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Noi suntem eomplect lămurip ci e&~. 
vorba. de un nou truc al Moscovei şi DO 
~te de mirare că aliaţii suflă ÎIl aceea,. 

Hesagiul primalal mlnl.tra irlandes către I1lVernB. ,erOi an - A 55.a zi de naştere • trompetă a propagandei. Aliaţii treime 
Ftibr ... olnl - Ce.uaieatiile latre Aaalia ,i IrI •• da .•• 1 •• ' •• tre .... te să se eonforlJleze ea prin această propa· 

gandă 8ă se facă crezum reforma. m.o-
B E R LIN, 20 (Rador). - FATA. DE Ş'fiRU..E DIFUZATE DE PROPA~ naentană diu. Uniunea &n-ietelor. 

GANDA ANGLO.AMERICANA ŞI ANUME CA RI!.'ICR..~MAREŞALUL 60b 
RING SAU CA MAREŞALUL )ULCH AR AVEA MISIUNEA DE A pLIXJA "rlmal .. iulstru magia la)." 

- - IN SPANIA ŞI DE A LUA CONTACT CU 6ENERALISIMUL FRANOO eate român de origine 
dU stântit o senzaţie deOSebită re- SPRE A (''ERE MlJLOCIREA LIJI IN VEDEREA UNEI PACI DE COMPRO. Confra.tele "Unirea. Poporului" publj.. 
fii vclaţiile unor ziare sUedeze afir. l\flS cu ALIAŢn. LA WILHYL)ISTRA..~E SE DEClARA CA ACESTE ci tll'Ină.toa.rea notită.: 

tmind 041 avioanele anglo-arnericat1e, fii" ŞTIRI SlTNT LIPSITE DE ORICE TEMEI ŞI LUATE DIN DOMENIUL ~oul gu,vern deUJ Budapesta 68t. 
terisate mal mult sau 1nai puţin forţat F ANTEZIEl prezidat M dl. Sztojai Dome, VicqJreşf!" 
pe teritcmul Suediei, sun.t lăsate să ple- ., '.. din.te al oon.s-iliului fiind dJ,. Rat:l J eno. 
ce du.pă, Ce li se fac reparp,ţiile necesare. Discursul dlui Dr. Goehbel. cu pl'ileJul celei de a Ei bine, amâmd.oi Q.CP.. .. ti min~.,d-ri .J1tm 
Ca deo~ebit de scandalos se semnalează 5 d ....... h 1 1 ' "1'" 

~·a Zl e DIt,tere a .II:' oe reru U de origine română: Generalul Sztoja4 
faptul ca 'tn adntor aliat se află pentru pe numele adevarat Dumitru StOia, e'" 

~ trefaz' oaŢii. p~.tţerit?rul suedez 80sind Ce.~ied:l~ :5!0~I'de ~~i:1~;::!U: ;:~=~~ dJt~~~vC:o~~~~~t:~iC::::!= te fiul unui harnic dulgher român do. 
v, ace etl-Şl COl! ttunt. Of' Fag~ ărtr.~, plerxtt <ne -vremuri la Btuiapelt< 

A t - -l a .J-torl·.l .... r d Meu- ministrul Relchului tir. Goebbels li. vor· prezent, OI. Dr. GObbels spune: ',1' ceas a ca care UH' • 'Ve" . ta .~i m.aghiarizat. Iară dl. general Rata 
1· • - ', .. - a- Su d"a bit în opera de stat din Berlin. La. Doi FUhrerul este purtătorul de T 

tra t()ltte n·u tnsemnna I-t..,a Cei JenO este origiMr din Tei1L'~ ... neam C'tI . t f- - t' t -·Z _. Nu numai norocul ci şi gloria a df>d~. cuva.nt şi exeeutorul voinţei intregului -,. y· prtme,;t"e ara reac,te oate masun e ""ro- 'ăl. ""'ofesor Dr. Ale::r,G!ndru Barza dift 
l • d t t • t' "",tr'lor rat intre altele fluetuiază între mari~ popor. Ceeaee noi am semă.nat inainte de 1" fi eze uz 1'ep a e· ~mpo Ttva n",,,, t , CluJ·-Timi,qOOra . ..; dl. dwentor .neft8ÎOo 

Ziarul "Afwllbladet«( ce'rli de piMă ca la t)'&tne-ni şi papoal'e. Cel puţin la gfâ.r~jtul războiu acum răsare in acest ri.zbolu: ..".... r 
,cenzurarea corespondenţei cliplmnatt.ce răsboilllui Sau oei mult eu ceva mai t8.r. Bogata recoltă a. solidarităţii intre eon9 !2aT Ştefan Pop din BIaj"'. 
decătre Englez! să 3e răspundă. cu, aceea.ş ziu, după ce rez;ultate!.e .râsboiului au eşit ducere Şi naţilllle. Mel.'1I1 primallli .. Inlst,. Irlandez 
măsu:ră o-pl:c,ată corespondenţei dipIo- p'rt,oeis la iveală, se va putea apl"OO!& cu Eu am avut norOf>ul, d&a sta in nemij- ,Itr. IU".'8t1' ger.l. 

, 1 justetă rezultatele lui respectiv fa.ctom looita apropiere a Ftihrerului atâi ia. 
~ mattc6 eng eze. lui hotărîtor!. Ce fel de evenimente diu timpul Juptei Do&~tre pentru pnteN şi .' Ba eu re, t it 20 • .;;.... S. P. p. tr&n!I-
• De altă part~ roti neutrH opun o re" :\('cst risooiu '"OI' rămâne şi peste Sl!te d1;! chiar 8(~urn In ar.f'lSt rizbolu gigantie, tn mite: Posturile de radL> gennane Su dl-

%istenţă 1!ot{u'âtă soma/iei; albţilor de ani de o importanţi. durabilă'? ('..it de nnmeroa..o;e ceasuri deosebit de fertcite şi fuza.t roesagiol dlui de Va1era prbn mi-
a rupe relaţiile comercio,le CU Germania. greu e:i!;e de a prev6Sti in fiecare caz lzo t'biar doose"it de critice. EI a rămas ae&- nistml Irlandei către guvermd gM'ID9Il.. 
Nu tW/nrti obiecţii principiale Se aduc la, laţ tot at8.t de clar răsar azi din aet'sstă w,. Eu ftU l'am "ălmt nleiodată elătinia- Acest mesa.giu arată că dlstrlt.g~ 
ClCeastă pretenţie it/acceptabilă pentru drama uriaşă a popoarelor ~e des- da.s@. FJ se distinge in mod deoIJebit'" Romei ar ti e mare nenorocire pentru 

~ nişte state 8Uverane, cari nu. pot adm.ite făşUl'irlle priacipiaJe, cari mai f;i.n:1u vor ţ! de eel1alţi oameni de stat ei Il seei. on:teDi:rea intreagi şi m puterile ~ 
"li li se dicteze comportarea Zar faţă de caracteriZa in mod hotiritol' valoareIJ to- mt la tbnp perit'.()We ~ le f~ ra.ţă eu .... iIe trebDe8C să gise:ască U1l mij10e 
,rate cu ca.ri" ele se află, in "elaţiuni di· tală Il aCflStui răsboin. De fI~n. dupi eura,J. Acest Inem ii muJ~ popofQI }tfWttrn a MIva Roma.. 
pl{)m.atice normale. Pentru mai toate Încheerea păcii va fi nevoie de 10 ani dfi sterman şi va. trebui ~i mnlţumeari TotodatA posturile de radio ~ 

I "tatele neutre din Eu,ropa, menţinerea a curăţi distru~gf"rile !l'6 cari le-:t pl'ie). intJ'eRl!;a omenire dviJimtă. Daci. RJ'8 ei. au difUZat şi ri\spmlsQ guvernuhrl ger. 
~ . rel.aţiunilor comerciale cu Reichul este nuit teroarea aeria.n& inamici. neva un deo~tt tun in condu('erea sta- nno care arată că. lUame Rei«"h al' fi 

Q chestiune 'L'itală. Ou toată inten3ifi· Da<'Ă Europa "a fi bolşe\izati. saH tului si a naţiuni, a'tunel el este bineen. luat măsunle In ronsoobtţă spr~ df'miJi-
l" carea prodncţiei de războiu,. Germania dacă noi reuşim să sah'ăm eoottnentul vâ-ntatul lui purtător. Nicf cea mai JD8.I'(II tarizarea eomplecti a Romei. Chiar '" 
a. . eonthwă să livreze ceZe mai variate pro-. nflStru de acest. pericol. scăpând prin Ll!! 1 '- Mtlm DO mat sunt in Roma deeât s:pita-

dUSe ale lndu,~rr'''''; el'. pu.ternice, ba chiar eonll!Jc.ere nu rămâne lerÎUI. de ovi~Qd lele ftOPft'l""',-te. • ..... aceasta de pericolul alDf:nmţător poo , ~_-u.VII 
fi unele produse alimentare cari îi pri' ~arele lui, 8et"Sstă hotărire va eaftt.cte- şi ÎnfrâM:eri. / 'T t f 4-lii I f 
."OeSc _ ro" --l.;:r .<1,/'. cartof', _ fa~ca<nd • A.·... h_1 Ina-midi nostri ne găsesc pr....J:ti ... in oa e e01Run ea" e n re 
• ..." ..,..., i«Hh« y. riza iOO1lna "iitoru~rll. tCl eSife puwlC .. w . ..~ .. t' I Anglia $1 Irlauda au rest 
fa.ţă obligaţiilor oontmctuale luate inG-. de ra17Ăm istorre al aeestui risboiu. permanenţă. Intrer.pte 

ă "'te de războiu sau dela deslănţui:rea os· 
Cţ rilită~ilor înooace. In a.cela..,ţ timp IUi- ProcesuJ fostului secretar general al partidului fascist Bucureşti. S. p. p. tra.natnite: DIN 
n' chul eyfe o piaţă binevenită pentru. ţa.. . LONDRA SE AFLĂ CĂ :w:ERCURI, 

riIe mutre cari nu.şi mai POt eJ..."Pediu Mii a D o, 20 (Rador.) - D~'B; Pro- in"inuirea că!l0 a .ordo~t mo~ill:m.rea : GUVERNUL BRITANIC A DAT UN 
% prodUSele peste mări din lipsă de tonaj eesul contra fostului ~l'etal' goot>r-aJ al generală. a partidulUI fa..-.clSt dupa ar.esta· â~~g=~~ t~ 

di8po1Hb~l. Cu bineCUnD8cuta ei lipsă de I partidului fascist din It.alia, Sforza .. fost rea DU(,(>.I.lIi. '. . ANGLIA ŞI IRLANDA AU FOST m. 
: 'COlIsideraţie faţă de interesele altora! amâ.nat până Luni . •. Pia:l'ZO guvemuJ.ui italian a ţinut eri TRER 

. Ăngl~ ~u liv:ează nimănui nlm;c, nu Cu t?ate ~. Sforza.~ vo~t In Ş,edtnţ318~b pre~dinţia dlni Mussolioi ., ~n.ţi UPTE. 
)r cumpara decdt Ce nU-şi poate procura mar.eIUI consIlIU fas{'lst dIn 2.1) Jtmie. . f ' fat • multe deerf':te Se deslllinte svonul prIvitor 
:ă tim dominioanele ei, Şi refuziiorice in- l"ol1.tra m.0ţ.i:lllU trădătorilor. eI,a fost to" ~ ~~e au OSt \0 e 1lla1 - la o Două InfAIDire 8008';-
io le.mire de transport comerţului dintre tu,' dat lD Judecată d{'oa.r.roe I se aduce' fJl legi. ..eJt.Cburehill-SfaU. 

ce Jririle neutr'e • U t c al Moscovei BucureŞti., S. P. P. transmite: Agen . 
• ! • Rezi.Stenţa· aOeMfa a neutrtlor, chiar n nou ru ţia. Reuter a fost autorizati să. desmintă 
e '11 a acelom cari din motive ideologice Ma d r j (1, .20: - Di\'"B: lu ead~ P:O-I ruationes intr'un l'~tnf"Dtar la () '!itire c:& svonul potrivit căruia s'ar fi aranjat PE 

. tiU numije8tă in mod normal 8irnpettii ln!1:anrlei sovlehce a apărut lletlDl 51 SAr.. :l,Lumla. MoS(~O\'a a mceput cea de Il treitl curâ.nd o întâlniTe între Churchill, R()(}o 
'deosebite pentru cauza axei~ arată clar bă.toarE'a P~telor ortodoxe, scrie Intor- liubitoare a Pa..~telor CU mare pom!lli,.,.. sevelt ,i Stalin. 
,iPlCăoohtă că Europa i'/ltreagă Mte soZi- "" __ ....... ------------.... -." ........ --~_._ ••• ~._ .... !!fI[."._ •. __ .. _ ... ~ .....•.• 
!iară prin larţa geografiei in lupta a- lţ": . 

llri c:ea.sta a Conti1Wntelor. Ţările Lumii Se aşteapta'" cu viu iqte,res răspunsul Turciei la nota aliatilor Yecki se complecte«ză intre ele, :Şi orice 
~ ţfttertJenţie ext erioo"ă de a tulbura: acest 
re- ~hilibru se izbe.şte de realitatea Îmcri· 
fiI la 111 sol 
'il "Oomar;da,mentul german a fost in tot 
tit lilllpui a~estui ră.zboiu consecvettt în 
gI luJtărârea 8(L de a feri m07w.mente1e ăe 
6 . ~ltură de distru,gerilt: răzbOiulUi, chiar 
ri fi cu preţul neglijdriÎ intere8elor miIi. 
P' .:;: Celor mai evidente. O nouă dotJa. l' .n această materie ne dă demilitan.. 

