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Iminenta debarcare, a fortelor aliate pe continent impresia că pentru marile democraţn 
din ves. se pare inevitabilă recunoaşte
rea aspiraţiunilor sovietice asupra teri· 
toriilor din Europa răsăriteană şi Balcav 

nilor. Statele baltice sunt deja conside.
rate ca trecute în patrimoniul sovietic. 
Anglia şi Statele Unite se văd silite să 
recunoască aceste schimbări ca preţul 
pentru contribuţia sovietică la lupte. 

'ariurile .-n«""za In lerăturA cu IInazia - Se aa._ţă comunicări import •• te privlt.r. J. 
iz ta dlui Von Pappen ... Ger_ania - Bloe.da .'a dat re~ultatete .,teptate. AsplraţlUe 
~o'jeteior la Europa - D&leele face tet pesibilul pentru • Ieri Httlua d~ bombartlame.t 

Jitua.ţLa. po..llt.ică. - .. -- '-m,; 

PARIS, 11. (Rador.) - ZiaruL francez 
YUl!ernamental "Moniteur" scrie cel 
Moscuva tnmite in ţările care vrea sa 
ie acapereze după război, un foarte mare 

, num{ir de agenţi ca'n desvoltă o activi
tate srLbversivă şi Jac uz de orice distur
bare a ordmea publice, sau a situaţiei 
politice spre a obţine şi mai mulţi ade
renţI şi a prepara terenul pentru beAşe
ri.!1n. In ultimul timp aceastaă activitate 
rubversivă s'a observat deasemeni in te-

ritortil locnit de popoare musu!mane, 
astfel se recH1wşte de mulţi factori com
petenti că ambasada sovietică din Egipt 
se ocupă mai mu.lt cu agitaţia decât cu 
aclttmeu dipLomatică. 

Presa be1'/ineză comentând acest arti
col mai l'ep1"oduce un alt articol foarte 
umnificativ din ziarul american ,,New., 
~rk Weel'" care recunoaşte dea seme

slwcesple politice ale 1\1 oscQtlei şi 

l1d pol.itic 'suferit deanglo-ameri
tgnÎ in Halia. Ziarul scrie că în
roşi c!'rr.uri1e gw,H~rnamentale din Mos
mm recunosc că polîtica anglo-ameri
mnJl. din [talia de Sud a dat greş, Cu toa
le e,rpl.icaţiilc date pentm acest feno~ 
I'len nu se poate tăgădui că Moscova el 

ofgiuat dilijarea si.tuaţiei din ItaLia de 
Sild şi face uz de toate pentru a trage 

• 
BERLIN, 11. (Radar.) - DNB: Cores

ziare~or neutre, dar şi postul 
. radIO b1-iLanic, admit ca nervozitatea 

Anglia, din cauza invaziei creşte din 
in zi şi dă naştere la o adevărată psi~ 

publică. Până când o parte a bur
,.lllileZl1nei face pariuri în stil mare privi 4 

la data şi la rezultatul invaziei, alţii 
temeri mai serioase având în 

că invazia ~nseamnă în orice caz 
.1""'·"M,n_ unui număr de vase de trans

cari azi au stat tn bună parte in 
alimentării insuLei. Opinia pu

antanica ştie că pentru scopurile 
r1fIwazi~i au fost concentrate in porturile 

sudul ţării vase tutalizând 20 mi
tone. Aceste vase au stat dela iz

războiului exclusiv în serviciu
aprovizionării iar acum urmând să 

pe planul militar, vor lipsi la 
ceace are urmare deja 

intr'o nouă micşorare a raţiu
alimentare. Având in vedere că în 

timp şi alimentarea 8oldatilor 
.'_m .... ',, __ ~ cade In sarcina Angliei, popo-

cere din ce in ce mai mult începerea 
că să scape de soLdaţii ameri~ 

cari din alte puncte de vedere nu 
prea bine veniţi în Anglia. 

ZkI:ele germane redând aceste detalij 
. e pentru situaţia haotică in

Ce domneşte în AngHa arată că 
este încă foarte agitată şi în cel 

~~ ca~ se poate aştepta către sfâr
UlMUl sau numai in Iunie cu încer-
invaziei, care după conving~Tea ce 

ln Berlin, va fi pentru Anglia 

B U CUR E Ş T L 11. - S. P. P. TANSMITE: CERCURU..E M1LITA-, 
RE GJI.,'RMAl'iE SOCOT&~C CA UHN ENTA DEBARCAREA FO&'fELOR 
ALIATE PF~ CON'I'INENT. 

* 
B U CUR E Ş T L 11. - S. P. P. TRANSMITE: DIN (:ERCURlLlC 001\1· 

PETENTE SE AFLA CA OI~ENSIY A A.ERIANA IMPOO'RIY A COASTF~I 
FRANC"~ZflJ, n}~ INVAZIE, A }~OST CON'I'INUATA ŞI ERI. S'A OB.~ER,. \ 
\lAT O CRI~STERE CONTINUA A NU1\<IARULUI A \'IO~'1ELOR TRIM1· 
SE ll\IPOTRIVA OBIECTI\lEWR DE PE CONTINENT. 

Inv~zia reprezintă uiti ma carte a dlui Churchill 
BEHLIN, 11. (Ep.) - D. Helmui Sun

del'manu :;;eful de presa locţlllor al HCl

chutui scrie in ziaruJ N ationa1soz1alistl
sche Pal'teikorrespondenz că invazia re
prezintă ultima carte a d-Iui Churchiil 
in. planurile de razboi ale adversarilor 
Germaniei. După o privire asupra tenta
tivelor de pâna acuma ale Angliei de a 
lua parte hotărâtoare în lupta pe terito
riul european, d. Sundermann ajunge la 
concluzia: "Din Norvegia şi până la Cas
sino nimic decât staţiuni ale insucccsu
lui", Acuma urmează cea mai mare ex
perienţă; un atac asupra poziţiilor Con
struite de ani de zile . in vest. . După d. 
Sundel'mann două fapte sunt importante 

pentru judecarea invazÎei din punct de 
vedere german: 

1. Invazia din est este mărturisirea 
că toate tentativele de până acuma de a 
doborî Germania au eşuat. 

2. Dacă şi invazia eşuează, şi ea va 
eşua, nu se mai arată nicio altă posibili
tate pentru inamicii noştri pentru a dis
truge Germania şi a supune Europa. La 
terminarea invaziei se va fi jucat şi ul
tima carte a d-Iui Churchill. 

In incheire d. Sundermann scrie că 
poate chiar prin invazie se apropie in 
mod hotărâtor ziua în care se. va execu

-'la sentinta istoriei asupra ~ acelora cari 
in mod frivol au voit acest războiu. 

D. Von fappen DUSe mai află În Germania 
Bl1CtiREŞTI, ) 1. - 8. P. P. transmi. 

te din Berlin se află (:8. în ('.ercuriie mi. 
niste-rului de ext.e.rne al Re-j('hului s'a 
afinna't fă d. \' on Pal1pen n O se ma.i 

Blocada n'a putut 
Berlin, 11. - Rador tl'am;mlte: De· 

putatul brlbnie Maxtnn, a vO'Y'bit în 
Camera Cumunelor :de5pre ineficaeita
tea blocadei de o foamete contra Ger' 
maniei, constatând că după c.inci ani de 
r-lizboiu ş,j bloeadă nici armata (lar niei 
populaţia germană nU suferă de lipS;l de 

Cinismul Moscovei 

1 

află in Germania şi în curând se vor 
fa(',e de(':1araţii in le~ătură. ('u vizita 
D-Sale la cartit'rul gene.ra] al Filllreru~ 
Iu.i. 

Înfometa Germania 
alimente iar aprovizionarea. industriei 
Cu materii prime oontinuă de asemenea, 
cu toată blocada. Având în vedere 
acest e-,;ec, blocada trebuie înlăturată, 

I deoarece e oostisitoare din diferite 
puncte de vedere şi nu are niei un roSt. 

din • ZI În 'creste • ZI .. 
. USABONA, 1 J. - RADOR TRANS· I ZI ŞI AZI, DEJA ADMIT ŞI 
MITE: ORGA}o,"UL PREOŢIlIUr CA~ ACEI, P:h."'RICOLUL BOLEVIC, CARI 
TOLICE DL.~ PORTUGALIA, SE 0- AU RAS CÂND DIPLOMAŢIA GER
CUPĂ DE PERICOLUL BOLŞEVIC MANĂ A CĂUTAT SĂ CONVINGĂ 
SI ARATĂ URMĂRILE NEFASTE 
ALE INAINTĂRII SOVIETELOR IN EUROPA LA TIMP, DESPRE PERI· 
EUROPA. AUDACITATEA ŞI CINJS. COLUL CE AMEN'l1\TŢÂ VESTUL EU
MUL MOSCOVEI CR.EŞTJ<~ DIN ZI IN ROPEI DINSPRE RASA1UT. 

Aspiratiile sovieti&e asupra' Europei răsăr;tene şi a Balcanilor' 

Noul si.tem de or~ao zare al 
bl'esttu6r din JbauM. 

MILANO, 11. (Radar.) - Noul proec\ 
de organizare a breslelOr şi claselor mun
citoreşti in Italia, se află în stadiul de 
pregătire şi va fi supus poporului Spt~ a 
se pronunţC\ şi a propune eventuale mo
dificări. Vechiul sistem al corporaţiilor 
şi uniunilor sindicallste a fost abando
nat şi noul proect îmbrăţişează pe mun
citorii technicieni şi artişti intr'o singură 
organizaţie de baze noui şi moderne. 
Proectul va fi publicat în amănunţime 

DuceJe lace tot pos:bBui 
pentru a Ieri homa de 

b'Alb~lr.ame.t 

MILANO, 1 L (Radar.) - DNB trans· 
mite: Spre a feri oraşul sfânt de crUZ1· 
mile razboiului, guvernul italian a re
vocat chiar ministerele numind un gu
vernator ca şeful administraţiei Romei. 
Acest guvernator care este in acela:;;j 

I timp subsecretar la interne, Paolo Cer
bine, are 39 ani şi este unul dintre cei 
mai activi fascişti din Itaha. Se observa 

I că Mussolini se intcresea't.ă de aproape 
de . soarta Romei şi face totul pentru 
aprovizionarea populaţiei care a crescut 
în ultimul timp cu inca 800 mii refu
giaţi din Italia de Sud. 

Sir Samuel Heare se tll~o.ree 
la Madrid peatru a ,~ lua 
rămas blln de •• postUl lliau 

de ambaSMdor 

LONDRA, 11. (Ep.) - Sir Samuel 
Hoare se va întoarce in scurt timp la 
Madrid pentru a-şi lua rămas bun dela 
postul său de ambasador, după cum co
munică agenţia de informaţiuni britani
că. El şi-a terminat concediul de odihnă. 

Starea sănătăţii Inl Gandlll 
elite Ingr.jerătoar" 

BANGKOK, 11. (Ep.) - Sănătatea lui 
Mahatma Gandhi liberat Sâmbătă din 
inchisoarea britanică este foarte ingri~ 
joratoare. După cum se anun~ din New 
Delhi secretarul său particular a comu-

LONDRA, 11. (Rador,) - RC'porfel-ii stată in legătură cu lucrările conferinţei nicat că Gandhi este atât de slab inel1 
ziarelor sud-americane în Anglia, con- Dominioanelor că domneşte in general nu poate primi vizite. 

' .......... ----, ----_ ....................... --................................ -
Sărbătorirea zilei de 10 Mai ,. 

BUCUI-U;ŞTI, 11. - S. P. P.tranSo
mite: Cu pril~jul zilei de 10 Mai S"a flfi· 
<.:iat la Pat-Tiarhie Un 'l'e noum 111 preş 
?en~a N'(ll'6zentallti1or Casei Reg:t!e şi 
,Li rlamnitarilor St~lttl)ui. Hup&. f.e,rmÎ· 
narl''& slujbei religioHse. d, general Pans 
ta~i. Ministrul AJlărăra~ Nationale, ~ 
tr~'ut trupa în r~"j;;tă. 

TIDfiŞOAR.4.. 1 J. - Intr'lUt rad,·u SI) 

I(",mu, cu nearia s.1.I·bă,torii na titt uale 
de ] O Mai s'a oi'it'-iat eri diminl"'cl1ă la 
ore!e 9, Un Te-Deum, in Bi-.eriea Mili. 
tară d:n Garnizoană., în prezenţa auto
rităţilor militare. Au participat dease· 
meni cii,niţi din diferite spÎ'tale ,f cstaşi 
ai unH:ă.ţllur şi formaţiunilol' Oamizoa. 
nei .. 

Slujba l'f'U/tioa!Oă a. fost ofiriată dt> 
P. C. Sa Ec.onomul Căpitan AntonestU 

Dumitru, confesorul GarnizoaJlei, lăs- tare despre însemnitatea zilei. 
punsurile fiind date do către ostaşii d'l Solemnitat~ a hmt sfâ.rşit intr. 
niţi. După. slujbă, P. C. Sa PiJintele inăIţăt.o8J'e atmosferi de patriotism, 
confesor a rostit o emoţionanl:ă t"uVÎUl- toţi cei prezenti intonând Imnul Regal. 

