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inceput teroarea ruseilscă În teritoriile ocupate 
Problema creerii unei noui Ce-hos;ovacii lăsată la discretia Rusiei. 

Sard.nia nu-I recunoaşte pe Hadoglio 

i'~ uJ~a 'v~ne '/Han<.:ana', "jJulte UII 

.," vecin pruvero. ,tJan:! a jl ~" 4H •• mU 
L.,;JrW (.:t.L4l.H <:u U()U;ieVi<.:H. re nw~ura (;1.; 

!lo~m suc(;(;~e mULLur'e, sei,ea ac aCj-iUlte 

Il t.:rCllH~n!UUt creşte fUJ.H<L ~., pe teren 
pohtţc. l~ ellH:re2./HUr Ut ULtlLt~' ,'So.H ungw
amenCalll, .statnl caute/. sa apuce cat miU 
muit, atat cat lIHU e vr<::mc. Cii,ta deose
bire mu'e aHWd.nea din nUJ} a Mo:/"(;/ 
Bntami, cand a Pu.s capat }J1intr o în· 
cruntare POHticti 1-'eteTsULU yULUI priVi
toare La Cunstantinopol, şt atitudinea ae 
lIstu.u a lut ClmrchW ŞL lioosevelt can 

,ml se mtrcc să serveasca. cu. sOLgdrnicie pe 
'iti, SUllm. 
'sH, i"a11ttd ca Tarul Roşu a cerut gi obtin 
tiO" 1"' Y 

/" Ilut ~medU1,t u parte dm jlOW ttulianJ. 
.Jş~\" arată că LTemltnut contimuI străvechea 

poiittcă rusească; accesta la mările li
d bere. Deocamdată Tu.reia ţine ferm. în 

mună St1"(!.mtoTlLe şi nu are de gând să 
renunţe ~a Constan tinopole şi la Asia 

nllDi:i:' JiHcti. Dacă a izbutit Sit iao treime dm 
le ,flota Hahrmă, pentru Stalin nu au dis

pănlt totu,şt greută,ţilc: ciLşUgarea de 
porturi, baze pentru rW1W flotă, şantiere 
de repam~ie in Mediterană, etc. Fără 
astfe~ de puncte de sp1cijin o flotă mo-
derna este ca inexistcntd. Cea mai nouă 

~i tactica d~pLomatica a Cl'cmLtnului pare a 
lmnan Sa mLaturc aceste p,edict. Ada se 
explică poate noua 1macare de şah a 

WUL' Moscovez: recunoaşterea JormaUi a re
~ ad' glUluLui Badoglio. incă de muLtă V1'e»w 

,u.n observator atent putea vedea că, pen
•. Iru a se menţine, Badoglio era gata să 
facă totul pentru comunişti. Vişinski eL 

înţeles 8itual.ia, şi lui i se datoreşte rc-

eti . SlabiHrea Legăturilor diplomatice w 
I Badogtio. 

Se vorbeşte de portul Haifa, din Pa
.Iestina, ca destinat a adăposti flota 80-

Uzetică din Mediterană, La Haifa se ter
mină conducta petroLijeră care străbate 

'Mesopotania, şi este prevăzut în gigan
ticele planuri petrolifere ale Statelor 
Unite. Este foarte p1'obabil că U. S, A. i?!
Ientionează să facă din Haija o bază pu
tmtică proprie, dar deocamdată nu se 

~Iant:poate Spune nimic precis. In schimb /ta-
re, lin lui Badoglio oferă cu totul alte posi· 

bilităţi. De aici recunocLşterea regimului 
1fulian trădâto'r de ciitre Moscova. 

ln orice caz flota sovietică din Medi-
.1erană pare a fi destinată să devină in
ItitUţie durabilă în spatiul maritim apă
rat şi păstrat CU atâta gelozie până acum 

de Marea Britanie. Viiton-tl va arăta, 
· prea târziu, marca greşeală pe care au 

. anglo·americanîi aliindu-se cu 

GEN E V A, 27 (Uador). - DNB TRANSlUI1'E: ZIARUL COFRIER DE 
G";:\iEVJ<~ ANUNTA VIN STA.NISIAU CĂ TRllPJ<~LE SOVn~TICE COMIT IN 
TI~RITOJUIL)i~ R}':OC(1PATJ<~ ACT"~ DE TI:<;RORISM OONTRA I)Ol?'I1LATn~I 
CIVlU'~ RAlUI\St~, eu lUOTIVARI<~A CA EA A C.oL..I\RORAT cu f'ORŢELE 
(~ER't.I\NE. ACJ<3ASTA Fft~TJ<: }~XPUCAŢIA DE CE POPllLA'J'IA CIVIlA 
A I>AR..\SI'I' Il\1PIU~VNĂ CIT MISCĂRJLJ<~ DJ<~ DJ<~SI'RINDERE ALE TRU· 
I>F~U)R GJ<~RruANJ:<; CA,\Ul\ELJ<j' SALE. 

NumC'; Rusia Sovietică poate hotări 
Cehoslovacii 

crearea unei noui 

Sto('!.;hohn,27 (trL ~ Rapoartde de 
prf't>ă dela Londra sunt de at'nrd in a 
ilfirma ea în cereurile noui Cteho",lova("ji 
în eazu! lillei civtorii li aliaţilor este pri
vită Cil 1) e,he..'3tiune exdusiv s'lvietieă. 

Aetualmcnte se duc tratative intre re
przt'utanţii lui Bpneş şi aulol'itatea res, 
pe(·tivă s"vi'.:'tif'ă. Guvernele Statelor 
Unile şi Angliei sunt num;li informate 
deSPre mersul aeestof ~onvorbiri. Admh' 

nistraţia civilă din viitoarea Cehoslova" 
cie Vli fj ~·ondusă. de un comandant su" 
prem siJvietic: 

Mai departe se va jntrodu('e eodul ju~f1. 
tiei militare sovietic şi inst~.nţele milita
!'e snvietîee vor fi aeE'lea ('are vor avea 
dreptul de judceată. Numai mai târziu 
se Va înfiinta o "administraţie civil,§' ce· 
hoslovapă" Înf'etul etl Înee'eul .,după dis. 
peziţiunile. pe "are le Va lua comandan~ 
tul suprem rus". 

Imensele realizări ale trupelor române, hl Răsărit 
Blwureş/z, S. P. P. transmite: O co

re1:ip()nd;:nţil. part:cuJm'ă din &rlin pu
blicata într'un mare Ziar din Capitală, 
relatează că acţiunile sovieti~e din re
giunea N:strului infuior sunt con.sidc
ttale la Berlin fiind dl~ o intensitate se
mi-accentuată, S'a observat anume d'a 
mai mult timp cOl1centrări. SOVietice in 

Nici .până Germania 
livr: ri'e de 

.acum 
de 

Berlin, 2i'. (l<Jp.) O declaraţie oficială 
cu p ivire la problema sistăr.ii livrărfor 
de erom din partea TurCiei este iminen
tă. La Wilhe1strasse !<te arală rezerva 
faţă d€ acest compleX de probleme pen
tru a nu treC€' tnaillte faţă de atitudinea 
of'.cială. Din discuţiile avule în confe· 
rinţa preSei externe se observă că livră-

Mareşalu" Petain 
l'OoIri.. .. , 27 (Rauor). - Di"~B: Mal't.~'7a, 

lull-'ei..ain " V1z,b .. Wri \.'a.pllalll unde pl: 
i) piaţă. lit;era a ţJllltt i) seurLa euvâl1ta, 
re. ~, ş"a expQll1at adânca sa miŞcare 
pentru om<1giile ce isaU adus ae o mul
ţime atât <.le mare, A uedarat eă a venit 
la Paris să adueă umagiile guvernulUi 
pentru morţii atacurilor teroriste anglo-
americane. A fost un mument trist şi jal 
nic în viaţa mea de a înfăţjşa în cate~ 
drala Nctre Dame, familiile îndurerate 
ale vittimelor. Am venit să va fac dova
II::. ci guvernu1 nu vă uită în aceste clipe 

acest Sector, astfel că atacurile declara
te n'au cazut prin surprindere. 

Forţe'le german.e Şi române au dobâll- . 
dit in luptele d~ până acum un SU«XlS deo

sebit, cu ('are prilej cercurile berlineze 
remarcă imensde realizări ale trupelor 
române. 

n'a 
erom 

luat o atitudine 
din Turcia 

fată 

riIe de (TOm sunt considerate numai ca 
o parte a relaţiilor comercia'e generale. 
Se aminteste faptul că timpul relatiV 
lllilg care' s'a lăsat din partea gZirnla
nă. pentru luarea unei attudini, se dla
toreşte faptului că condiţiile Şi efectele 
tratativelor turCeşti trebuesc SUpuse la 
un examen amănun.ţit. 

a vizitat Parisul 
de grele încercări însă ştiu foarte bine 
că va veni timpul eă reînton.-erea noastră 
b Paris va Însemna un eveniment cU 

mult mai îmbucurătoar, atunCi vom 
mulţllmi fidelitatea voastră şi că aţi r·i
mas în aceste clipe grele prin Înerederea 
Franţei. Să sperăm că acest moment va 
avea loc chiar în câteva luni, S'au să !'"pe
ram cel puţin că. este in domeniul posibi' 

I 
Iului, că va avea lOc îllcurând. Pân·ă 
atunci eU şi prim ministru Laval, facem 
totul pentru realizarea urărilor noastre. 

~ arrlinia It 0-1 recuno~ şte pe Gadoglio 
lU:RLIN, 27. După cum a anuntat servi

ciul britanic de jllt·ormajluni, autorităţile 
in tlrept autohtone ale insulei Sardinia, nu 
doresc colabora~ cu guvernul Badoglio 

·zmo • 
pe eare ou-I ['I'-cuoO!OC şi mufă să obf.fnă 1lII 

statut Ilropriu Şi indeJl('ndent pentru Sar· 
dinia, 

Ieri a avut loc un eongres in capitala. iL. 
sUlei, unde Il fost primită o moţiune In ea.re 

se arată cii. sihIa!ia eeonomid\ şi politicii. a 
ÎJlsuJei se deo~beşte cu mult de .oolelalte 
regiuni ale Ifalif:'i de aceea se oere r:a, e&> 

mis-aful guvcrnam-E'nt.aI al Sanlinif'i să. OD
ţie dE"pline puteri Iwntnl a stabili ~ntTu 
insulă Un statut administrativ indf\p.eodent 
şi altfel decitt. in 1"eSful ţării deoar~ sta.
tutul actual din naHa d.e sub ()(,lIpaţ,ia ana
ţilor ar fi pt.>utnl Sardinia din Tmnct de Vfooo 

dpf~ N'onomic poliEc şi admioi-strativ In
suportabil. 

SUetin'uIII; a avut Inn-pvedf'rl 
cu d. ChllrebHI 

llEIUJL", 27. (Rador) - UNS OOO1uoi. 
că: Renter anunti ('A şeful adjnnct al de
}JarbuncntnJnj de stat nord-american, St~ 
tinius 8 Încheiat ieri di<;cuţinnile sale, cu 
membrii guvernului britanic având o Iun. 
g1 intrevedere ieri cu prim ministru Clml'
c.bill. 

Pretul auruJul. 8eăznt tn 
ţă.-Ue din Orientul apropiat 

Bucureşti, S, p. P. transmile: Din&y. 
ruth 8e află că in ţări'-e di,n Orientul a
propi'at se obs-ervă o redUCere sensibilă • 
a preţului aUl'1.l1ui, 

D~l Churchill in audienţă la 
Regele AngHel 

Bucureşti, S. p. P. transmite: IN UL· 
TThULE 24 ORE REGELE ANGLIEI 
A PRIMIT IN AUDIENTA DE DOUA 
ORI PE D. CHURCHILi.. 

SaO.ODO eYrel dia NOl'd·Estu[ 
Ucraiaei interaatt in la.i;;.ăre 

BUCUREŞTI, 27. - S. P. P. trans
mite: Peste 300.000 de el'reÎ care 10-
euesc in districtele Est Şi Nord-est ale 

I Ucrainiei au fost ~te.r:naţi în lagăre. de 
concentrare pe motJv ca at."6Ste zone fitnd 
declarate ZODe de operaţii militare DU 

Foametea din Italia ce 
sud continua 

Berlin, 21. (R~dor). DNB anuntă.: 
Ziarul londonez Economist eooo.tată' că 
foametea in Italia de sud, ocupată de 
trupele aliate, cootinuă şi pune admi
nistraţiei militare mare proMemă. ln 
aoela.ş timp trebue admis că raţiile ali.
mentare ale populaţiei în ItaI q de Nord 
sunt i;ndestulătoare. 

In UD~aria membrii eOl'pului 
didact,c sunt tnglobaţt Ja 

serviCii adn.Jinistrative 

Budapesta, 27. (Rador). DNB. amm. 
ţă: GUvernul maghiar a dispus ca mem~ 
brii corpului didactic să fie înglobaţi in 
timpul vacanţei la serviciile admnistra· 
tiNe. A~astă măsură a fost motivată 
de s:.tuaţia eXCepţională. 

..,. ........ . 
l!lIP!!tiaHsmuL moscDvit. (E. S. S.) 

l!!Jit>OO Qltogaziot.-e\'reeşti 
Ilehist- la iladapesla 

Accidentul ' lTlortal al generalului Hube 
l~Utu .. eşti. 27. - S. P, P. TRANSMl. 

DIN BUDAPESTA SE ANUNTA 
AUTORITATILE AU INcHIS 

MAGAZINE EVREn~)TI DIN 
UNGARIEI. ACEASTĂ 

REPREZINTA 60 LA SUTĂ 

19M . ''bA.M.AGAZINELE EVREIEŞTI DIN 
. P~TA. 

