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că pun piciorul În Norvegia de Nord, Sovietele vor 
ocupa Întreaga peninsulă Scandinavică 

paritia toSăreinatului ea elaceri englez la Madrid. Mari t'xerciţii de apărare 
va ia '1'urcia. Se cere ca PalesUna sa fie de.chisă pentru emigrare. 

.,-vreilor. O.amua Roosevelt vrea Mei plece in Rusia ' 

po .. 2i.t.iCd 

transmite. 
" ... "" ... " .. ,.~ ~swncă sta uell.supra ,·u.~uro', 

IJlfLelW§Ll • cu acewl'tu cunstatan, 
aL ar. Lr<JobeLs, 11LtnLstrut propa
n.elcl1wUL, uLtmluL articoL tn re

"vas H.eich ' şi scrie in c(JjLhnuare 
~a ~, cobonrea adică penoac.: .• 

wure şi. dispariţta mantor im
a avut wtdeauna un motiv abzet

'Ş~ ae constatat. Asemenea ~emne se 
'a.ZI la unpenuL britanic, deoarece 

~ cun uu. cuntribuit ŞI cauzat ridl
ImpenuLUi, azi numai există. In 

, SjJmtullLi miLitar de odinioara sp.
" llIercenar a slabit puterile impenu
'britalHC astfel, că prăbuşirea impe' 

este inevitabHă. 
,~li(iridu-se în agonie, Anglia 'mai cau
iQ,dlstrugâ toate valoriLeinumicitor, 
şi CI. pne~eniloT săi din Europa, gă
SCUle cinice pentru această opera 

dtstrugere. Poate tot din motivele 
tStorice aceasta trebuie să fie 

deoarece prăbuşirea unui imperiu. 
proporţia. Angliei. trebuie să învede
pentru toată lumea, viciile precum 

'fsponsabilitatea, astfel că la prăbu
toată lumea îşi formează verdictul 
şi nu mai are sentimente de mită. 

plăteşte scump pentru prăbuşi
dar a pLătit secole scump 

enstenţa imperiului. In ultimele 
clipe, Anglia mai încercă o debar

, pe continent, noi suntem gata să o 
. UltimiLe decizii se apropie. 
t'(l vedea dacă Anglia este tare, des

. de tare, de a Lua parte la o luptă mo
pe care până azi aliaţii săi au 

t"l,II",I"~~'-O, Iarăşi istoria va decide şi toa
va ji martoră. Germania aşteap

;n linişte şi fără frică evenimenteLe. 
Anglia însă paharul responsabi-

, s'a. umpLut. -
X 

I BERLIN, 19. (Prin telefon,) - Presa 
saLută deosebit de cordiaL deLe

militară -romană sosită sub condu
d-lui gen. Creţoi' şi CI ataşatului 

roman dela Berlin d. Lt. cot 
Delegaţia va vizita ea-poziţia 
noastră". 

Ziclru! "Wiener Volksblatt" scrie: "Din 
a sosit o delegaţie miLitară străină 

a vizita marea expoziţie "Arma- I 
. Este vorba de oaspeţi 1'0-

un fapt care bucură deo..sebit pe 
IIWIg'l<1\t"'; căci so~daţii germani şi români 

La cot in ceLe mai grele lupte 
primejdiei ameninţătoare din 

H EL SIN K 1. 19. (RADOR). _ PRF,SA FIIII"'LANDEZĂ CONSTATA, 
CA SOVIETICll VOR PUNE S'I'APANlRE PE INTREAGA PE~h~SULA 
SCANDlNAVA, DACĂ REUŞJb'SC SA l'tJNĂ PICIORlJL IN NORVEGIA 
D~; NORD. NlJ~UREA UNUI REPREZENTAc~T DIPLOIUA'fIC AL l'oIOSCO~ 
VEI IN ISL.o\NDA, ARE IN ACF;LAŞI 'IUlP o lNSEMNATA'I'E POl.JTICĂ 
COv ĂRŞITOARE, DEOARECE MOSCOVA ORGANIZEAZA ASTI'EL lJN 
CI<}NTRU NOU D}~ ACTIVIT,t\'1'E IN A1'l,ANTIC, CU TOATE CONSJ:OC;lN-
ŢELE CUNOSCUTE DE INTREAGA ~tJMEA. • 