10 Mai sărbătorit la Berlin 
BUCUREŞTI} 11. (Prin telefon). 00 roşi reprezentanti ai partidului na.ţio. 

prilejul sărbătoarei . naţionale de 10 ual-socialist, a.i gU\'erlluiu şi ai annatei. 
Mai. Fuehrerul a trimis M. S. Regelui Corpul dil)lumatic s'a prezentat &\'â.nd 

în frunt.e pe amb-.l...li;adorul japonez gene
~Iihai 1 Şi.Cunducău.nllui, Mareşalul raI Oshima. Llt~lll preşed!nte1ui asocia~ 
Ion Antonescu telegrame de felicitare, tiei germano..l"Omâ.ne, d. ambasador von 
redaetate În termeni cordinli. . SclIukJlburg~ călătorit, l-a reţinut 'ric~ 

La. Berlin ziua de 10 Ma.i a f(}St ser· preşedintele d. von Henting conducător-
bată de lega1ia română şi de asociaţia al ecnomie1 de ră7.bQiu. ţinâ.nd "ti cnvâo-

1 

gerD1ano-rornână. printr'o festivita:te, la tarea de dflSehidere festivă. Ministrul 
care ministrul de ext.erne al Rekhulu:i, Românie; dela Berlin, a sublin}at in 
a rost reprf\7..entat prin subSt'uetarul de lcuviintarell sa certrtudin("~ României in 
stat .d. ~en.k,e. Au ~j luat_Dal'ta ~ ~ .' , , 
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SĂRB'ATORIREA D-NEI ELISABETA MICULA 

.. ~ tneeâ« _"'" Jcac '.Cr'"a oodru 
,nctcne.s.c ,,4rbătorirell ei-I'n Eh.sabeta 
Micula fOSu. cu,rec.toQ,re '" Cămmului dt 
fete Nr. 4 de Btat din Timişoara, precum 
fi ftI,s talarecz nouei direct.oa-r,. el-.... FO" 
tesoară Georgi,... Pei4,. 

EşiAd 14 ~ dupii 2S ... ele Clpo$to
lat inchinat educării şi înd",mclrii tin ... 
rel()1' fete $]»" meserii. .-M Micula. 

. joC sărbătorită printT'o ma.aă ecu" a,jon 
OTgrGnizat4 de cătn i1l.tpe<:ioro&ul muncit, 
Camera de Muncă fi eămi1'l.el. de uce
nici. La această masă au participat d-nii; 
S~ Popovici impectorut muncii. Şte
jClf4, Vulpe directo" f'Ii inlJl€cCo"" ed1RÎ
nel.Qf' de \l.cenici. ar. Bek,,, con,riU.,. etU,
turat municipal cu d-na. Gheorghe 
Citmga. ief de seroici16 14 economatu.' 
muuicipiu~ui cu d-na, Teodor ~11 
rElptezentantu~ Camerii de munc4. N. 
Pela c;1vocat. Rouă, dele!iatu1 căminului 
de ucenici Nr. 3. plecum fi nume1"OGae 
foste e~ev. a~e a,cedui cămin. Sărb4tori
rea a, inceput cu Imnul Rega,l e·.r,cuw, 
de eteveLe căm~nului. 

CUVANTUL D-LUI ŞTEFAN VULPE 
Luând cuvântul d. ŞTEFAN VULPE 

. inspectorul căminelor tie ucenici, adre. 
iându-se sărbătoritei, a spus : 

Pentru a cunoaşte prodigioasa acl:ivltate 
a dn6i EJJsa.b&1a Mieula. imi permit • da 
e\,ţeva da ~ cari pun In lumina zilei munca 
.oeobosită care la.-.ă. in a.oa.lele vi~i aoaatre 
mW1cltoreşti o dâră străJucl'tQare ~l caro alo . 

realizat proverbiaJul ,.Omul oooslin~te 
locul". 

. Jn aJlul 1~29 după Qe in r~ a'a 
. mtJiuiat .P<'loAU. că.ru.in.., ~. uceuiCi Iji UD .. 

lWa QD ~~u.le. n'lil'CI.a.1ul .Il:"m.a.uul1, LJ~
uu. .J.IWUl~&Wl'U1 ~wr u.UJl.e, cu Uwbi de 
moarte De-a IObt lasat indatori.rea, de a ~ 
pune bu8 inflinţă.rli ti • lIDW cJwW.a de 
uoen.i~. 

A tlat i,o.du!ltriei fi. comertului D05tl'u o 
~}oit. Q& wuuc.1t.ulU'e ~ dIe\lcuind 
wult.e dUl ehl l'atrUl\.llle eu fira.oo, ~~ .... 
~ lUI IlUmaI l:Io Qllti&iaşi1o, GOfI.ri. q " a 
wull~r idieleciuali.. 

la ext.a:w.l durerilor J1(l&6t1'o ..ne~ 
mi fac azi ~nterpretu1 seu.timent.t\lor de ad· 
mira.Uo ~ ),Ilme de teCWloşti.Dţă .... ~ 
rului M.uocii •• oole&Uol' D'Y0IWtr. 4ia De
plW'ta.meotui M.uneJi. 

ALTE CUV ANTARI 
A vorbit apoi elev," Balo, Melania re

fugiată dela căminul din Cernluţi, care 
• scos in evidenţă dragostea plrlnteascli 
cu. care au fost primite in acest eă.milt 
fetele refugiate din Cernăuţi, pentru 
a-şi putea CQntinua lnvăţătura la mese
riile alese. 

In numele elevelor etil) CămiD a vor-
bit Ursulescu Sofia, care, în numele <»
.i.egelor sale aduce mulţumiri d-nei Mi
cula pentru toati ingrijirea ce le-a dat 
in timpul cât & fost mama acestui cămin, 

Dupa aceasta ia cuvintul d-na FOt. 
Georgina Peia noua directoare. n-a. 
apus printre altele: 

Soarta a 'Vrut ca in cele mai grele clipf: 
ale istoriei neamului rd mi ae 1nCTedi ... -
ţeze conducerea acestu.i c4min. Imi dau 
perfect de bine ,eam4. e4 greutăţile JU1tC 
jără. indoialA din cele mai mari p, ca .... 
le voiu intâmpifl4. Acelt. greutăţi 'mĂ, 
1tU mă sperie. Aşa cum armata. fi ... fă.
cut Cu atâta sacrificiu datoria, tot "tieI 
noi. personalul adminutra.ttv şi ucem
ceLe, avem datoria <:A depdfind Coate 
g1'eutăţiLe cari "tir stau i. CC11e, .4 ~upt4m 
din toate puterile spre a, le invinge. 
Prin munca pe care voiu dep1Lne cu toa

tă dragostea in calitatea de directoare a 
lcestm cămin, secondatI! de peT'OMtul 
.ldmimstTativ şi de serviciu, vom 1CU!' fi I 
'11.0. un inel la lanţul de progre. pe alte
:u! neamului nost",,,, dând dovada exe.
pLului că suntem prezenţi şi noi la che
mările p? care conducătorii noştri ni le 
fac pentru. ridica,rea 'ui pe cele mai 
inalte cu~mi de virtuţi. 

RASPUNSUL D~NEI MICUI..\ 
La urmă a vorbit d-na ELisabeta Mi· 

cuLa. care, după ce arată că pleacă din 
fruntea acestei instituţii după amţi a ani 
de muncă, rămânAnd să·i ocupe locul 
d-na prof. Georgina Peia, spune: 

:ti" pot inch-eia cuvintele JQele firi ..... 
aduc aminte de C61~ pr..,pOllă tim, 
de lDl cJece.niu şi jumltate • dhd dr. IOM 

Dobofa" .ctu~I\11 prima.f al l'funioi'piuhti 
l'i.olipra,t ~.tw.~,ţ()l1I\ .9lF"JUi lW1ă~ 

\r- .. ..,T"" ~ -....~,'~J...,r 

fi ftlantz'op Enwnw, U1l&11fl*lu, intemel .. 
tora1 a.oestui 0J.mJn. rugind _ fi de a.cum 
inainte _ dea aoolBofi sprljiu 1JJ'D)9.ŞeI mele 
IlO aceiaşi abn&ga.ţiwe "risipă de 8('JIlt;i

meate româ,ae,ti. pe .... m.1 1 ... dat mie li 
pentru 0&I'e imi exprim dm lIdiruml sntle.
tnhd Dle1I toatA JeC1JDOftinţa JDM, Oi • fe
telor ocrotite III aeest Că.IIlÎIl. 

Oa.mulA.nd Intr'un singur mlnunohl BPrf
jlQuJ .... " efkaee al inaltului G~ ti 
al autorftlţ.OftP locale, atat de Df'108Sare IV 
fI8IIrieI knpor(:ante mstitutiuni, b1diseuf.a.bU 
rI dhl PI'Q<II*"&"* aM.tui Oămia le ft 

naşt& clua irtdUl'ltrlal6. ti In aeest colt de 
iar&. Impodobfnd atridle ~ a4JMoo 

in pt'O\'Indt ea ttrmo~, al ~ 

r.mi~ •• ,a 
b-ooi C!l'WIOUţl t. l.uobi.rM &le patrie spre bl
oeUI ei ti • Neamului din llIt,l'e face parte. 
SăTbătoTiTea d-nei Elisabeta Micula 

a fost pritejul unei caYde şi sincer. ma· 
nitestări româneşti, cu eaTe oca.zie ,'a 
remarcat importanţa indromdrii p edu~ 
cilrii tinerilor copii veniţi din .atele 
nea8tre pentrn a inu(fţo o meserie. Aet 
,'a a"ătat marele rol al căminelor ea"e 
IlU C1'e',eu& ani de-ardndul atdtia me,.~ 
Tiafi romdn.i, făcdnd să infloreulluJ şi s<1 
se desvolte atelierele şi 1irmele romd· 
neşti in toate oraşeLe, aşa după cum a 
gândit fi dorit marele romdn EmanuiZ 
Ungu.reanu tprl,initorul fi Ind""mdtorul 
acestot" cdmin.. L. 1. OPRIŞA .. 

'0: ........ ~ •• ' •.••••••••• -. -:.1 •••.••••••••••••••.• 

Feltivalll Artistic "Munci li Lumină", .ectia Oravita 
Oraviţa, deşi capitall de judeţ..te Col'Urile dirijate de d-nii profeMOri N. 

:iiIÎJlJU,rUl orq din judeţ ca.re nu ,'. bucu- Sasu şi V. Vărădeanu. au n:e<:utat cu 
rM ÎJ1 pl'euni de a avea Q secţie • orga~ multă artă ti iJlsufleţi.re .Crai nou" de 
~ţiei ,.Muncă li Lumină", Juridiceşte C. Porumbesc14 ... Veniti Iă l'. bUC\&f'4m" 
a existat, clar nu ,'a manifestat pe teren de L N. Ghika-Comlneşti. Sdrba'n c4-
absolut de loc. TUţil de Gh. Danga, şi TTăiasc4 România 

La avertismentul Ministerului Muncii, Mare. 
această organizaţie a fost reorga.nizată şi O deosebită impresie a produs duetul 
încredinţată conducerii d-lui dr. 1. Bol~ de acordeon executat de d-nii Silviu 
boca, inspector la soc. V. D. R. Bolboca şi Mihail Şerengău acompaniat 

D-sa a organizat in seara zilei de 1 la contrabas de d. E. Vereş. 
Mai a. c. un foarte reuşit festival artis- După terminarea programului s'a ser-
tie in sala Teatrului comunal. cu urmă- vit o gustare in saloanele Casinoului I'O'

toM program: mânesc. Cu acest prilej d. gen. Th. 
Imnul Regal, executat de corul şi or- Theodorian, prefectul judeţului, In cu-

chestra 8OC. U .D. R. dirijat d. d. prof. vinte lIC\lrle bine simţite felicită pe el. 
V. Vlrădeanu. dr. 1. Bolboca pentru inceputul frumos 

Cuvânt de deschidere a d-Iul dr. r. realizat de d-I!a şi dă indemnuri pentru 
Bolboca. Orchestra U. D. R. de JUb con- viitor. 
ducerea d-lui Swoboda 1. a executat mai I O parte din. venitul net a fost destinat 
mlllte bucăţi. D~ra FIorle. Dinculescu a spitalului de răniţi şi refugiaţilor draci 
declamat cu mult lU.f1et şi talent Moa,... din OraviţL 
tea lui Fulg~ de Gh. Coşbuc. PROP. GH. MATEI. ., •.••••.•••.• , ••••• ~.-.""."':"'c •• ~.·.· •• ~ •• _._ •••.•• _ ••• _., 

LEALITATE ŞI DEFETISM 
ROOliaia • los6; totdeaala loi:alJ.. Eri alituri dII lIa.rea AntautA, 1up~ pent;n 
~ hotanl_ " ~ MI alituri de Ma.reJ.e RdIch ~ la )apti 

peain ~ Wn)el ~ ti "'ft.. cina paDl~or el răpite priit ~ " 
e4f;rt, ... efteiaril fIHg ... tuaţia( baotlee 4bI ~ 

Deol dsboluI apoaaJIpUe de uti:d __ • f1l8t Impu fi este la Joo ~ 1HnJei 
~ Daţkml., ~ -.....ra &taeA .. pl1a polUi .... de -.Iv~ a neamalul., Ial;;repri.wlă 

MI ....................... ~ .. Jlale ~aI aoetna desI'obltaP •. 