BERLL.'V, 27. (D1\B) - Comandantul 
unei armate blindate, generalul d.- cGrp de 
armată. lIalls Hube şi-a pierdut. viaţa În 21 
ApriJit> într'un Il('("'idt>nt de avion. FUhrerul 
a dat {'u acest prilej UII ordin de :d. rUIlt·~ 
rarii4e generalulUi Hube au 8\'ut loc din 

sale d ... mozaic a Cancelarieî Rt"khului În 

Berlin, 11l prezenţa Fiih~rnlui, a R4'iehs-

mU4:\<lalului GQrin, şi a altor fruntaşi ger. 
mani. 

Generalul Hube a fost unul din cei lllaÎ 

străluciţi comandanţi ai armatei germ."lne. 
In ajunul morţii sale a fo~t deMrat cu 

I briliante ta crue-Nl de cavaler a (~rueii de 
I"ier, 
Năsrut in 1890, dintr'o familie de ulili

tari. In războiul mondial a luptat ca ofiJler 

inferior pier7..ând un braţ. In râ.:tboiul ac. 
tual s'a distins în 1911 la străpungerea li
niei Stalin, ('ucerirea Nieolae"'ului, bătăli::. 
dela Kie\', iar in 1942 a străbătut cu arma
t.a sa blindati până la \'olga, la Nord dt: 
Stulillgrad. Ult~~ril)r Il mai fost nwntionat 
În ('OlDuoÎ('atnl l'omulldami"lituhli Suprent 
German I)Nltru apărarf':l 82t·mei şi luptele 
din Răsărit din primăv~n! "Ulului acestuia.. 



DAOIA 

Viata universitari 1. Tlmf,oara 

Unitatea pământului • 
~I 
~ 

poporului il!. romanesc 
D. PN. ViDtili. llihaileIfGU In studiul 

d·_le tipărit In otLu«ărtle Institutului 
de Geografie .. t Univ~ităţii din Cl~j
Timil?oara, defineşte legile geografice 
ale unitft,ţil pămA.ntului româneee, anno-
1\ioMă operă .. Naturii ereati tn l.(!eal· 
ti -parte a eontinentului 

Din analiza materialelor eare all 
elădit aCellte regiuni ... S8 poate deduce 
uşor şi eli toată siguranţ& «ti .tât _ma
teria1ul cât şt nla.horfi ean:, 1411 ea~t 
până la Nistru (ultima Itpa _rpatici. 
actuali. spre Răsărit), până. la. Ti.sa. 

':"(ultim~ apii carpati că. interesând regll14 

nea JlOIl8tră spre Apua) " pln.i la On
l1i1'e& df' jo8 (apa eole<-foare a rlurilor 
C\l obârşiile de azi sau de altădată l?
fr.ra.t1ll carpa.tlc de Sud), .~nt - ~ 
nant - de origine aarpatiea.. Daoă ada-
ugăm ta constat&rea. de m~i sus şi ţaP" 
~ ei .II1ode1a.r_ ulterioara. & munţIlor, 
dealurilor " eâ.mpiilor pria awpt.a.re a ~ 
4etenninati de ridl~:rea In blOa ta. mal 
multe etape .. Ca.rp&ţil,?r fi regiu~i1or 
lor anexe ti. ei. ajienţii modelatol'i au 
fOlSt -' de utădati - exclusiv a.pele In 
eadrul carpati. ,,~ioarpa~le ~ 
rem oă ~u gTtIIiÎ1Il ~d num~ ~t 
carpatie lnterg ..-ţml geograflO eupnn. 
intre NiBtn.-Mare-Dunire " Ti~ 
Nu numa.i ci _ Jl"iIfim dar e o datori~ 
a eelor care au depri n~rea d~ ~ deo~ 
eriUe şi deci obi~iV ţarile flZlee ,du~ 
Intindel'ea, fQrma Şl hotare1e lor fireşti 
d .. firme smplll ~d rispin.t: In~ ~ 
irU ţărmul Mării Negre. Dnnăre Ş1 Tisa 
!le in1JiJllde ., ţa.ră naturali elădHă prin 
polariza-re8 p&.f'jilor mal joU8 ia JaraJ 
Tt1IllsaVUief ~ a mnţiJor ei iafoUDfa-" 
rători. 

Unitatea de eonstrutţie origina.rA a 
plmlntului t'!arpatic româ.neeo se ea""," 
terizeaz.ă. şi prin: ._ 

O unitate elimatl('ă eomplexă: seeeta 
~lmpii!()r e compensată de abundenţ& 
ploilor din zonele muntoase; 

O unitate hjdrocrafld. "eomplexl: 
apele (!u izvonl"ele tn munţi formează o 
reţea generala; 
" O tutitat.e biografică complexA: păşu

ntle a}pice ~rmează. cU p~e ~ 
!tepi un sistem 8e!IOJlal pe el'l.1"e s'a spr1,o 
jinit mai ales tu ~t, transhumanta: 
caT}>atieă, Pădurea C'Il lem::mll din rep 
Ma muntoasă. eompeo.seul cimpiI. ee
:realelor: 
.: O o'ftitat~ etnici, remarcabilA prin în· 
................................... ~ 

. ~1J.' - II .~~,~.r. ... WN"'7~sa.cJ 

SPECULA CU GEAMANTANEL~ 

. Imprejurările excepţ!.O'Mle Mr6 in 
ultint.a vreme llU luat o fOf"ft'ltd ~itti CI 

"e· aduce permanent aminte că trtltm 'n 
plin. război, au. determînat popu.laţitl sa 
aa o serie de măsuri d..e Migurar., tJtâ.t 
pentru eVilc.4Tea pericolului cc:Jre ne eI'I7WJo 

thnţă i» j).ecare .:lipă utaţa, pr6CUm " 
pentru U8igurarea stmtului neOeMr in 
"?al de distn.tgere el loCUinţelor. 

De aici s'a ajuns la o mAirită ne1JOie de 
geamantatkl şi OO§uri d-e; 1tUtle. '" c:ore 
amul să poată lua ou el '" f.Idiipon Ce 

"re mal de preţ. 
NegwJtorii de geamantane În loc "d 3e 

tt*ultţv,1n eMca cu !porirM clientelei _ 
.gasit de euviinţă fă $poTească în mod 
Slmţitor şi preţul, care s'a triplat fi 1'" 
lmpătrit. 
. U,. col} de mU.le cart: inainte nu co8ta 

mai mult de LOOO-12QO lei acum a 
ajuas ~ 5000 ~el Ace~a.ş lucru 8'41 iri. 
tâmplat şi cu geamanianele care sunt de 
o calitate din Ce In ce mai proastă fi au 
un preţ din ce ~" Ce m.a{ mare. 

OrflaKele perltru combaiaroo "PeCtdet 
• tr.bu' "ă 8e vC'H'Pe ~i de acea8tă ch& 
I'titIfl ... rflre eslr: ,foarte importaf'dci. 

(o. i.) 

~inderea ei peste intreg teritoriul carpa. funcţiunea europeană a. l'ispântiei car-
tie, prin aceeaşi limbi vorbită şi inţe_ pati ce. . 
leasă fă 1'3. dificultate din Tiea până din- Unitatea pă.mântulul earpatic de 00_ 
c~lo de Nistru şi din Maramurăş până nă seamă că a creiat unitatea neamului 
dincolo de Dunăre; romfinesc J oferindu<se prin aceasta,. un 

O unitat~ eeonomll'ă ~omp]exi şi eom. Ittrălu<'it fenomen de etnografie. Distru· 
p1eeti, datorită tmbinării al'monice a gerea armoniei dintre pămâ.ntul româ.
mediilor de munte CU cele de dealuri, nese şi poporul român este o faptă p~ 
din câmpille stepice şi din regiunel'l. băl- eare nu o îngăduie nici Natura şi niCI 
ţilOr fi .. mări11itorale; Dumnezeu) părintele ei. 

O unitate geoPolitică determinată de GRIGORE BUGARIN 
i.· ............. " •• " ••• :.. .... ~_ .... _ ........ _ ................. _ .. ..:. .. 

UN MINISTRU BĂNĂTEAN Al AGRICULTURII 
A rehlmooe ~tlnN,: "Daţl.m1 1111 punct de rtazlm şI voia rlsturna unl. 

versul/( ." 
Punctul de sprijin, la. pi.rghia de eehillbrare şi chia.r de depăşire a sarcinilor 

prin. putere, rimâ,ne şi pe plan politie, una dintre prin~ip~I~le preo;-uplrl: Con
dritorul Statului insistă îndeosebi asupra acestui prlllClllIU, r:iutandu .. ş1 eola
boratori, pe care, ~ă poată răzima cu nillejde sarcinile grele ale guvernării, mai 
ales in. tfmp de r8.zboi. 

l1t • audtenţl. pe carfJ, In ... a(1rtll tmtrf ~, am avut ein!!ltea de a o avea tu 
~sa DomnJej&]~ dela Predeal, d. l\-lareşaJ Ion Ant.onescu, printre alte inţeJf'pte 
gi\ncJttrf NI preoeupărl, eonjuga, ea. pe an imperativ al conştiinţii fi răspunderl
lor sapr~a ~f!8Jhte a fnmăntmehieru tuttll'O'I' forţelor politfl'-e ale nţinnil, 
~. In pra~ SUl'teluelor tneordărt in care neamul va ft chemat. Aceasta fI!'8 
tn Mai 1941 

Chemal'ea Conducătorului, adresată tuturor bărbalf'Por (le sm', care, J)rhJ 
trecutul 101' corect. o binemeritan. n'. avut ecoul afirmativ în sufletul unora 
cUntre dinşii. DImpotrivă, a.nchilozsţi In poziţiile de odlnioaMi, n'au putut si dea 
tirii liecât tmil t'onsfantele lor negn.ţ)l1nJ. laI' alţii, eontinuâ.nd beat'tudinea (lS. ~, ' t . 

peetativei. . . . . 
Peste ~Mt negllflvJsm şi pasivfsm! naţiunea, tragedia hofu.refor el - tra-

gedie, de ear'e, mulţi dintre negathri,ti şi pasivişti sunt dired vmovaţt - eer~UI 
o resureeţie. eereau cu orice preţ, viaţa. Or, vil\~ e afirmare, In rUmul evenl~ 
mentelor, tu eadenţa 18toriel. 

n. multe l"Obotirl ,1 fapte ale muTtora dIntre Dof, Mareşalul Du a fost şI hf
pl" ei IIU ti mulţumit. 

Ca!il~ada pre<lipita.ţiunJ1or politice, in eare a preluat Şi continui a afirma. con. 
ducerea Statului, i.a fost nefavorabilă lUul Mareşal sub raportul formării oameoo 
o!1or, a eolaboratoriIor. România doar, Il fost susprinsi de evenimente, in clipa 
eând viaţa noastră politică, eu lqptele şi denivelâ.rile ei interne atinsese culmea. 
desnădejdii. Cu toate acestea, viaţa sa hotări.toare, • flomioat ,., O9.Dlenii şi 
evenimentele. .. 

Numirea. dIui dr. Petru Nemotanu fa MinIstru al Agrfen1tur1i) dovedeşte 
aceeaşi preocupare ,. Conducătorului. de 'D găSi punote1e de reazim .cele mal potrt. 
\ite impreJurăriJor. 

PreşedrnWe Cercului Bănlţe.nnor din Capitală, este 1ltt veehin ~i credincios 
eo1aboratol' al ciini MareşaJ. A fost doar în 1940, Sub8eeretar de Sut al acelui .. 
Depa rtamettt. -

Cnnoseător al limbii ruse, ŞI in calihtltea oficiali pe ('are o avea, d, dr. PAtru 
Nemoia.nu, :revede Rusia, (după. anii de llrisonierat din războiul trecut) unde rio 
DJi.ne primele trei Iuni ale anului 1941. De aeolo, - ca 'i in trecutul pe eare..l 
descrie, în emloSt'.Uta dsale carte ,)Rob la Unguri şi prisonier la Rtl5i«. - se in" 
toaroo cu interesante observaţii, de data aceasta. culese atent rJe pe brezdele şi 
din uzinele sovietice. . 

Non! M"J!IIÎ9tru al Agriculturfl, preta eondueerea Departamentului In eele mai 
~e vremnri, ase.mooi unei rezerve strategice validitate la timpul POtrivit. 

L9.nţmanul nostru, pe care, CU justifieati mândrie re:;toru\lă n vedem la UD 

loc pe care pregătirea şI puterea dsale de organimre il binemerită, suntem eou.
ViDŞi ci Va birui. 

Dsa, din nimic, cre~ "Uniunea exportatorilor de animale din România .... , 
acea putemk-ă sindiealizare pentru raţioDaJizarea eXllortului de carne Şi animale, 
ce se făcea în trecut de către i!!Itră.ini şi pe apucate •. 

Ca bănă;ţt'~n, născut pe lanţul de pămlnt al micului proprietar şi creSCUt în 
disciplina tradiţională a unei a.griculturi Stlult aVansate fată de aceea a. Vechiului 
Regat, d. dr. Petru Nemoianu ne-a invitat, mai ales in eolQ!Lnele de fond ale zia
rulUi "Curentul"} justeJ,e dsale tonsideraţif mici şi mari) a.supra raţiunii lor de 
a fi în planul de d6svoltare al economiei naţiooale. .. 