. laTea totală a oraşului Roma, 
s\ lMmâne de văzut dacă bombardierele 

)ill '. ~lo.americane vor ţine Bocoteală cre 
.... P?a tot(flă li "obiectit'elor mili1'a'l"e''', cu 
)~! ~lfl'!<trt (!ărom ;.,1. Jush!ic)i. di$fruge. 
1 '1 m.a8acrde odioase • 

l'4talJlbul 20. (Radar. D~'"B. ~IIDlci:- glia a susţinut totdeauna lapta pentru 
Că cerf'urHe politi{',6 turce, preeu.m ~j dreptul popoarelor, hi l'8leă in ,Ielo&. 
întreaga opinie publit'ă, a..,teapti MI viu re al'.este dreptUri, cerând statelor neutre 
interes ri.. ... punsul gtJ\'ernului ture la DO. • să se ~nfonne7,e dorinţelor 101'. . 
ta aliaţilor in Clu'e acestea din nrmă au.. J ttYo1kisrller Beobachter" serie că În· 
cerut tuturor staielor oent,re si. rllIlă Je.o 'cercarea. aliat,ilor de & p~ state1le 
găturile lor comerciale eU puterilor axt'i, neutre ÎJl sensul să renunţe la schimbul 
D. N, B. constată ci pl'6Sa turcă a primit: de mărfuri eu Germania. va avea efecte 
ostil aee-asti sugestie a aliaţilor şi îşi ex~ penibile asupra neutrilor. Faptul este că 
primă punctul de vedere t'A Turcia. nu Germania eu toate sforţărlle 101' de răz
poate fi eonstrâ-nsl de a modifica legi.. boiu, a hmt deJa îll(~put aIlumrtG inda.
ti&rile ei comercia.Je eU străinătatea, 11eo~ 1:oriri asupra lor faţă de stateole neutre ,i 
r('lf'~ 3('est.-a r.nrf'sp[Jnd in ~tr"u{'tura lor a indeplinit pâ.ni în prE'>1'.t",nt toate obliga. 
ftt"tunlă nt"\'(Ii!-or ţA.riL ~i Jlr!'+.A F~hl'tif'i ţirnilf! lm'htfrt.e. 
scrie la lclJ OOllatat.â.nu că pâ.nă. eiwd An· Exemplul Eh,eţjei şI Suediei ,,~ 

pentru ele. Af&ră de aceasta Gel'DlBAia 
a fă.eut tot poSibilUl ca aceste state din 
nrmă să>şi asi~l'e aprovizionarea lor in 
parte şi din ţările de pest.e Oe .. ~n. Anglia 
şi StaU-le \luite nu au tăcut, din impotri· 
"i in hvo1'urile ţărilor n('utre absolut 
nimic, ele nu au preluat nici 6 ooll~ţie 
fiţă de ele, no le livrează lor nimie şi 
până. când Germania plăteşte ţărilor 
neutre eu Hvră1'i de ma,rfă nentru lut'J'ă,.. 
rile lor. D~Ia. Andia ţările nentl'e pri
me~1' numai .. bonit"j(,:\l'e lW' hârtie in ('()ll. 
tu' 161' la Londra sau Wl1<;,hingt..oD. FaD" 
tul ră tai,rile n4'otre mai duc O i"xiste"ţi 
lt'IRt*,rîală TIn ~ oat.orpst4'\ aJil'l.tilor 
el fAPtulUi al. GermllJlÎ& le tine spatele. 
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TI B ERI U 'J' O RAR I U: "Elementul Germanie În Transilvania" 
># 

Ilsfieele 
(Oii lucrările Institutului de Geografie al Universităţii din Cluj -Timişoara) Pri"§f In vâZtoart>4 eve"imeN«or "tI.T 

părea că ne-am uit(1t pe no6 ~ cd 
ne-am uitat frământările de fieeare fi, 
durerile ~ bUC1J/"We noastre, oare trec 
JincoZo de mar~[ 3 evenimente oare pre
oo:Lpă omenirea \'I1treagă. 

D. prof. univ. TÎ!beriu Morariu, în
tr'un studiu publicat în "Lucrările Im;ti· 
tatului de Geografie al Universităţii din 
Oaj-Timişoara" (voI. vn.) prive:;:te dtn 
punet de vedere geoistorie şi etnoistoric 
problema elementulUi germanie In Tran
silVlUlia. iată cum &rguDll".ntează auto
rul venirea Germanilor în 'l"rarurilvani&: 

,.Cetatea mândră şi binecuvlntată a 
Transilvaniei, OIlprlns3 1ntre erestele 
Carpaţilor, de·alungul veacurilor & .fost 
mult râvnită de indTăzn6ţi crureriton. 

.Cu primul rege apostQUe al Ungariei, 
pămlntul stăpânit de ~&mâ~i ,,?n~uşi 
de juzi şi voevozi, Jupa vechi omeelurl 
(obiceiul pământului). întra. în cadrul 
imperialismulUi maghiar. 

.. Pen tru &--?i a.&igur & su prEm8.ţia !n 
aceste ţinuturi ruman69tî fo~ popula
te pentru a exploata bogă.ţiile ţării, clo
p~ cum va ree,i din doc~tele de lllai 
jo. f in fine pentru a raspâ.ndi . eu1tum 
fi a apăr. ţara fi regele "ad re~lneru:lrun 
ooronam", regii nu mai donea.za nobili
lor moşii intin!le, oi adUe şi eolon1şti tn 
noaa ţară ~tl, (';(lnsiderată proprie. 
:tat. lor. AlJtteI tn pimântul rezervat 
. reg8ut "fll.llodus reginB" vor apare OI.&
tyMlţ\ rega1i, 8q11 ~ Secuil. Pe plaiurfle 
~1l~ 'ftJ!'}o<mt de alei inaInte 
·~edbea popcd~ bă~tinrlşă românească. 
~ uohilii Unguri, SeC'Uii ,1 S"en.i. E de 
vbee& nt că. 1& bt«put Roo:nAnii IRe&U 

'Ileeleaşj drepturi eU Douii veniţi. 
.. Cunoscuţi subt numele de .. Fland~ 

Sefi" sau "Th{"Utoni ci " , iar in secolul al 
XIII-lea amintiţi tn ca.noela.ria regală. 
aubt numele de "Saxones".sa.şi, păstrat 
până azi, elementul ge~ani~ din. Tran
silvania a venit in vnlUll neceslVe in 
eursul seC'olului al XII·lea, oei mai nu
m~<o:i sub' Gem II (1141-1161) dela 
Mesel Fi Rin si apnrtinând Franenor de-
1& Rin.' şi. ca ~aspeţi' regali se 8şeaz-ă în 
jurul Sibiu1ui, Braşovului, Bistriţei, Me
diaşului, Sighişoa.."ei, sporadiG la Clo.~ 
Dej. Rodna şi Tra.seău. Ei hnprnmuta 
forma de organizaţie în scaune şi judeţe 
dela autoht~ni, organizaţie inexistentă 
18 ~ani şi Unguri îna.inte de a~
rea lOr in Tra.nsilv811ia", 

In 1224 Andrei n: acordl saşnOl' si
tuaţia. de priV11egiaţt; în 1486 dela Ma.
tei Cot'VÎnul "obţin o administraţie a. 
tonomă, unitate politiei, eulmrală., eoo
n<!mki. religioasă, fJtl ]tu1sdicţie pro
prie, adevărată ml('ă. republkli fn hota
rele re$!atului-'. Po1iti~ sunt organi
t;aţi !n 8 se&une. in trunte eU ju!'.S regal1. 
.. Adunarea reprezentanţilor a~ 
I!Icaune in frunte cU Mmesul &1eătuiati 
"Universitas Saxonum". Aeeastă Uni
versitate săsească va dăinlli pAnă. In 
1876 când Ungurii o desf'Hnţeazi. 

Cu timpul !'le dE'SVoltă o puterniel 
burghezime săsească, bine eonsolidată 
In secolul al XIV. wbt Carol Robert fi 
Ludovio cel Mare. Saşii obţin monopolul' 
comertului intern în Transilvania şi ex
tern ,..{t PrinC'i'Patele Româ.ne. 

La 1437 se constituie "Uni o trium Da.. 
tionum" din e8re sunt izgoniţi RomAnii. 
Saşii, del?i făceau parte ~in &cea~ 
uniune vor fi mereU asupriţl de uugun. 
fiind I'on::;itleruţi în batjoeură .. suci, 
sehneilleri, schusteri". In faţa nobilimei 
maghiare abuzive, Saşii depun o tenaei
tate remareabilă. 

Imbrăţişând, ca religie protestanUs
mul luteran. Sa!'iii vor fi feriţi de pn.. 
mejdia maghiarizării prin biserica eate
lică maghiară. eăci propaganda de m .... 
ghiarizare Prin biseri('i era atât de ma,.. 
re îneat preoţii spuneau populaţiei ger
mane : "aurh der liebe lIt"rrgott wil1 kein 
Gehfot in Ilputs('her Sl)rlll'he horen". 

In lR48, Saşii votează forţaţi unirea 
Transilvaniei cU Vngaria. Unii din re
prezentanţii lor' de elită ca martirul Ste
fan Llldwig Roth mărturisesc îndrh· 
neli f·a fl~estea: ,Jnză.dar se trude5e eori. 
f<fil maghiari de a impune limba ma
~biară 1'3 limbă oficială, limba ('are e cn~ 
1I0000Ută şi vorbită ,1e toţi. fări. a şti. 
mrn, undp ~i dind ai Îm'ăţltFo. este tim· 

,ba r(tmâ~eas{:ă, ('ea a poporului majori
tAr al Arllf"alnlni«(. 
Prin le!"?'l :\~:;:-.nyi, ('cntrnlUl m!'~:1iiar 

!e e::t:~:l~ ~! ;:supra şcollIor lor, lIlce' 

pând CU 1890 S~ii se orientează spre o von Oppenhei.m, Gaspar Hettai, Bas din 
politil'â guvernamentală. Heltau, pictorul Feszti Arpă.d, HercZC\gh 

In ceeace priveşte Germa.nii din Ba- Fereno (Herzog). şv&b din Virşeţi, fra
nat, Şva.bii, situaţia lor sub dominaţia ţii R8..k08i, după origine Kremser, ete. 
maghiară se prezintă mult mai rău, Cer Desrobirea românească a Transilva
lonizarE"& lor in massă mare & început pe niei a adus cU sine şi aesrobil'e& naţlo_ 
timpul lui Iosif al n~le8 intre anii 1784 nală a Sa~ilor şi ŞVaJbilor, dând1loli-ge 
-1786. primind multe fnlesniM pentru prilejul să se desvolte tu limba lor şi 
intemeiere de gospooiirii Ro-lide. obiceiurile lor, şi acordându'li-ge toată. 

D. pror. univ. Tiberiu Morariu preei- libertatea culturală, economieă. politl{'ă, 
sea.ză: ~i sOl'ială. Cn o reacţiune impotriva re--

.. Nefonn!nd (~bii) ~ bloC'! etnic germanizării Şvabilor şi Saşilor a izbue
eompac't ~ neavând un !deal naţional nit atitudinea preoţtlot' oatolici. care, !n 
ooncret, iar ~ altă. parte datori"ă iOiste- plini stă.pân.irenmâneaacă mal VOf

mului de Il a.vea. numai doi ooput s'au ră- beau de pe l\mvon populaţiei germane 
rit mult ţJ. au fost supuşi repede ma- ci "numai prin limba maghiară eopiii 
gbiarlzării Astfel Ungurii având păre. lor devin oameni inteligenţi şi einst-iţi'" 
rea eă aoolo unde existi 1Ill German. Drept ră.spuns la &t"ea.'!tă. propagandă. 
a~lo e un oâ.ine-, nu le-au ereat nioi o ma<thinră. populatia "văbea~c3. s'a, 8.~ 
şooală oU limba de predare germană. sat Papei Pius XI-lea, aritând intr'un 
Intr'adevă.r, burghe:zimea ,.. tnteleetua.1il Jnemoritt metodele de tnagliiarizare ln.
lor. s'au mag'hiartzat prIn căsătoriile t1'eblIinţate de Un.guri lneeplnd eu anul 
lDbtte prinfOOllie maghiare, etc." ) 1861. 
Şi mai departe, folosind date din ~ Pentru Il MIrma det!nI~ ~mpania 

rea Jtariitorului german Victor Orendi - eia m&ghia.rfzare. Statul Român Il lntr~ 
Hommenftu: "Madje.riscllea allzuma.dja.o due in mod obligatoriu limba. gennană tu 
risohee. Ein kleiner Be1tra.g zur Minder- toat~ ~ooli1e din satele eu populaţie fVă,
heiten!rage in Ungarn", Il. p]"()f. univ. beasca. 
T:iberiu Morarln enumeri .câteva din Interdanfe sunt 'datele sfufist1~ (fin 
~mităţne de origine gernmnă, mawtia-I 'Ileest stnM1! 8.1 dIn' prof. lmiv. T. Mora
~ţi. eU eare se lăudau ungurii: .. GQr- tiu privind 'P()'f)Ulaţia ~i tnvăţ~mâ.ntlll. 
gei A.t'tur (Arnold~, Munkă.c>,Si Mihaly Bogstn.bib1in~f~e !ntrebu~nţată da o 
(Lieb). lrânyi Damel (Halbschuh), gro- notă preţIoasă ln(>T~rh lT1tr~~. 
ful .A1bert Apponyt, după origine Pettl . ,GRtGORE BUGARIN 
t~ ......... -.n._._~ .~ ...... _ ••• ~ ... -.• _. ~: 
Populatia este invitată să ,. nu plătească supJapreţuri pentru alimente 
BUCUR1lŞ'I1. 20. (Radar) Subseere- fiind ~ ele alimente Itttioiente !n 

t&riat'lll de Stat al Aprovizionării, fat'9 lDtreagă ţara. Popula.ţia este stăruitor 
crunoscut că autorităţile eompetente au BolIlat.i de a ee abţine de a plăti 1Ul 

anat că in ultimul timp se 1ntâmplă ei 8Ilpra preţ -+_ ~ .t&bilit de auto. 
populaţia. adecă. doritorU de eumpără- ~~ .t'~v)' .... 
tun oferă pentru alimente BU'prapreţtlri rităţile competente, deoa~ In es.zur{, 
lncurajâ.nd astfct specula, eu tonte că de abateri VOT fi saneţionaţi atAt vânză
acest procedeu este absolut nejustificat tOl"ii premnn şi eumpărătorii. 
: •• _ •• ,.,. ...... _ ... ~ •• -_ •• '; :+_ •• -.~.,~.~.-.. : •• -.-.= ..... -~.-.-:-. 