Dt ~ Iola ~ ca...... oIn8tJ.rU me.rnoriei ,.nor IlcxFl la Oartea 
de Mg!f, a lIPlIG latre aI~ : 

.,FordJaancl cel ~ • Intrat III. lBtorie uedaspil111i de JUIII_. de .leaJltate, pe 
<W8 li" l'CIRIbai _ti Ylaţa. Popcnl 1'0 lWII1. 8lojq,te Il 'Ya sluji totdeana lIOeSte 
OIfIIW'i. El •• euDC6fbe Şi GU va ~ o1cloda.tă., dee&t Itegik 0DG&I'ei __ ......... 
U1;ă.ţ;ii. .. Via Intre ll<Ii ti bravii ofiteri rr mani,. _valerj ai omin.uhd MJbAi VlUemL, 
cad fi .... ciştigat gl~ şi. l'eCIIIloştio.ţa ooaatri, mp!4nd pentru pataia JU&DJi ,.... 
maN., peIltna DOi ti pElltru Em'ope. Nkăeri JJJAl mult, S MI ling:i erIpta eelu.I. eaftl 

sta D.i.8cat prlntipe german, ti • mttrlt re ge rom.ii.n. 811 .. ft ID:ţeJegw mat bine unJ,. 
tatea gennano-rumln.i, legatA. priIl ~le mpt.el de ul" • 

"-16 de a('Jll88ti lolallt&bB man1festa~ prill euvt.Dt.l .. ordine al eoadoeItorDOI' 
Dottrl. ,i pria 8fll'ia DlflllifiLrşlti • bptdoI' de bnvuri • 'fif.e:le1 1l0IIIItre u-mate. pe 
troat ,,dfl'lJrioril ~ tltao. campleet inactf:vt, nbofADd ~ bl1rlind. 

In .,Dramul N ostrD" dl Niehlfor Oral nkt apunea referitar la aceşti deeeriorl, ur 
_bn~. . 

.,A.p.roa.pe toatle lM&ID1Irile .. &I8Me ba aacM moment eu1mina.nt, eAad Ylata !le 

~ ea moartea, " când otaal vie loria poa.te asigura viata In1r'UIl război. de 
dlmen:8hml pJan e1are, enm este aeeeta. moi. o ra,ţl.Wle OIIWnDUCă., 011 lII8t poa.te In· 
toa..ee earsu1 Ioorurilar. Singure armele vor hotAri •• '\.Qesta .. te un adevăr elemea.
- ..... tata\J;atea, ea o bioeeuvft..n1:are ...... ea on blestem. Cei -rl dirdăe de h'ici, 
n-I Inteleg, cel eari VOI' să.-I ocoJ-e:asc:ă, n1l sc:a.pă de el, ee; ca.J'i işi p1'fJ8Cb.imbB. llU}l, 
tate. lM' In ~peranţa Uuzorl.e pusă bl gen~ rwitatea duşmanului. 81llli demeriorl1 IDO

ra1I pe oare neamul Intreg e dator, să-I ta gI'OI\pe in propria lor l1JŞine". 
Aoe,tl ră.~ pe CBri n. H put.n vind«a Joeli Ilka ......... 

oopftlor ti lemel..lor române 80 .or pu_ totuşi lumina eitâld .... 
te. eIlui Ja~nes Cha.rdonne'· ,)Je Clei de Nieflheim" flin care extr&gem urml.tond 
.... 1Iiu, care se referă la (lfJle trei ipot..eze., dacă ar blvinge Ameriea.nii dacă ar In .. 
l'fnp Ra.,it, sali daci ar tn.ge Gf:J'lDUIil. ' 

.. V1cloria Americanilor - ziee eoovel' tltnl tr&Ucetl - ar f'l hegemonia eeW mai 
,oale elviliu.ţii, din ei.te ao apl.rut pe pl mint.. Cei care nădăjdtle5e Irl mintuirea 
amerit.':ană. se var pomatl cu ,.UD sindicat de finanoiari". 

,,.I)&d ar Invinge RU9H, eontlmm.tuI la neg .'&1' &funda intr'o IW1g1. uoo.pte pl'C).. 
lemri", 

DI Oba.rdoone adaugă rbduriie, eare urmea"'. ,1 oare par serlsfl ~I pentru de
~ noe,trl IDOraU • 
~ po&te el'fde ia Fr&nţa, ci. RqiJ!Ie VOr opl'j la u.n gest al Amtnican.Bor, şi că 

MI ~ fi I1l\'eTllaţl de OOInooÎştil oomoHţt, prea puţin diferiţi de foştii ~ miniştri. 
Infeliehm •• PQ6ibiJi. Dar ea VBo fi tIeIU' ti. Pentrucă despotismul şi fanatismul slav 
mdnrmat de totdeuna impotriva Europei, va ruina geniul european, fi w sfl'lfi prin 
gonirea auglo-amerlcanilor de pe Ooottne ttt". 

Sbtgura lpote7A !!Blvaf;oare 1·8fJ pe.re. autorului Inmcea birttinţa GennanJeI. epre 
dieasebire de StaJin, care a coborit viata Rusiei la nivelul mizeriei papuJ.aIfI, AdoJf 

trtt1er a ridicat pe omul de jos la DivduJ IIUei vieţi superioa.re". 
o-rt..a dh14 la.equlMI OhardOllMl • ee& mai tnflăca.rată apologi~, pe ~ 1IJl f.rtut. 

oei Indu~rat de 808.rta patriei Mie, fi ehI nnit să afle f) soluţie, O poat. fa.oe Gel"Pla
D.W a.. a4J''tIIĂud de J!'i.u..-,w j..tGlf RJ.t leL Dt. VloroB BAlllJI.m;CU 

.. . 
A 6 EnO A economiCi,! 
:. ~, -'" r. '.'11' iii 
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- Termen până câ-a toţi 1ocuitoTii 
comunei Periam, bdTbaţi. în vânteJ. dt~ 
21 la 60 ani, care nu posedă mijloaq iii 
~Ta1}sport, ,unt obligaţi ,ă declari C!ir" II 
mţe~eg a face prestaţie cu bTa,ţel, î, . 
natură, ori să o răscumpere în bani: I II 

. - Termen p~tnJ stocarea .'ldpun~ III 

dm partea jabrictlor ,.eBPecticc. 
- Până la data aceasta vor benefiti: ' c.: 

de. o degrevaŢe de 10 la, I'1Ltă a.suprll ~ : 
tet ce a servlt pe baza contribuţiei ~ 
Imprumutul Apărdrii Naţionale 194 •. 

~ 

Liei'alii 11 -, 
- La Judecătoria mixtă Sighişoan, !( 

pentru vânzarea corpurilor delicte. f( 
~ 

Rep.,'ori. -" - Legea NT. 243 pentru scutirea dt . V 
taxel~ ?e ti~bru, impozitul ProporllDo, 
Dal ŞI unpozltul excepţional de 5~ I C 
schimbului de hârtie făcut intre Minis. ~ 
terul Propagandei Naţionale fi 05ciU; 
V ânzăril Hârtiei (Moni toruI Oficial Nt . ~ 
98-944:). :1 

- Legea Nr. 244 pentru tnfi.inlarel'! 
unei supr~ tax.e as~pra făinei tntegrak' 
de grâu Şl gnSUIUl, (Monitorul Olielal 
Nr. 98-944). Z 

- Legea Nr. Z45 pentru reglementa. d 
rea modului de constituire a unor COlDo ' 
plete speciale de judecată. (MonitGN 
Oficial Nr. 98-944). I 

- Legea Nr. 24:7 pentnJ. modifiCll?A ( 
art. 102 din legea asup~ contabilită~ 1 
publice şi asupra controlului bugetul. l 
şi patrimoniul public. modificat prin le
gea Nr. 679 din 24 Iulie 1941. (Monill> I 
ruJ Oficial Nr. 99 din 28 :Aprilie 19«~ I 

- ugea Nr. 248 privitor la deschidlo: 
rea unui ere~ t extraordinar special i " 
sumă de LeI 234,6000.0000, pe &eamI I 

Ministerului Agriculturii ti Domeniikir, I 

(Monitorul Oficial Nr. 99-944). 
I 

MifCI.' •• iir ... I., ': 

- Soc. ,.P:ru11G" s.. A. ind. şi 1Xlm.1I 
Ilia, jud.. H unedou... AJJ. fost aleŞ ~ 
consiliul de administraţie d-nli : dr, ArI 
reJ. Vlad, Cornel MihAi li şi Nicolae &t ' 
dan. In comitetul de cenzori au fost alrf . 
d-nU: Oliviu Sârbu, Leontin Pâ.rvu. 
Nicolae Susan. 

- Fa.brica. de cărdmid4 S. A. din De~ 
.'a aprobat bilanţul pe 1943 cu un benl 
ficiu net de 1,246.997 lei S'au reald 
membrii 1D consiliul de administn\!l 
d-nii : Rudolf Carol fi. Noll Anton, iaU 
cenzori d-nti: Kiraeh Teador fi !{ind. 
Iosif. 

- Fabrica" CIr&n.id4 ,.Elwbc!d 
S. P. A. din. Şag, .'a aprobat bi1anţul~ 
anul 1943 cu UD. beneficiu net de 210,M 
lei. S'au realea cenaorJ.: Klein Mabl 
Klein Nicolae. Schmidt Iacob; iar a 
IUpleanţi: Pinel Iosif. Giljon Mihai 
Breiner Gheorghe. 

- Ca.sa, de P4#rare S. p. A. di1l ~ 
• Incheiat bilanţul pe anul 1943 eu I 
beneficiu net de 73.061 lei. Capital' 
eial 600,000 lei. Fonduri de rezem 
45.000 plus 1,1'10.000 plus 5000 l~_.t. 

- Con.voc4rl. Federala. Cooperali"", 
Agricole "Centru" Timişoara a eonf«l 
adunarea generală ordinari pe ziua I 
29 Mai 1944. Capital 3,285.000 lel B 
zerve 1,441.563 lei. 

- SoCÎeta,tea, Anonima Rom4?l4 
Comerl Timişoara. va ţine adunarea' 
nerală in ziua de 16 Mai 1944. 

A. T Z N JIU N B.l:1 
TlZITA'J'I CONSUMUL ROMA~SC 

"VALEA CARAŞULUI" 
propr. GH. UNGUBEANtI 

Mare asortiment de .rt,;cole ali,mtl' 
tare: eGftMI'1'e, ani, oaJ.. hr1n~ 
s11ntnA .tumată, zne:ceJmi, lI1ielt, 

JnarIm'IDdă, piteoturl, boBboant, ftc. 
tltC' • 

TELEFON: !"te 
ORAVIT .... , Sti. Regele Mihai 1, Nr,t. 

- ~ 

------------.--------il 
I 
I 
I 

..J 
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#~-----------------------------------------------------~------------------------
poşta refugiaţilor 

--"",-.nI' . .t.l1 L.A.Z.i.&, ea.ut. pe fiul mea. \Wa • 

.. :';~tarii din com. BUoa, judeţul 
_uţi., Coneac Ion a lui ~~. ti. pe Mir. 

; cea lIorodni.e, tot eu pre~~ Şl rog pe 
. .,ela care ştie unde se a.fla. a ma .anunţa la 
; CjJlliD.u1 de ucenici Nr. 1, HorodDle Dragos, 

~NSTANTINES(,'; ROMICA din 
~ refugiaJ. in Ti.D1.W}oara, str. I08il Ga.l, 
_ pe d:ta Silvi& Lazăseu, elevii 1& hceul 

~ sr. &va din Ia~i. . 
VE&'" IGNATESOU, refugiati In ~âni. 

(Ollaul Mare. jud. 'l'imUl'-Torontal. se mte
ază ude este famili.. prE!i'lt.ul ui Vlad 

:: lordăneşti-Storojineţ. 
p08TEUC,," ()ORNIGUU~ şof~r l~ Pr~ 

lectura Sighişoara, îşi ca~ta :;ooţa ~l ~~Ul 
refugiaţi din com. Terebhee~-Cernau.ţi.. 

lSCU CLEMEN'.r din laŞI, refugtat tn 
"'I!luna Sânandrei Nr. 261, jud. Tim.iş-To
" taI se interesează unde este Camera ~ 
:nci şi şcoala profesională de I~ .. 
I\EA~ll'U OONSTANTIN, Teodor J.u

rlficbi ştefan Mâ.n%atD., Gh. Gafu şi Ve.slle 
. Vint~ ref'lgiaţi din Cernăuţi în comuna 
'Cenad~l Vechi Nr. ~, jud. Timi~Toron
cal îşi cautii părinţii şi rudele. 

. iU,{l\RE..~CO ~"IC()J.AE, refug~a.t ~ 
1OIIlun& Hânceşti, jud. Lă.puşna, w~l ea,:ta 
m.ama 'cei doi fraţi, pe buni",J:l sau Cacls.r 
~'ef." ~c:l"'odn.ica sa. Maria Eă.nu1,lu. El este 
l' -. P . 1· 
Pli.biJit la Caracal, Camera AgrlCO a. 