Insărcinatul CU afaceri al Angliei la Madrid a dispărut 
BUCUREŞTI, 19 - S.P .• transmite: I ~iadrid în direcţia BarOl'lona. Inci Dici 

Din Madrid se anunţă. ră ÎnsMcmatul pânâ 8<"UID:l, n'a sosit m capitala cata
('li afaef'ri britanÎl:.e, ministrll) p\oe.nipo- bnă.. El COnduce afaflt"riIe bri1anil'e din 
ttmţiar Yencken a (lispli.rut Ma.rţi diml- !\[.auriu, în absenţa lui Sir Samuel Hoa.-
neata. Acesta. a ple<'8t cu avionul dela re. . 

Sotia preşedintelui Roosevelt vrea sa plece in Rusia 
BUCIIREŞTI,19. - S.P,P. TRANS-I VELŢ ŞI-A EXPRIMAT DORll\'ŢA DE 

MITE: DIN STOCKHOLM SE AFLĂ, APLECA IN CURAND IN RUSIA SO-
CĂ SOŢIA PREŞEDINTELUI ROOSE- " \'lEneĂ. . 

Problema rulmenţilor cu bile din Suedia n'a fost rezolvată încă 
Bucureşti, 19. - S.P.P. transmite: 

După. cum anunţă agenţia Reuter. ata
ş;;.tul .comercia1 al legaţiei brifl.tanice de 
la Stockholm, d Viliori Karling fiind în
trebat, dacă ştirea după care s'ar fi gă-

sit Q oale mulţumitoare pentru toate 
partidele, in legătură CU exportul de 
t'dlmenJţi CU bile, suedezi, este adevărată, 
d-sa. a răspuns in mod. negativ. 

In Turcia se fac exerciţii de alarmă 
llueureşti, 18. - S.P.P. transmite: 

După cum se anunţă din Istambl.ll , zi
l~le acestea se va face la lstambul pri
rt~u1 exprciţiu de alannă antiaeriană. de 
zi. Acest exerciţiu nu va fi 8tllounţat di
raint<". Deoare<le la Istambu1 nu există 
adăposturi antiaerien~, trecătorii se 

vor strânge, la alarmă, in streziJ.e ln:gus
~e Şi vor aşate-pta încetarea a1armei. 

In noaptea spre Miercuri, s' a făeut 
la Am.kara primul exerciţiu de alarmă 
~ntiaerjană, In toate oraşele turCeŞti se 
t10r faCe astfel de exerciţii. 

o mare grevă muncitorească la Detroit 
nUCURECTI,19. s. P. P. transmite: ,Unite, s'a extins şi la UZinele Padka.rde, 

O tfok'gramă din lttladrid, anUnţă. că Brunk, lludson, Buik şi Chrysl6E'. 
greva muneitorUor din Detroit, Statele . - . 

Intrunirea parlamentului Turc 
-

ANKARA, 19. (Radar.) - Parlamen# 
tul ture s'a intrunit azi la o şedinţă, la 
care li luat parte şi primul rninistru. 
Ministru de externe d. Menemencioglu 
a făcut o expunere asupra politicei ex~ 

teme a Turciei. La ordiţtea de zi a fost 
şi reglementarea atribuţiunilor şefului 
de stat major turc în timp de pace şi 
ri~~· . 

.' Conferinţe ministeriale În Japonia 
TOKIO, 19. (Rador.) - Sub preşedin-\ a delibera despre situaţia generală şi de 

tia primului ministru japonez d. Tojo, a luat hotărîri în ceace priveşte mersul 
cei şase din urmă prim-miniştrii din Ja- războiului. Asemenea conferinţe se vor 
ponia s'au intrunit într'o conferinţă spre ţine la Tokio, lunar. : 

P'ROPRIET.A.Jt~ 8ocIietr .... N&ţiG-1 
Dală de J:ditari ti Arte SNa.e 
.DAOIA TRAIAIU." Sw,e. ,.~ -b .. _ .. T.11 •• 8, llL ... 11 Ir. 11/1311 

OON'l' ~ -

Regele 'aruk • ref Ulai sa partidpe II 
rularea 'Umului I.StaU.graQ"' 

CAIRO, 19. E. P. - Din Cairo se 
anunţă că regele Faruk ar fi refuzat să 
asiste la premiera filmului sovietic 
Stalingrad, care rulează în cel mai mare 
cinematograf din Cairo. Filmul a fost 
prezentat sub egida ambasadorului bri
tanic. 