SPOR'I' 

Campionatele de ping:pong 
Secţia. Muncă ti Lumini a. UZinelor Dublu domni: 1. VoIk:rmm-LakatoB 

Bomak a organizat in Lunia Paştilor, (R, G. T.) 2. Sohnmpl-Murgut (U. B. 
campionatele de ping-pong ale Timişoa· T,) 3. GiU1'g'1u O. -GiurgiU E. (U. B TJ 
rei. pentrU toate ca.tegoriile de domni fi Dublu mixt: 1. Vo1kmatn-Uakatos 
doamne. . (R. G. T.) 2. La.katos-Lakatoe (R. G, 
, Intr'o regie :J'!'rfeetă - girafă ~ T.) 3. Me.miros-.TakAcs (R. G. T.) 
domnii Dăneţ Şi Popilţi - eoneursurile Dublu doft.~e: 1, Laka~Imre (R, 
s'au terminat cu următoarele rezul1ate: G, TJ 2. Molllng-Terenem (U. B. TJ 

Probe individuale. Cat'- 1: 1. Gi11!"giu 3. Berta.-llaux (Prima BalHLt),' 
Oot. U, B. T. 2. Vollana:n (R. G. T.) S. ' PROGRAMUL PENTRU 1 MAlU 
Lakatoş (R. G. '1'.) 

Şi to~ sunt ;âpe când ele ne depă
şesc. Cronica faptelor dive1'se înregi.s. 
t~fjl,ză şi acum irame sentimentale; 
81·nttCideri, eto.) etc., etC. 

Viaţa noastră interioară i-şi urmează 
drumu:Z ~ în adâp08tuTi Şi sub teroarea 
permanentă a bJmbelor. 

Unii Î§i ziC ,,c.Jrpe Diem« 'W, ,jiup4 
mlne potopul" alţii '-li fac prvces6" 
mat cred. in minU:l1ea unei regiNJiri mtfle
tqti, fii.ră să-Şi 11e<a semna că trăim cIi.
pel~ Soăomei. şi GomQ1"el câ:nd nimiC .. 
mai cont ea.ză. de .)fjt fi Uicerea un8i clip. 
fi tJtât • 
- Cu cât pri'Jim mai mult in jurul 

no.'ttr'U, cu câ:t priVim maC ~uoid, ne dăm 
Seama că frumos·..J a dispărut di:rlC{)lo in 
aZt orizont spre care noi, nefericita 
noastră generaţie 1'lăzuim zadarnic. 

Ce ne rămâne dr făcut 1 ... 
Se ne lnckidell~ in noi, .ă priVim de 

au.! cu dispreţ sI.lu 8ă luăm biciul " să 
lovim fără milă pină la isltovire. 

Cred că ?HCi una nici alta nu ne-ar moi 
putea ajuta. 

MIA MARIAN JALEŞ 
:. ......... ::. .......... ....... 

NOTE 
Er!!lcm.tul profesor 1. ~baooa dele 

AlCade-mia comercială din Cluj la Braşov 
se ocupă în .,Observatorul 80cial ecoao
Dlio" Nr. 1, anul XI, despre "Influenţi 
!taliană. tn conta:bilita1;e". Iată ee spun. 
de îndheere dl Gârbacea: 

"Nu ştiu în Ce măsură mi-a reuşit ti 
arăt în spaţiul restrânS al unui articol in
flue!Ilţa mare ce au avut asupra oonta.bi· 
lh:ă.ţii scnitorii şi oamenii de ştiinţă ita· 
lieni. Faptul că au trecut sute de ani dela 
apariţia cărţii lUi Paciolo şi tot'11'Şi e ş! aD 
actuală, la fel şi sistemul ameri'ca.n dat 111 
iveală ind la 1636 ~ care &re azi o ră!' 
I>ândire din ce în ce mai mare, arată te. 
meinici:!. inf1uen~ italiene, 

La fel cred 00. va. fi oazul peste sute de 
a.ni ou Vivante şi Zappa. Consider pe 
acela. din 'Umlă elev a lui Fabio Berla pe . 
care itp.lienfi il numese .,TI Maestro de! 
Maestri" ca, nce1a care dură răzbciul tre
eut a fost primul care a deschis drumul 
epre "Reeh'OungswesE'n"-ul de azi prin 
lucrar€l!1 lui, "NozlOni di ~cnica ammin:i, " 
Strativa de1k wprese industriale". ................ ~ .... ~ 

In cadrele Să,rbă1;Oarel Muncii din 
Ca.t. II: 1. Imre (R. G. T.- 2, Galam- acest an ee vor 0l"glIDi:lIa din DOU, ca in ~tIf 

boş (U. B. T,) 3, Deci (R. G. T.) alţi ani, intl"eCel"i ep<:rlive pentru mun- IJ'~. _, t -- I 
Cat. m: 1. Imre (R. G, T,l 2. Probae- citorii din TimiRnArR ~~'l. --

ka (R G T) 3 ,,{~ (R G T) ~-. _ .. _'.~.'. '7/."~' --.:,~-;:~-~ .. "",,'~ J - ..., &: -~'" • • • In aeeste vremuri grele, etnd ~e . ; z" ~~ 
Juniori: 1. Da:!sy (R, G. T,- 2. Aczel din noi trebue săr!ti perfeeţioneze ,i 

. (R. G. T.) 3. KocE.Y (R. G, T.) ri-şi eălea.scă posibilităţile fizice, tndru- ;ENTRUCZt 
Doamne cat. I: 1 1Ja,katos, 2. Ta.kă.c8, marea. muncitorilor, primii IIOlda.ţi din 

3. Imre, toate R. G. T. frontul intern, către preocupări săni- :Am urmărit cu o deOsebl~u atenţ1l 
~mne cat. 1,1: 1. Imre (R. G. T,) 2. toase şi utile este unul din im~rativele acţiU1ltlS 8ocietăţHor de binefacere IL. 

TaOOăcs (R. G. r,) 3. Wa.nnenmacher vremii: Numai un popor sănătoe fi eu Timiojoara pentru indulci.rea suferinţl
ro. B. T.) spirit oombinativ desvolm:t prin sport lor celor refugiaţi, &aU CI celor ră~i' 

Oampionatu,7 p'J echiPe: 1. Uzinele &-1 poate rezista victorios IIlJCercărilor, aflaţi in :rp1tale. 
?JSak (Giurgiu O. Schrimpl, Murgui-. 2. Pentru aCest motiv felicităm pe Mei Am ViZitat în mai multe rânduri PU"~ 
Reuniunea de Gimnastică (Volkman, C8.Ii ereiazii. posibilităţi de desti,ndel'9 şi tele in care me7:1 brele acestor 8ocietă~ 
LakAtos, Imre). 3. Uzinele Bozsak 11. de recreaţie sănătoasă tineretului mun- S6 aflau la datorÎe Şi am rămas surpri~ 
(Giurgiu E., Szcgvan, GalambosL citoresc. ... ~irul flproape illtotdoouM a-ce~' 
.-.-:: ........................ ~: • .:.~.-• .:.., ........ -.... -.-... :: .... -.j aceleaşi doamne. :Il ooror ,,"umăr nu cred 
"Ca.ele C"DtrUIn" S. A. Tlml, •• ra 1, Pl ..... 1. C. BrAU ••• 4o că at~nge o jumăiate de au,tă. 

,,- In Timişoara aceasta cu mii şi mii il 
C 48 N V O CAR E femei turnai atât de puţine au inţela 

Actionarii .socielă.~ii arlonime Casde 6) Alegerea consiliului dO! eenson. marea dramă CI c{lor r6fwgiaţi, (.'Gre - . 
Centrum din Timişo1l'a, SU~lt con"ocaţi la In vederea participării la adunarea. gene. fund este drama. unui neam înlreg, 8(1-

adunarea .generală o:,dinarti, te se va ţine TaIa, acţionarii sunt obli~,ţi a depune la durerea celor Ce au fost ciuntiţi in lupte! .. 
in ziua oe 6 Maiu 1944 or8. 13 a. m. tn sala casseria. Băncii Timii?Oarei 'li Soc, Corn. pe Numni Cincizeci de femei au sU/~ 
de ,zdinţe a Băncii [,.mişoarei şi Sooietattl Acţiuni din Timişoata 1. P:aţa 1. C. Bri- plin de căI-dură ,~ iubire pentru cel a{llJ 
Comercială. pe Acţi-l!li din Timiş.oa~a 1. Pţa tian"l Nr. 3, eu cel f.!Jţin ::-; •• {li zile înainte I în llenOrOei1'e? . 
I. C. Brătianu Nr. 3. de ziua adunării, acţiunil~ ee posedă. Dar bine, fem.d:.a română tocmAi prin 

O r d i D" de,.,: CONSILIUL DE AU»lNISTRAŢlE acest suflet cald ~i iubitor Se caracter-
1) Deschiderea. şi consli~llirea adunării zează. Acest suflet este tOt ce a~e ~ 

generale ordinare. B i lan t ln('heia;, la :n Dec. 1943: mai distins. Estz bunul pe care ll111le'il 

2) Rapo~ul consiEului J~ administraţie; AC1TV: Soc. Bănăţene pt. Constr. de nu j-l poate lua, 
prezentarea bilanţului ,i contuhi profit ,j Case 2630.054.- Im1bil 1"; (100.000.-- Pro- Ce Mteaptă ea r..are' 
pierdere şi ra.portull'P.tlsori~n'r, fit şi pierdere 1943: 1.0J.·.~.- - Total Pentruce miilq J~ femei din TimiŞ{fI ; 

3) Aprobarea bila:·.ţului l1i contului pro· 13,685.000. 1~a, care nu au .:!ltceva de făcut, nu.~, 
fit If. pierdere şi diJ'-ribui~"'a beneficÎ"llui I PASIV: Capital sOt'ial: .)~.I)O.OOO.-Fond f.llătură acelom care fac din noapte~ 
net. de rezervă 96.000. - B<l.~,ca. T;mişoarei - muncind neînt"?TUpt, ~dra,qoste ,; 

4\ Desdi.rcan:a consiliul1li de administra- 9.990,000.- Profit ,ti anul 19-13 99.000.- soră şi de mt1mJ. - petlfru (J le tirI' 
!~_ Total 13,685.000,- 1977 ace~tă muncă? (e. ,.) 

• 
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ftllCft PUBLICITATE -6 lei CID'ântul apare in fiecare ~i. Anunţuri 
le primese la Adminil'ltraţia ziarului in Sb-. 

J(ără.tefU N ... 1. l'elefon NI'. 11·28. 

-------------------------~ 
Vânzări -.. Cumpărări 
De vânzare în cartierul vilelor vilă. cu e'".aj 

3 a.part. --8,500.000, casă in centru CU 

etaj 6.500.000, vilă cU 6 camere şi eu 2 
intrn.vilanuri 6.500.000, casă în centru 4 , 
apart. 4.500.000 lei, casii în centru par- I 
ticular 5 cam. 4.000,000 lei; casă in cen· I 
tru 3x3 cameră 4.500.000, casă în centru 1 
% apar.. 3.500,000, casă cu 5 spart. şi. 
pră.vălie 1.500.000, casă cu 3 a.part. 
1.400.000, în Pârnea'VR casă cu loc mare 
800.000, în Bujac casă cu 2 cam. grldi· 
nă cu 80 pomi fruC"tiferi 550.000, - 10 
jug, pământ 2.500.000, 6 jug. pământ 
1.800,000, pământ d-e închiria.t 120 jug. 
Oferim casă de vânzare dela 200.000 lei 
până la 20,000.000. Agentura HAASZ, I 
Str. Dr. 1. Petran. No. 3. Telefon: 22-24. 

- =a _L =4 
Cinema FORUM trad 

Telefon: 20-10 

AZI! :'"'~T";~ 

Cea mai fantastică 
realizare senzaţională 

Panlem Neagră 
Filmul mistetelor şi emoţiilor ta.ri 

Repr.: Ia orele 3. 5, 7 şi 9 fix 

................... -...• 
SCOP!! 

Cinematograful CAP 1 TOL 
filmelor grandioll81J 

Cimiaul 
laduatri8.4i1or Arad 

Azi! 