Astii.zi, când războiul acc~tuiază. primatul muncii, "a!oal'ea nu numai ~o-
nomică ci şi socială a. agricuUorului, impune statlJ.3.l'eft. Unei condiţii de· vinţă 
nOui, J.ă înăJţimea morală a mnndi şi sacrificlflor !tale. Şi pentru a atinge acest 
seop imediat .. organizarea techonidi. a a,grj('u1turii, nu trlllj poate intirzia tn ana
(.1'onism. 

Şi CUID, Pacea. nu are o scadent' fi,;ă, iar ogoarele dela. estul ţării fiind d. 
vijite de război, bOUlui ministru, ii revil~ sareina de a asigura producţia., ex
ploa.tând minimul de suprafeţe cultIvaml", eu maximum de randament. A<'easta 
presupune: 

Cultivarea forţllltă şi a ultImului pef;e.e de pământ. 
Pentm rapiditate .,1 înlocuirea tractiuni! a.nimale, motoriza.rE':l. D::,;d rut mai 

mnlt.e tractotre şi ma'Jini agriroJe. 
Creşterea şi inmulţlrea eu orice preţ:\ sto0ului de animale. 
Asigurarea., prin aplicarea strictd. a mijlOacelor de apăJ'.are pasivă, a protec. 

ţlei recoltei şi a gospooărUlor, amenioţate de bombe sau de alte materH incendiare . 
Or, acest program, născut din realităţi, este programul dlui dr. Petru Nemo. 

ianu. omul realităţilor} care ştie 00 trebuie şi care stăruie să se facă OOt'ace 
b·ebuie. 

La deal, la greu, se vede ('ala] eate trage, a~a zice binăţean111. e 
Şi daM, admitabiJa fttnct,Jonare a C.}<'. R.-ului !le datoreui. strideţii de ud). 

DioRri a ln.ginerultli StRn VidrJghin deja Thni~narl\. să nădăjduim că şi ministe
rintuI dlui dr. Petru Nemoia'"uJ va Dtal'CIlO el)o('1 de bun augur llcntru întreaga 
agricultură româneas('l. 

C. MJU-LERCA 

• 
~ 'p .. 

Sltflllţ/a rom4";'0,, binD. "] 
'13''; in d~eue,ul .eeo'uJ k! 

'ui al 18-rea 
Sunt cărţi oa"r, rrebue~c ră8pdftdite 

pretutinde7ti 00 N mţ~leagă odotd lie
oare că .tUntem ~ienţi de trecutV 
nostru) că-1 cunoaştem in toate Bmdttu", (\II 

teZe lui şi că suntem m-indri de el. 

Una din ace"te cifrţi Mte ,,sUUlJ#o: 
Românilor bănăţeni in decuT81/-1 8ecolu. ris 
lui al XVlll-lea(t semnaţă de d. dr. OOf> 
nel Grofşoroon prelJedintele lnstitululqlrg 
&mat-Gl'i.şana, 

D-8fJ răspunde unui articol al d-~ 
prof. Nicolae Bana Hoc7d, apărut 14 Si, 
biU in f'eVista "Deutsche Forschungew 
im Siidosten" din Aprilie 1943. 

D. dr. Grof/j01'eanu după Ce face Ufi 

rezumat aaupra Celor eXpw3e da d. prof. 
N. Rana Hockl, arată pe bază de nume 
roase documente că stratul numero" ai 
ţărănimii noa!ft-e a ,fOJJt preMnt l<J roti' 
tUTile istoriei. l'lr mai ales în secolul al 
XVIIl-lea, nOi am aVUt aici in Banat" .u 
s:tuaţie preciSei. . 

O hartă milifllră din t'11!, doou~;( 
fl!ază că di" Sb·'" C01ntlne bănăţene SQS 
00 fost locuite de Români) 34 de SdrlJi, • 
!~ de Germani $i UM .tingură (WeQ • 

populaţie maghiară, amestecat4 cu 5' 
la sută Români. 
~" Secol. al XVl11-1ea - spune d. ar. , 

Gro!şoreanu - când Turcii ocupd~tI 
Ungaria} du.pă bătălia dela Mo~ rw ' 
extina dominaţÎll 1i asupra BaMtula4 .' 
in Banatul intreg, conform conscripţiei, 
statisticei cont. C11l1l1, nu .'a aflat nici tii 
Singur maghiar, niei Miaf- după 60 44 
ani de14 reocttp~e4 BaMtului. 

Dealtfel Românii,", foat intota&:mlll 
prezenti şi reprezentau numărul ~~ 
şit01' al populaJiei A '! IU~ ATPadtem" 
A"gevini} adica atat "mntntea deza,m,.. 
lui dela M oMe, e4t,. dupcl ocupaţii 
turcească, după cum se dettprf.n&l • 
statistica ..,Ha"f]trorlerbuch dea GmIt 
unll Ausla1tdsă~ltschtum'«. 

Totuş CaM de Habsburg II privm· 
giat pe Sârbi , .. nu -pe Români, core il 
urmă au fost n~oiţi N emigreze, dtl,. 
cum .!pUne impl"Btul 10Bi1 II: "Valac~' 
~J,"f rău trataţI; de mul~ Mi Mtnt _ . 
strân..1i, ca 8'ă-", ced~e (XJ..'ţele ~ frttrnl* 
lttne16 :ar llltO""Q • C". CO'It3eCinţll Mi 
bueuro.f mnigref1ză'C 

Deci nu benevol ~ părMit CMiI 
f.i 9o"p0d4riile vr08peN. / 

In leco!«l al XVIII-Z. uUtG Jf o .. 
bilime rO'll'tând. Dupll CUcmrea BafUdt 
lu~, Maria Terezia CI di8pU$ 'd fie e~ 
pnate toate moliile raoeuilor ~ 
Cala Imperiala.. ' 

Cât pri'Ve~e "'f~ ro .mnfem I 

POPOT nomad (Hirtenvolk), d. dr. G10f 
~(\1"llGn protesteazG OM toate d<>Oumf/l 
tele neCe8ar6. 

Prln,"'.e alte!~ cifMiii • ..MoMgr/Jfi 
Epark~e~ Oa1"a:nsebe{lUluiA . ti dlui Ni8I 
lae O~, rn Dare: etJte rubli.cat ;iti 
ricul celor 394 parohii eu tradiţiile 1" 

,,,AceMe cruci - ~ d. dr Grof~; 
rean - cu t)tf;rful turlelor riăi.caH ti. 
tre cer. $Unt "!jII(f. mai eClatantă d 
că Românii in :.;.F(J. al XVIII· lea, II' 

fost un "Hirte"","o1ck'" ci un n.tam 
aşezări 801ide~ CU g<>8p!1dăf'ii bine 
voltate trăind 'n satele lor numtr 
8".tb conducerea .~nezilor 7i a preOţi1or 
o cultură proprie". 

ll! A. MA1?lAN JALEŞ 

Scaune 
portative pentru adă.~~: 
viraJ' vânătoare, peSCUIt 

CENTR'ALA-OPTI~ 
SUUON BURA 6: Vo. 

Timişoara, 1. Regele Mihai !\r. t r 
, R~g. Com, 67J12~~~~ 
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DACIA. ...... - I 

poşta refugia ţilor I Cât vor subscrie la Imprumutal Apărării Nationale diferitele categorii de cetăţeni 
- PBJiLIPCE<'L.'lU N. GmxnWHE, ac.tual Priaclpalele dispoziţiaDi ale legii 

(ir.D.innl de uoeni.ci de stat "Marcl~ v~ Pentru. dobândirea fondudlor n.ooesa~ mor de Stat mchiriate particu1amor.' .",-ŞEZAREA ŞI PEBGEPEBEA 
_ MIhai r. de Alba-Iulia" nr. 1, Ti1l11şoara re acoperirii pa..rţia.le & cheltuielilor e;e. VQr contribui la împnunut chiriaşii re&: CONTRmUŢlEI MIN1l1AI...B 
~ din Cernăuţi, caută pe Maria ma- rute de licţiu.n.ea pentru apirarea terito· pectivi eU câte 50 la sută din impgzitul Pentru ven.it"lrile supuse impozitelor .. 
,,., jnA .3Ol'.&, Vio:re~ frate ş~ pe ~dele sal~, r~ ului naţlOllal şi rambursarea. ~t0r?-il~r corespunzător. recte ,~ 8e .stabilel9C ~ cale ~ impun ere. 
it .,umna Horodnicul de J08, JUdeţul Ra- facute w. acest Sl!0P, se autonza Miros. Chiriaşii prineipali au dreptul să eea' contrlbuţia este datorată de titularul SUl'-

~ {Bucov;ma). Roagă că cine ~ie, ceva terul Finanţ.e1)r să. eontracte~ un îm~ ră subcllirîaşilnr lor o eotă parte cores- sei d: v~it din momen::u pub1icărei ~ 
aeepre ei, .să-! anrmţe la ~dresa de :nI'U ~1:';. pnunut p~bl1~.lDtern> denunu~ .,lmp~- punzătoare din contribuţia lor. zentel ~.' in raport ca. tmpositeie 8tabiJi~ 

- DRA('~ HOROD~m J'efIJ.~t dm mutul.~p~rani Na~onal~ dl~ 1944, Sunt scutiţi de "Ontribuţie proprieta.- pe exerciţIUl !943--«. Pentnt !J'.ll'M de".. 
~i stabilit In Ti~ra. {}ă.mmnl <k amorttbil In zece an:. ~ enu~r.e .al 1'11 sau titularii altor drepturi reale de fo- nit respectiva. . 
, ___ Nr. L. Bul, RegU:ta. Maria 15. fJI pari .de tltl~ri la purtatc'r_In.c:mwţIunIle 10sinţă ale oăror venituri impozabile din Contribuţia. mÎnimală pentro ob:itis • 
.. plrinţii. dm eOUl1Dl& Bilra jude~d Ba- prevazute,~ legea de faţ3. ŞI. ro pros~ totalitatea proprietăţilor e1ădite ee Pot- este datorati de chiti~ diQ m<>maDtl:d 

~ iiuţi ,ar tatăl Mnoentrnt ]& Of..rooJ Terito- ~ de en:l~u~me anex~t, care face parte sedă nu dep.3..f:-'€sc 50.000 lei anul dacă puhlicării. prezentei legi.-
~ mI RădiutL mt:gr~~ d~n aoea5t~ Ie-~e. . lcxmesc personal imobilele respective. Contribuţia minimală. ~ d8.~ 
~ KIHALAClIE IOA ... "'I' şofeur din C&ffiUna . Beneh~larli de venJ~UI'l ~~puse ~po: Salariatii de orice fel vor contribui ou de futm.iZOlii ~re au ÎlJCgSB.t ou ~ 
" .• From01!l fuşi, evacuat în corn. Biled nr. zltelor duecte pe vemt,. uruI beneflclan salarul cuvenit pe luna Mai, din care S& titlu în exerciţiul 1943-19«:. sume!n 

fgi '1'imiş-Torontal, !şi eaută părinţii & l,-,%il?~ pentr~ prell1:ng~~, conţr~~lo~ scade impozitul ~i ac reduC. aVaJlta.giile contW fumiturilor făcute Statului,88D 
ra~drescu şi Ana. ?e ~..,u.~le~e Şl lUI"IlltKtnl l:)~tU1Ul ŞI ~l în natura. instituţiunilor a.utonome BIle Sta.t:.Wut '" 

d NDRESCU CONST. elev. lic. Ind .. e- mst1tuţl~il?r ~auton~ ale StatulUI, Pentru, .salariaţii remuneraţi eu ora, CIU. se stabi:le~ in raport cu totalitatea 
i· ~ din T"'.~Frurn05-Iaşi. în corn. Bile<! sunt O~li~~~l sa ~ntrlbu~ la "~prum.u.,, ziua.. O'l săptă.mâna sau in raport ca produ~ swoo]()r încasate în acest e!l"erciţiu. 
~ , a 1 'ud" TimişTorontal, îşi caută pă- t~ Apa.rarn Naţlo~!e dm 1~ • ~~. seJe se consideră salariu totalul nmwnera,- Datorează oontributjG mi1rimald toţr 

, '.~ ,J . ţm ~u sumele stabi1it~, potnVl! dlSQ'JZl- ţiilor primilM intr'o lună; pentru cei remu... lOCUitorii ţării, per~e ~ .!OU ju. 
t~ irirsA ~"E;.WfEANU din Iaşi, refugiată ţl~O~ C:aP.,.~ a.l l~~l ~e~~·trePrin.. lieraţ.i pentrn perioade mai mart de o lună,: f'ilfice, qa.re obţin .. ţară "'* m ~. 
If· L Şandra. J'ud. Timu,-Torontal, caută fami. d ., n marII, lee ~ ,Auursltl"_1eID ... o ~'I"l_ salanul este egal cu o p:a.r"'~ ~.mzătna.. 'năf(1te~ ml'ftituri 8tlptţ"6 im.po'!IJitelur .. 
e ., en.e eomer~la ŞI lD.u Ui.l, • r """""v n:I une,i lw:ti ect A *--v. " 00""'--· Rmn60 
' Ii& Fu!rl din Ia~. . tn'bui eU sume egale eu câte 50 la sută ~ , . , . 'J'. e .,..,.....~ fi M1IC'i'ne • • r ...... ~ . 

al :.. 'l' GHERMAN cU sora Dana Obot- din' ..tu! lementar tabilit pe exer. Sunt SCUtiţi de eontri.bQţIa mmllD8!ă la fIIIa l.'emtun 8ftpl.ureaCl.tm''PO'Z'itelortfi. 
raml UIo, l'lllPOZl e, imprumut salariat.. ai ........ Q; .. bl" r ...... tr ' refugiată din Iaşi anunţă rudele sale T 1 1943{944. . ' " ·)'ll ,.... ",,_onam JIU lCl " .... ~. 
C, " • d Ti· CI ,1U ~l partitulan dUl comunele urbane eu. __ SCUTIRL 

:.ră III!: găseşte h!. eom, Lovnn JU. rnlş- ~treprinderne. comerciale .şi ~d~ larH sau pen.sii nete până. la 6000 lei lun~ Sunt scutiţi de oontribuţia 'micimaJâ,: 
foroutal,., .. fnale car~ se afIi,}a ~a~ prezenteI l~, şi salariaţii Şi pensionarii din comunele Ml~ Statul, aut'JI'ităţi1e looa:l'e, sta.bU~ 

".. OUATU V. CONSTANTIN ref~gl~t _d~, c~ în inacth:taţe ~u m.lidudare, datoreaza I ~la cu salarii ~i pensii nete până la 4000 publice, fundaţiunile ~ toate ~leetivt-
08 1Il1lll& Balma .tJd. Roman, anunţa purmţn Şl 10 la suta dm unPOZltul elementar. lei lunar . -+;1 d .B t ,L d ........ ~..x 1-

fii ,rieteDii că se află la şcoala normală din Beneficiarii de veni~ri din profesi~' ta\"-'oe e Bi'p sau ~ r""P".a.a..nI..,ap_, 
... , 'I·Ş""'..... mese-rii ŞI' 81te offllpaţmni vor eontri'bm Salariaţii şi pensionarii primind salarii erativ. 