. SGldatul A. M...'\RIŢll IOAN dn Spitalul 
Z. r, 14.4, Ora-viţa, iş.i. caută fa.:nilia eYs;cu.a.tă 
din jud. Storojinel;. rom. Ada.nC8:ta,. Vas~le 

.f, Elena Jianu, cu fiul lor Ionel ŞI. Lichena. 
; rAICU flJLI!\N, din Iaşi, refugiat in. co

I rrlna Pe,,;ac, jud. 't.imiş-Toronta.l, roaga pe 
:Ci ce ştiu ceva de.spre copilul său Nicolae de 
~2 ani, dispărut in 4: Aprilie cu ocazia bom
inrdam2ntului din Bucuietfti, săA comunice. 

ClOl{,sl':l PJ<;TRU pensionar C. F. R. din 
> Ilşi, refugiat in com .• c:ena<t~ Mru:. ~r. 5M 

'''G Timis-Torontal lŞ1 caută copJ;u. adjut. 
Joi I ~ • .. • '"' 

(:omei Mihai zona A. P. Galaţi, Ci.~rnet, 
V;;tor împl~gat .c, f. r. Prahova, Ciorn~l 
Pmu. fnnta.ş Reg. 13 Dorobanţi., comp. piO 

:~ri, of. p. 62, Ciorneî Constantin C81P. 98.

I Reg. :19 lnf. Comp. 4, Bat. 1. of. P. 
Ciornei Ion fruntaş S. S. A. str. Re

N r<lla 21, Bucure~ti Ciornei, Floria.n, funcţio.. 
.. m comunal, jud. Iaşi. , 

NICOLAE HARCULEANU, refugiat 
in comuna Fiscut, jud. Timiş· Torontal, 
tHtă familiile Pavel şi Nichita Gorbu
:eac, refugiate din CăIăra~i-Basa~abia şi 
~ premilitarii Pavelr NIcolae ŞI Petre 
Gorbuleac. ' 

ASPAZIA IFRIM, refugiată din Iaşi, 
Str. Rahovei 3 in comuna Cenadul-lVIa
re 220, jud. Timiş-Torontal, i.şi ca':lt~ 
_tul concentrat la Idepozitul de murnţii 

l' llil Trifeşti, jud. Roman. 
ILIE SOFRONIE dela Curtea ae Apel 

!a~, evacuat la Ciacova, jud .. TimiŞ-To
",mtal, caută pe Eugen S?fro~lle de~a ra
dio C. F. R. Nicolina-I8.Şl, VIctor Şi Na
talia Tanasievici dela ateli",re C.}<'. Ro 
Kicolina-Ia~i Neculae şi Sevastia S:l-

. '.1schi din Îa'şi, Str. Vasile Lupu 91 şi 
,I,na 1. Nicoară profesoară d~la liceul in
custrial de fete din Iaşi CU soţul Ioan 
:iicoară dela inspecţia de mişcare CFR. 

I ~el1l ă li ti. . 
L\OOR VITE l'e!ugiat din corn. ~i, 

hd. Lăpuş.na ~ com. Cenadul Veeh.i, jud. 
1'imiş.Torontal Nr. 145, cRuti pe caporalul 
'IasiJe Vite din Reg. 1 Pioneri, Cornp. 2, pL 
2, ~ pe Dinu Dumit!'!"l subofit~l' din Re:. 21 

l lnt Comp. 4/ Craiova.. 
A.."A A.CllIRJ<~1. refugiatâ. in COrn. Sân. 

ar:dtei Nr. 349, jud. Timjşş-Torontal, ~ 
tautii soţul Consta.ntin Achim dela depe
tltu.] de lemne al primăriei l'a:}i, Pţa Bă.dă.~ 
lÎIu şi cU domiciliu1 in str. Drago 13-

IOA:S GANGAI..IUC, mecanie, :refugia.t 
din com. Văschţi. jud. Hotin, in Timişoara, 
str,Odobescu 53. caută. pe T. Ciucescu, no

e :ar, M.ihai Miştoiu, secretar şi. Todor Petlie, 

[
li. refUgiaţi din com. Vă.s<;ă.uţi, 

EL1zA TRUC1U, refugi:ată din I.a;i, In 
ton\. Vinga Jud. Ti Dillr-ToronW , , Nr. 107, 
tanti pe Elb.a l.'rucb, refugiati din laşi. ,. 

ri. VOLOşcmc ADRUN, refugiat din N).. 

.. !i\~ BanDa, pe Siret, jud. Storojllleţ, la 
e. Căminlll de ucenici din ~.mişo!.l.)'a, str. Epu

rtlui Nl'. 12. işi caută părinţii, tatăl, fost 
idrn.inistrator la depozilul de traverae Ri-

t. ~ din Bucureşti. ~U8 gării Obor Nr. 
,~ . ~ şi pe Aga.pia VolOSCÎ"lIC din eom.. 

Extinderea cărţilor funciare şi cadastrului În Banat 
Teată •• Ueitlldi ••• lor ... Uer ee.pete.t. 

Cu toate vremurile aapre priJl cam 
trooe Ţara, voinţa de infaptuiri & pur 
tătorilor de ill'vă.ţă.turi, n'a scăzut eu 

nUrrUc. -
Pă.ră,sindu.şi vremelruo sfera de acti-

vitate, de unde indruma.u aparatul ad. 
ministrativ al Ţării, ., ~ din Mjni~" 
trii eu Directorii de resort, s'au eazat 
pe meleagurile noastre, punânfhl~se OU 

toată solicitudine a în slujba. de8iderat& 
lor bănăţ('!'ne, ee altă dată - pe timpul 
promisiunilar fări temein - erau ig
norate. "" 

Reeent, d. C. Pa.stia, Directorul Căr
ţilor Funciare şi Cadastrului Funciar 
din Minist.:r.ul Justiţiei, însoţit de dl. 
inginer 1. Ciumleanu, consilier silvic, 
şi de d. Insedor Lucian Mint'lUles(m. 
şclul regional al oada.strnlui bină.ţa.n. &11 

fă cut O inspeeţie Inspectoratului Cad ilS-

trai din Ti~ara, repartizâ,nd ingine
rii ea.dastrali disporubili, acolo 1l.Il'de se 
simte mai multi. nevoie de lucrări grab
moo şi a întoemit un program de lucrări 
m&i mari pentru Banat, atât fie cadas
t:ru., cât ş.i de cal'te func.iară. 

GuvernUit, de sub Conducerea d·lui 
Mareşa! Ioan A.ntone€<m.., Conducătorul 
Statului, oonoa.şte importanţa eadastru· 
lui şi eărţilor funciare şi. cu toată In .. 
oleştarea în luptă grea 00-0 ducem, acor
dă o deosebiti. at!?nţie acestei mari pl'G" 
bleme. 

Cum d. C. Pastia, face parte din t&g· 
ma marilor juri~ti ai ţării, a inţeles din 
capul locului, eă. valoarea econom.ic.ă- ~ 
ridică şi socialii a ţă.rî1 noastre, se ba
teazi numai pe ~dast1'U ~ earte tun" 
ol'ari. 
. In aeem e~op, se Începuse introduce-

Bonuri de încălţăminte aprobate 
Sar:'VkiuJ de distribuire şi control al în. 8199-8203 8206 8207 8211-8215 8220-

că1ţă.mi.ntelor CODl~ă in continuare ur- 8222 8226-8230 8232 82'34 8338 B24O--
mătoarea listă dr.ol"bomuri 81pro'l:e.te: 8248 8250-8254 8257 8259 82:::.3 S265-
lPcălţă.minte gata: 8271 8275 8278-8281 8283 8285-8288 

7467-7473 7476-7479 7483 7486-74&6 8.313 8315-8317 8319 8320-832.2 8324 
7~7495 7497 7498 7500-7503 7005 8200-8292 8294-8298 8301-8308 8311-
-7512 7515 7516 7518-7521 W'l3-7527 8325 8328--8332 8334 8335 83'39-8342 
7529-7533 7535-7540 1543-7546 7547 83«-8351 8353--8359 8362-8377 B380 
7M8 7550-7559 7561 1563-757'5 7m7- ~397 &400 8105 840.-&410 8412-
7591 7593-7594 7596 7&11 7600-7008 8418 8420--8429 8431-8-i36 8440- 8452 
7610 7612-7618 7620 762!>-7U34 7687 84M 8458-84U4 84"67-8479 8:181-8489 
7639-7M9 76!8 7650 7002-7673 7676-- 8491 8493 8495-8507 8509 8510 8511 8516 
7683 7688-7700 7702-77(}7 7709-'1714 -85228524-8526 8528 8532-8538 &544-
7721 7722 7724-7726 7729-1740 774!t- 8550 8552-8551 8559-8563 8.'568 9569 
77!5 77-4:7-7751 7753-7763 7765-7'i75 8572-8577 8579 8583 8584 8586 8587 
TI79 7782-7785 7791 7792 7795 7796 8589-8593 8596--8600 8602 8605 S606 
7800-7810 7812-7814: 7816-7818 7821- 8008 8609 8612--8621 8624 8629 8'330 8635 
7827 7829 7833 7835 7839 7841 7S4a-7846 8636 8639--8647 8649 8650 8654-6--8664 
7850-7858 7860 7861 7864-7867 7876 8666-:-8674 8676 8671 8680 8682 8684-
1878-7881 7884-7886 7800-7800 7001- -8600 8692---8694 8698--8700 S7V2 8703 
7910 7915 79187923 79'25-7928 7000 7!t-'~ 8705--8708 8712 8713 8116--8719 8722 
7936 7939-7941 7946 7948-7961 796-3- 8i2i>-8750 8752-8762 8766-8782 8783-
7955 7967-7982 7985 7986 7988 7989 8790 8793 8795 8795 8798 8801-&138818 
7992-7995 799S-8017 8011 8019----8026 8820 8822-8824 8826 8827 8833-8841 
8038 8041 8045--8051 8053-8056 8058 8843 8845 8847-8849 88'53-13857 8859-
8059 8061 8003-8005 8068-8082 8084- 8868 8871 S872 8874 8876 8877 8880 
8090 8092 8000 8098-8101 8105 8107- 8885-8886 8888-8905 8907-8913 8915-
8111 8114-812) 8131 814.0 8142 8143- 8918 8920-8~1 8933 8933 8935-8939 
81.54 8157-8164 8166-8168 8170-81741 89~1 8950-8!?:%--8!157--Sg63 S966 
8176 8130-8186 8188-8100: 81.95--S1.97 8961 8971 897~ 8979-8990-9001. 
r.~.~.-..• _ .. -.......... -:-........... -:. ................. ~ 
Alte aprnbări de stabilire În zena miiitară la Timişoara 

Următorilor loc-u..ori domiciliaţi in Timi
şoara li s'a aprobat de C. 1. Â. sta.biti:rea 
in zona militară. Toţi a~ti locuitori 88 ~ 
prezenta la Comenduh'ea Pieţii Jl'imivoara 
cu buletinele de tD.scriere dela biroul popa.
laţiei pen.u'u a. fi :vizate! in fieca.l·e .u int.re 
orele 16-18. 
Sa.lbo Maria D. Co:re8Î 23; Kaufmann Elena. 
fii.ca Al'abe{a, Dacilor 23; CiuJ Maria, 1 De. 
oombrie 4; Bulmn Dumitru 8IOţia Maria, 
P. Vasiel 17; Haţeg-an Margare:a, Bl'ân~o. 
'RaDU 11; Varoc 1hliana, Moţilor 7; Haţe
ga.n Irina, Brâ.noove8llu 11; Kelin Cristina, 
Ranetti 33; Va.Ist Gheorgue, Raţiu 4; El.el
ca &retsehi, Serobişte U; Cret Drăghina, 
Mărăşeştî 14; Boţiditmu Simion, Lonoviei 
1; Sas Ana, 1. VălCăre9CU 39; Cara Ana., 
Bulev. Diaoonovici Loga 40; Ma.r-ia Krone
vett:er, Pilatus 18: lhstin Persida., Remus 
1; Câmpean Valma, Eugen de Savoya 13; 
Tarnoţchi M.al ... ina, Brâ.ncovea.nu S; Singher 
Alicaa .. Belaş 5; Albu Maria., Leului 9; Ba
laci Maria, Milano 2; Frieclrioh Ionia., Me
nelaU8 3; RubuzC'h 1\.n~, Şcolii 2; Bahr 
Elisabela., GIad 27; Sender Ecaterina, 10 
Mai 3: S:ocher Rozalia, WHhelm MUhle 17; 
Frăţianu Alf'.xand1'1l, J.liiUer.Gutten'brumt 
1; Teneher Ma:rg'1lreta., Coroana de Oţel 5; 
Strecof Ana, Nooulcea 3; PerI"18 AdeI, Şte
fai cel },fani 1; Adela. David, Gh. Bariţiu 8; 