TELEFON 28·Z2 

Cel mai frumos şi mai drăgăla, film 
al sezonului 

ASSIA NORIS _. SILIA SILVI 
VITTORIO DE SleA 

t. 

Azi! 

Vânzălorul de ziare 
o duioasă poveste de dl1loste ce se desfă· 
loară În cadrul fermecător al Italiei 

Bepl'. ; S. S " 'L 
• 

H. HELLMANN JUNIOR . 
INTREPRISDERE DE MATERII PBIME 

ADMlNISTBA'fIA, AB m, Bulevardul ~gin. Ma~.ia Nr. 2'l~ 

TELEFO:S: 1~ . 

-
1. M. A. S. A. TR I COT E X 

"l ft O O I ARDELEni" mTREPB~~ERE DE HAŞIN1 Auro 
S. A, 

I 

.~_\. SEL A G lAN & 00. 

• • e . 
~ 

:11 

Magll.Zin d~ sticlări.e, geamuri, inClldrlri de 
tablouri şi articole de menaj, CD preţuri 

eftine~ 

PROPRIETAR: ŞTEFAN HAŞU 

ARAD, Piaţa A .... I'MIl Iancu Nr. 1'1. 

l-" ~ •• _ ...... _~ •••• u •• ~_._ .... 4!: 

"Pi e I ă r ia" , 
ARAD, Str, Mar~a.l Av,:,rescu N ... ,1. 

~t' . 
tip AtENTIUNE l A.TENTIlJNE r 
itlol , 
,~ Baia de 

Arad 
fier 

ilU i" . !(lŞ RenovatA oompieet, stă la. Jispoziţi& 
te!. pUblioului, În perma.!k!Jlţă. Deschiosă. dela 
rr~ Dl'eJe 1) diminea la până. la 10 seara. 
(liJ ~el'viciu prompt. - PersolULl cOoŞtiinciOB. 

~w 
OI 
~ ~ .. 
e dI . 

,) 

Hansa Română 
, 'I 

'fransp. Intel7':-,",n •. ,!~ F.1Wa ARAD
t 

Bul. ~~~l"I" ' .. ,:1II.) Nr. 19 

T. . ,.);: H 03 

ARAD, Calea. Radn~i Nt. 99 • 

TELEFON; lli-94 

"KELL & 
KRAUSZ" 

MODA EQUlSlT 

FQbdabi. ia. 1883 

ARA.D, Strada P.mlne8f'8 Nr. %. ti; 

\ 

ATEUER DE ARTICOLE FtJNEBItALE 

ARAD, Strada. .&nibes~ NI'. 15. 

'l'ELEFOy : ~-9r 

Moara Sistematică 
şi Uzi.na Electri că 
DIN ŞIMLEUL S{LVA~n!~1 S. ~ 

A&AD, Str. Boli~ NI'. 1. 
Retn.matric. of. Reg. Com. dia. 

Al'ad sub Nr. F-s. 9221/191:1 
Expl08tăr1: Şimleul·Silv.. ~ta., 

Peclca şi SAllicolaul·Yic. 
TELEFON: Arad 'S·U. fecica: 

~ânicola".ll-Mic Nr. 11..83 

I 
OIOM.Pţ TRICOTAJE şi GALANTERIE 

ABAD, Strada Vasile Goldiş Nr. :1: 

Ioan SzenHsi 
MAGAZIN DE TEXTlLE 

S. 1. H. o.. 
(}fORUl, MA.NUŞ-l ŞI ARTlOOLE 

TRIOOI'AT1!: EN DIo.TAIIa 

ABAD. Bul. Regina )!aria Nt'. U. 

Alexoodru Kuosl 
, ARAD, Bol. '8ege~ F'enrna.nd Nr. 43 

rnreg. Cam. de Corn. r ub N~. Fi, ~5531193J 

I 

~. . 
Cinema URAf..JIA Arad 

Telefon: 12-32. 
Cinema de premIere. 'ron ~i proeo

ţie ireproşabilă. ..~~),. 
AZI , :T",~ 

Un film unic ~apth"l\tlf; drsma.tie ca 

Viveca Lindfors 
in 

FEMEI DESCHIDETI OCHII 
Repl',l 3, 5 ~ 1. 

au Aa 

"1' UNICUM-ZWACK, ori Lnd vă este de
votat medic de casă, covedit cu priso 
sinţă neîntrecut vin~'cător. 

LICHElJR.ZWACK, ca v deviri să vă 
fie favoritul, căci de t,oţi recunosc~Jt 
e gustul lui f"':·mecător. 

CONlAC-ZW ACK, si v't vegheze ca '.In 

inger păzitor, contra gripej dovedi. 
tul exoelent apiir::;'tor. 

ROM~ZW ACX, trebue sa fie l)r,etenul 
nedespă.rţit, el da :..!!ai".1lui tm-binte 
gustul de 'lcpreţ:1il:. 

VIN VERMO"(J';:H ŞI 'VIN MALAGOS 
Vă 'ntrcbaţi cum toat ~ ac;esooa le gă· 

siţi in orice loc '! 

Negreşit! Căci ZWACK 
CONDUCE PESTE TOT! 

ARAD, Strada Stă.nesc:n Nr~ 1. 
TELEFON: 13-00 

• 

t. 
MODE Şi TEXl'ILE 

AR.W, Strada Metiano Nr. !. 

" DECOTEI" 
!'topr. LADAŞiU A. ~L~NJtl 

ARAD, Strada Moise Nil'..oari Nl'~ 11 

TELEFON;. 25-%5 

'." •••...•. ~ •• -.-•• -.-.-@ 

Fratii Faur 
CONFEC'fIE P'l'. DAME 

ARAD, Strada EmineseD NI'. 3 

TE.LEFO!~; 21~M. ... .,.-

Salon de dame 

Ileana 

SZUC8 
AR.o\D, Strada ~pi'>60riei Nr. Z • 
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• 
~mM.~. 'Zt A~ ... 1'M4 _ .n-m--. ............. Ali'*r ... «l""&nrii • 

S ~).- ~,'":-I~"~ LU~ U'A. Am ~t 
!_,·~lp~ lllmlD»tă ou pwdlll 

e&l'l\.1 9î. cu :.pen.ap ·~\tr·afjpată că luminB 

bd hus, pe ca.re 1<1111 lui ~ • răa
~ ia 1_ priIl mvl,.rea 'i&, _ va 
dItce ia a.cet>tB i.Be de _~u!-i la limanul 
.... Iairezl\ril. Şi alte popeoue ..-ettme ttiu 
ei. lamina lui hms 1~7A IUlDii Intregi. 
i;otuşI. - in furla ,.,dJ.oIrl: eIoe .~t&, eă zi,. 
riarBice ftllt sforţl'i.rUe lor ~i mdaruIeă l'I8te 
~ ee o ~ In lume, daci lMlO

pal r.vteC 101' _ .... .te.t<!'ria latra baa 

~ Nea.mW 1'OIIlIl.Deeo Rece »riD mari 
lPePrd.rl. du _ poate ~rl toemal fiilldcă 
~ la viltar cu u..llti-._ iaa.iDi;e.. 
..... tII!Ite ma.rea ideie a Săp1&mLaii kIm'
• te. _re a ooadllll :.eama.l I'ODlIlae .. p.rIR 
1Irtaa.eebnM. fi. poslvia "....u.. h ... 
...... &ti ~, OA.DdaI .......... 
pDo .. blmlneI:e .ile4. de jlet,ua.. " ..... 
_~~piDi la ~ .. 
.q,ri. 

• 
CBIZA JtmfAB~ C. aaft 

iemela .. ?Otbcftllt. &1N8 ... ari
.... JIlonarbi,m_hll, A~ II ~ 
tort abllolutlştl. rest OOIW~aJIttI II 
~ţI, 8unt dl:!ll~ _ ewerJimen~ 

...n - de Is.. ~~ 1\ 08MrW {)ela lnAl
ţ1mee tro11tIl'Uor lor. WUbe1m al O-lea. NJ.. 
eolae al rnşi1or, Ano_ ~ Span~ apoi 
VIotor :EmMUI!!J. Georp al G~~ Print 
al .lng<l6laviel. Regeft N~l· - taiA 
J'1()D.8.rh!, a căror ~ ftII!e tnckl " • 
eertl. Tronurile lor - d~r mal.&!'" ldeIa 
monurb1ei şi 'nstituf.a ~r:lari a Mona.JI
biei, ~ can o exprimă ea, Jeptnd ·ie 1I'Olnţl 
f\)Hmenmle, pe eare ni"& tradiţil)e n. le pot 

stăplni, nlm d~~ nil le pot hlruma. 
In a.«'It'l!it ruura al mal"f'i u~ monarhice, 
Mona.rhls Român! !le m~ ~ msI mnH 
In ruget1l1 romA.nfJlllC". de-;'MIind din institQ
tt·~ politld. - !Ifaft IIPlrItua.lA. Monarhia 
română f1Ste np~ia Inll\tEorabill .. spi
ritului românesc. De aceea ta jurul MOIJAII
hu1ui român sti întregul oor-.m :româ.nese şi. 

df'&liUpra vil"ttt 1'Oma.n~tt ~~ !rtrilu
roeşte ca UD Soare .... spe.1'All!1Clor mântul
toa.re. 

• 
C~EŞTIN1S:mJL ŞI :R~mL... E

pi..copij engtezi glori!lei ră.7lboml din 
motive nti1itaris1e. ~iseTi('Ş aDgIieană a 
fost o flJIlcţiune qun~j..ga""l'!m3mentaIă. FA 
a fost de multe ori un ~";ăra.t gu~m po
liti(-. De aceea, Ml uu doreşte să piardă nici 
1Il1a din sttua,ţtne ""le ea deI!ă'VA1'Şlre 
laice. Aşa !te expTi<'ă tacf1'if;<\te& ea !BI'e Bi
~ica AnlOlicană. Îşi proslă.\"?.şle Maoţa ea 
.cu,'amul !W','ietic, mal mult ~-1I Bise..~ neo
Ot'tOOoxi'i. a Ru~iei So"ie~. Dar o astfel 
de ţinută ,. Bi~l'icn ~nglklln. •• postle 

fi admisi în lumina 1devi..,.,ti a ereştinfs.. 

nmlni. O Biserică u:)ştid binOO'l\intează. 
mboiul numni dadi. soopc~e Jul sunt in 
chip vruUt lJC(J)mfl .le dr61)t~tll ce\3i sfinte. 
Bi'·:f>rica ortodoxă r'"nână, binecurâ.ntând 
Patria cr~ştină., binrcuyin~",nză ,ii forţele 
care o apăJ'ă fiinddi Patria este un ţinut 
al Păcii ti o Biscrkă a 1ui J)mnu~ Creş
tinismul este luptă impoPiva rirooiului 
~tUltari~t, nemotivat da o IDAN kIeie mo
n.Iă şi religioasă. 

• 
A PARI\Rl;~ ~I I'lSOIPUNA. 'OÎ'D eau

za că bombariarea UDGI' oraşe din 
ţara nOl\.'lt.rA no este n'ci glumi" Dicl poftste 
populaţia Timişoarej a (Ie\'mit mai pru
dentă. E~ a înţeles, că apărarea pasivă, care 
- du[Yd. corn am arătat in nennmă.rate ori 
fonrte ncth·ă. - Il deVf'uit pl'obltJrna cea mai 
importanta a fiecărei zi, a nf'cărui ceas. Nu 
ee ştie când vine tna.mlcol. de ~ api
rarea trebuie să fie perpetuă. Atenţre in· 
t1Gl'dati la semnalel~ de a18?'Jll&, eaTe acum 
'DU mai sunt două ci trei. F.le tre'mÎfI stu
'dll\te prin 1\112 dirert, pcntrn a n ca u,u
rinţi tkQSebită. AC!1m setnTlaleJe ·10 alarmă 
au te doosebesc DUIl'~'li pr',{l numAr, ei şi 
prin calitatea. teDulnj Şi durata emisiunii. 
O ~lă În d!stin1!t'r-eR lor poate dure la 
rezultnte fouMt-e. Se cere prin urmare 
. multă serio:z.itate in ~~~Iu,h _ 101'. Ca ast
~ - apărnroo. cetil~ul1';"i. pe 1'.1!J"{" şi-a 
Iaee, In cOl'tinnare, e! mng'I'l - 0;1 fie fără 
-011 fatale. Simtul de disclpUn\ tl'f'bnie 
fii eondncA pe f1real'e cetă.1en.n. O apărare 
~ip!i.nat!i inseamnă a.]lrc~ tntQ/,demma 
" In inf:1of'dlOO 41 vbH{ !U'I~V!ttl_ ~li"d tn 
~rtct: ... 1', h-:,!J~~e "il m;n\m f':U "~~~~nl~ li 

DACIa. ~.I. --
SUFEIl.INŢ A SCHIMBĂ OMUL 

8al~ BehimM omul 
Prin o .u161'inţă ful~rătf are, '4'1 s('hlm

bat şi Ilrietenu1 meu, un inreltdual ea 
straludt.e studii făcut~ la r aris, ,:tlatorit 
IIllumM largă, la Londra, la New.York .•• 

A wru'i aea.să plin de eu1t.un, popoarelor 
JD&ri. eoooidental in cOlloepFi, admirator ':;li 
prieten ooJL<leqneot aJ ~ţiiJor. t'are, 

i-au pătruns ~ poate ci l-au deformat su
fletul. 