• 

"...... '" nAJ'I .. •• nete ",tină l 10000 1 . 1 ... - Invalizii, vădUive'L ~ orf~~·~ -~nori .&-, (l.OIIŢCm DU~IITRU. aprod la. judecă- cu 50 la sută din impozitul ek>mentar ... ~ r~Jl ...-. a. el ~U!lar. UAw 'le ..,~ <Kll.l -.. '-

5& tona Hârlău jud. Botoşani, refugiat în corn. stabilit pe exerciţiul 1943!944:. . v torează contribuţiunea redusă. la jumăta:e. războiu, precum şi m'obiliza.ţjj., sunt .,... 
, jud Timiş-Torontal, la judecătorie, Beneficiari de venituri din pr?prietă· Beneficiarii de ''eDituri din pla. ... amente tiţi de OOlltM'"buţia minimaJă la impn.-

tir, :.~~':" fii~a sa EcaterÎns Pânza.riu. ţile agricole prevăzute ,de ll;rt .. 3 dm legea dfl mpltalurl mobiliare vor eontriimi ea mut numai în măsura F în proporţia h 
lnd "'" .... l'~ t t but uml dtreete câte o sumă egală cu 10 la sută din venitu- 'C'are au scutiti şi reduceri prevăaltb!t III 
.. .4 ' A.LEXJtJ SOUlUON. învăţător refugiat, pen ru a::-~ con l'l ~trib:i[ la Tm- riIe cuvenite pentJ."!'.l anul calendaristic 1943 ieg~ pentru a..:~a. contribuţiunil.or 
Z;; fiind stabilit În comUlla F. ârliug jud. Seve- asupratVle~p~o~i ;;:ţi'onale din 1944" independent de data exigibilităţii sau rea~ WTecte sau alte legi sprecia1e, a.corda" 

,- .;" cau'ă pe Nicolae Da.!waliuc, evacuat din prumu u ala n 50 l .. ;;: d' l·mn.n. .. ·' l~-;:-ii lor. ' pentru exerciţiul 1943---1944 se ""~~ li,'"'" . • D:' eu sume eg e eu 8 S\h..:. 1n 't'~r..l- ............ vvU·"I'~ 
Cernăuţi CU orfelmatul ~e bă.eţi,l~ltl'U tU! elementar stabilit pe exerciţiul Pen1r.:J. veniturile valoIilor mobiliare ea ră 600rdate şi vor fi tinute in &ea.mi.. 

,. DsscaHuc. Derula D~9C~liuc. evac:a~ el 1943/944, pentru veniturile proprietăţi. v<.mit fix nu se datorează contributia mi- Se excep~ază dIe b. prevederile ati. 
făminul de ucenice Şl VtdOr18 Dascalmc. 1 . 1 n<>t>.tive. D1mală la tmprumut. • neatului precedent posesorii de ai:.ud1I 
.. , t V refu ia.. or agnco e reslI~~' _ ' _ • v de 

ELEN A TRA.~D;\FIR,. av~ a, g. Beneficiarii de vemtUJ1 din prcPl1em. DOOitoni venr..urilor prevu.:.Lc de artko.. specîaJlitate) ~tiYele ~ bincie 
~!" .' din Bot~ani şI-a desch~s blIonl !';vocaţIa} ţ'le dădite, prevăzute de art. 13 din le- lui precedent, 8tDlt obligaţI, ea in termen ~ refug:iaţii şi eXpU'1za.ţii a.rdelem pre-
:)(J1'tr. Timi-5oara, str. Lenau 1.0 a. . ;ea pentru aşezarea eontribuţiun.iklr di- 00 30 zile dela data publicării prezentei văzuţi de legea nr. 778 din 25 Noe.rnblri. 
4 ~ . c.P. }fARIA PF~T~U dm reg, 94 mf. ~- recte asupra veniturilor ~ unii ehiriaşi legi, să depună cin:UIn9Cripţicl de consta,... 1943, cari. dleci vor contribui tntegrtU. 
~ tăJJdu·se rănit in spd.a.lul Z. I, n::. 518 din ai acestora, vor contribui după eum ur- taxe In c:l.prinsul căreia domiciliam. sau ma DISP<YllŢIUNI GENE.R.ALE 
/lţif t;mişoara, ca"ltă pe mama. sa Matţa D. Ma- mează~ aediuI, declara.ţiuni care să cuprindă beno- Contribuţia minimaJi. ClWenită peoo 
: p evacuată din corn. Roşe-an jud. Covur- Pentru clădirile sau părţile de elădiri ficiarii de V'8llituri şi veni-tunle etmm1te fii tru toate veniturile au exCepţia. cdar 

~, afl_. locuite de proprietari, vor contribui la condfţhmile art.. 15, din sa.l.arii Şi celor prevăzuoo de art. 1. 
'~1aiorn] ALEX. VlCOL care se . a ra- împrumut proprietarii respectivi, ea. câ~ Furnl80nl S~tului §Î ai iDstituţiunilol' se staibi1e~te di:l ofici~ de către orgoa. 

,Ut· .'l la spitalu1 Notre Dame din Timişoara, te o gumă egală eu 50 la sută din Epa- uton le St miu- ......:s... • rele fiscale. . 
1 v, 1 i C'lm v _'v d" . a 0Il:Ie a .& 1, VOt' eon,~ 11,lll1, pesoo Frac+i .. ?O;,I~ -..1_!' -.~ .:lL 500 1,.,; .:10.:-~ III !aută pe frat~le S2U on leo Ş pe • zitul elementar oorespunzator ma llJ.- sumele datorate, potrivit articolelot' prece... )"'U-' ........ Ll-.L ~.L.L""4 \I.'e '- um 

- ~'8 S'!I refugiati din Târgu Frumos, lor sau părţilor de cLidirl re~tfVe. dente, cU 5 la suLă din S'.l.Dlele tncssaf..e în m.unele rezultate drePt oontribu!ţie mini-
lup' Ilnii 'Dt p.~icu ANDREI mv. TOM- Pentru clădirile sau părţile de oJ.ădîri ma:lă, Se neglijează în faJroarea. E!U'b-
1C1ri 'm:R BoiuR, evacuaţî din Chişinău, sunt închiriatle pe baze de eonttaete prelUIbo exerciţiul 1943-1944. eu orice tiUu in con- scriitQl"UlU'Îl, oole de 500 Iri ~ mai mari 
CDII' r:gaţi a lichida datoria Ile-ntr-l chiria easei gite prin efectul legii respective, vor tnl fumiturilor făcute Sta.tuhti S&'l. iDstitu- se lntregesc 1& 1000 lei.-
rtJIIir . are-nda pământului, eă nevoie de bani. contribui ehiria.şii în proporţie de 50% ţi.unilof' autonome ale S".a.tuhrl, dad totalul Oontribuţia minima1ă Ja hnprumut ee-
_.1 b~t achitarea treptată .. ; trimiterea. Ol"n valoarea im"""";tulUI. Daeă eontra,o- w.lDlelor respective depăşeşte lei 5OO.1XIO.. ._. 'bil"' ..1.' _1 1-1 .... _! 

""" 'l' "'l:'~- Contributia minimală darora.tă de fttrm- "'" exJ.gl: a m "QtU& rate q;;, .... e: ~'" .lYW 'lor prin mandat, soţiei mele legitime tul 101' a fost încheiat între 23 Aprilie ~ ţii 11Ullie 1944. ' , 
-. Mpatra G~urbănescu. str. ~scă: Ca~- 1942 şi 23 Aprilie 1943, eontnouţia va fi eori. ~te fi lichidată prin reţinaraa ~ - Conu-ibuitorii la !mpnmmt cace VOI! 

ruul',41 Pltesti Notar refu"'lat run Hotm d"" <N::01A d]'n impozit.. . ~lor da.torate de ac~ia din 8Wnele pe h't' :+..-.-J --"'-':t-.. +. .....""i ...... l~ 
. " .... " .&.V7" Sta"ul "tu 'U t ac 1 a m~.~ ~"'41VU;,.1& .............. ~ , ~ori C1urMnescu, com. Berl±şte, j. Caraş. Pentru orice alte proprietăţi <>lă?lte care . ~ sau Jn8t! ţ'l e, au;onome ale datorată. pentru fieeare oo.tegarie de 

D" . PU'L PWP elev refUgiat din rom. Mă- sau asimilate acestora, vor contribui la Stat~l1U. le dato~. furnisorilor ea ~ venituri în parte pâDi la. ~5 Mai 1944-
"""" ~mga jud, Hotin stabilit ~!l Fratelia-Timi- imprumut proprietarii respecti'tl1 en eâ4 al di:f.eritelor f:ll'D.ltUn. I VOI' beneficia de o degrevare de 10 1& mti. 
rpIt ~ Strada IV, Nr. 4 caută pe dra. Zina te o sumă egal~ !!'Il 25 la sută din impo. La ~ t'1l1'1liso;uIui fiscW. e~e obI!- - Oei CM6 ftU ~ achitG, la. ~ţiit 
tItb'Iv,rriţoÎ refugiată din Criva-Hotin. zitul corespunzator. . • .. .. gat_ sa apl:oo modal1tatea de p19ta preva,. NtlJ e::tigibilă, vor fi 3!UtpTqf. ~~~ 

R:\DIDKllL PARASCHIV A învăţătoare, Pentru olădirile StatutUl şi tnStRuţlU- ~.,a da alm1?atu1 prec.edent. Saite cu procedura ~ coodiţium.ile ~ 
,. • te~giată din com Găieşti, jud, Lăpuşna. ..................... -=~.-:-.-.~.~ ...... __ -.-.~.-.-.. ~ zrd6 de codul de procedurii ~lă ,. ", 
G1o~r.abilităin com, Ghilad, jud, Timiş-Toron- A MURIT MAESTRUL IOSIF VANCIU ba Tolttrilor gp iti? • tM IaL ~i caată soţul Mihail Radidea.l impreu- _ aala.ria;: ~bIici. Jll(IdatităPk 

,1 cu2 copii, refugiat din staţia Ohişineu. Dela Teatral Naţt •• al C!uJ-Ti .. i,oara de l'eţi,n!ere şi V'ărsare VOI" fi stabili~ pria 
7!'8~ MIHAIL OPREAN, elev in el 3-a Semi- decizia Ministerului Finanţelor, pub)i. 
NittJ k)J1ll teolOgic din Chişineu, r~ugiat în eo-- Azi. a: Încetat din mul acestor vremi, in care valoarea cată. In Mooitorn.[ Oficiail. ' 
t ~ ~~~~ J~ioara, jud. Severin, îşi caută pă- v-ieaţă, după lungi şi omului e in scădere, plecarea lui este Sumele datorate cu titlul de contri« 

bnl din """'''M:-: ţ' . d 'H t· .trele suferinţe, in Sa- aidoma unei eliberări. Ne :vom l'?ga însă r· ~~ . com, .. l"''''''''''U 1, JU. o m. - buţie minima1ă care nu TOl' fi achitate ~e ,: .• CERNAT RAIZA învăţătoare, rethgiată natorul Bega, Maestrul de amintirea lui veşnic. lla imprumut până la data de 1 I:utie 
,rO r' ,lin Basarabia, se află în corn. Sânpetru iosif :Vanciu. Intr'Q NOTE BIOGRAFICE: 1944, se trainsformă de drept şi pe eot 
~ , d T' 'T tal 2 .. V vreme când moartea r_ JU, lnllŞ- oron ,eu COPIl, a- S'a năs~.u. în oomuna Xa.d::i.jd in 24 All~ ceea:şi dată la. impozit. 
r{)1)llIl~:m r M t' . r milo 00- ne caută pretutindeni _.,_'" 

I " argare a, precum ŞI a la cu tentacule macabre
t 

:;ust 1901. :In:stituţiunile rublice tii patronii lIIWMr 

Dumitru cu familia, unde DOate să Li.oeul l-a terminat la Lugoj rmde şi-a dat obligaţi să reţină din salariu sau. alte l"e-' se ser' plecarea lui Iosif Van- • 
le. . ~ciu parcă se face dis- şi maturitatea. muneraţium şi să Verse fiscu!:m oontri:' 

. ; ....... ..-. ......... ~....... Urmaai.ă Cons"-î'Vatcr..il de 1Iu.z.i.;;.l şi Az.. ,buţ~ miiIliimaJă datorată. de sa181"i.aţi:i 
cretă_ De azi inainte nu vom mai,vedea . 