140rariu Alexandru soţia Maria fica Ma.rfo. 
ara. Tudor 'Via.dimireseu 31; Krecsy Agn&o 
taj Spita.lul Militar; Kugl .Andrei soţia Ro
zalia, V'aleni de Munte; Glantz R.ozal:i.a. 
Creangă. 2; Stroaia Ladislan, Col'OtUla clt. 
Oţel 8; Balioş Elefterie soţia Nastasia. 
3 AUg.'J8t 19; Stein Rozali& bea Eva, D. Â. 
Sturdm 37; Tnreuş Maria., Vadul Călugă
reni 2; Crişan Iuliana, FrObl S; Brehardt 
I,ne~yia, OdOOOscll 33; Sauer Eli3abeta, 
Rosetti 36; C~nU8ă. lIJcreţ1a, Ovidiu 1; 
Bm.ş V-asile soţia TerezJa, fica. Elisabeta, 
Martie 38; Varga A1t'loar soţia Mnr~reta, 
Rom1l1u~ 30; Gheorghe CÎose.r)Cu soţia Mar
gareta, fiul Mircea, Brătiann 15; Bjan Va
siHe soţia Valeria, Odobe&u 53; Stau loan 
soţia. Mariaj C're11l 16; Steiner Maximilian 
soţia Elena, Calea Şagului 4:5; Marx Nico
lale. R(l.n('~ti 46; Dubovschi Ecaterina, Let
ta 48; Marin P~ţ, Lă:ptanlor;Pa1:re 
.Amelia. Caruoo lj Dac-ic! ~.ra!""'-;.n.a, hncll 
12; H0fcr Ana, Cett~:m.u 1; S'toia Ioan cu 
soţia, O. Iosif 11; o.u ia Margareta, Preyer 
24; Noohif Ana, Bulev. Tache Ionescu 40; 
Stain:;.r Ec;:.~erÎl"..n:, ilie!:.::: 77; ,qub:m Iosif, 
AIeia: Octavian Goga. 4; Maria D'lsdhek, 
Piaţa Asaneşti; Gultncr Edit, e Gloriei !; 
Ma~r Andrei, soţia. Maria, copii Ma!.:e:i şi 
E.'m.ilian, Olt 5; ReinhoJ'er Ana, Chiriac 2(); 

Sobe fi ehemlneari de teraeotă şi faian.!ă, arlieole de bucitărie de tot 
felul J:'fQ:istmte la toe, oblee1ie artis.ttce, livrează promPt. eU pre~i 

modeste 

VICTORIA,' LUCACIU 
ÎÎlllll~RI_llttllm~ij~IIl_~ __ lWjIUutllmIU_~ 

oeramistă 

TDOŞOARA, n., Str. Z1iridî U. ~8efon:, 21~ I I 2004 
.... d& 

rea cadasfro.lul fi eirţior funcial"e t& 
restul ţării, unde nu e?tista, operaţie, _ 
din cauza războiului .e'& intrerupt, ut· 
fel ~ toate forţele juridree fi tehni", 
~trale disponibile~ de data a~ 
vor fi puse numai în siul'ba Baoatnt:ai, 

Sa urmăreşte maximul de ~ 
cu minimul de cheltuieli. 

In prim'lll ri.ru:t. se va & VtIR. In vedle:re 
terminarea lucrărilor fneepute 1& 'l"imioo 
Şnara. Vinga, Ciaoova., Jimholia. Gbi
Iad. Fratelia etc., lLpoi ft lneepe ro. 
gojul, care n'are mă.surăt~ _d~ 
iă Eji nici hărţi oadastrale, ~ 
după. acela la ()()munele rnrale, ee .. p. 
seso în aoei3~ situaţie ca" LugojuL 

Pentru realizarea acestor mari lu
orări. ti. C. Pastia, are tot sprijinul d.lm 
Prof. umv. Mircea Georgescu ee & ...t 
eatedra In Cluj, seoretarul 'general al 
MlllisteJ."'U,lui de Justiţie, - ~t,o. 
ruj eşalonuIW evacuat la Lugoj, - la 
oare intră. fii D.irecţia auţil~ Fnneia;re 
şi a Ca.dastrului Funoiar • 

D-sa., e un perfect ennoS"eăfor al regi
mului oadastr&l şi d'e carte funciari., 
avâ.ndhroră.ri de mare valoare juridioi 
în acest domeniu, între care eităm: 
"P1'opl'ie.~tea inta:bulată dreptului 
agrar" etc. 

Cu astfel de eno.rgii inteleetule fi eQn# 

ştiinţă la. muncă, - deş.i trăim in cea 
mai periculoasă fază. a istoriei n'OlLStre, 
- Banatul intrd intr'o DOuă. haină, de 
soluţionări şi realiuiri pe teren. 

Ni:mio. nu poate fi mai ideal, pentru 
o ţară., ea atunci când pe hărţi. e stabi .. 
Iită cu preoiziune, suprafaţa terenUriiDr, 
după ~e se stabileşte impozitul fun. 
ciar; iar prin eă.rţile funciare~ ai se Î1l
făţişează limpede proprielarw., sau stă
pâIrltorul tere-'lllui, cu oglinda clari ... 
activului şi pa.sivului gospodăresc. 

Lupta penL>"U consolidarea proprieti~ 
tîlor a pământului elădit fi neelă.dit. eum · spunea d. C. Pastia. e inoopută. 

Cu tenacitate. vom. birui, stabilindu.. 
se' astfel siguranţa prop-rietăţilor,
simbol de dăinuire, de durabi1i4te, de 
saHd.3 aşezare ş;i perpetuitate a naţiei, 
pe glia ei, pentru. 08:re se luptă ~u atâta 
mdârjire Ş.i. vitejie, fiii acestui. păma.nt 
mllenar4 ... D. Dumitracl1e 
t.oIo ••• ---_~_~ .. !lE ...... ..:. •• -........ 

~.~.~~. 
'.' ~ • e • 

. ",' , 
/._ ... ~.~.;-

s: A INTORS ROATA <" 

FTUmoasele ~ri ~ poetului De· 
părăţeanu "Locuinţ4. meG de vara e la 
'ţQră" nmt astăzi m«i de ac:tmll·i.mle ~ 
-m;cand altă dată. 

Fiecare tri-sează fi.e luptd pentru o 
tl)cuinţă cât de mică la ţară, renunţâtld 
ia. tot confortul modern al t)rjlpu~ui. 

Atracţia însă nu ti fO'lJIlează trumu.~ 
.tefile nui-ice, limpezimea eef'Ului, întb'~ 
$1tl 1X'jiştilo:t: înjloritfl, mtttmtLrul i2voo~ 
relor. etc,~ ci pasibititatea de CI se 4fla 
ţât IDeIi departe de p1'ăpădu! p'ericoltdui 
~e Yine din tlăzduh şi care ameninţă 
în prim.u.l rând marile' centre, (lr~ete 
către care altădată se îndreptau toate 
aspiraţiunile 'l'tL1'aHl()r~ A. acestor ,-uraH 
pe care ii priveam zâmbind de ftinghe
rcp;la 1.P?' pe străztl e tcrrjotiM de lume, 
â.e uimirea lor în faţa vitTinelor imense t 

de teama lor: de el traversa ~ stradă mă~ 
bătută de sute de vehic()le~ 

:Astăzi a venit rându! şi acestor rurali 
să zâmbească, vă.-<ând exodul atâtoT oră~ 
şeni spre ceLe ,nai prăpădite cătune, 
mulţumindu-se cu un colţ de cărnci-rută. 
unde ştiu f;ă pot dOTmi fă.ră teama de a 
fi treziţi de ţipătul sinistru Gl arenei ,. 
unde toate preteftfiunile îndreptăţite dtl 

. t.o:njorM mOdern !ll .. o.raşuitd, se reduc lei 
minimum posib1t.: 

Este bine că omul poate să se schimb. 
atât de repede ~i nu putem decât fă ad
mirăm pe acei care-şi dau seama de' 
pericol şi ştiu să ia măsuri de apărare, 
pentrucă 8U.llt atâtia care neat1411d nicitLT. 
tort ln marile oraşe, pe-rzistă a infrunte 
pericolul numai pentrucă tm se pot des4 

pitrţi de cinematograf S'aU 'al!enea. 
" . .ct.lMS'JI'_~rA IA.. 
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INDUSTRIA ma PlilCITllf Vinuri selecte din viile 
!Societate Anonimii. cu sediw. in 

Ca.lea AUl'f)} "laieu Nr. 274-Zif .. J 

• )II e.ylDtul apa.reln ftfW'aU si. Anqnţari 
_ ........ Ia Ad .. ht. .. tnţia siarahd III 8 .... PALLAVICINI Convocare 

IllritetU N,. L blelo. N't. U·!& 

Vânzări .... Cumpărări 
fost Selensky aflaţi numai la firma Potrivit dispoziţiuni1or art. ~ dia .. 

tul Lege Nr. 498 publicat in MODitol'lll 
cia! Nr. 152 din 3 Iulie 1942, prill. .,j 
COl1VOC şedinţa Consiliului de Adlllinll 

, 
I)e, ....... In eartierul1'ilelQ1r .,iIl 011 f):aj 

S apart. 8,500.000. cui la. cetru au 
etaj 6.500,000, vilă eU 6 oamere ti ou 2 
wtn.vilanuri 6.500.000, cui. tu centru 4: 
apari, .,500.000 lei, aMi ia oontra pat
;,icular 5 cam ••• 000.000 lei; eul 111 cela
tru. 311:3 oameri 4.BlO.000. 0Mi in centru 
:a a.par.. 3.500.000, casi ou 6 .part. ti 
"rivălie 1.1500.000, cad CQ. a apart. 
1.400.000. In Pi.rneaft cui eu loc mare 
100,000. In Bujac oasi cU 2 cam. lridi
.i •• 8() pomi fructifer{ 5M.OOO, - 10 
Ju •• pimânt 2.1500.000, 6 JU&'. plmbt 
1.800.000. pămlnt ele Inchiriat 120 jur. 
Oferim eMi de vi.nzare dela 200.000 lei 
până la 20,000.000. ~ntura H~, 
Str, Dr. 1. Petrsn. No. 3. Telefoo: 22-2 •• 

EDMUND WAGi~ER 
cu atribuţiunile unei 

Adunări generale or~i~~ .. 22_ 

depozit de beuturi cu ridicata 

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

Telefon 26-25 

care va avea loc In ziua de 'l:r MlIi 1 
orele 10 a, m., in Arad, Calea Aurea 
NI'. 274-276, la sediul Intreprind~Or 
dustriale Agricole, Soc. Anonimi 
pentru a hotărî asupra următoarei 

Ordine de zi: 

1) Deschiderea şedinţei: 
2) Oitirea raport."llui Comitetului da 

zori, verificarea şd aprobarea bi!8.Q. 
luarea dispoziţiunilor in privinţa benefj 1 
lUi net, conrorm art. 7 din suszisa ltgt, . 

xarea :retribuţiuni1ol' membrilor CoJUilll I 

de Administraţie şi Comitet'Jlui de oea, 1 
ha • 

"&f'nă de tiTft. pangUe, ,i diferite ma
toal'lt la Sehamberger. ,A.ţad, Bul. Regele 
I"erdinand NI', 48 (Mif':l1Jl Ilegru). 

3) Eventuale propuneri. 
Arad, la 25 Martie 1944. 

",1'GOOlll refugiat din Basa.rabl.a., 8~ ,~i.. 
at fft vitie"'lltur!. verificaţie fi pomiew. 
turi, caut pOAt d~ administrator de D1~o!fI, 
uu vie, sau oriee ocupaţie COresPUIlT,i. 
toare. Pretenţiani modeste. Adresa 1. , .. 
daeţia ziarului. 

electrician constructor 
ARAD, Calea Drll 1. Suciu 43-3 

88. Dr. IONF.t. l'OP 
administrator de Ittat şi p~ 
tele Consiliului de Administrat!!! I 

IntJ'aprinderilor Industria AgrIM . 
Ardelean!\. Soc. AnonJmă tiI ~ 

Telefon: 11-62 Telefon: 11-62 diuJ În Arad. 

f~.~.~""-.......... ' •• ~~ 
De yAozare 7 tl8'ăre şi jumătate vie, eaaă, 

p~', pivniţă, garaj f11000 bue. pomi 
fructi!eri. Total 3.500.000 lei. Adresa 
Livia Toth, Str. Gh. Popa Nr. 9, Arad. GRÂUL 

COMERTDECEREALEŞIPRODUCTE 

o Ignifugare CU 

tIU ta I FOC" Toată lumea 
, .... abOliameai ele chiat;ă .. IM'" 

Propr. MANlU ORATU 

sai y e a z ă i mobil a I can I 

valorează milioane 

ne 

"FLORA" M •• da •• r d. S, •••• ntru colect •••• .:ere.leJ •• 
Arad, Bul. Re.,e]e Fmdiaud. .Nr. II. 

l'ELEFON Il-ti 
In 

ARAD, Str .. V. Alexandrl PIr. 5. - Telefon: 17-78 

Otetul din vin este unicul cara dă gust bun 
mâncării şi oevătâmător orlanismului. - Mu .. 
răturiie puse cu oţet din vin ACE TU M 
! ! sunt neintrecute la gust ! ! 

Fabrica Acelum 1.1.1. 
Arad, Calea Dorobantilor N8. 14 
Telefon 29·71. • Iilerurban 107 

INDUSTRIA TEXTILĂ ARĂDANA S. A. 
m 

ARAD; Str. Poetului Nr. 1-C. Telefou 17·50 

Desface en-gros Comert a produselor FabricBÎ in: 
ARAD, Bdul Reliaa Maria 1. Telefon: 11-57 

. BRASOV, Hirscher 18. ,,35-65 
TIMIŞOARA, 1. Mociony 12 " 18·09 

II curind SI 1. deschide 

Restaurantul "Continental" 
ARAD, Piata AHlm lanca tcr. 10 
Propr. P. MOLDOVAN, refugiat din Cernăuti 

Mâncări alese, beuturi fine, orătar special, muzică clasici. Publicul v. fi 
delectat de o renumită orchestră, cere velo,i 1. deschiderea localului .. 