III di8cuţTi}e· ooa!ltrft, .. lIIlDatIeraftn .. 
8impatll de ordin politic, &.e raft ...... 

mmp.,m ca pe nişte ,.filii". eiror_ptM 
... bine _ fim. indif~t ... xiIa0e4s 
IPH eare inclin!. Şi it descântam Ddamla, 
el. prirL,i cum ~tem. tntt~ ~ şi ..... 
oon.Il., .. I~ III prim!!M, ... tata M
..... altoi' ~P1. ·on •• .rut.. ...... 
IPIII ft1'lNcl aI PftIIdUOI' ~ latMlI!We. 

PeIftMI..-A.nd la wderDe ioa, .... ~ __ 
petliiill*Btlvele, pe are, 1topta .. t-p;t.. 
.. tmefotni, It ~ pestbl1e ti ea. 
_ ....... IB .. J~ _ 1'iIIIpi .. .",a. 

..... ........ - ..... ~lfhQ,. 
pbA .. - ... }lI'OItI.- ............ ......... 
loIr ~ ,.... Dnrd tale ti la 
~ .............. ", aLtt,. 
eov1eUd' III fa1a fapt1IhI( :a.p&IL 

De8lgar el. _ .. lIeIoo ..... 1 .... 
ni mea prieben. deoal'eN :ttoeastA :!Itra~ 
de oa.1eDf1a moli~ pe ~ .. de • ere
dinţi ea dânsul. 

ti .. I-t ~ si 1Imtne&o8Cf. ltteNo 

~. Jar 1'aerarUe, dure;re" "MI Ilma.rit. bi
neinţeles ea totul altfel drit le ritIa el. 

L-am intâ.lnii deunăsi. ha palid, tnUiB
tat, Infrânt. In Ga.ra de Nord ho.abele .... 
P()-fL]J)et'iea.n. 1. atDeri lIllUIm, ... II • 
IIepO&tă, 

'l'l'el. genera1Q, ~ l'5d!.~ ~l2liliM~ 
rupte dcla ~ldnl vtetfl " 1afIpte_ 
adinci duJoere In Inimt\ sa. Trei rtln1le ~ 
pl~.(';8.tA'! dtoodll~ ti pentra ~MUIla,. 

Şi rUndel. lMrimI\e h ~ mi l!IIt .,.. 

ftdj ca 41 1IŞ1Il'BI'e. Vottea 1nnnn tşl ~ 
6were& .". Int:tmi. INAGgnatA. Iar ~ 
IIndnlt1i n cldnala C!'!l • mare dMf1uda. 

Aoef po eare ~ el ~ alţft, li ~ta. _ 
pe ntştt. eJfMrntorl, a.iuuerl JnO&!1lea, .... 
......, de 8I.11mtorf. 
'Y~ ~ ___ eapIf ........... 

pI!ueI o aJtl 'ftmN. lIIIhrlw,la. hII ... 

"'- ... "' .... ~ utfeI. WeftM, • ~ ........... 
Ibfkw .. tlClbtbrl . ..,. • oale 1reI ~ ...... ~--t~-,...... ...... __ ..u.eet ....... a-C ..... ... -. 

lIiv pdeflNai .... _ • ahgw4d droIa-
..... ZeQI .... - ..a..aJ, .mat ....... 
. ibrvfţt, ~ <m'b phlata )I,ou!betor veIgI.. 

to&1'e, si 1II'a8CI.. 
DapI een m/l.t"tarfflh ~ ~ 
~mr. pe DOI, pe ..,., .. popor -
~ linltauf." _ ~ ... 

~inat, ... &lLirnat, fa'" de UcfIa" 
America. sentimentul reouu~tinţii supra-
pus peste dreapta îatind'"JIl a &omâIaieI. 
Mari. EI. uglo-a.a:oorieanif, contu,ttemna'i 
dIuPz aotuJ de reeuooaştMe a pămi.otQzI 
diIltre NiIJtna .,. Prut. 

Şi dacă, Jl.uş.I.\ ~ acest ~ ... 
~tt:nd totul. De tnriJeari Basarabi.& • 
Baeovina. - .. fila 1.ot DOi. -.re vinovaţi 
al. 1llci Angfta alei ~merlta, pranţele te. 
aWurilor p6eI1 dela Paria, .'. mişcat mi. 
eu' .. dep&; ele prott,st, Impotrin Sovte. 
.... TI 

Biapu&saf • lIatte tot HIlb fotma .
~ : Daei Angi:" ar ti pt\ţlt la fel, 
"'1' U __ f ...., _..... ......cI _amtte .. 
.. u.. __ lIp8I" .. etW II ei In ...... 
-..u.r ~ ........ MMIa ale popat. 
....... - epNl ptfIIJtIe ,,.... • 

Dnpl aaeea" ~ ..... pe eul 

tit ~ _ ....... ~ la plIaJJt.l 
bl'fIIII .............. ,. -. .. MII .. pou. 
• Jid~" Ia ....... _tahIlIfaie .... 

.............. MIe.-t ..... ~i dIol 
• ...rDenl.~ 

DecIIit. lfcfIe ~ .. .tel erhH 

" - ....... ~ -ter1aIe. 
8uff1l'brţa IIIftIMbi ...... JL 
Plietemd IIIN, re- fini mJt..tDA, flli 

IIOm ~ t'!irI aepoatl, n ~lIJmh&t '" el. 
'UdttIe pe oei care I ~. 

C. !IJG.I.F.B(JA 
_. _._ ••••••••••••• ...-" ............ -<ei •••••• ,,~"""''''--'' •• '.'''.' ........ ... 

Zahărul .1 VI impărţl numai· pe bIRurile de cartelă Poşta refugiaţilor' 

Fabrica Unită de Lacuri şi Vopsele S. P. A. Timişoara 

CONVOCARE 
Jicţio1larii mtrepriMerii Fabrica U nEtă de Lacttri şi VopseWc S. p. A. din 

Timi.şoa)~aJ Il.) SpZ. pene:; Curcanul Nr. 4J sunt ~t~ ~e ziua de 17 Mai 1944 
orel~ 12, la sedi.:.l intreprinderii in cxmformitaie cu Statutele şi Legile în vi
goar~ la adunarea generală e~raordinară a'l'tină a se pronunţa a..mpra 'UT'11l4-
l,OfII"e.\j 

ORDlNB DB ZI: 

1. COMtituiT'3G Adunării GenemJ.e Extraordinare • 
!. Modi/icaraa articolelor 6. 67 10 ~ S:e din Statzde după cum~: \ 

RubaIle~ Aure1ian. ucenic, din Cernă.u~ 
işi _Ută. părinţii Gbeerghe şi Eugenia 
Rllban:eţ, agrieu.ltori • din Valea. Coomi. 
nu.lui Şi roagă pe eei eari iau găsit act& 
:e pierdnte, să le predea la Căminul de 
Ucenlei Nr, 1, din TImişoara. 

D-na Marlleoa Protopopov, funcţionari 
la tribunalul. din Ora'riţa-Caraş, f!liuti fa. 
mllia Protopopov din Ceta:".ea Albă, precum. 
şi l!IOţul său din Tiglrina. 

Glleorghe Petruc refagiat dela.::ăm:inl1l. 
de 1K'ellici din Cern.ă.uw. işa. caută părinţii 
diiD. comuna Liaaura jud. ~ceava, prec1lll \ 
şi pe ve n.,orul • Ion Petroo refugiat el t 
premiHtarii din. aceittŞî coontmă. GIDe •. 
tmOO mmt să-I anunţe la Căminul de \ICt 
nici, ~oara, Bul, Regm, Maria 15. 

EI6V1ll subinginer Vasile Boca refugiat 
din comuna Tătăruş1 jud. Earia, anunţă.~· 
mţii, rudele şi colegii ci. .. a.flă .stabilit '
comuna Ohaba-Română jud, Severin, !'Il> 

gâmh-i si.- trimi1J. adroe8eIe unde !!le afli.. 
M31'ia Her~ invăţătoA.re, reiu;;i:ată cliP 

Storojineţ, domicil:iată tn Lugoj, c;tr. Epis
eop fu.du 36, caută surorile sale Apetl'@i 
Profira, in'V. refugiati. din Câmpulung.Ih 

ARr.1. , '. ~,repartimtă in ATad şi pe ~lrclleml 

Capitalul social este da W ~.OOO.OOO 
lmpărţit in 40.000 buc. acţiuni nommahve 
a lei 500.- Acest capital social pste pe 
deplin VUlI&t. Două IoMllmi iJS dm ;oto,lul 
acţiunilor trebuie să aparţină în wtdea
una cetăţenilor romiLrJi sau întreprinde
rilor romÂnetti 

AR'l.6. 
Aoţ;hnile cari le pot emite in ,muri 

cumulative, vor fi numerotate dela 1-
4Q.OOO şi Se v()r !lemIla de 2 mentori ai 
Consiliului de Administraţie, La acţiuni 
se vor a~ cupo~~ de dhidend. 

"-.RT.IO. 
(Propoz. 1). Ad'lna:-t>a genErală orlLllară 

8e va ţine 8.ll1lal in 'Jrlm~le 4 bn.j dela 
mc:beierea ex.erciţiului. (Restul rămâne 
neeabimbat) . 

o\BT. %2. 
(ProPOZ. 1). Contriliul d~ I\dminiitraţie 

ee compune d1n Rt!ţ.a mel'!'bril e!lţi per
mite Legea, ţinând !;~ama de cW)italul 
social. dar cel puţin:' (R.stul r'imâne 
neschunba.t)_ 
1976 

Elena 1nv. refugifl:'.::ă din Liipuşna-Basara·· 
bia, reparti7..atl în Timişoara. 

Cucu Ono Nioolae, invăiţător, evacuat dm 
COMlna. Gura-Galbenă, jud. Tighina, se afli 
tn corn. Sân~rge, oficiul Birda, jud. nrn~ 

CapitA.bl social este de lei 20.JOO.OOO' 
împărţit în 50.(){)() bile. acţiuni)'l()m:in,a.. { 
tive a lei 400.- Acest capital social aste 
pe deplin vărsat. Două. trEUni din !:otalul 
acţiunilor trebuie 5ă aparţină. ~totdea
una cetăţenilor români ~u întraprinde
rilor româneşti. 

? Torontal, cu toată familia. D-sa este foarte 
mulţumit de felul cttm a fost primit in ,. 
eeastă comună, aducAnd mrtlţumiti dItti pri. 
mar D:lşan Gmici. Roagă fraţii, ~le Ş 

Acţi1lllile, cari se Pat f'mite m· titl'"lrl prte-tenii să-i scrie. 
cumulative, vor fi num~rotate dela 1- FnmiUa Popovi't'i evacuat!\ din Cem!~~ 
50.000 şi se vor :ttmna (~ 2 membrii ai stabilindu-se la Sânicolarll Mare-Ti.!lliş, eau' . 
Consiliului de adrruristra.ţi8. La a;Jţitmi se ' tă pe fiul lor Arcadie, MIgându-l ei" 
Vot' atru;>a cupcra.nele de d:ridend, . .,. : . la ei. 

(Propoz. 1). Ari!unarea gener1A ordl
Darii se va. tiM anual In prim~e 5 luni 
dela încheier.ea exc~r()iţin.illi. (~ ră
mâne neschimbat), 

(Propoz. 1). Coosiliul de< Adrnia..:..traţie 
se poate compune din atâţla mem'brll 
câţi permite leg~a, ţinând seama ~ ca
pitalul social, dar a.:n cel Vlţin. 3 !n(®brii 
(Restul rămâne noschiml:\at). 
CONSruUL DE AD'&tTNJSTR.qIE. 

- Dna Ana :sog.Jan refugiată şi stl· 
bflită la Timişoara, circ. V, str. Grigo" 

"1 Alexandrescu Nr. 4, Mută pe sora Olg! 
Şi cumnatul Aohi Naghi, fost funcţion~ .. 
C. F. R., gara. Larga-Hotin. Cei cei ~u 
unde se află, sunt rugaţi să !\nunţe la· 
adresa de mai sus. 

- Pasca.riu Dumitru refugiat d!J
Cernăuţi, dela căminul de ucenici, If 
o&ută. părinţii plecaţi din oom. Brot 
~ţi, jud. DorohoL Roagă să fie anun· 
ţat la căminul de u.oenioi din Timişoafi. 
Bul. Reg. Maria 15. 

• _.-._._------------------_ ... - Fotcu Pa.ulina, refugiată din Cer, 
năuţi 1& Timişoa.ra, căminul de fete Nr 
4, işi oaută. părinţii şi rudele din ooJll. 
Lunea, jud, Darohoi. Cine ştie unde SI 

află, sunt rugaţi si o anunţe la a.<freSJ 

Pentru' ajuiorul refugiaţilor 
100/0 roo'lCCre :1in toate preţurile noa. .. tre 

NUMAI PI'.:NTRU RF,l'UGL~'J1 
llaiDe do ploaie Olanda. pentru ~"1Id 
Baloane, Trenctl-Coate Lânuri 
Stofe de Dame ~ Bii.rh;,ţi 

de ma.i sus. . 
_ Neamţu Elena refugiati rlin C,r· : 

ninţi In (lqminnl rl~ fete Nr. 4 rl;ll 'r~'~ 
:=:,,?~"l t""i C(luti\ oorintii Şi rn,1:'~ ,1;. 