• • ~ d tă Dramatieă din Bucu~ti. pe em-e-l tefi.. lor~ Pentru salariaţii pa.rticulat'i, reţi-şta administraţiei silueta lui elegantă pe scenă p~. :mină in vara anului 1922. In ace-laş timp nerea din salariu si vărsarea. oontribu-
masca personagiului şi nu vom mal auZI este angajat şi la. T~.lTJl Naţional ca ~;~i minimal!e

t 
se va. f'.ace ill două. rate 

Dhli Ciurea p, Petru. Răcăşdia. - Af». 
s'a pl'imit în ziua de 23 1. C, Ex

ziarulUi va incepe la 1 Maiu a. e. 
noastre sunt ea, nouii abonaţi să 

. tt:cuţi in listele de expediţie la 1 şi 15 
,tîeeărei luni. Asta pentru ţinerea unei 

, mai bune. . 

ICI '!utoturism 4 locuri. transportă 
:~ij~venabil persoane şi bagaje 
In ~rnvincie Tel. 18-3~ iotre orele 

• 14-16 - 2012 

nicio replică. Iosif Vanciu a plecat in Y""" 

lumea umbrelor eu un uşor surâs pe probist'egale, în lU:nile Mai şi Iunie. 
buze cu aCea ironie ce i-o dădea efeme- Angajat la T.eatrul Naţional din Cluj din Patronii respectivi vor put.ea. vărM. 
rul ~cestei vieţi. Intotdeauna am bă- August 1922, ad termină, şi Fa.cuItaten d() integral rontribuţia roinima1ă Ia. împru. 
nuit în dosul ghiduşiilor sale din vieaţă Drept, mcepuLă la Bucureşti. mu.t, in cursul lunii Mai. fără .. putea 
sau de pe scenă conştiinţa tragicului In cariera sa. maestl"!'Jl Va.nciu a jucat în reţine înM în a.Cest eM., dir.. re~r:".!eraţ1a 
ca.r~ ascundea sub mască. mai mult de 200 de roluri dintre C8.r.i eI1U- priI!.cipa;liă, cuve-n:t1i. saiIariatuJ:ui. ţ\(>ntru 

A t r şi scrîitor deopotrivă de dotat, merăm numai câteva, ca cele din: .. P1'os. luna respectivă. o 'Pa..'"i.e mai m~l'e d(-'Câ.t 
Iosife ;anciu a ştiut să rn:acă prin v~ea~ tur:: .. O~elo", »Mansardac:, ,Hochlls-Po,. jumătat~ din valoarea oolltt"ihutiunH mi-
cu seninăt..<ttea artistulUI care ştIe ca etl1I, »r:IDco1o de ~e« ~ .. _ nimaJe datorită de ooeSta.. 
'eaţa este numai un' pretext pentru Ca auvOl' drn.matic a 8Cl'lS}iJe6Q. .. Verde S1l'mel'e pentru C!al'f' opbitorÎi. contr;· 

i;emita~. Spre aeeastă Eternitate spre I ~ do~ stele", A w~~i tr&;dus şi. localizat Dnti~i m.î.nim2!l~ vor deda.:ra. eu oca.'lia 
~are a. n!17Ult. a rivnit :zn de zi aetot"l.11 şi Plese din a~tori St:aJ.Ul can s'&,!ljuca.t pe ~ri], că inţe~ să t'''!l1UJ1Ite la pri.mi-
scriitorul. • sburat atăzi sufletul Să l5eena "Naţionalulm Ardelenesc.. Te11litlurilor cuwnite. vor fi ~ate lai 
DIl-l p1âlCem pe I~ V~ lD ~ l JMDI:" !mpozftel8 di~te ~.,a\, . " • 
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~ Po~.' D A.OI A. S.m.,.,tlL. 29 AprmellJ. 
------------------------------------------------------------.. _----~------------------------~-
ftllca fh1U&lIATE 
' .... -......... ----.. ---------
'.fi lei cu\'ântul a.pare în fiecaro zi. Anunţuri 
se prime!Wl la Administrnţia ziarului in Str. 

Măr~tl N.r. 1. 1'elefon Nr. 11·28. 

~ânzări .- Cumpărări 1 
De vânzare in cartierul vilelor vilă cu e:aj 

3 a.part. 8,500.000, casă în cel1tru cu 
etaj 6.500.000, vilă cU 6 camere şi cu 2 
intravilanuri 6.500.000, casă. în centru 4 
apart. 4.5Q{I.OOO lei, casă în centru par
ticular 5 cam. 4.000.000 lei; C1lSă în cen
tru 3x3 cameră 4.500.000, casă in centru 
2 apart. 3.500.000, casă cu 5 apart. şi 
prăvălie 1.500.000, casă cu 3 apart. 
1.400.000, fu. PârneaV'S. casă cu loc mare 
300.000, in Bujac casă cu 2 cam. gră.di
i1ă cu 80 pomi fruciiferi 550.000, - 10 
jug. părr.â.nt 2.500.000, 6 jug. păm.1nt 
1.800.000, pământ de lnchiriat 120 jug. 
Oferim casă de vânzare dela. 200.000 lei 
pâ.nă la 20.000.000. Agentura. HAASZ, 
Str. Dr. 1. Petran. No. 3. Tclefon: 22-24. 

llasină. de firez panglic'i şi diferite mO~ 
~ , 

toare la Se:bamberger. Acad. Eu1. Regole 
Ferdinand Nr. 48 (MiE'lul negru)'. 

l~in~ma·roRuM~:;:;! I Tol",,,,, : "...1. 

AZI.! 

'~ Veselie, distracţie, muzică !;Il elan, In 

Călătorie cu buCluc 
bll Hau M08er, Wolt Albneb Retty. 

Elefriede Dahig. 

Repr:: la orele 3) S. '7 şi 9 tbt 

f ~ .1 .!II , LUE2W :w_ 

Toată lumea 
fa.ce abonament Joi' ghia1A la. fabrica 

"FLORA" 
Ara.d. Bul. Regele I<'erdinand Nr. SS. 

T"::.LEI<'ON 11-41 

ATENŢIUNE, ~ DOA)INELORl 

Vizitaţi. numai Salonul de Cosmetică 

IULIA HAJDU 
ARAD, str. M. Eminescu Nr. 20.22 

Telefon: 21.81 

Autorizat de Onor. Minist. Sănătăţii 

~ .................. ~.~SWB~Bal7~ 

furnir 
import 

din Arad 

Str. lIarie Chendi Ro. 13 
I 
M ... A' 

In caz de alarmă executati eu stricteţă şi 
imediat: toate Istrucţiunile ApărlrU Pa
<tive. 

In fr:! ti in ad.ă.po.sturi. 
Lllaţ~ miieuri ca ndăposturile 8ă fie în

~stratl' cu toate uneltele trebuiooioase pen
tru locnlri1e de salvare. 

Pă~traţi ordine şi linişte. 
Respectând instrucţiunile Apărării l'a.si· 

''e vă. apăraţi viaţa. 

aMLta, A# 

IOAN DERZOVAN & CU~1P. 
Mărunţişuri en gros 

Arad, Bulevardul Regina Maria Nr! 21 
Telefon 11·55 

Răjbniul aerian nu i:npiediti 
continuarea prod~cţi&i 

razbQ~u germane 
GENEVA, 27. (Tp). M!lli::>tru.t 

răz.:boiu amex'ican, SlilllSOll. a dee4.rat 
conferinţa ce presă. dela <":asa Albă 
mătoarele: "OriJecâte ori un a.tac ae ' 
pătrunde adânc Jeu.supl'a Germaniei· 
oau lupte crâneene aeriene. In : 
d;SPW1C încă de avioane şi arme. Fieea OI 

invazie d-e acest fel ~e transformă' 
tr'o luptă hotărâtoare. Pe de altă llaltE 

• 
____________ ~~_~ _____ ~ _______ • a~~a,~~~~'.~.oo~~) 

- 4" _ Z -. I • ·MIBiF • OM • nICi o forma a razbomlUl aenan cu 

1'\ ~\ " , J\ 
»~r\\.. i .'\« 

R EST AUR A N TeL. 1. 
___________ If]l.."......,_~-]!JfWFU:Hz4ie.ti&U.JW6Ift .... 

nuc ă ti ri e S [A RAM U-
aleasă şi vinuri din I ZiCĂ DE JAZZ, !n cu-

cel'e mai renumite pivnit31 rând se deschi~e grăd;na 

00" .n~l poat~ impiedica ~eoonstru~'" 
ma~JUllor dlstruse. AgenţJa bri4n!~ 
~rîe în amănunţime: .,Multe fabrici catj· 
fost de mai multe ori bombardate '; 
reluat totusi lucrul în scurtă vrem~ .' 
za este organizaţia grupelor ge~ne 
reeonstrucţie. Aceste grupe de m 
tor!, eare apartin în ee .... mni mare pa 
organly.aţiei Todt, muncese cu 
energia şi cu un spirit me(lHnic de in'\' tii 
tivitate demn de allmirat. Ele pun in 
mai scurt timp in funcţiune fabrir· 
djst~se~ Iu.potriva ~ ac~tui fel de a. .. 
nu. ajuta mei un razoo,u eu bom~l ............... :. 

ŞT!P.I DIN PLASA PER!to 
~JWI'lN$iIjţIMW!fI';V'~:;, ... fiL&t~~ 

INCENDIU. Datorită nE'glijenţej 
ars casa şi gospodăria lui N. SZCl ,~ 
din Periaffi. 'l'oute încercăriile de 1 " 
zare a incendiului au fost zădăm· 

~~G.*j!'8JI43(HDhf !.Yi.~!'il16'1.'1!1_PMliAii&i_J:II,~I!'_Im! ..... _DlI ___ .wli deoarBce casa era acuperită cu trestlt. .' ~_."ilM _.4 

~:~1~~?'~Jf~ ,'f1~ ln~. 
.,}'~ .. " ,·I/r·f ' 

_ nF+0' .. ~F~,iZE.~u~~~~!ljlku~·lJm:::ru 

Teio'fo&1: 21-b3 
Având serviciul de transport 
reorganizat, furnizează la 
domiciliu În orice cantitate 

li h i a t ă '8 r II fie i a I ă 
de prima calitate 

A3r':~A. In urma dispoziţiilor 
00 CLlllu. Dcsp. "Astra", din plasa 
lÎ::<m, de sub preş. Pl'etorului M. Gri 
tU"3.(e cercurile culturale au venit in 
torUl evacuaţiilor. . 

NOTiUt l'UBLlC. Prin m.utarea .. 
cătoriei, s'a mutat şi notarul public 
Demian din Biled, la Periam. Bit. 
funcţionează în caSa Schannen lângă. 
deoătorie. Este. un bineeunoseut 
nagiu datorită altruismului şi eo~:i 
ci.ozităţii, pe ace.ste meleaguri, unrl! 
profeRnt şi advoC'atura în tinerete. 
COL1~;CTĂ. Terminându,se' eo 

pentru Cntedrală. preoţii din plasă, 
baza instrucţiunilor ce li,s'21u dat s' 
prezentat la. Casseria Sf. Episcopii în 
1. 8,. ~" spre a administra obolul 
eioşilot. 

a ____ R5_m;'I!'P,;).~m.!l!l:i-i!l.,1lSWi_!SW*9P __ ~~i1ii~.iiiiii'fa;i1iia@iliJI!".-UlH_ttmoli1î •• IlP ...... -m·-.' _a:-.. _____ •. . TARG. Dnmineea sta ţinut ob' 
tu1 târg de primăvar.3, în Peri am. 
c()llstatat un preţ urcat la animale: 
~i indensebi la cai. Piaţa alimen 

L m 
) ,~ ........ 

!.--I~~ţ~~~.~~.~ ~ li~ 1II111111!1'mmIlII1lIl1I1I1lIH~~WllllU.! 

I I~J 
i rr---l-i-f-i-..... :~~ Gutoaie de fier 
.I~ Jf,;~·~ '~i rezervoare ~~:~ 'il , 

61 ,&)j diferite capaci-
\!:V ,j~ ~~'10 

. tăţi, execuţie 
solidă~ 

IIlIInmllllimllUUllillllHlHllHIIU Il~~IlI1UlI~ 

UNIOTECHNIC s. A. ARAD 
~f:BfIj$mllBl~4tMt"'1t'*"*"'**'l 

I Calea Au.rel VJaicu Nr. 12t-128. Telefon 13-92 
&*el e. N.:MW ::::;; •. _._.~ •••..... , I ~_ ... _,._ •. __ ... *.,., ... ., 

LA DOI ARDELEni" i BOIH MOfUOfeio 
t, • ~~.~ .... = . .:!_=-- -... 
)I;tgazin de sticlărie, geamuri, incadrări de ====- -~-...:_._-----==---~-::::: 

tablouri şi articole de menaj, cu preţuri MODIST.{ 
eftine. 

PROPRJETA R: ŞTEFAN HAŞU 
ARA,D, Piaţa. Avram Iancu Nr. 17... ARAD" Str. Horia. Nr. L 

obişnuită. 

PREMILITARE. Prin plecarea . 
(lirector S. Pavelescu la unitate co 
~erea P. P. din Perlam a tost iDo . 
ţată comando Bisorca Petre s~ondat 
instructorii: Ion Grifaton, Ion ~ina 
Oh. Vineţescu. 