»CRIŞANA« 
@ji#i#b! ;, iz SS!:;, ;;;SE r EE; ,; 4::- r' :::z:::E 

Industria de Cânepă din Iratoşul 
Propr! George Rocsin 

ARAD, Bdul Gen. Dragllina Itr. 16. Telefon 21·1& 
Iuftc. CJam. NI'. '10S04l941. 

. Firma H. HELLMANN jun, 
Intreprindere de materii prime 

•• 
Import-export 

Administratia Arad, Bdul Regina Maria 24. Telefon 19·53 -
"H f 'f A '[ [) H" 
Propr. cu. CIACIS şi en ... Telefon: 18-41 -Aparete de radio, biciclete, maşini ~e cusut şi accesorii, 

lămpi electrice şi baterii. cu preturi cnRvenabile.· Atelier 
.. special pentru reparatiuni • -ARAD, Bule~ardul Regele Ferdinand 27 



DACIA Pa,. 1. 
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pa 
!~ADlJNAREA ~TIEI. B:- ~trag .... 
iii oticiullli de hâ.rtie d.1u ~ că 
tDIIitllţiile d9 stat, precm:a fi ]a firmele 

1. -.n. se găseşte o m.are eantitate de 
~ ca plicuri de hâ.rtie bltrebuinţa.tA e&

... !IIlIl poate folos!... 00.ntU'Dl 1II1eJ. di8-
~1ll!i, aeeastl h!\l!l:'tie ~ :ridieetl 
• ai'" ofioirl1 de hârtioe peotrn a AU tl 
~tA. Este deci de datoriA of'1dului al 
~ acea!tă hârtie, eo:ntribuind pria a
~qs la o mare econom le. 

! .. PABURl PRUllTE DE CO;\IlTETUL 
~AL DE PATRONAJ. Comitetul 
~ de Patronaj a primit următoa

darUri menite a fi distrilYlite ca.ntine
orPnlzabe pentru refugiaţi şi evacuaţi: 
6. 61'. Ciupe. inspectOl' general admi

. 20 ouă, un sfert de kgr. unt, • 
.,sUtă a.fumată; Simion Cioclrlie &d

tlDanciar: 10 ouă., un ~zonae, 
lIert de tgr. elrnaţi ft 6 kg1". şun.eA. 

roSUL CATEDBAL va. da răspunsu
la llturgb.~a arhlereaacă In biserica din 

Dumir.ecă, 14 Mai, orele 8 şi ju
llembrij corului. aunt eonvocaţj. 1. 
S!Inbătă, orele 18-20. 

... ACTIVITATEA '1'1NI<.:RI..~ULUI 
ŞI EX'i..'RAŞCQLAR. Ministerul 
Naţiouale a trimis o circulară tu

~oa.lelor prin ce.re dispune organiza.., 
. attivitiţH tineretulrli fColar şi 8Xtra~ 
, pe tot timpul vacanţei. Elevii ear. 

la 1)r&Şe se vor inscrie la direcţia 
, respective, iar cei dela sa te la di
; ~eoalei primare. 

OOPlll CARI LU1TA SIREN A DE 
Ni se semnalează. că zilele tre

intr'unul din parcurile timişorene un 
a imitat din guri sirena de alarmă 
eU atâ.tn perfecţiune, încât a provo

pIllÎca i>rm tre publicul prezen t, rrub 
: Ioduioşaţl el părintelui mândru de ta

odrasle! sale. Atra.gem atenţia a.supra 
grfwe prevă211te p~ntru alarm~ 

părinţiî t:ind re"ponsabili de copiti lor 
mat~rie. 

E.\/li\H<;I\i.LE D~ CORIGENŢ"- A
DIN ClASA 8...a.. Bucureşti, 

, Mini'i1.erul In5trucţiunei fac@ 111-

că examenele de corig€1lţă pentru 
· claselor R 8-a, se vor ţine intre 15-.2Q 

In toată tara. 
RDWEGlAl'l ORADlNA DIl LANGA 

Parcurile fiind brM.date 
j&ll\urile.(\dăpo~t, tTItreaga ativitate li. 

. MupJeipale se ronoentreazi 
grădinel-squnr deja Prefectură. Din 
lo-euitorH vecini permit gă.inilol" ~i 

lor .'iă. iese tn stradă ,i să devasteze 
!ntreţb:~ută (n multă cheltuială. A-

abuz; ar trebui stârptt cu sancţiuni 

TlliBRI'.J..E If1SCAI...E MICI SE rOl 
PK l"A(Yl'URI ŞI NOTE PENTRll 

AnmNl8TRAŢlA FINANCIARA. a
la cWloitinţă comerci8.Dţilor li indU$

că la perceperea im~tTllui exee~ 
de 6% pe factUli li note dIO plati ~ 

folosi, in complec.ta~ ,i timbrele fi&-
, de format mic {tilnbre pentru loealuri 

in va.loo.re de 2 şi de 4 lei. 
tlmbre se pot procura fie dela per

. fie dela ghişeul special &l A.dminis-
Financiare, întrucât .tocul de timbre 

6% a'a epUiTAt, iar F&'bricIa de 
nu mai ilnprlmă al~le deoeamdatl. 

DELA YEDERALA ASOclATIUNI
COMERCI'\LE. Federala asoclaţiuni

OOlnerciale '1 inaintat Camerii de indus-
i comert din Timişoara O plâ.n~ 

la. depunerea declaraţiilor pentru 
· IlUpu'i la plata diferenţcl la taxele de 

In această plângere a.rată că le
PUb!1(:ată in Monitorul Oficial NI'. 77 

,1 Ajltilie 1936 preci2lează că nu se vor 
· deoât stocurile aflate 5n depozite 
Il)!llertianţii cu ridicata. Federala cere 

de Comcerţ să ·intervie pe lângă Ad
financiară ca să nu ceară co
cu amănuntul nici declara.ţii şi 

diferentei la consumaţia, 

"TAXI\. DE INTR.~RE I,.<\. ŞTR\ND. 
eUl!) ain anuntat In caz d(' timn favl')
~ băpe ennlllliţtl~ d~ r1f\jă "c, "01' u(,:!'"h[. 

ml!'\.e,,:,~ in 11 ~ .. ,f'"l; """H-~ .. '" .. ~.~ :.mf-1-".' 

1.rţ "~'; . 

- DONA'fIl PENTRU CRUCEA ROŞIE 
D. stoica Nko\ae «10 lei. Rer. 9 Gl'ă.niceri 
10.962 lei, d. TraIa.n Novae MOO 1&, dna dr. 
Baltă 5000 lei, Ra.dovan Şi oomp. 1500 lei, 
Fraged S. A. 1500 lei, d. Liviu Oprişa 50.000 
Iet. (ins. Pa.l' EHfSa.beta 500 lei. 

- EXAMENELE GENERA.I..E ŞI PAR
'fIALE LA ACADEMIA TEOLOGICA. DIN 
OARANSEBEŞ Exsmenele parţiale ~ cele 
generale vor incepe in ziua de 16 Maiu 1944 
orele ~, 1 .. Aoademla Teologid. din Caran. 
8~, sub preşedinţia P.S.S. Veniamin, E! 
piecovll Caransebe1Julul 

- INŞTUNTARE. SemL'la.rul .,Ve.niamin 
Costache" din laşi, aduce la cunoştinţă. tu
turor elevilor ,: persoanelor interesate că 
s'a mutat dela Şcoa.le. NormalA din '.rimi
oara in comuna Peaac, jud. Tmlf-ToronW. 
rmde primeşte orice corespondenţă. Dease
meni in,tiinţea.ză pe elevii de cla.sa IV-a, 
că se pot prezenta la uamenul ~ admi
tere !n clasa V-Il Ia data de 1 Iunie a. C., 

!n a.eei84i oomună. Elev-ii cmfani ti oei CAre 
s'all evacuat fără părinţi IJUnt In,tiinţaţi f)($ 

aooută e&le, el d-.eQ. nu au miJloace de 
trai să M p",~Jnte Îll eomuna. Peeac, unde 
vor ti tntreţinuţi de şcoală. 

- PERCEPTIA s-a S'A ~IlJTAT. Con
trib-la.bili! SUll+: anunţaţi, că Percepţia "-8 

s'a mutat din Piaţa Adamaohi tn noul local 
din str. Cipria.1l Porumbescu 2, colţ cu La
hovary (Resta~rant Kieffer, fost Novotny) 

-1NTRl1PRlNDERILE OBLIGATE SA 
ANUNTE L(){lURILE VACANTE. In con. 
formita.te CU ord. MinUrt.erulrJii Nl". 3325 din 
1 Maiu 19«, toate întreprind~ril. ,i coman~ 
danţii militari sunt rugaţi a anunţa. locurile 
vacante de funcţionari, meseria~i lucritDri, 
OficiuluI d~ Plasal'e Tim~oara, E)Jgoo de 
Savoya Nr. 11. - Telelon Nr. 44-25 pen. 
tru a li Ele recomanda refugiaţi sau eva.cuaţi 

- O UMUBlRE PENTRU MARELE 
PUBLIO. Pr. Dr. V. Vlădu.ceanu.. preot w. 
T,im.iş.oa:ra ne roagă să adueem 1.& cunOftin
ţă martlui public că individul Gheorghe 
VIăduoeanu, (ost ga.rdia.n pu;blle ti implicat 
ln. spargeril~ &ăvi.rşito recent, condamnat 
de Curtea. Marţiali.,. este eomp1ect lItrii.n de 
fami lia d.sale., 

- PENTRU MESERIAşn DIN COMU
NELE RURALE. Potrivit diepoziţiuni1or 
date de Ministerul Finanţelor, meşeri!U}u 
din comunele run.le, cari lucrează efl forţă 
:motoriei mai 'l1IU'e de 1 HP., .unt oblll:&ţi 
a-9i p1'OOura 1"e.~ special d4 eifra. de 
afaceri ,i • achita lunar impozitul pe cifra 
de afaceri. A.oea..stă dispo7dţiull." al'8 O.Ne
ter de a.plicabUitate cu fn~epeIM dela 1 
Aprilie 1943. Meseriaşi! orimţi e&ri n'au 
'l.chitat impozitul pe etf'ra de aface.n, tnairtte 
de a li se drea8. acte de eont:ravenţie. pct 
I!.('hita imoozitul datorat, eU majoririle le
gale, daeă 88 prezintă imediat la pla.tă, la 
p~ţii1e de tmre aparţin. 

- DEOONTA.R.EA SUl\IEWR PENl'RU 
PLAtA MAli,lfURILOR. Mai mulţi. ·ind·lS
tri"~i ti fabriean1;i dÎft Tinlişoara, ~ plâng 
ei C. 1<', B.-vl .lI faoe la timp decont. .... eu 
C. E. C.-al a sumelor inea..co;ate pentru măr

huile fumiDte elienţilor din alUl looalită.ţi. 
A vâ.nd in vedere că din această cauză fur
nJzorii ali de ~uferlt. C. F. "R.-\tl este Insis
tent fugat să fa.eă deooniarea hnf'.diat dupA. 
1'l'OOnl'e>8 miirrli clientului ~tiv. 

- PENTRU ABONA'fU REFUGIATI J\I 
KIWISTEI DUH ŞI ADIWAR. Redacţia 
revistei om.ileUce ,,Duh şi J,.devif" roa.gii. 
pe P. C. C. preoţi refu,if:l~i. p,oollaţi llt. re· 
vistă aă. comunice adresa la. redacţie: "fi
m.Î4oara II. str. A. Şagtma 12. Acea.sta IIpre 
Il li se putea expedia ultimul num.ăt' di1'l 
revistA. -..... _._ ............... ~ ....................... ...-.... . 

FAPTE DIVERSE 
~ 4 z:;;c::;: 

Au jurat strâmb ~i au fost trimi,i in judecată 
Cabinetul 2 instrucţie a. trimis in jude

~ata tribunalUlUi, prin ordonanţă ddinitivă 
d~ urmărire, pe inculpaţii Sab.:-lici MilivOl, 
din str. PNy<::f U ~i Daoie! Ioan, din str. 
Corvin 8. pentru delictul de mlirturi~ min
cinoasă. 

Aeeşti doi iJ\(:"l~)aţi. depun§.nd ea marlori 
sub luare de jurămâ.nt, tn cursul cercetă
rilor urmate d.~ cabinetul 2 instrucţie intr'o 
materie core-::ţiona.1ă, au făcut af!rmaţiuni 
cari s'au dove~it minciJioa.sc, eu rep'~l'cu. 
siuni esoenţiale asupra Htig1ului civil dintre 
dr. Milin Cirlci ~ StB.nea Cirioi. nă.sC1ltă. 
Katianski, litiPl (divorţ), cer\' se 1\!1ă 
penrlinta la secţia. a 2·8. .. Cul1ll de .Apel 
din Timişoara,. 

Ordonanţe. dispune ea. n:u1pe.ţii, _re .. 
află tn stare de libertate) si fi-e judecaţi d. 
tribunalul Timil}-ToronW pen1l'u măra.ll"io 
mineinoa.d.. 

, Sinud ti ere 

Ada.m fIed:ich., de 64 Mi, din comuna 
Liebling, ş'a 1>ÎDucis spân:rurA.ndu-se tn IJO
pronul său. Nefiind bănu.eli de crimă, par
chetul a lL"ltariz.at mmol'1Ilâ.nt&rea eadavru
lui. Sinucigaşu\ era ~erind de cord şi ,i-a 
cnrma.t Qlele din ca.uza. ~te:i şuferlnţe 

insuportabi1e. 