1974 ~(lm. Bi":'ol jur!. Dnrohol. Roagă sa o 

.A.ooal.Pn»jJe datGr.Ui ~ .. ~, _d -----------------. - .. 
r~ _ .......... .......,. .......... ________ .... __ --_-v-'~..........,.. z:wa;:: ~~~S~~ 
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_ ANIVERSAREA FVJmERULUI LA 
DHJŞOARA. FUhrerul Mactllui Rel"'h Ger. 
... d. Adolf Hitler \mplmllld 55 de ani. tu 
.-ra ~ de Joi 2Q Apria~ va. a?[eA loc o 
-.nitataţje festivă. organizatA de Grupul 
J:tDj.e German în sala Tr~,r din ·fimişoa
la lofjefiD. Str. Miron Cost:4. 

_ ArELUL COl\UTJ<:1TLill DE PA
tBONAJ }lUNICll'.~. (..c:nitetul Munid
pal da Patronaj in cc.labo • .a.re cu doamnele 
cliJI, Societăţile de bi.<icfaC:l:::le.. profesoare, 
~ vor colect.! în ~.·ele de 20--23 
~ ...... ban·j Ş. maL.;riale in scopul 
aj'ltOl'irii evacuaţilloi Şi f'/;lugiaţHor din 
aa-rabia. BucovioR. Şl Moldova. Toate 
~ -.re lnţeleg m91'l.L-:eB lor bl a.QeSte 

timpUri destul de gl"~;e sun'; rugata a-şi da 
OODcarwl lor nelimit'lt in rf'a.l~ scopu
lId ~rlt prin ~tă. (;f)lectă., mvităm' 
_ " pe acea.stă cale pe tJţi eu 'mflet ro
..,., de a _ prev..nta 1:.. Comit~ul Mu-
~ de Patrona.j (edifidul I':"hnărilei 
etaj n. uşa. 90), peD.'lrU a primi instr"JC-
ţtuni. 

_ CORUL CATEDRAL de sub conduce-
1'eIL dlui prot. Dr. V. Ursu va da. răspunsu
rile liturgiM 1& Bise.1ca din Iosefin Dumi~ 
aeei 23 1. e. ldembr.i COrulUl 8'mt rugaţj a 
fi prezenţi la ora 9~. 

;... DESCHIDERE.\ SPITALULUI Z, 1. 
518 NOTRE DAME. Spita1ul "Notre Da
me" aparţinA.nd org:miza.ţi~~ .,Da.r:-Jl Osta
JIlhrl" a rost ptl8!n f·mC'ţiune. 

__ NOUL CONDUCATOR AL DffiECŢIEI 
mNL'\fATOGRAFlCE DIN l\IThlISTE
ItUL PROPAGANDEl. LA conducerea 
Direcţiei Cinematografice din MinisteT'"11 
Propagandei a fost numit d. Mihai V, Pul}

e&l'ill. 

_ POLIŢIA DIN SANNICOLAUL·MA. 
RE, EXEMPLU DE nESTOL'ImIE. Al5o
eiaţia profesorl101' sMund'ari, Secţia Storo
jlne'ţ, retugiată tn 1:.)1'mico: .. rl1-Mara, aduce 
vii mulţumiri atât dh.i Dr5bănescu C-tîn, 
,eM. poliţiei din S!t'nicoL1ul-'Mal'e, cât şi 
dIUi comisar Pope.<ro"l Ion, r.ari, l'P"eondaţi 
de agenţii Pană Ion ri Sec.,~an Ti,notei, a:l 
deseoperit, tn mai p"lţin d~ 24 ore, hotul 
etml, tn ziUIl de 9 Apţ"me e., II furat familiei 
tmm pr'oteMr I'efugt-\+' mma. de 211) 000 lei. 

- .,COLIVL-\ CU STIClEŢI", Toţi dd. 

- DAT CA EXE.)lPLU FEN'I'RU FAP. 
TA SA }I~RUMOA8A. Comitetul Jud('ţe&n 

de patronaj Ti.mi.t-'l'·.trontal comu.n.ică.~ Ni· 
oolae Ză:blă.u, directJo"!' la 1n.j1'l!~tria Textilă 
din Banat.. eu domiCiliul 41. Timişoara, a 
dona.t .uma de 100.('00 le.!.. {leDtru ajutora
rea fraţilor: evacuaţd j'in MOldova, B-J.covina 
şi Basarabia. Pent~1 nobilu: gest ootriotie 
şi pliD. de dragoste l'Omâ.nead faţĂ de fra~ 
ţii noştri aflaţi in 9'ribegii'! vre.me:.11e, cari 
şi-au părăsit că.minufJe cu'ropite sau a.me
ninţate de duşman, h adu:::.tm mulţumirile 
noo.stre că1d-.1l'09.Se ~! n dăm. totodată., ca. 
eooemplu pe Intregul judeţ pentru ca. fapta 
D-sale să. constituie Ui imbold fi pentru 
altii. 

- CONOERTUL r.m n:.AN PROŞTF'.A
NU 11"& amAnat ~ "'i'UR de 28 Mar::e 19«. 
ora 18. Toate biletel'! care sunt vă.ndute 
ră.mâ.n valabi!le. 

- INSPEC.l'OBU MLVICI n 'l'REN. 
IncepA.nd eu data de 19 Aprilie I".n.. dnU 
fnapectoti de control deia Insoe~toratu1 
Silvic Timişoara, au >leea~ pe t~'m ~m Il 
w.Dpraveghi!l f1 a OO'1duee l'lCri:rile de !m
pădurlrl ,i pepiniere cari d:n muza timpUw 

lui ntlfavorabil aunt tn tn;:~~iere. LuC'rărl 
mai. intense sunt In ':'UnI .Il Occnul Sildc 
~a, Bala de Cri}, Dia şi Orăjhe. 

- INSCR)'EKEA FE.,1\t reu APROVI· 
ZlON,\REA CU LI';~!'II"E. ~ervi~iul AprQcvi
alonării atrage aten~iu.nea t'tpilOl" dtl gos
podărie. a instil;lţiil"r ~ D1IDcpI'inderuo:r 
si§. .ee Inscrie pentn a:;o .. n'lf.zionare& eu 
lemne plnă la 25 er., !l:ldet·iJnind !ormaU. 
tăţile prevăzute în ordonau,.. primă.riei Nr. 
12. Cei cari omit t:n.;~riel'el\ nu vor putea 
fi ap,ro\Tilionat1, in anul 194411945. Inscrie
ri~ din &nul tr.e<:ut ~ u ro~t 'ala~\le n.lmai 
pentm le.mnele ridi,:ate pJ..lii la 31 Martie 
1944. Intreprinderile fi in J';~ uţiile vor pri
mi cartele sreeia1e in scopul tnscrierii şi 

TOl' putea ridica len''''ele j'\: I','ăt'"i l'oltU d"la 
depozitari numai pe '!"aza ,,-lc.!' 4 ',<m"wi din 
cartelă (Nr. 1-... (). · .. ug1irn A ci·j ordon31l~ 
ţa care e afişatl fi tare !!le !"(late .. riml de 
eătre mstitutfl şi mcrerprin. f ri dda Servi
ch:d Ap!"OVlzionărl1. 

- DlSTRmUffi" A L'Ll;IDVJl (,O· 
MESTffiIL ŞI A ;GRASUIEI DE PORC . 
In executarea deciz.·mei S. :J. A NI'. 1560, 
!le tn.vită toţi comercIanţii (băca.nii etc;) 
C8'r'e au primit ulei, să· tn..ulLe2le până la 1 
Mai borderourile eU bonunlll de cartelă Nr. 
6 pentru justificarea digtr,.;-rlirei. Ul viitor 
vor inainta borderou:.ile into,,;'ea'!Tta la 15 
~i la. 1 din fiecare 1:11ă cân,~ l"U primit pen
tru distribuire uIci. C:Onfor!"l oreli ..lJu; !'it. 
22'11 S. S. A. mţia 6e unt'ITi (~1.!'\î~ de 

_ IN8PEC'J'IE LA OQOLUL AGRlOOL pt')'r'C) s'a roedWlla 300 gran;~ fllnf1.r r>ro oon. 
P}~LUI'. DI. ing. a.gr. Dr. ~f)I1 Martm, di. Mii.oelarli BUnt oblig:\ţ; Il "'·.: ... ·tfl. lunar bol'
l'leCtorul Camerei de ,~grimlt;"1lri T:.m.işoa.ra der'IYJri1e _turei ~ " ci'Mli. Contmvpnien
Il inspectat Ocolul Agricol Peria.m tn stua ţii ~ fi sa.ncţion&ţt oonf'ltm legii sabot&
de 19 ApriHe 1944. Dsa ... '-ee in9Peeţla julul. 
ordinară a. Ocolului -1 s'a, :.n .,,-esat de e8lJlo. _ PA.NZA. PENTR.U ';~.R." roAR"E. 
pania agricolă de primăvarf.. Sindicatul Agricol Tim.işoa--s :\ fă ;ut o nouA 

_ MAŞINI DE SA...'UJ\lAT PENTRlJ coma.n.dl de p1nză pent.n1 '1'laşimle de ~o.. 
VADUVE ŞI ORFA--.'1 CU PRET REDUS. sit, eare n. lOBi "11 curând. Toţii .roei agrl
Agricr.Iltorii din pla.::if.'11e L~,:lC'V& li Buz:lat. eultorl aui au ncVOV'l })E'nt1"u (rnnare:rea) 
cari dorese ai. cumoere Ul ... ~·Di de seml.b.at 181'2 tnloeuiree. totală Il pltlZ~t. !le pot adre-
eu 16 rA.ndurl să 18 ,..dresen nMdiat Oooa- • IiDdleatuluf.. 
lelor Agricole respP.l!i.ive. 1!1' t.ţul anei .... _ INI..OCJt1IREA ADmN1'S'1"RATORI. 
şini ~tru văduve. mva.li1:1. orfani fi mo- LOR AGRICOLI FARA P!\f':GATmE. Jd.i. 
bilizaţi este de 51.OCO ~i pLJa 5% t·lmbre. .wrterul Agrioolt!ll'e! şi Dn.:ueniilor a bat 

I 
pentru ceilalţi agri .. nltoIii _te dl 76.000 mburi" adulInistn.torii tgrlcoU eomu
lei plus 5%. . '. I ~ u.n cari lUI. nnt eb.,olven~t a.t lJC'O'l.Ielor ~ 

- PERSONALE. DI. \:lpuşl E. EfU- .t«rieu.ltmi, să fie inlOO'llţi ~ admin!-;:n· 
Eftimf.e, fiul c.ă.p-itan.uui t. 1\ eipu.şă Efti.. tortl" condlJ,c.torU a"'l"icod :etu~a.ţi tune
mie şi-a luat diplom ... d1!!l in 'lMr la" IioDari al lOnJstf\1"Ill:w.. .~ ai c..un.erilor 
~ metalurgie. e'1 d..::5.4neţJ..... Agricol. ~tlew 
~ •• _ ••• _ •••••• ~-.~~iIt ••••••• ~-~~~ ....... ~.3 

ICl'iitori, marişti, &.<:'toti, artişti plastid, Condl-tl·onarea produselor tev-til. e 
eompozitori ~ dirijorf, sb.'}:liţi intre gra- .a.. 
IlÎţlele Banatul-li, bănăţeni M:U nu, Rlmt ru~ Toate iIldUBtriile ,t atelierele oare proo .. 2 feluri, 2 lă.tinU. 
r-ţi a trimite pe adri>8a dlll; Petru Vintnă, dUc ţesături din fire de bwn'bao fi eelo. Ţeaă.turi pentru rcxili.f1a a feluri, 2 l3.. 
Ca.ransebeş, tltr. Potoculu-i ~8, câte-O foto- fibră .. b". a.mesteeuri de bumbae eu. oeio- \imi. 
grafie, de pre!eratodlt. proP. pentru () carte fibra ,.b" Bau eotonlD nu vor putea PJO' Barc!bet,2 teRrl. 11lţim6. 

TOT I 
I_~\P 

- JOI ŞI VINERI NU SUNT OONf'E. 
RlNŢE LA LEC'l'ORATUL GERMAN. Joi, 
20 !fi Vineri 21 Aprilie, contrar celor 8n'ln

ţate anterior, Leclcrmtul German din Timi
,oara DU ţine eonferinţtl. Activitatea nor
mali se reia numai s!ptămlna viitoare. 

- PEXTRU APROVIZIONAREA FUN~ 
TIONAlm~OB. Econcnnatul judeţean al 
funcţionarilor prJblieî caută spre cumpărare 
ean!;itii.ţi mai :mari de fasole, linte, mamre. 
FurnuQrii sunt rugaţi s.ă-şi înainteze ofer
tele ş.i mostrele 1'11 Economat, Palatul Ch:es
turei de Poliţie, Piaţa Unir'J. 

- Ft!NCTIO~ \.RTJ ~PF}i '1-\ t (ŞTI RE
FI'GlATI ~'OR FI IN'fRU 1 >JINŢ.\1'I lN' 
AGRJCULTrRA. Min·lsterul Agriculturei a 
luat măsuri ea. fun' ţioni fl1 s~~lalişti a 
Camerelor Agricole N8CUd,. f. eă "il' rep:u-
tizaţj la lucr1trile de prlmd.' .. · .. ·ă ptmti"l rea
lizarea fntegrală a ;'I:8Jlull._ de ~ul !:'ll'ă 

- A SOSIT S,\"UNTA DE FLOAREA 
SOARI·3LUI. La Ocoalele Agricole, & 8051t 
aă.mâ..n ta de floarea soarelui. Agricul tor'il 
din judeţ cari au fost repa.rtizaţi în planul de 
culturi 8. anul-.1i. crt. pot sA ridice cantita
tea ne(~sllră pentru btsă.mânţare. Cantită. 
tile primite ee vor restitui la to!unnă soei. 
tăţii "Solagra". ' 

- REPARUI DE PODE'J'E. In urma 
deciziei Pref. Nr. 19240 E. s'a efectna.t, re
cepţionarea definitivA. a lucrărilor de repa
rarea podeţului Nr. 3 de pe drumul jud. 
Voiteg-Jamul Mare. - In urma de:ciz. 
Pret'. Nr. 13697 E. s'a ~eetua.t,;· reeepţio
D8rea definitivă a luerli,l'ilot' de mpara.re" 
podeţ~lor Saco.~M()riţfeld Nl'. 2'3. Deta
Ciayoş Nr, 2, " şi 8 I,d Ofseniţa- Pa.r'"~ 
Nr. 5. 