Il"'UKT. Văd. Berar Ana. a furat n 
tea. de-la Peter Niclos din Periam, 
.(Uill!prezece) găini. Da.torită vigil 
pIut. Iorgu Drăghici a fost prinsi 
două ore in gară. pe ~ând în-cerca . 
ducă. la oraş SI>re yânza.re. S'a în ' 
judecătoriei: -

SFAT DE INPĂCINIRE. Dela. 
ţarea sfatului de inpăcinire in oom. 
riam, nu s'a prezentat decât un s'. 
caz şi anume~ Ana Vincu a fost' 
tă şi calomniată de către Marg 
Vincu. Prin tacti-ca. membriilor M 
Sin.t: C. Preot A. Jebeleanu preşed 
Gh. Martin şi Fr. Martin, p:irţae 
împăcat. 

DEPOZIT CLANDESTIN DE 
BACIT PIEI. In comuna Igriş 8 

d~0.operi~ .de . că.tre activul plut. m1 
Sumon Piţigol dm Peri am, un !II~ 
pozLt de piei puse la tăbăcit prin!lliJ' 
ce primitive, in valoare de circa un 
lion lei. Tăbăcărla clandestini era 
Keller Petru, care lucra in complici 
cu Băcşan Constantin Băcf.(an 1011 
Brata şi Arcndie Gheţa: Pieile au f~ 
dieate şi predate O.R.A.P .. ului ores 
li'se şi acte de dare în jUllecată. . 

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

JUDICIARE. Vechea dorinţă ~.' 
Jectualiilor din Periam de a avea şJ 
eătorie în acest oentru de plasă. s'~ 
Uzat. Judecătoria. dm Eiled a fost 
tii la Periam. Activitatea se va 
imediat rlupă terminarea aranjalll 

~:.~._!IIJo":"".::''''= •• _ ••• ~ ••• -.~.~ blinoului locaL_ ' 



J .... lf, !!I ~prlIl. IMI DACIA Pal ... 

filMIc D E TOATE SI PENTRU T O , I 
_ IN ATEN"J'IA OITl'I'ORILOR. Flind 

ţi el anumite pemoran.e • pruintă 

l'J1IIele ziarului, ea ti &1 dlui Consilier 
'OI1e.l şi director C. Miu-Lerca, rugăm 
JC'f!8S1:ă eale pe oricine are ceva de !'Ie

t, să !le adreseze hned1at direeţiunU 
teletoanele 48-33 sau 16,00, 

ee, ' _ OONVORRfRl CU ROMAND. DIN 
Iă' E.o\LUL ('"'EDAT. M. Stat Major 
~ convorbiri de 2 ori pe săptămână 
s jJoII ~ Duminecă) între orele 9--13, eU 
hJ~ din Ardealul cedat 11. Felea.c şi 
:u~Prejmel'. Adeverinţele de convorbire tie 

:an.~ de eiitre poliţia ~rda pentru 
U'lţrel* ~ Braşov pentru PreJIIler. 
~' _ SERBAREA SĂDIRII POMILOR. Ins

tu! l)Colar l.ldeţe-a.n a t:rimia tuturor 
,ne ............. pr.imara dispoziţiuni tn legătură 

~ Jădirli pomilor, arătând modul 
~ organizate aceste serbări. Ca

~, ... _ ... de orga.n.izare se V'a forma. din 1n-
~v riţltor, primar, preot, notar, comandant 
'Il:. ,-uW, organele sfiv·ice ~ agricole din 
om tomună. In ceeace priwşte locul pe care se 
1 "faoe plantarea., T& ti ake tn ~a fel ca 

~
~ să 1& tacă ta eontin.uarea celor 
:~te!n anii precedtmtL 

l'A - AOl'IVlTATEA E'LEVll..OR ŞI A
l. ,CORPULUI DIDA(lTIC. Pe timp'Jl vaca.n-
-tai, moepA.nd din Iona Ma.i, elevii "eoolelor 
ntei ,mare vor fi chemaţi la ş-eoal§', pe echipe, 
;el ,atnl II. continua lucrul tn grădină, lotul 
1 fMlei ~ in ppodArie. Su.b condueerea m
.im 1iţ!tori1or, elnii TOr l!'lera şi vor da 8Î'1-
!!tle. I«11t lor tn gospodăriile orl'aru1or, văduVIe
r tor. inva1iziIor şi mOtbflizaţHor. Membrii cor
a \'Jl111 didactic sunt obligaţ.i să. dea concursul 
Gi. 4iterltelor l!.Cţluni ~ a.<ristenţă şi ocrotil'e 
în . ~ll in loealitatea ~ivă. 

,. _ EXAMENELE DE CANTORI BI. 
~IEBICEŞTl. Sâmbătă W Aprilie a. e., 
lE" .je vor ţine la Academia Teologică 011. 

~: rom.. din ~oara f!XaIllenele de can· 
19a 'tori biseriOOfi! ti.. I 

o~" - SPORTlVE. Gruparea lJtudenţl10r 
un~t "Politeclmica" '\Ia l~CIL Duminecă. pe arena 
e. Ibpid din Timişoara cu echipa Ohin~-

e. !. M. T. Matc.hul va. 1Dcepe la orele 5. 

- AC'l'lVlTATEA EXTRAŞCOLA-
Il ŞI PREMll..JTARA NU SE SUS-
. PtN1>A. Activitatea ex:tmş.colarl şi 

premilita.ră l'a continua fără hltreI".lpere, 
• programul Iti ins'"..ruoţiunile primite. 
\f:010 unde lipsesc comandanţii respectivi, 

. aetBtJe activităţi ?er fi conduse de mvăţă
lorlI ri.roaşi tn comună 8ft,U de cei refugiaţi, 

la feOli. 

- ŞEDINfA EXTRAORDINARA A 
ŞEFILOR DE OOOALE AGRICOLE, 
Illiua de 27 Aprilie a. e. a avnt 100 la. 

8.30, şedinţa ,efilor de Ocoale Agri· 
la Camera de Agriculturi. S'a diseu
lucră.riJ.e campaniei agrioole de pri

I1ivarl, 

- 8CUTIRI PENTRU MUNOA DE 
KAZBot. Inspectoratele fColare judeţene 
pot aproba scutiri pentru mWl~a de război, 
lnvăţătoarelor care au copii sub 7 ani, BaU 

. \tlor bolnave. Se va cerceta situaţia. fiecă
<'!ia eu toată seriozitatea.. 

- TERMENUL APELuRILOR FlSCA
\J!:. Prin Decretul Lege Nr, 200 publicat in 
Ilonitorul Oficial din 1 AJ)riHe s'au rcpOl'-

. :at veniturile im,pozabile, cU o majorare de 
2()%, a întreprinderilor comerciale fi in-
1llStiate (profesionale) precum şi a liber 
JlI'OfesioniştilO'l". In contra reportă.rii con
tn'buabililor au drept de apel pină la 30 
APl'ilie, Ins! numai in cs..."'Ul dacă venitul 
mabl1it pe anul 1943-1944 s'a micşorat eu 
et111.lţin 25 %. 

- DELA EOONOMATUL FUNC1'I()" 
~tUtn.OR. Economatul judeţean pmtru a. 
Pf'Ovllionarea funcţionarilor publici din jn
d&ţul Ti~-Torontal filM eunos~lt. câ 
eţ)1ti!lÎndu-se Btocul de talpii., deocamdata 
~ !le. lll'ai primeee noi cet'eri pentru talpă. 

rtrile depuse Re vOr 801uţiona. 

- PRESOHIMBAREA BONUBILOR DE 
IF.CI{fZITIE. Deţinătorii de bonuri de re. 
eb!zjţie. elibera"te de armată de 15 Martie 
:39 Incoace, urmează să ceară preschim-
~ lor tn titluri de Imprumut l1e reintre· 

~!. Cer~rile se depun la Administratia fi
.1t1111ar1. 1'eSpectivă ('J)el'Cepţii). 

----------------------- l' _ 
- TOATE TEATRELE SE VOR IN. - NU SE VA MAl LIVRA .&RAGAZ. 

ORIDE PANA. LA. 1 IUNIE. Bueul'eft-i, 26. Serviciul de aprovizionare al Primăriei 
S. P. P. trawnnite: Direcţj.un_ Generalii. a atrage atenţ.i.unea trl~ror Spitalelor, hurtl-
Teatrelor a hif...ă.rit intrarea hl vacanţă a tuţiilor şi Laboratoarelor care au folosit 
tuturor teatrelor până la 1 Iunie. In acest Aragaz, ,i pentru cari la 6 ort. .'a rezervat 
timp se va studia modalitatea in care tea- Şi repartizat cA.teY'& birloane aflate la a.ceea 
trele vor putea funeţiona ada.ptându-se iru· dati. în depozitul firmei Kimmel şi Le6z1, 
prej'lrărilor actuale. să fară cea mai mare economie, deoarece 

_ PENTRU EXTRAŞCOLARll DIN reaprov1zionarea acestui depozit s'a sUrtAt 
CIRC. IV ... (IOSEJ.<'IN) V ... (l\IEHALA) şi pe timp lndelunga.t, d-J.pă eum l5e comunică 

din Plo~ti. RONAT. Se aduce la c-.moştinţă tuturor 
extraşcolarilor din Circ. IV-a fi V-a, că - PENTRU REFUGUŢI ŞI EVA-
sunt obligaţi să. !le prezinte Duminecă 3() CUAŢL Re't'lgiaţii fi eva.cuaţii care nu au 
Aprilie 1944 orele 8 dimineaţa la Şcoala miJloacele de trai, pot primi zilnic masa 
Nr. 2 d~ Ucenici din Str. FrlSbl Nr. 2 (Io- gratuit la. eantinele patronajului care func-
sefin) pentnt l}edinţele de program. La fel ţlonează. la toate ,colile primare din locali-
părinţii, patronii, fabricile, lnstituţi.11e etc., tate. 
sunt obligate - eonfonn legii, ee prevede - PLATA ABONAMENTULm LA RA-
sancţiuni fi amenzi mari. - să impună ti- DIO pentru trimestrul Aprilie-Jn1ie urmea
nerilor pAnă la. 17 ani, să se prezinte la Se- zi să. tie efectuatA. la Ofieiile poştale l'f.'S-

diul de mai sus pentr'l flIedinţ;ele de educa- pective până la data d~ 30 Aprilie. cei in-
ţie, ee 8e ţin tu fiecare Du.mlnecă la orele tA.1'Ziaţi vor plăti abona.mentele cu un 8p01' 

arătate mai sus. de 30%. 
............... _ ........... t. ••• ~ ................. .. 

Tăbăcar clandestin in 
FAPTE DIVERSE 

comuna GhermaR 
Şetul secţiei eomr.mei Gătat&, jft.ndnrm 

pluto~r major Con8tan'tin Firc8IJIU, inao
ţit de plutonierul Şerban Gheorghe, telul 
postulUi din Jamul Mare, a.... efectuat o des
einde~ la lO(1'linţa locuitorului Jlvoin 1Ia. 
xim supu.s jugoslav, ltabilit In mod elan-, .. 
destin hl comWlt Gherma.nJ dar de ongme 
etnică rom'ină. 

Jivoin Maxim a venit tn ţară., deodatl eu 
familia sa care a'a Tefugiat aici din Banatul 
Jugosla'l, Şi s'a .t&biliat tn eomUJlA Ghef.. 
man. DUlpă un an a plecat iar in JrJ.goslavia 
- dar la inceputul războiuluI dintre aârbi 
ti g'tmD.ani, el a wnit din nou în România. 
Intre timp, Ji\1oin Maxim a tnvăţă.t tăibăcă
rla fi ,i-a instala! atelieroJ. hltr'o casă din 
afara comWle~ unde tă.bicea piei în mod 
tlandestin. 

Jandarmi! au deeoperlt !Il atielieI"Jl elan
destin numeroase piei de oaie, de viti ~ d~ 
POI'O, multe bI. 5ta.re de prelucrare, iar 
altele !n a1'l, argă8ir1!, in CU1'8 de a.r-gA.sire, 
au fost llsate tn eustodia ~oo&rulnt. eaTe 
urmează să le prel1t~ fi Il le predea d-l
pă aceea autorităţilor, 

Tăbăcarul VA fi judecat de instanta de 
sabotaj & trIbunalului pentrn e'rlma de 
sa.botaj. 

S08rqereft unei vitrine 

Dumta"ăviţa lei 1000, Schanen Ellsabeta 
din Giroc 2000 lei, Pavel Zelenecan din Jte.. 
me".ea lei 3000, Vasile Nin.cu din Giroc lei 
3000 ,i Anton Martin din Să.că1az lei 4000. 

Toţi cei amendaţi au flaut apel la tribu
nal, dar tribunl!l.l-.ll a confirmat decizHle 
serviciului sa.nltar. 

Tramvaiul 52, de pe linia 8, eondul5 de 
vatmanul T-.lturigă Gheorghe, a călcat pe 
Fra.nciec Siret, din colonia. Kunz 41, In timp 
ce aceata tra.versa strada Ştefan cel Mare. 
Franci8e Siret IIa ales eu grave leziuni eor· 
porale ~ a fost internat cu salvarea 1& spi
talul de chirurgie "Dr. Aurel Cândea" din 
localitate. Poliţia face oeT~etărl. Vl~ 
va scăpa CU viaţă. 