Cedevru ,,~c;:cuit in B ... ol't 
UN0S44 UQ&&iQ .... 

Lângă Parcul Rozelor a fost peacuit din 
Bega, ca.davr"J.l unUi blirbat bt vârstă a.Pl"Q. 
zimativl de 4()..-45 an·j, a cărui identitate 
ftU 11'& putut stabili. Cada.vrut esti! 1mbrlocat 
in haine ftegre şi tn pkioare poartl bo<'ancl 
l'IlIPţl, Toate indici-il e pa!' I'!ii !!.le ereadl, ci 
~te al unui v!tgabond, eare s'a. I!Ilnucis., 
8rune!ndu-!!Ie ;n apă. Poliţifl. f'Me ~rceUl"t. 

i'ilfi&~_ 

Cadavr:-.tl a. fost transportat la lnorgă., iar 
parchetul a :lat cuvenita a.utoriu.ţie de in
mormântare. 

AU spart bariera din fretelia 
'L'ransportând in loca.lita~. dela.' Btllgr .. d, 

_ cU o maşină, ziarul "DonauzeitlBlg" I şoferul 
Radova..n.ovici 81avov Oi proprietarql Ina..şbei 
Gheorghe Du,lk.ovici, ambii dtD. BeJ,gntd, au 
dăl'â.mat bariem dela Fra~ c:ar:e ~ra m
chisi'l. 4i. sa:-J dr~at ade ~ trimitere in 
judecată şi 5',\ cerut să plltoasc4 costul 
barierei do! 29.1'100 lei. 

Precupeti trimişi in jud~cată 
._ ;şaaq &Q J 

pentru se!:culă 
... " fost ~ bl judec.&tă pentru $pe

cuIi următoru precu.peţi: KoV'8.(',8 Iulian din 
GhiroGa NoWi., Mari& CA.mpilUl din C1an1a 
Roşie,. Tembel Ioan ddJl Cal.eI. ~ 12, 
Buda An .. din col. Kuns, ~ Ana c!:r> 
J:c'reidorf şi. Kolbert Iacob ttin str. Timocu
hti nr. 16. 

Toţi aceşti llTecupeţi au fO$t SUl'!pl'in.yi pe 
pieţele Timi.şorii cu. mărfuri sp mt a.v~au 
preţuri afi~a.~ ,i 1. vindeau, pp~nd 
preţurll. .tabil!te de ordonanţa. prilllă'riei. 

BAcsnie neiqiet'lki 
Bă.cănia din .tI'. ŞtEtaa oei MUlt le, pr0-

prietatea te:lXlc..U ~manoviel M~l'ia. a f<>Iit 
guită !ntr'Q slaN de igieni d.~lOl'&bnl. 
Controlorul 1- legtl" .abotajului .. ctr.Jt 
CU'V6nitul proce.·verbal de trimite", in. ;tu. 
decatl fi pentl11 speaull., fntrue4t bi.canul 

I 
acesta nu al/"II. preturi afifa.te 111. mărf'lrl 
Intr'o pungI. be afla o mlntltate de Ol'tll, el 
.. răspuns el hl acea pungI, • af1.1... ar
pa.(':~. 

U Indureraţii, Varvara S00ulscrhi oumna.ti. şi Nicolae Soculshi frate, 

l,nun\ămoartea ;;m;~;A SOCULSCHI 
.1e.('<>'ldi't In ziUl de 10 Maiu 1944. 

1:n~.:··-''';~-'tarea. are 100 Vineri, 12 Ma.iu. ora 3 d. m" din Capela: a· 
, ': , ...• ". "'1 ,~:··fi.,. 2074 

~f1";~ .' . ___ ~4:.-~_.' 

- ADUNA.KEA GENERALĂ A REu.. 
NIUNEl FE~iEILOR ROMANE, Reuniu
r-. femeilor române din Timişoara, con
voacă adooarea gen.erall pe mua de 14 Mai 
Il. e ... orele 5 p. m. în sala de şedintă a în
tematului de bă.eţi din Piaţa Ţebea Nr. 1. 
Ordinea de ;i. eate: cuvl.ntul de de,oohi<lere .. 
dnei Aurelia dr. Ciobanu. raportul general 
al co.mite1::'.uui. şi al inWrnatului, raportul 
caseriei ii ce.psorilor, proettul de buget, etc. 

- D. ŞEF CONTROLOR DIMITRIE BO
BOICF;ANU LA SERVICIUL OONTR!BU. 
'fIUNILOK INDI.RE<YI'E. Pe tot timpul mo
bilizăril d1:J.i Administrator financiar N. Jă
dăneanţu, locul dsale la 8el"Vi~iul Contri
buţiunilor Indirecte va fi girat de d. tel! con
trolor Dimitrie Boboiceanu.. 

- ADUNAP..EA GENl1RALA A MEM
BRU..oK FQ;.'1DULUI DE AJUTORARE A 
I>REOl'lLOl~ DIN EPAItHlA CARANSE
BEŞULUI. Joi, 11 Mairl orele 10. a aN\Jt loc 
Adunarea I'Ltnlă, anua.Iă a membrilor 
"Fondului de ajutorare reciprocă a 8f:llaria
ţi.lo.r Epa:rhiei Caran.seOOş. La ordinea de zi 
pe lingi, cau~ C1'll'tmti"t s'a fă-eut (fal'fla de 
seamă asupra ,estiun$Î. anuklj 1943. 

- EXOE.PTARI DllI.A l.'AXAR.t.:A PE 
OIFRA D~ AFAOERL Cu privire la taxa~ 
!'ea stocurilor de mărfuri, din seara. ailei. de 
31 :Martie 19«., eu dl:fenmţele de taxe pro
porţionale, Ministerul de finanţe a dispus 
wcoepta.rea dela taxarea ftoeetor stocur.l ~i 
a oomercianţil~r d-etailişti cari sunt im]Y~i 
la Contribuţiuni Dl:recte, după 1lll venit 
dela 800.000 p!nă 14 500.000 lei. Aceş~. 
msă trebuie să tndeplinea.scă toate oolelaltl 
cGnd1ţhn! de scutire prevăzute în Decizia :t.r. 
nlsterlaUi. nr. 401676Jl944. 

- J1Iii .t\Tt1.~'fIA CLlNIClLOa ŞQO:u. 
RE. Ministerul Culturii Naţionale mvitj 
Pohelinice.le şcohue din ţELri., a comullka d. 
IU'gtlnţă, ande ,i in _ oondiţiuni fu.ooţio. 

nează In prezen t, cu 08 per.sonal medi.oal li 
de &3rviciu bugetar .,:i diurnUit existent tna~ 
intind totodată. fi UJl tablou de a.cest per
~l'Ial. Se va indica clar gradul, aalari·Jl Oi 
&tua.ţ.l.a civilă.: .pecifllOându-&e pel1t:Pu. ce! 
De O(l1lpl douA fuJloţiOOi, de unde prime!c 

.chiria, ajutor familial' ti Indemnitatea . -de ~ 
Ie"JlllpeU. In caz OO1ltr&.r .DU li ,. vor aohita 
u.lariile l'e8p~tlve. 

- Du..A DARUL 08TAŞULU1, Y.i.n&ti, 
ă Mai., l!;l orele 17. a a.V\lit 1Qc la SJ,Jita.hu Nq.. 
tre Da.me. 1) ,edinţ.ă ox;traoniina.ra l\ COllli~ 
tt'tului Parul 03tli.f~ ~ti d~ cI.A" 
~Ua. feru.t.\1\.l Pr~ La aoea,ll,ti, tedm~ . 
tă. au lua.t parte dnel_: MRI"yaret" gene.. 
ral 0h1tu., Ma.ria eolonfll d.r.. S~, 
~ oolonel Ardeleanu, M~glU"et4 1IOl. 
))-.J.Il1itreec1l, Coral. GiosanQ, lLaria d.r. 
CJâ.ndq, d.r. Flavia LQ,eae Ionestm, Smaran. 
da col. GhwrghiAde, ~ M~, Livil 
(lot. lonellCU, Da. lcaIloviei. Valy 1ira.nu, 
E*la Ioe.novic;;" .ela d:r. MOCIUlU, Jony d.l' • 
Jun" Maria Popoyid. lClena Cloaşe şi },!i. 
Maria.n JallWS. ~ă fedinţă dna J'efteI'lll 
Dra,raUna, 'luoţi.tă de dnele din comit«. .. 
viJritat .loaMM de ri.niţl. 
"~'iI:ii. 6b.111ftffFl a s ..... 
Cinema CAPITOL 

• 4W$d. 4 W PA 

o Ima.JlnI ... 1' .. \Il&ţil, Pllrfect 
mtet'pretatl.l 

.. 

Gusti Huber Sie:frie-d Breuer 
Ewald Ba.1ser t~ug1'!n KlOpfer 

O poveste mi.şcito&~ de dml{ost8l -ltepr. 1. li, 5, 1 , -

j 
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Sistetnatica evacuare a oraşului Sevastopol Uniştea. Luptele pur locale pe 
Moldova indică numai 
bătălii de1a TârguI Frumos, HUunl,pn' .... 

cedând la noi regrupări. 
".ruhdabile ataeuri ale ... iatiei l'omAne-~e .. maDe tlela capul de pod SeYastepel - Raidurlle 
ter.riste .' ••• dus rezaltateJe aeoatate de aUaţi - Pe Ni.arul inîerier baJ,evieU tocear'că 

I să h.aintE"ze - erA.ceDA Juptă •• riană dea8upra AlpUer Trebuie iMi să se aştepte 
vedea dacii viile acţiuni de trupe 
din capul de pod dela Nettuno 
ceputurile unor noi operaţiuni. 

• eet" • 
BERLIN, 11. (Rador.) - CarLteruL ge

"eraL a~ FiihreruLui Inaltul (;omunuu.
mcnt al unnatei germane comunică; 
iJm comunicatul dm 10 Mai reese că la 
"Capul de pod Sevastopol trupeLe romane 
fi germane sunt în g1'eLe lupte de apăra
re cu inamicul care inaintează. In cadrul 
mişcăriLor de desprindere ruineLe oraşu
Lui Sevastopol au jost evacuate. Au fosţ 
distruse 30 de care de luptă şi 19 avioane. 

1. legătura cu evenimentele din Cri
meea cercurile competente din Berlin 
dedară următoarele: După evacuarea 
sistematică Il oraşului Sevastopol, apă
,.ătOTii eroici ai cetăţii s'au retras pe 
ţărmul de Vest în poziţii bine fortificate, 
unde continuă să reziste. DeaLtfel capul 
de pod SevastopoL şi-a indeptinit de 5 
săptămâni şi jumătate ToIul extrem de 
important atribuit de înaltuZ comanda
ment german în ceeace priveşte oprirea 
inaintării inamicului şi de a ţine pe toc 
formaţiuni extrem de numeroase sovie
tice. Până când garnizoana apărării a 
constat numai din câteva divizii, ina
micuZ a concentrat în Crimeea 2 armat4!! 
intregi, peste 1000 de tunuri a artHe1'Îei 
grele, mai multe divizii blindate, precum 
şi mai multe regimente ale aviaţiei, 
Faţă de acest număr CovâTşitor de mare 
at inamicului, rezistenţa apărătoTilor a 
făcut adevărate minuni oprind inainta .. 
Tea sovietică, chiar peste măsura aştep
tatd. Din punctul de vedere al ansam
blului planurilor germane,' oprirea ina
micului CI jost extrem de importantă 
pentru operaţiunile ce se vor desfăşura. 
Capul de pod Sevastopol a rezistat pând 
când i s'a dat ordin de desprindere, fă
cându-se în acelaşi timp evacuarea tu
W.Tor forţelor, a~ instalaţiei tehnice, a 
,",uniţiilo~ şi chiar 4 populaţiei civile 
care s'a TetrQ3 in cea mai perfectă or
dine. Ajirmaţia dtLŞ1'lUlnă, că vasele de 
transport germane de pe Marea .Neagră 
DU tost seujlLndate, sunt hpsite de Ol'Îce 
ţemei. Evacuarea s'a făcut in cea ma1 
perfectă ordine. Bătălia hotărîtoare pen
tru Sevastopol a ţinut de altfd 22 zile. 
1", ziua de 7 Mai trupele sovietice au 
reuşit să pătrundă în jO'!'tul Inkerman 
dela Sud şi după ce au massat artilerie şi 
eare blindate, au ,.euşit să înainteze 
până ra perijeriile oraşului. Aici arier
gărzile româna-germane au reţinut însă 
inaintarea inamicului până când toate 
punctele de ,sprijin din oraş au tost arun
cate în aer. BătăUile pentru Sevastopol 
ou costat pe inamic pierderi înspăimân
tătoare. Mai multe mii de morţi, blin
date şi caTe de asalt se af(i. impră.ştiate 
in juru.loTaşului, precum ş'lmulte avioa
ne doborâte. In acdaş timp~pe!e eroi
f!e româno-germane, cari au luptat in
t,-'UR adevărat spirit de camaradeTie. au 
inscris Q nouă pagină de viteji~ şi abne
gaţie in istoria acestei lupte. " . 