- TRA.N'SFER.\RI DE NOTARL Pril1 
deciz, Pret Nr. 6643 din 22 Martie 19« 
domnii Ioan euro, not..a.r"ll comu.nei Beciche
rerul-:M.ie şi Constanti.D. Bogdan, notarul 
comunei Berini, au fost transferaţi pe data 
de 1 Aprilie 1944, unul tn locul celuilalt. 
primul in interes de !IerViclu, iar cel de al 
done. (hpă cerere. 

- UNELE BOMBE IU'!'lncate de avioa
nele inamice nu e?q)loadead im?Jdiat ei 
mult mai tirziu. Nu Aveţi o eu.noZl.'ate ;are 
vă poate costa sewnp. 

- TURTE OLEAGINOASE, Agric"llto
ni crescătorii de vlk. 8Wlt "dru..naţi ca să 
!le a.prQVÎz.ioneze tn turte olea.ginoase de la 
nlotniţe1e din judeh oooa~ est) fog,rte 
proba.bll si se bl~ din 00".1. DoritorH 
vor primi bonnrile epee!a\e pentru ridi
carea turlelor dela. Sindicatnl Agricol Timi
,oara. 

ea.re V'Il &Pare la toamnă, cu titlul "Co- duce dmt unnătoarele feluri do ~ 14oltoa.ne, 3 feluri. 2 lăţJ.mi. 
Ci. li 2 fel 1. 2 lăH-a - GmAREA ~Lul DE ~NSPEC. 

llv.!a eu sticleţi". C.l;-tea ~crisii. 'ln geWll turi = 1;N!.!!!e 2· t_, •. ..:.ur. l' u:.ţl'mo.r--' TOB AGRICOL IA. TIMlŞOAJt..( Plnă la 
,,'I'umului Babel" ai :ui N"""Igu Radulescu. Americă 2 feluri, 2 Ilţim1. ... ...........-. ~l --

ft 1'1. fiustrată de a:ltOl' ~ de cunoscutul Pânză subţire 8&U ,i~ 2 felUl\. 2 Pituri. 2 feluri. 2 lIlirimI. nllll1irea unui titular al 1rI:Sl'ectohf111'li re-
earlea.turist Petrică !..,azăr. lăH_i feai.tari la 8eD.tUl aoeate.i decrtzii auut giona1 Agricol diDrhni.fca~a <fI.. consilier 

Zefir. 2 feluri, 1 lăţime. ... < 1: trtift;r.,J acelea In & căror compoziţie intră cel pu.o Nie. Popescu - Ar~ - "M la pensie eu 
- J.N ATENŢIA PATRONILOR. Pen- Gradel, 1 fel. 1 lăţime. . t'. pa.truzlMi 1& 8~ti. din fuele eD.Ulll.&' data de 1 Apn1le U114 - e::ntinu~ să gi-

I:nt ultima dată se !:li-rage Atenţia patroni- Haine de lUCru, 2 feluri. 2 1ă.ţrml. rate In aoe.t. articole. reze pofltul d~ 1napector agr:col l'etPonal. 
,lor caă oridecâteori se pre.'hltă VT\~-o per· Stambă., 1 fel, l1ăţime. Alte tellll'l de ţesături deeA.t ee1e sta. - SPEClJIAN'J'II DIN EGIPT VOR FI 
~~ ca delegat al Oficiului de Asigurări Unirorme şcolare 1 fel, 1 IlţJme. bilite ee vor putev. fl!''oricat in ea,zuri ~ . BICHJIŢJ IN PUBLIC. t\.1.X~1"&t W. (~), 
d~işoara pentru a .. ace, corlrolul aplicării Ţesături pentru rocllii. 2' feluri. 2 m,.. cepţiona18. numai e.l1 apro:ba.rea S. S. 1. DupA cr.lll1 a anunţat Mier:'1:l1'1 radiG ~irut. 
lSpoziţbnilor L. A, S., să·i se ceară le- ţiml. . C. M, lubdUAle şi aVizul O. B L C. (Ofi- guvernul egiptean a hotărit ea. toţi' COm8l('-

gttimaţia prevăzută eu fotografie sau de- pânză pentru basmale BaU bMmale oiul Bumbaeului. lnului fi.. Cânepei) t din cianţii elan~'-'Stini Ji specull'.rti! din E;;lpl 
[cgaţia specială din 'are să re.zul·o că -este . 2 f l 2 X. .... _l B 4.- G ber N 1» vor fi biciuiţi !n pub~ie. 
Indreptăţit a face control in ram OficiuluI confeJţlOnate, e Uri, m ... nuu. u6ureş .... strada ... ten g r. o>-

Asigurărilor Sociale Timi~'-ara. Cine nu Căptu~eli de mâneci, 2 fe1nri,llăţtme. Industrille şi ateberele care prodU-l' ţe- - NU SE MAI !I NG \J;f-AZ,l DnJR~ 
poate prezenta 3.ces·e acte, e..<rte !\trăin de Satin, 2 feluri, 21aţimi. situr! din fire de bumbRC. din eelofibră NIŞTL Ministerul ..-.mCUL~ .. ;i a :lisPIlS în 
Instituţie şi va treb';i preda'. ppoli;iei. Afară de ţesăturiie prevăzute la ar1:. .. b", amestectu1 de bumbac eu celofibră. vederea economiei l~:"geta..e. ea oot.tru tn~ 

1, se mai pot produce următoarele feluri "b" sa.u ootonin ş.i din fire ae vigogne, lOO'lIrrea personalnlui mo':hl'~at sau pentru 
- PREŢUl ... SULFATtTLUI DE CUPRU. de ţes.1i.tUrl din fire de vigogne. . Bunt obligate să termine pânlla 15 Mai I eomplecta.:-e& locuril 'r Vll~ar.le, a ~u 118 an-

~omisariatul Preţurilor a stabilit preţul Ţesături ~ntru h~ine de lucru de n..,1944, fabrio8ţiunea tuturor ţe..săturUor gaja personal +.empol'lll (It!.trD:ist" ci aces-
Sulfatului de cup~~ la 370 lei 1000 depozit. ră, 3 feluri, 2 lăţ.imi. de alte feluri declt eele pl'IeVazute in te l00'lri vor ti ~om:pleetate eu refugiaţi. 
Cantitatea ce se distribue este de 30 kgr. la Ţesături pentru hl'line de luCT'U de iu- iLrt. L . , 
Ha. sau de 17 kgr. la J·uga-r. - INFIlNTABI DE UCHlTlBll CQ.. .................. -.::.~.---.... -:-.~.-=-• ..:: • .:-.-:-.. ~.-.-.-.-.-.-.-.-.-, MUNALE. In comunele: 191'if, Lovrin, Pe. 

-IN ATENTIUNEA lNTRI<~PRIN- T tii t e f d I • b 1 sac, Batu-Mare, SA.mf. ... trll MlU'e, 3!.mpetrul 
UERlWR CO~ÎERClALE ŞI INDUST. axe pen ru· a men ar a on U UI a near German, Şandm ,i Variat, s'an blfiinţat de 
RLU.E. Cu OCazia verificăril<>r făcute ,în Pentru anul bugetar 1944/1945, Be fi., api. artiHeia.lă roineralizată. către Ca.mera de Agr".eultură, răch,tărli co· 
ultimul timp, constantâ.ndn-se că. o bună xea.ză următoarele taxe în vederea &li. 12 lei de fiecare kg. de acid earbonlc muna1e. S'au sădit 'Il fi~re eomună clte rarte di.ntre lllltr.eprinderile comerciale şi mentării fondulUi balnear: - natural, recoltat dela surse. sau artifi~ o suprafaţA de 0,50 Ha. Acţiunea. g(!I va con· 
lndustriale nu eliberează. facturi ~au 00- 6. lei de fiecare bate caldă minerall ,i cial. pro:llUJ în fabricL tiDrJa In anii viitori. 
tUli prevăzute cu timbrul5% - pentru 2 lei de fiecare baie re<le minerală, servi- 0.50 lei de fiecare kg. nămol luat din _ D MIUOA.NE DE prrl.TI SE VOR 
tJate vânzările efectuate - sau bonuri tă. in staţiunile balneare, pl'ecmll. şi 6l1ei lacurile terareutice.. . PLAl\'T.-\. IN PRThIAVARA 4-Nt'l.U1. In 
Mtimbrnte pentru articolele scutite de de fiecare baie minera1i ~nldă din izvOa,. 6% asupra Preţului de import la pro· campania de primă, ~l'ă sa ~;;cellC 1"" ro lioa-
a,cest impoz.it, - ţinem să. atragem aten- :"e1e şi lacttrile terapeutice, serviti. la dO" d~1i impnrtaţi. ne de p'~eţi de diferitA esentt ABthl se V'l" 
~'n.ea întreprinderilor vizate de a se oon~ micilia. O ta.xă de autorizarea l'onstruoţillor tn, pune in Ocolul Snvte O~cva t milion; 
lorma IDj:<>Cnl.ai djspoziţiunilor legal~ :ji a 2 lei de fiecare stidă până 10. 5OOgr. staţiunile batneare. egală cu taxa plăti. Orăştie 1.5 mHioa.na; Dia 1~ mUiooIW !:i la 
;libera bonuI'i sau fMturi timbrate cu şi 3 lei de fiecare stldi pâ;J,ă la 11 de ti in I\<'e& scoP primiriilor locale. Baia de eriş fi mflif'.\u. 
,'% pentm toate vânzările impozabile, - apă minerală natural;, pusii în eomerţ. Taxele arătate mai SUS se VQl' Incasa 
~(.ntrar li se vor aplica salYlţiunile le- 10 lei de fiecare et!clă, pană la 11 de prin Administraţiile flnan,e'Rre de în~3~ - DR. EUSEBnr NIC()RES('~T Do pre-

. ~al~, Cll cea mai mare rigurozitate. _.",:1, minerală, importată. siri şi p1iţi şi se vor viirsa lunf!r ia Cos- luat bi!'c1~1 avoeatui:.1i Dr. I08.!l PO"l'1vfe! de· 
:. L3. fel SUnt În:vitn.te de a se conforrr..a. §l 3 lei de fiecare 8tic1i până 1& 500 gr. .& de DA'pun~ri ~j Con~liuniJ ÎI;l COij.· cedat la 9 Aprilie ltlH:. Cance'n.r:a este în 

~ t~ le&i ~~_....;M1!! __ w __ j, ....... A~~t~_~ca.rc ~ R~ ~..!.. J. .- _ !~~ui baJn~ .-.. -...~ la ~ .E~~ l.91~ 
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~~,mh<J.t,3" n Apţi! i. 1944 --

Sovieticii pregătesc o ofensivă Illare înNo14d aw,at.: ţint.e dt'l importantă militară i~ 
late din (·a.pitala Angliei. Se 8ubllll l llJ 

('8 deospbit SU('('es {'a a\'iato.rii gfl\rml1i11 
au reuşit iaraşi să indUl'ă in eroare apă. . 
rarea antiMriana fo.'1rf.e: plltc>rnkă I 

An 1?:1if' i ~i I'ă ajun;it. fă.ră pierderi d ... 
supra I~onflrei. Ayiatorii de o~rnţi, 
gf'lrmanÎ au ob.<;f'M'at in Urma lIt"arUlu 
puternh'e rocuri la I..ondra. 

Jntl'e Nistru ,i lJrut " .a Nord de laş' atacurile ruseşti au IOMl .l:e.pIDse. 
Lendra puterniC bombardata de aviaţia germa .. ă 

~T • 
BERLIN, 2,0. (Radar.) - Age-nfi'a 

DN B Gn.unţ..ă in legătură efi evenimen· 
tele la jrontul de luptă că defensiva ro
mamă şi Cea germană in Crimeea e foar. 
te dârză Şi im:u-tltmată de SUCceS. 

Toate uuu;urile d.ate contra Se1J(I.stopo
l1dui au fOSt respinse. Avia,H.'l "omâno
rtenlimlii a I1wt pade actit'ă la apărarefl 
SetJilstopolului Şi a nimici, in această 
ref/june ntunai în ziUa de eri 27 de at'ioa· 
ne i,namice. 

