 1!aţa lor tot mai Italia de sud pierde.j a.tâ.t de mari, unde tori. In timpul bătăliei aer • .el1t' s'au do 
multe dealuri, care fonnea.z.ă Hecare în germanii n'au avut timpul.să facă farti- borât numeroase bomhardiere inamice ........................ ----. .......... -...• -.- .................... -...-... ..-. 
In 

! 

Bucovina de răsărit 
curăţate au fost 

regiunile 'Ocupate 
de inatnic 

BERLIN, 19. - D~a Oal"tierul ~ne.l au rost susţinuţi de puternice unitiţi de Şi la .nor(l de la~i p'.1tertlieelfli atacuri 
ral al FUbrerotui inaltul comandament artileri~ şi a.viaţie de bi.Wie. sovietlt-.e s'au prătlll!jit. 
al fnrţelor armate oom~: Pe Nistrul inferior au eşua.t numeroa. In RI1('odna ~ răsărit trtlpde f(JlJ1ÎUll 

IlS spaţiul de luptă deta. Sevastopol se ataeuri ale inamiculuil eU perderea 
sovieticii au continuat atacurile lo.r zi. unui mare numă.r de aviOft.ne. Pătrunde- au curăţit teritorwul oeul1at in 'liua pff' 
dă.rnice impotriva liniilor germa.ne, deş.i riie lo<.'ale aU rost curăţit.e sau zavorlte. C6deontă. Intre Carpaţi şi r('giu!lM tlrll 
................................... .......... •• ....... .............. vest de Stani~lau diviziile gl'rttl8dt! il 

Nelinistea americanilor cu privire )a limitarea circulatiei diplomatilor :;:~ I:~~~~eti~;~~;:l~;:j~~~~i1{'~;~ 
Wa,.~ington, 19 (Ep). - Părerea opl- autorităţile din Washington. publi::are.a au r~spins pe SO\'Îet.1ei prin aflu:uri It 

niei publice din America eu. privire la. măsurilor a produs o vie dis~uţi~ in cer- l' n,are elan. In regiune-a. de bptil d"la \'~ 
ştirea despre m,lisuriIe luate de Foreign curlJe -eompetente din Waslllngton. De- ele Tarnopol şi la sudvest de Lu('k ff'llP 
Oftice relativ la limitarea. circulaţiei di. pRrtamentul de stat şi autorită.ţile miY', iatele ata('l,'rî so"\ietice s'au pl'ăI·nfjf 
plomatice este că în eurând se va pro- tare sunt asaltate eu întrebări, dur ele dnpa lupte ir.dârjitl:', 
duee invazia. Că măsura luată de guver- păstrează. tăcere, cu siguranţă din ordis Pe restn' ft'ol1tuh1i (lin ră.sărit nll s\ 
nul din Londra a fost în concordanţă eu ne Înalte. produs ni"i UI1 eyenimellt mai imJ'l()~f 

.- .. --
,s,,,,ietatea N,,\jonai~ dl." F..dj'.urii şi Arte Gra.ficl" .. DariR, Trai;mă" T!)l1iş:,n'-'\ r.. Dui 

8e4"I1'l"t·ar de roollC'tie lfl6pOnsa.bi1: DORlAN GROZDAN. 
nc::('l~ MihAi 1, Nr, 4, tnma.tr. sub Nr. ·52/11~~ 1913 1" rl'~. Of (""l" ,'. T' .. ,'~·)qr 
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