Tigani 8r~stati pt. tnşelădune 

Ţigani Şerban Aroadie şi Şerban Ioan au ~ lost arestaţi pentru int}elăciune. 
prins câini. Alţi ţiguni, rări sĂ aibă ha
ţiganii au ajuns în târg eu eăru.ţa de 
prin câini. Alţi ţigani, fări să. albă ha
bor de hingherie, au crezut ei au adus 
calul spre vânzare şi au oferit 35.000 leI. 
Inculpatii aU tăcut şi au luat 20.000 lei 
avans. în eursul nopţii f,ăcâ.nd un chef 
stra..,nie şi risipind toţi banii. A doua zi, 
cumpărătorii au aflat cu 8UI"Prindere că 
au fost înşelaţi ;;i că nu .mai pot priIn1 
nici banii . 

- D. GEN. SCIIMID'l''' D. GEN om. 
TU AU VIZITAT SPITALUL Z. 1. 618 
,,NOTRE DAME". DomnrJl gen. Schmidt 
şi domnul general Chitu au ~&itat 1ri 
cunm1 zYei de ieri spitalul Z. I. o-
tre Dame" I.~inând organizaţiei arul 
Ostaşului". Inaltii oaspeţi au. fost mulVl
miU de felul eum funcţionează 9pitaluI '1 
de felul cum. sunt ingrijiţl rănlţiL 

- NOUL ADIDNISTRATOR AGRI
COL AL OOMUNEI Vh"iGA. Dl. ing. 
agr. Chiroşca. P. Mihai, refugiat din Ba. 
sarabia & fost numit în postul de admlni~ 
strator agricol al comunej, Vinga. Dsa 
tşt i-a postUl în primire cU ziua- de 27 
Aprilie crt. 

- DONATII FĂCUTE ,.,CRUCII ROŞU" 
Ehrenfeld Ladislau 200, Tineretul din Sân. 
petrl.l Mare 6000 lei, Păr. Stoianovici Mi. 
hai 5800, Ungar Pavel 100, Banadict Nor. 
bert hoo lei, Albrecll Ioan Colonia Bansky 
UI"8erll 2.200 lei, Reuniunea Femeilor Re
formate 3000 lei, Za.haria Dumitru 200 lei, 
Dov.rac lOOll 100 lei, Wes.z eha-r1ota 100 lei, 
Dornscb1egaI Francisc 200 lei, Huber IosU 
200 lei, Tineretul Român din Giarmata 
2.000 lei. 

- MAJORAREA OONTRmUŢlEI ]!;X. 
CEPŢION ALE. Bucur~ti, 27. Ministeru) 
de Finanţe &duce la cunoştinţă generală el 
blcepând dela 24 Aprilie, eontribuţia ex. 
cepţionall F. A. N. ee majorează dela !5 1& 
6%, iar timbrul propol'ţloM,l de factură 
conform arta Ual. 13 al legii timbrului de. 
la 10 la 115%. Pentnz v!n.:?irlle pestE. 
10.000 Le! vor 'trebui s1i fie eliberate fae
!"uri. Ce) earl n'au aplicat aceste timbre !D. 
«,plnd dela ACea dată, vor plăti diferenţe
le In termen de ~ zile. 

- DEPLASARE.-\. 1NV ATATORILOR 
IN ALTE LOUALIT.\ŢL Invăţă~orii care 
au interese familiare în alte localităţi. pot 
pleca numai eu aprobarea inspectoratului 
,col ar a.l judeţ.llui l'08pect1v, ei fiind obli
gaţi iii se fncadreze pentl"ll mUnca de răz. 
hoiu la şcolile din localitatea unde se duc. 
InTiţătoarme care vor sI .... i urmeze soţii, 
funcţional'! la alte in8tituţ!uni, tn eu d~ 
evacuare, pot obţine această aprobare dela 
mJnister, tu 1'll'lllA fnterve.nţi~ instituţiei 
]'espoottve. 

- UN !\I.\TCH DE BOX. Duminecă !na.
inte de masa. la orele 10 ~ 30 va avea loc, 
pe Arena. Elec~rică, un match de box eu
pr1l'lund şapte intâlnirl, între cari, tn mat. 
chul vedetă va avea loc !Jj revanşa dintr. 
Ciocan (Bucureşti) fi Dumit1'!'.l Marin (e. 
F. R,l 

Autori necunoeeuţi au epa.rt.. In O'Jl'Sul 
nopţii, vitrina prăvălie! de textile LuiBe 
Kiss, din piaţa Dragalina 4, turând măr

furi textile hl valoare de peste 300,000 lei. 
Poliţia f8J>e cercetări pentnt identificarea 
spărgători1or. 

- PIATIU VANATA. Toţi aceia oar1 
au de ridicat cota de piatră vânătă. dela 
Sindioatul Viticol ,i sunt din Timişoara 
Mehală,. pot ridica cahtitatea oara le 

incendiu la Buzad compete legal dela dl Cră.ciun, Meha1a, 
*. "~-- I Str. Horia 59. Postul de J8.nda.rnu din comuna Alt" " ' 

Au vândut laote falsificat r.inge.n a mUilelat actele cll privire la t.n. - ~REJ'UL LEMNELO~ ~E. FOC LA 
I OendlW provocat in padw'ea oeolulm sU- TJlU,lŞOARA. Pre~ul de Lel 4.3.100 pentru 

Serviciul sanitar al municip. Tim.iI}oara vie lJasa'Verde din .notarul eomunei Bu.. un vagon de lemne de foe, pe care l-am 
a mendat pe unnă:~orii oomerci.a.nţi C&l"8 au r.ad. Au ara 2,26 ha. teren pidUre. dar anrmţat In numiu"ul nostru ~ ieri se refe-. 
vândut la.pte falsificat BaU au avut pri.vă. numai frU1lZ.l~Ui fi coaja. unor arbori. ră la: len:ne ~s_portat.eJ t&1ate, sparte Şl 
liile murdare: Roman Ana atr. Moise Do~ Cercetirile au stabilit ~ focul .'a pl'Oo aranJate In pl\·n,ţa. Pen!;.ru lemnele prelua-
şan 74, 500 lei, Uglasici Victor di'l Moşniţa dus datorită. neglijenţei unor trecători, te la gari preţul unui vagon de 10.()OO kg, 
Veohe 8000 lei, Lucian Ţigu din str. Mircea oari aU aruncat un ohibrtt a.prina I18.U o este de lei 30,672. Detallul celorlalte chel· 
cel Bătrân 16.000 le-i~ Oiberkireh Barbara ţigare în frunz~ul uscat al pădurii,:rn.. tueli (de tăiat? !!part, transport~t ~..c.) se 
din Săcălaz lai 3000, Marta FarcheSC'J din I cendiul a fost stins cU ajutoI'Ullocuitori- poate vedea dm ordonanţele afIşate la fie--
Moşniţ& Veche lei 15000, Iosif Cioba din ca- rilor din comunele Buzad, Şar1ota, Alt. care lemnar. 
lea Btuiaşului lei 2000. Reitz Ecat"rinl!l. din l':ngen şi Bogria, dupil O' muneă de 2 ore - PLATIŢI TA.'ULE DE APA! Alimen-
comuna Să-că-las lei 4000, Eugen KliIl10 din şi jumătate, Pagube nu sunt. tarea ou. apa a oratului roagâ cu. lIlliistenţă 

t 
Cu nemărginit,! durere a.ducem la ~tlllOŞtin.ţa rudenillQI't prietenilol' il 

cunoştinţelor că prea. iubita noastră 

IUSTINA şERBAr\{ 
nă,scuti\ Visarlon lWman 

decorată OU Medalia. Ordinului Ferdinand 1, pentru tlJervi<"ii aduse ~auzei 
naţionale a trecut la. ce!e eterne, împărt!~,ită fiind cU Sfintele. Taine, ln 
ziua de Miercuri 26 Aprilie 1944 la. orele 2V~, in etate de 80 anI. 

Inmorrnântarea proviZorie va avea. 100 la. Timiţloara. din capelA. orto
doxă în cimftiruJ. Iosefin, VIneri 28 Aprilie. orele 16. 

RUGAŢI-VA. PENTRU EA! 
Mihai, Flora ,1 Gheorghe, eopi! Nieolina, Mir~ şi Ame-'la, Mihai. 

Dr. Ion Garolu, ginere Alexandru. Constantin "t Andrei 
Mări oara şi Etpis, nurori nepoate ~i nepoţi 

'}faria Roman cU familia, cumnată Vlol'ica Ji Meliton {)oman nepoţi de !4oră 
2016 

publicul să-şi plătească taxele da~ora.te • .In 
faţa dificultăţilor financiare can s'ar ivi 
fatal din neîncasarea. taxelor, Ali.mentarea. 
O'l. Apă eate obligati să ia măaunle de con
ItrAllgere ob~uite - ca oprirea apei ~ 
ceea.ce poate a.vea COU8e\'inţ.e grave. Deci 
plătiţi-vă taxele de apă. Dirourile se află. 
1. aooeat adresă. 

- SE POT PREGATI J.rR,ANZL"LE Şl 
COVRIGI DIN FĂINĂ ALBA. Bucureşti. 
27. Conform uud dedzii a $ub6ecretal'iat"J' 
lui de stat al aprovizlonării care va in~rB 
bl Vigoare odată. cu publica~ tn Monito· 
rul oficîal, tn viitor se vor putea pregăti 

fraJlZele Oi eoVNgl din făină alM. Se "Qr 
vinde 12 tranzele pe o cartelA de pâine i~ r 
covrigii se vând f~ră cartelli. 

- Dire{'tor Dr. mRV~ DRAGAN, m& 
dia dentlst, eonsulteltză d"'OC'!l.mdată numai 
tntre orele 3--6 P III. ID, ~tr "'Ii ~ropo!itn~ 
Meţianu 3, 1996 
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Localitatea Ilu~inoasa a fost recuceri'ă suprem al forţelor germane din I . 
a insllCcta.t ieri frontul dela Uns" 
ll(·pla'Sându·se până la liniile Înaio ~ 
ale frontului unde a insp«tat di\' .. 
p~\f~t~mti':itil{)[' de sub comanda 

de trupele rO"'Jaâno-2ermaoe' _ 
- ile b.lst'J~iee de slrapungere In zona Nist~Ului in.l·erior au eşuat - Puternice Juptt> 

fncer,(!ar.. aeriene deasUIJra (Jlermanu~1 I :l1ului Jleidd("1J. Această divizie 
gata să fadi fatA tutJuror evt'nimen 
având în vedere ei nu este exrl~· 
inamic nI Va Încerca încurând O 
inamieul va incerea Înf'urâ.JJd O II! ; 
luI din Italia. Mal"f's.a1ul KesSf'lrin~:: 
exprimat multumirra r",feritor la 
vă,7:ute precum ~i apreeierfla sa fa~ 
trupe şi comandanţii lor. 

• .... - • "m -
urtătorul de cuvânt militar dela 

~ WilheLmstTasse caracterizează des· 
ta~urarea ~uptdo~ de pe l-:ontuL d7 e~t 
ca continuarea nemuerupta a maret ba
tulit, începută anuL trecut la 15 lutle. 
Evenimentele de pe jTOntu~ de est tre· 
l..mesc totuşi privite in leyătură cu POSt~ 
b~htrlţi~e de invazie iar da.că ~rmata ger
mana trebue să reuste mtr un Loc dl~ 
cauze potitice sau mihtare ~c:asta se Şi 
l'ealizează aşa cum de ptlda sa reahzat 
prin injrângerea oje11,..',iivei soviel~ce spre 
~}J<qîul ba~tic. 

1 n ceeace priveşte operaţiunile gC1"

nwne din sudu~ jrcmtuLuL de est, ccrcu~ 
nle m~Litare germane accentueaza şi cit! 
aJtrrnaţiunea ministr.uLu.i de ex~erne 
german şt anume ca pamantuL Ton:an~sc 
va fl apăTat ca şi cum s'ar a!)~Ta paman· 
Uit (Jerman~ei. ChWT daca m anurmtc 
lucun Luptele se dau dincoa~e de granilu 
rOlnană acestea sunt numa~ apanţtt lo· 
::ale. A~ărarel! se va dttec nu l~u:rwi in 
~l1tenoruL acestor graniţe dar şt m afa
ra şi ta est de graniţa română cu.c.:ea m('l 
lHare energie impotri.va Umunn Sovw
tică. 

-Strategia de apărare germană de pe 
(runttd de est este compamta de purt<l
toruL de cuv(int militar dda WtLltelm· 
strasse cu un sistem al unei organizaţii 
de pompieri. 1'inând seama de ~~rHe 
spaţii aie frontului de est es~e po~tbd ca 
inamicul să găsească locurt mat puţm 
rezistente. In cazuri de acestea se tri
mite un corp de tancuri sau o armată de 
trmcl,ri, după necesitate, la locul ~me= 
nm{.fLt, aşa cum se t'rimit pomptern sa 
;;tingă un început de incendiu: Expe· 
rienla dltpă CCl1·e armatele intervin la 
timp în locu~ ameninţat a trebuit s'o fa~ 
că Souietde de n;t.ttlt ori. Din această 
tauză situaţia de pe frontul de est 1tu 

poate fi privită ca o situaţie cl'itică, deoa
rece p~anurildr sovietice se opun contra
măsurile germane corespunzătoare in 
curs, care îşi uor arăta roade~e în câteva 
zile. Este de inteles - a continuat pur
tătorut de cuvânt militar - că Sovietele 
încearcă să exercite cea mai mare pre
s~une în directia României deoarece are 
destule motive mHitare şi pol.itice pen
tT!t a ajunge aici la un succes. In ceeace 
prive;>,te desfăşurarea operaţiunilor, n~ 
se poate face nici un prognostic, totuşt 
este de aşteptat ca inaintea lanţului 
carpatic şi Dunării să rămâie un spaţiu 
destul de mare pentru viitoarele opera
ţiuni. 

in general strategia rusă nu se poate 
COmp(Lra cu strategia germană din Fran
ţa sau Cu înaintarea germană în Rusia, 
unde hotărârile au fost executate cu 
precizia mişcării unut ceasornic. Ruşii 
presează cu massele de oameni şi mate
riale. Dacă undeva a cedat o porţiu
ne din front, atunci au încercat să pă
trundă pur şi simplu în acea direcţie. 
Din această cauză scopurile operaţiuni
lor sovietice sunt foarte des întâmplă
toare. Din această cauză nici nu se poate 
spune dacă în situaţia actuală ruşii tind 
pe frontul de est spre gurile Dunării 
,iaU spre Carpaţi. In orice caz, a incheiat 
'mrtătorul de cuvânt militar, contra
năsurile germane vor nimici planurile 
'Use. (tp.) 

leţiunea de curăţire In Grecia 

Atena, 27. (Tp). IN ULTIME1.E 
\,CŢIUNI DE CURĂŢIRE DIN GRE. 
:IA, BANDELE COMUNISTE Ar 
.. VUT DIN NOU PIERDERI MARI 
roMEROASE BANDE AU FOST NI 
lIcrrE. 