- LA SAN FRANCISCO S"l!: nfS
CUTAT CONTINUAREA RAZBOIULUI 
IN ASIA RASARI'l'EANA. _ New
li o r le, 11. (E. J>.) Cei trei ami1'ali condu
cători ai marinei Statelof': Unite d-nii 
King, Nimitz şi Halsey au ţinut la sfiir-

. ptul săptămânei trecute Q conferinţă la 
San F~nci8eQ. Dia ·cercuri militaTe nu 
,e tac comunicări in ce priveşte aceste 
corversaţii. totuşi în mod vădit se caută 
să se dea impresia, că la aceste conv01'
biTi s'au tratat în special probleme in le
găturo cu eontinua.rea războiului în Asia 
răsăriteană. . 
: - COMUNIC"ATV"[; 'JAPONEZ. - To
kio,. 11. (Radar), - Cartierul general ja
ponez comu,nică, că marina ~i aviaţia ja
poneză au doborit luna ttecută 716 avioa 
ne cm~lo-americane. 

B E R LIN. 11 (RADOR). _ D. N. B. DESPRE CELELAI.TE SEC
TOARE ALJ:<J J<'RONTULliI DE RASARl'f, S ... ~ COMUNICĂ: LA NISTRUL 
INFJ<.:RIOR, SOVIF~TICII CAllTĂ SĂ INAlN'l'I<~ZE PRIN NU~fEIWASE A
'l'ACURI LOCALE. IN RI<~GIlJNEA TARGliL FR1J~fOS (IN NOU ATAC A 
li'OST R&~PINS. LA NORD VJ<~ST DI'; IAŞI, O PĂDURE A I<"OST CURAŢI· 
TA DE INAMIC. IN POZITIIU~; INAINTATI<: ALft~ CARPAŢILOR, TRUPE
LJij GERlUAN]<~ SI~AU IlUUt:NĂTĂTlT POZl'I'IIl.E l-On IAR LA SLDVEST 
HE KO\\'EL SI<'; DAU LllPTE INVERŞUNA'l~E DE PATRULE. 

PI<:: li'RONTllL C}~NTRAL NVMAI LA NORD Vt~T DE VITEB~C S' AU 
SI'~MNALAT I .. UPTE LOC<~LF.. IN R}~C'l'ORllL NOIUHC INSA. SOVIETI· 
CO ATACA HIN NOU SiI ARllNCA SI AVIATffl IN LlTPTA. DAT FIIND 
CA TF~RJ<~NUL Il: MLAŞTL"lOS DIN 'CAUZA' DESGHETULUI, I.l!PT}~I~ 
NU AU IMPORTAl'ITA DF.O".;;,;EBITA. 

ŞI IN REGIUNlGA ]\r"~TT(fNO, PE FROIllTUl .. DIN ITALIA S',\U IN· 
SoPTi'LETIT ERI I)lTPTELtc~, CARI AU ADUS CÂŞTlGtJRI PENTRlJ TRlJ
PI<JLE GERMANE. ARTn,J~RI,<\ GREA G}~RMANA OONTINUA DE MAI 
MULTE'ZIL~ ROMRAR.oAREA V}~HEMENTA A CONCENTRĂRILOR DE 
TRUPE ŞI DE MATERIAL INAMIC. 

Atacurile ~viatiei româna-germane la Sevastopol 
Berlin, 11. (Rdor). - DNB an:mţă. că 

atacurile inveTiiunate nle sovieticilor 
contra cmpului de pnd Sevastopol. au 
continuat şi azi cU toată furia.. Aviaţia 
româ-no.germana şi artileria enntinu"ă să 
fa{'ă ravagii în riindu riIe ataNt~orilor. 
cari cu toate pierderile sângeroHse nu 
inceteaz3. si nduc mereu întăriri "i rezer
ve n(mi in'primele linii {le fne. Pe pozi
ţi ile înaintate ale frontului Cafpaţilol'. 
un atao mai slab al jnamieului a r01;t 
respins. In Moldova a,~ţiunea de eurăti
re a terelllliui reeâstigat este în ('11rs. 
In sectorul Pskow, un dep,nit de mate" 
TiaIe sovietic a fost aru.nellt in aiC'r si mai 
multe atacuri locale respinse. ' 

In Itali a activitatea artileriei germa" 
ne grea a intensificat bombarclE'.mentul 
liniilor si cnncentrărilor fIe trupe inami. 
re într'o' măsură care, după apri.~ierea fae 
tori1or militari competenţi elin Ber-

I lin, a provocat desigur o întârziere 
eonsiflerabilă in pregătirile ofensive ale 
inamicului :r.ădărnidn~u.le în bună par
te. La Cisterna, aJlf{locame-ricanii aU ata· 
cat ~zi de trei ol'Î. Însă lmitătile de Sigll. 
ranţă germane au Tesnjns ataeul. Un 
atfl<l de noapte în regiunea Anrilia, a 
e,.:uat si inamicul S'a Tetras sub scutul 
p;·tei a~tificj1l1e. De pe frontul Mla Ca.<;~ 
~in'"l nu se sE'mnalează nici un eveni
ment important. 

Sev3stopolul a pierdut demult caracterul să ude cetate 

CrA"eeRă luptA. 
deasupra Alpilor 

BUCUREŞTI, 11. - S. S. P. 
mite: 10 cursul ultimilor dQU'ă 
terni('e fonnaţii de bombardiere 8 

a·l;acat Şuchtl Germaniei. Aviaţia 
nă de vânătoare a Întâmpinat 
nne inamiee deasupra Alpilor 
S'a dat o luptă erâncenă Între 
dierele inamice şi R,paratele ll'f'!rrn.r.11lJ.' 

vâv itoa re. 

Noul ataeurl tereriste 
ora,elor ttaUeDe 

BERLIN, 11 (Radur ). - Se 
oficial eA aviaţia. ang10.ameritlani I . 

treprills eri nuui atacuri de teroare ' 
tra oraŞelor italiene Gen\la, 
Spetzia şi Civita Yet',hia. Avioanele 
mice au tras si eU mjtralierele 
pupulaţiei ci\'iÎe. 

Raidorile tE"rortst .. n'au 
Plilut a,teptările 

_.erlcane 

Bedin, 11. (Rador). - Cercurile 
tare subliniaza că în ultimele zile 
mIlitari britanici aduc în public Şl 
ziare acuzaţii grele modului de 
aviaţiei aliate, pe care il caliIică 
mai mare greşeală. Din acest 
poate constata că aşteptările 
ricane în legătură cu raidurile 
nu s'au îndeplinit. Mai mulţi 
tanici declară că desfăşurarea 
luptelor aeriene înseamnă pentru 

Bb;R.LlN, 11. E. p. - Kadio Moscova a. şi progătite trupele cari se mai luptau in un eşec şi este foarte probabil că 
dedarat despre sltua~la luptelor din ~va::;- Crimeca, au fost retrase ln vârful de sud rui raidurilor inamice se va micşora 
topolurmatoarele: "i"ară sa se fi aj:ms la al peninsulei. Numai astfel au pubt aovie-- tând printr'o altă tactică UHIIJU' ...... 

lupte mai serioase t.rupele sovietice au ocu- lele să ocupe fără lupte mai serioase linia rezultatelor. 
pat eri la oreie 14 fortificaţiUe cedate de principală de rezistenţă. In oraşul Sevasto- Din partea tactorilor 
germani". Apoi a adăugat că oraşul a fO.it pol, înS".lşi, compleet evacuat de populaţie, germani, se declară că, guvernul 
luat printr'un atac general. ' şi transformat de 2 săptămâni intr:un m>or- lui a declarat dela inceputul 

Faptele sunt puţin diferite şi in a treia man de ruine ~i unde niciodată. nu s'au aflat terotiste că cu asemenea tnetode 
zi a. asai1nlui diviziilor de t ... ăgă.tori sovle- soldaţi germani ai apărării, tMlpele so- poate ajunge la nimic. Deşteptaru 
tiei t1'upele germane au rezistat dârz în vi.etice nu puteau să intâlnească in timpul târziată a aliaţilor însă nu poate si 
dealurile, văile şi pră.păstiile răvă.şite de "asaltului" de cât patrule izolate cari se învie nici miile de morţi nevinovali 
focul artileriei Şi de bombe. Comandamen- retrăgeau prin oraş. sânul populaţiei civile, nici de a 
tul sovietic a massat din nou nenumarate Sevastopolul a pierdut de ~cum doi operele de artă distruse fără niCI 
formaţii de infanterie şi de trupe tehnice ani caracterul său de cetate si nk·jodată sens. Deşteptarea britanică este 
pentru a asalta luptătorii româ.ni mult in- , n'a fost un punct de sprijin jmportant al dramatică, deoarece nici pierderile 
feriori, ea număr. Bărbaţi din armată, avia-

t

l luptelor din Crimeca, iar intregul cap prii ale aviaţiei aliate, în material~ 
ţi-e, marină şi poliţie au luptat dârz şi cu- de pod şi-a îndeplinit de mult misiunea, sonal, jertfite fără nici un rezultat 
rajo8 in primele linii şi au respins încă in . de când Odessa 80 fost eVacua ta. Dacă au cauzat atâta nelinişte în 
această zi inainte de 1l11'1.să atacul formida- ~ pe spaţiul redus restul de trupe germane Statele Unite, nu pot fi refăcute, 
bil, Când însă inamicului i-a reuşit, o pătrun f şi r(}mâne mai continuă să fuea fa.ţ.ă La Berlin se declară de altfel, că 
dere in sudul oraşulr.ri, comandamentul gol'- I atacului inamic aceasta dovedeşte numai buie aşteptat ce concluzii vor fi 
man a hotarit să renunţe la lupta În acest! minunatul spirit de luptă al acestor Londra şi Washington in urma 
spaţiu. trupe. tuirii experţilor şi care va fi tactica 

In mişcări de de.~t'lndere bine concepute Pe întregul front de răsărit domneşte toare a aviaţiei inamice. ............ -----..................................... _--------------- -_-.._-" 
Pe Nistrul inferior 

EERLIN. 11. - Dela Cartierul gene. 
ral al Fiihremlui, inaltul comandament 
al forţelor armate comunică: 

In regiunea dela vest de' Sevastopol 
trupele germane În colaborare cu bata,. 
lioaue de vâ,nători de munte români a>U 

zădimicit eri 3,taeurile. violente a p1l'ter
niee10r forţe ina.mice. Au fost nimicite 
20 d(' tancuri inamie.e . 

Pe N'lStnIl inferior diviziHe ~ennane 
sprijinite de avioane de bătăU e gennane 
şi române au străpuns adânc (l poziţie 
cap de pod 1\1 inamicului. situat pe malul 
da vest al fluviului pâ.nă. În poziţiile lui 
de artilerie mă.cinându~l in între~ime. 
Smieticii au suferit grele pierderi sân
gerouse şi au pierdut peste 500 de prisl 
zi;meri, 163 de tunuri şi aruncătoare de 
grenade precum şi nnme:roa. .... e alte arme. 
Puternice formaţiuni de avioane (le bă'l 
tălie au at,a.cat ('o succ~ noaptea treeută 
staţiile de eale ferati Sept'tuvska şi 

a fost distrus un 
ProScurov. S'au produs mari di:,trugeri 
:;;i incendii Întinse. Esca.lra de hll)că. de 
sub comandă. maiorului Ansprudl s'a dis
tins în mod deosebit în lu~t.ele de pe 
frontul din răsărit. 

IA capul de pod dela Nettnno, nume
roa.se atacuri inamiee s'au l,ră-buşit în 
f()('ul deftmsiv concentra·t al irl\p~lor 
germane. 

In luptl'le din ultimt'le zile ~'a di~tios 

ait'j comlumia' 3. 10-a a ~gjment.ului d .. gre
nadit>ri brandenburghl'!7.i de sub c,oma.nda 
locohmentului Tielmann. Ya,se. al .. marin~i 
d~ ră.zhoill 1;"rmane au S<'ufundat in noap
tea spre 10 lUai la sud-{'st de insula J<~lba 

o \'ede1ă rapidă a inamicului şi au avarillt 
grav alt.ele. 

Puternice formatiuni de a.vioane de lup
tă gennane au dat noaprea trooută impot
riva punctului de sprijin insular Lissa, un 
atac, care a pricinuit în N'ginnea portuară, 
explozii şi numerO&'4e incendii. 

• • cap de pod InamiC 

f 

o fonua.1,iune mai !!labă.de 
iuamice a atacat noltllt-ea trecută 
oraşului Budapesta. 

Prin ata.curile bumbardierelor 
impotri va German ieI de vest s'au 
pagube şi pierderi în rândurile 
chile în deosebi in Wienerneustadl, 
precum şi cU prilejul ata~riklr dio 
nile O<'llJmte de vest au fost doborilre 
a.vioane inamice, in majoritate 
ril cu patru motoare. Câteva &"\ioalle 

nioo DIl aruncat bombe in noaptf8 
a.·mpl'll regiunilor Gennaniei de 

100.000 APARAT"': D)} 
CATF'; LA EVR .. ~n DIN 

BUDAPESTA, Il. (Ep.) -
aparatelor de radio confiscate dela 
intrece 100.000, după cum anunţ! 
Magyarorszag, lipsind încă acelea 
au fost vândute sau ascunse de 
tarii lor evrei după ziua de 22 
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