Se constatii rr'ipdhă (IL1WW :Jo-viefe1e 
nil, mmt posibilitate să intre cu m,re de 
!l, ntâ .~i ("Il undăţi blinda,te i,n acţiune 
('(~"mma Ţ!rll'iiIOTilor Cr;mceî, în~~ă în re· 
qiunea ::\erfls!opnl se pOlite lupta numai 
~m COil.(flY om .,i astfel Se e;yplicii. suc· 
cOlul defcn.<:illei l1oostre. A't'iaţia g(>T. 
m1!Hut comhnte in ncelft.~i Iim" "i tre
mlrj cu trllŢJr? şi brtlcrii ilt drUI/1 SIne 
,fl'n11! ('llliZ/Îl/d illrlllllcullli pierderi crmsi
dt"'r'I7/'il p • 

Le, Grigono{lol, ].a Nord de Tiqhina, 
t;1npc/c gcflJlW1e el1t nimiât O u:lli1atc 
m(/i ml1re SOl' i(f;cjj, 

l,a Es/ de Tira.~pol, la o bazQ. aeriană 
stlI;ietică .w fost nimicite mai multe 
OI"I)(li!e intimice aflate pe pământ. In/re 
XiMru ,~i Prut pl'ccwn şi la Nord de Ifl,.,<ri 
RII~ii aII Între17/'itls e1'; mai multe a,tacuri 
ill::;(l (m fost respi.l1se înainte de a fi reU' 
şit să )'wlizeZe piitrunderi. 

Pe frontul mijlociu sovietele aduc re-
• .zcrtle nou: să umple goluri în urma pier~ 

dn-Hor sânqeraase t)'llferite în t17time~e 
srlpeamâni. După cum c(m.';raiă, d. Ditt~ 
mal', comeYltatorul oficial al Berlinului) 
arărătnrîi eroici a1 garni;;;oaneZor Ta.r· 
n()pol şi Kowel au contribu.it in foarte 
marepaTf6 nu· numai la consolidarea 
frontldui în Galiţia de Est., dar şi Zarea
li:;area 8'I(Cccselor defensi1:e. 

Deasmenea defensiva reuşită la Nis. 
tml inferior a contribuit httr'o măsură 
asemă;tâ/oare la consolidarea Situaţiei 
in "lectorul 8l/diC. 

In tot sectO'l'ul central domneşte calm 
Şi deocamdată nici nu se dau lu,pte im
portante în acer/.'ri:ă regiune. D. Dittm.ar 
w1J'bcŞf6 mai departe despre succe·'1e de
jCllsive importante ~i în regiunea Narva. 
unde mai nwlte diVizÎi de in/anterie au 
jost nimÎt:ite. 

In ace1a.~ timp Se constată însă că 
s(wictele fac pr€găti?'i .foarte mari pen
tru o ofetlsi1~ă de seară întinsă in SeCtO
rul nordiC, In regiu,ne~ Pskov şi mai ale~ 
ltz ESt de Os/row Se ob.~ervă nHl.siVe COtl-. 
centnlri de trupe Şi avl0(f.nele de TeC'U' 
l'!f)a,~teTe germa.ne amm,ţă şi alte 8emn~ 
'[J('nfrn pregătirea lmei ofensive mari. 

In lc'gr;/urrl cu, ult1mcZe evenimente 
din fronild de Est partcttorul de cuvânt 
aL ann(dei german.e sttbliniază Toluj 
fiminenr ce-l are aviaţia germa.nă, J:,~a iCI 
'P"rte nu. nnmai la propriU zisele lupte 
o)ueând acţiWLea injianteriei, dar bom
bardeaz-ă cu succes bazeZe de alimenta:
ţie ale frontu,lui inamic. Repetatek 
(Ltacur~ date contra centrelor KiefJ,. 
Kar08ten precum şi contra altar orGfe 
au dovedit că aviaţia germană, cu toot, 
afirm.aţiile controre ale aliGţi:lor di8PWIe 
inrii la, fronttll de Ef'It de unifăţi fHd"" 
'lire de at'trtţie. Prezenta bombardiP.re. 
k-r de raâ1 llmlJă sIa dOt'edit în repp'ţ(ff(' 
rânduri şi ceeace eSte foorle semnifica
lit', apărarea antiaeriană ,!Q'llielic.ă fi; ră
~ rămas inactivă fa,ţă de aceste atacuri 
'tle at'r~tiei germane. 

h,ietidi inca.rel II ,ttrundl IiDm, 
.vansate ala ger.ltlllor 

BERLIN, 20. (Rador) DNB: In legă. 
turi. fU luptele de pe frontul de est se 
comuni eă, că luptele în Crimeea sunt fI800 

racteriz.ate prin f<lptul că. sovietdc eaută I Pe frontul Central în r€'l='iunea Tarno· 
::ia pâ.trunda cU orwe jprtie in Hniile pol, luptele au foSt eri staţiona re şi mai 
avansate ale germanilor insă rării succes multe incercă.ri de incursiune ale inami
Toate ineere8.rile de pătrunf!eri au fost eului an fost respinse. In ~torul Brody 
oprite chiar in aceste PoZiţii înaintate. -Kowel, bol~evici au ataeat cu unitaţi 
Barajul germanoromân a ţinut piept tu- de batal\Qane. insă aU fost respinşi. La. 
turor ataeurilor inamiee încercate din sud-vest de Kowei unităţile de ~oc ger. 
direcţiile sud,est şi est, astfel ei aceste mane a.u recuoerit un nod feroviar şi aU 
atacuri au fost abandonate şi o altă re..'1pins conlraabcurile sovieticilor. Ziua 
nfensivă contra Sevastnpolului a fost şi noaptea aviaţia germani atara eoloa.
pornită din dire(·ţia nordieă. Şi al'easta nele de marş !li aerodromurile inamieu· 
a fost Însă respinsă. lui. precum !'Ii liniile de aprovizionare 

Infrângerea suferită de b(1J~evici eu spre front.. In regiunea mll!ştinelor Pri· 
prilejul încercărilor de'a trpce Nistrul in netl'luÎ, sovietieii adun in1:ănri nOUl, e-ari 
reogiunea Grig-o riopnl, Il fest deaseme· sunt rlea!'.emenea hărţuite, ge ll:viaţiR 
nea sângeT'oasă. -In Bucovina de est. tru' 'i!'ermartă. In 5ef'torul oorrlie, au fost 
peli! româno-germane au continu\'It eri ~em!'lfllate numai aJ't:l1ni iZolate de ""e 
eu eurăţirea. tert'Dltlui reeâştigat in zile c:; d(' l"c""noa.ştere fără nieLo importanţă 
anterioare clela inamic. densebită.· :/.: .. I 

('omunieatul remit" din' 18 şi 19 Apl'ili~ 
liliCFlU"Ş1.l, ;tU. (Rado!') LomaniJa- EliC1:R:&5TJ, 20. (Rador) Comanda.~ 

nu'nl,ul Utl l ... ~~nl~ Il! al Ula~l romane mentul de că,pde,nie al armat.e-j ('oniuni
I MlilUu(:a l~U ua...a ue .lO .. .,.VJ "le: .ul \..<rb 
hiJea wate alAl.:ur'le IRdlUl\:UIUJ daLe I'ă (~u dala de 19 Aprilie: PiJle.mke ata.-

l:\.JJHfa. <>'Ul'Ulili ue V"U Se\'a..swp'H au lo .... t ('uri soviet.it'e eontra ca.pului de pod Se
resplilst'. JJells{'mc,u'a la Nis\.rul imerior \'astupul şi pe Nistrul inft'>rior, aU fost 
mal multe ult:.er<.a.'J ale so\'ietidlol' de Il re!'jpinse, eauzând inamiculUi pÎ{\1'deri 
.ărgi capeiRle ue poti ale lor aU fost ză.. mari, mai ales în care de luptă. In Rasa .. 
dărnicite. La Hubosari a fost re-sPins un rabia mUlo('Îe şi VA Nord de Iaşi, nimic 
8!cae inamic. In linsat'abia mij,ode ni- imp-ortBJlt de semnalat. La se.e'torul Paş' 
mic important de semna\a\.. La Nord de ('ani inamirul a Înr:er<'.a,t dupA două ore 
Iaşi mai muiie atal'uri inamh',e datA eu .re pregatire putemid. de artilerie o a.c
ajutorul earelor de IUl,t.ă aJ ] fost. respinse th.nemaiintensărlera-unoastel.e e,are 
prin contraataNll·j re,uşite.ln restul tron. s fost deasemenea. respinsă.. La nord.est 
tl~lui nimj(, nnu de st'mnu1at, DeasuJtra de O<!lin au rost, Te.~\leerit,e o loNllitate !joi 
teritoriul Moldo,'ei au fost doborâ.te eri o pi,llure. Şi aci inamil'lIl a suferit pier" 
4 avioane inamice. deri {]p.stul de importante . 

Vedete rapide germane au atacat vase de răsboi britanice . 
BERLIN. 20. (Rador.) - Vedete ra

pide gel'maneau atacat noaptea trecută 

vase de războiu britanice. intre ele şi 

lovituri in plin. Apărarea puternică a 
marinei britanice nu a putut să opreas
că atacurile. Vedetele germane s'au re
intors numai cu stricăciuni neimpor

distrugătoare, înregistrând mai multe tante. 

AVIoane a..n, &o .. u.mer.caae doborUe In Ger.aala 
BERLIN, 20. (Rador.) - DNB: Cu 

toate că puternicele formaţii de avioane 
anglo-americane, I cari insolite fiind de 
un mare numar de avioane de vânătoare, 
au întreprins incursiunea lor in terito
riul Reiohului Îllaintânu până la capitală. 
sub scutul norilor, upă.rarea an tiaeria' 1 
nă germană a avut mult succes dobo
rând 40 avioane cu câte 4 motoare, iar 

alte doborâri nu-au fosi verificate până 
in prezent. 

Ahtrmă la I~ODdra 
LONDRA. DNB. - NOAPl'EA TRE· 

CUTA S'A DAT o ALARMĂ IN CAPI
T ALA ANGLIEI, DESPRE CARE IN· 
SA NU SE ŞTIE NICI UN DETALIU. 

A vl_ţia .uedezAa fortat o 
cetate abur ătoare sA aterl

zeze ia I .... ula Ma.mo 

STOCKHOLM. 20. (Rador,) - & 
auunţă oficial că aviaţia de vâ.natoarl 
SUedeză a forţat o cet'ţ.le zbură.toan 
americană la ateri.-;are d(.asup, a insule 
Malmo după ce avioanu1 străin a Viola!' 
sparţiul aerian al ţării. 

Noul ~.m.Ddant al fOt te'ar 
aliate expedlţ.e.are in h.orop. 

BUCURE..'3TI. S. p. p, transmjte; ~ , 
l1eralul \\'\andemberg a fost numit ro 
mandant adjunct al fortelor aerie-.m 
aliate expediţionare în Eui'opa. 

Violent bombardament 
asupra Frantei 

BUCUREŞTI. S. P. p. transmite: Du 
Pa.ris se anunţă că. 'În urma bombarda, 
ffi<?ntului din noaptea de Marţi spre 
Mi!:r,~uri efectuat de avioanele anglo· 
ameriCane asupra :F'llanţei, la ROUffi au 
fost înregistraţi 1800 de morţi. 

Catedrala dia ReDen este 
in Uăcări 

BUGURE..'5TI. S. p. P. transmitel 
Postul de radio Paris a difu7..at eri ştiret 
că în urma. ultimului bombaH'dament 
britanic catedrala. di.n Rouen este înci 
cuprinsă de flăcări. 

Tot al zeeelea soldat ameri. 
eall trebae să lie ueera 

WASHINGTON, 20. (Ep.) - Tot oeI dt 
al 10·1ea soldat din armata 8JnleI!'ieani va 
trebui si ·fie negru, Pentru moment rJt 
drapelul instelat servesc 9% negrii. Dupi 
O comunicare această proporţie va fi majo. 
rată la 10.4%. Jumătate din soldaţii negrii 
sunt intrebuinţ.aţi pe teren'lrile de operaţil 
de peste Ocean. 32% sunt În nemijlocita 
apropiere a frontului. 

Toat. persoaneÎe de pe teri. 
tornl RepRbli~ei fa5~jste -vor ' j 

li pedepaîte eu moartea dacă 
acţiuneazA cu partiz •• U 

Puternice formatiuni de bnmbardiere germane au at C t L d . Milano, M. (Ep,) Toate persoan€le a a on ra CIVile ~ militare de pe teritoriul repU' 
BERLIN, 20 (Rador), Pute>rnice for. dat din nou o alarrnă. antiaeriană la. blieei sociale fa.'lCiste vor fi pedept;ite 

maţinni de bombardiere germane, a<u Lon<ira. cu moartaa dacă participă la vre-<) ac· 
a't&cat eri din nou obi~~tive importante • ţiune de partizani. ACeastă lege a fost 
şi identificate eu pre('izie in l-apitaia. BI<.;(~UN. 20. (Ra<lor) D.NB. In legi- p'romulgată de cc.msiliul de miniştri la 
Angliei. Avioanele .germane au reuşit din tură. cU a.tal·.ul dat de a"iaţia gp.rmană propunerea. ministrulUi de războiU ita.· 
nou să indură în eroare apărarea anti· ftSl1lu·· ... Lonflrei DORptM treeută, se pre- l.an. Celelalte hotărâri ale consiliului 
aeria.nă britankă. şi in urma bumbarda- (~i7,ează la B~rlin ea put.emidle forma(;ii de miniştri prevăd pedcpse in lf ni pA· 
ll1entnlui an fost obsp.rvat~ fo('uri ~on~j~ fI~ bomhHrdi~re grele germant" eari aU nă la 1 milion de lire faţă de condm'ă· 
nerllbil~ Dupi cum anunţă. ser\'iriul brio luat parte la aCffit ata(' ŞL~HI indClplinit torii de intt'('prindefi şi indllstrii cari nu 
tanic de inrorma.ţiuni.noaptea trecută s'a misiunc>a lor eu un deplin succ.es şi au folOSeSC cu grijă materiile prime. 
•••••••• e ••••••••••• __ ..--... _ ............... , ••••••• e •• ee ......... ..... 
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