BeCUREşTI, 27. (Rador) Comandament~1 de (\ă!)etenie. 8 1. a.rll1atei român!.', 
C'onllUlkă <:"11 dat.a de 26 Aprilie: Toate atat:hl'lle daw tie sonehCl cU caracter lo~ 
ntl, contra calHllui de pod Seyastopo!J aU fost l·eSlJi~lse. Dea~upra. ~ra~ului . au 
rost doborâ.te 19 a."io~lOe inamil'e. Pe NisiJ'ul illl'erlor, toate lRt,erea!I1e lIlanlle~. 
lui de a lărgi N\pet!.'le de pod ali fost 7.ătiă.rnÎcite. Câte\',a pătl'Ullde~1 locale reali-
7.ate in acest se.ctor, ali rost j;('hidate sali (~Ulsiderate m)l'~(Ira:te. ŞI la nord de 
Ilt:o;i a pornit imunicul,a,jutat riind de multe care blindate şi de puterni~e f~rm~. 
ţit~ni de aviaţie. Ia un atac nou, Însă. contra atacuri!e noa~tre au resptns lDam~l. 
{'ul până la bazele lui de plerare. La nord·vesi de Targul.t'fumos, .un at~ roma. 
no')t,'rman a fost Îl1("Ununat de succes. l\fai multe pnnde pntermc aparate de 
llJamic au fost re{·twerite. dintre ele loea Iltate Rllginoasa. 2~~ tanruri Şi 7 tunuri 
~Il rost distruse sali (~a}lturate şi aU fost aduşi 600 prizonieri. 

In sectorul sudic al frontului 
BERLIN, 27. (Rador) DNB transmi, 

te: Din surs.ă competentă. militnră se 
anunţă că după ce au terminat regrupă, 
rile lor, sovietidi au pornit ieri dimineaţă 
la :lşteptatul atac în see\:.orul sudic al 
frontulUi din Răsărit. Cu toate că nu se 
poate încă vorbi despre o incercare de 
slrăpungerc, atacul inamiculUi a fost de 
,) a mŢII oare intensă. şj după cum S'R re' 
rr.al'('at ultima dată, ('entrnl npvralgif' 
q 1(' lupt.elor a fost la ambek P1rţi ale 
Ti ".'hinei. A i"i vÎi r fu1 att!('uril nr inami(~(' 
" indrf'ptat sprE' ChÎ"inău. So'Vif'ti('ji ('au' 
l il tnante de toa1 (' să l~r~l'a~i('ă C'ap<,tele 

de Răsărit ruşii au pornit la atac 
de pod pe malul ele Vest al Nistrului. 
Apărarea no,astră are şi natura în ajUto, 
rui ei deoarece apele Nistrului s'au urcat 
in ultimele zile eU trei metri, ceeace în 
greunează operaţiunile snvieti('e la tra' 

1 
verSarea flUViU}U. i. Grenadierii germani, 
împreună ('u forţele motoriZa te, precum 
şi unităţile româneşti au pornit la ('on. 
traata.c şi au reuşit să opre~seă înainta, 
rca in ami r,"ului , ea re a fORt respins până 
1;1 n'lZiţiile sale dE." p1crare. 

C('rel1ri](' competente 4lin 'R('rlin sunt 
GP, părere ('.3. soviet.ieii vor reînoi utaeu·" 
.. ile lor zilele viitoare, 

Vedeteie rbpu'e f.!ermMbt· 
"tMeA un cen voi britanie. 

R";[~LL,,", 27 (Uadol') - DNH lranSlli' 
Vedetele rapide grmane au atacat IIl1: 

tt>l\ treeută. un ('onvoi britanie în {''an, . 
~l:mecij~ iar unită~;i u",oare al.- mali 
de răzhoill au atacat coasta (!e Sud .. 
a. 'immlei. Sa desvoltat o luVtă. vebem ", 
ClI distrm::ătoarele inamh·e. din r : 
toai.e unităţile germane s'au reinto~ 
C-uterlll.ce u~pte aeriene d ~ 
:o;.upra Germaniei de 1\. 

\lest 
BERI JIN, 27 (Rado,r) _ 

mite: PUternice formaţiuni de aV11 

anglo~amricanc aU aparut în noal' 
treeută deasupra Gm'maniei de Nv, ' 
Nord·Vest şi Centrale, unde s'au 
hpte erâncC!n.e cuapărarea antiacrr' 
Amanunte Înc'ă nU sunt CUnoscute. 

Presa germană subliniaz,,1.. Însă că 
it:)3pl:.ea spre Marţi avilaţia aliată 

ăncercările de străpun2:, ere in zona Nistrului inferior au eşuat pierdUt, după eum s'a anunţat, Î' 
, avioa.onoe, ceeace Înseamnă plerdern BERLIN, :?7. U{ador) DNB: In intre. 

.;irea evenimentelor, pe frontul de răsă, 
rit se comunică, că atacurile date de so
vietici în Crimeea s'au mărginit ieri du
pă pierderile foarte sângeroase din cele 
dOlLi zile precedente, au fost date numai 
cu efeetivul unor blltalioane. Dar ~j 
ae·este atacuri, s'au soldat pentru sovie· 
'-ici cu pierderi însemnate şi fără nici un 
;:!ucces dimpotriva tnlpele româno.ger· 
mane au reuşit să înbunătăţească pozi. 
ţiile lor in diref'ţia sudcvcst în urma unui 
contrautao rcuşit. La nOrd'VE."A5t de Se' 
vastopol, 2 batalioane inamiee aU fost 
cÎ('hidate si 4 tancuri distruse. 

Atacurile date ele sovietici în sectorul 
Limanului NistrulUi au fost respinse cu 
tcate că inamicul a ntacat cU 2 divizii, în. 
să rără succes. In regiunea Tiraspol
Tighma. deasemene~ au rost risipite :3 
regimente in ami ce, In('ercările de stră< 

Frontul 

!Jungere în toata. zona NistrUlUi lll.i:e,'iur 
.. u eljuat. Deasemenea au fost respinse 
atauu.ri in regiunea Orhel, unde SOVietici! 
au incercat traversarea fluviulUi Rauţi, 
însă au fost arllD:caţj peste malul de esl 
al fluviului. La nord de Iaşi inamicul a 
atauat cU puternice formaţiuni, dar după 
ce a pierdut oameni şi material de război 
peste măsură aşteptată, sa retras la ba' 
zele de plecare. Aiei pierderile SOVietice 
lIi.1 fost deosebit de importante în mate
rial de războiu: tunuri, mitraliere, etc. 

In regiunea Brody-Kowel, unităţile 
izolate inamice la nor41.vest ~i sud au 
fost în continuare Hchidatc.' Unităţile 
germane de siguranţă înaintează spre 
est şi au reuşit să ocupe poziţii puternic 
apărate de inamic cu toate că înaintarea 
a fost îngreunată de câmpuri de mine şi 

I 
de un baraj puterniC' sovietic. 

Pe frontul central şi eel nordir. nu s'au 
semnalat evenimente importante. 

din Italia 

peste 1000 de piloţi şi observatori, 
La aceste cifre trebuie adăugate 

pierderile în drum spre acasă cari S', 

dup.ă cum se ştie, destul de ridicate. 
Atacurile de fthercun I 

aviaţiei angio·amer,cane 
rămas fără rezlll1at 

HERUN, 27 (ltrlor.) DNB: Atacuri 
rl,tte de aviaţia. a'l1glQ-amerieană in· 
d(~ Miercuri au rămas pe o scnră nRli 
\lusă măriJldn-se numărul vâuăwrilor 
redudtmltH;e acel al bombardie 
inamjre. Cond iti unea extr{~m de neial 
rltbilă. atmosf~ri("ă. R îm}liedf'{'at or 
atae siswm:rtic astfel (Oi aviaţia inam: 
!,j'a arllll~at bombele la Întâmplare, ( 
hectnl ,râ.nă.torilorgermani Cu inamiCII! 
fost deasemene<a redus. Mai ma 
ltvioane innmice cari au pierdut c.nmpl 
o"Îf'nta,rea lor ali aterjsat forţa pe I 

ritoriul Reicbului. Numărul exarl 
llierderilor inamice nu se I'unoll~te in' 
Japonia protesteaza eoal 
une~ nout bOlD bardări a 111 

BERLL.~, 27. (Rador.) DNB: Deslwe .'..r.estor lupte coma'l1<lamentul ameriCAn "as to>pHai 
trontul din Italia şi mersul operaţiunilor ~l cerut şi a primit un răgaz de câte\'3 Tokio, 2"1. (Rador). DNB. Guver 
Se comunică următoarele: La capul de Ol'e pelltru culegerea morţilor. japonez a cerut guvernulUi spaniol, 
pod Nettuno, aU avut Joc şi ieri lupte CU In sectorul Cassino, atacuri prin sur- re reprezintă interesele japoneze în Si' 
cara.cter local însă foarte ,·iolt>nte. Uni· pdndere date de unităţiile germane, au tele Unite, să transmită protestul Ja 
'tăţile amerieane ali Î)lcercut de mai avut drel,t rezultat cueerirea mai niei lia Washington, pentru o nouă 
multe ori degeaba câştigarea unor pa- ml!~tor adăposturi americane curi nU fost bardare a unui vas spital japonez llJ 
ziţii germa.ne Înaintate şi an fost 1'eS- al'un(~ate În aer~ sau înglobate în liniile cifie de căfre aviaţia americană. A 
{iinse S11fprind în luptele corp la corp, de apă.rare gt'rmwne. protest este al patmlea în aSem 
pÎt>rderi foarte sângeroase. In urma Mareşalul Kesselring, comandantul cauză dela înCeputul războiului. .. ~~-_.~~~~~~~--~--~-.---_._------.~--.. _----~ 

In Basarabia Critneea şi în 
inanticului au 

atacurile 

BERUN, 27. - Dela Cartierul gen& 
raI .1 }Uhrerului. Înaltul comandament 
al forţelOr annate comunieă.: 

In regiunea Sevastopul sovietieii au 
dat şi eri numai zadarnice ata<mri locale. 

O grupă. de aviaţie de sub C'omanda 
maiorul Frank a nimicit în hlPte aeriene 
in intervalUl dintre 1~26 Aprilie dea
supra Orimeei 106 avi-oane inamjc.e Şei a 
a.variat pe sol alte 28 aparate sovietice. 

Pe Nistrul inferior bolşevicii aU conti. 
nllat ataeurile lor. Toate Încercările de 
stră.pungere au fost zdrobite pl'i(>inllin~ 
du-se inamiculUi grele pierderi. Forma
ţiuni ale aviaţiei germane aU intervenit 
eu erf"",t În «('este lupte. 

fost • respInse 
La nord de Iaşi so\'ietlcii au int'eput 

ata.eul cu forţe puternice. EI a e.<ijuat fa. 
ţa de I'ezistenţa indârjită a trupelor ger. 
mane şi române, Pătrundel'ilt> lOCale au 
fest zăvorite. In a('e8t spaţiu de luptă 
s'a distins În mod d~osebit în ziua de 25 
Aprilie () uni,tate de tunuri de asalt din 
r'livizia de ~rl'nadieri Gross J)('utschland 
de sub comanda locoten(>ntului colonel 
Diddtms. 

La caJml de pod Nettuno, atMuriie loea
lp al~ trupelor germane an IU'il1'jt1it r('('tifi. 
cări de poziţii. Contra-afalC'urile inamiculuÎ 
au rnmas fără rezultat. Pe frontul de sud 
'l'a d~sfăşnrat de am1)('lp părţi numai Bcti
vit.at~ a trul}{'lol' d-!' şoc. 

l In noaptea spre 2;') ApriJitl in 

maritimă dela nord de }";Iba s'au dtsl' 

rut lupte erânceue Între unităţi nal 

llşoare germane şi distl'upatoare, 
de te rapide şi bombardiere de vân~kt 

re. Cu acest prilej au fost S('lIrundalt 

vedete rapide jnami(~ şi au fost do 
J Il\'ioane iuamice. Insuhl Mliet din M 
Adriatică Il fost curăţită după lupte tril 
rene dt" baudt>le comuniste. 

8nmburdiere americane au zb~rat eri l' 
regiunea Braunscbweig şi au aruncaI li! 
m ... t.odă din o prrden ('ompa('tă de nori ~ 
be cari au' prldnuit numai pagubf' 
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