Si pari. meniul portughez a desbltut 
probleme,_ externe 

LISABONA, 19. (Rador.) - Sub pre
şedenţia prim-ministrulUI Sala.zar, gu
vernul portughez a ţinut ieri o şedinţă 
importantă, in care toate problemele 
actuale ale politicei interne şi externe 
au fost amplu desbătute. 

(oEliniCillul dai dupA cOfl'erlr.t. 
sefilor Clomjn.olnelor 

BERLIN, 19. (Rador.) - Reuter anun· 
ţa, că la sfârşitul conferinţei duminioa· 
nelor s'a publicat o declaraţie care cu-
prinde următoarele trei puncte: . 

1. Primii miniştri ai dominioanelor 
au realizat un acord complect in ceeace 
priveşte chestiunile politice externe. 

2. Hotărîrea fermă de a continua şi 
termina războiul contra forţelor Je tira
nie şi opresiune. 

3. După eliberarea statelor aflatoare 
sub dominaţia germană şi japoneză se 
va da acestora Posibilitatea dio! i:l se ho
tărî liber in ceeace priveşte forma lor 
guvernamentală democratică. In acelaş 
timp conferinţa s'a înţeles in privinţa 
organizării unei instituţii internaţionale 
care va împiedeca in viitor izbucnirea 
unui război nou. 

fi •• cul da Nerd a. Europei este biR' 
orgllatlll pebtru apăr.rle 

BERLIN, 19. (Rador.) - După o in, 
specţie făcută de factori compt.tenţi, se 
constată la Berlin, că şi flancul de nord 
al Europei este bine organizat pentru 
apărare şi poate să facă faţă oricărei în
cercări de debarcare. Intreagă coastă 
nordică e prevăzută cu baterii puternice, 
ale căror rază de acţiune se întretaie şi 
cu ajutorul cărora orice apropiere ina
mică să poate lua sub foc, dela o dis
tanţă mare. In acelaşi timp instalaţiu
mIe de apărare sunt bine adăpostite şi 
nu pot fi scoase din acţiune nici cu cel 
mai ~uternic bombardament aerian. 

1100 prafesori uni.ersltarl din A •• ric. 
cir ca e,reU 51 fie Iisaii si emlgrll. 

In PaleSII •• 

STOCKHOLM. 19. (Radar.) - Se 
anu.nţă din Washington. că 1700 pTofe~ 
sori universitari din America au înain· 
tat preşedintelu.i Roosevelt un memoriu 
cerdnd ca PaLestina să fie deschisă pen
tru. emigrarea liberă a evreilor. urmând 
ca din. această . ţară să se tacă o ţară 
evreiască democratică şi liberă. 

şi au. împlinit in această luptă 
de eroism. cari vor fi scrise cu ti

de aur în cartea Istoriei. Odessa, 

...................... , .. , ... , ........ _._ ......•..........• _ ... _ ............ .. 
şi Stalingrad sunt campuriLe de 
ceZe mai insemnata, urtde 'frăţia 
germano-română a dat dovezile 
strălucite, so~datu~ român ară~ 
egal cama1'aduLui său german. 

1IU numai frontul de luptă, ci şi cel 
acasă îşi dovedeşte tăria. De săptă

de zile suferă România de teroarea 
anglo-americane. Poporul 1"0-

8tă însă tot aşa de neclintit, lucrând 
. ruine ca şi cel german, căci şi pa

lti este; vLuptă până la victorie". 
" , 

Canalul Mânecii 'va fi cel ,mai mare mormânt,d'acă se va Încerca acolo invazia 
BERLIN, 19. (Rador). - Mareşalul 

Jtpmmel, reintorcându·se dela inspecţia 
fvrtificatillor germa'lle de Pe coasta din 
Normandia, a eleclarat că illStalaţiile de 
apărare germane sunt guta să verse foc 
şi nimicire asupra ori cărei inoercări de 
d -bareare. Canalul Mânecii f6 fi cel 
mai mare mormânt al nnsselor dirt aa>st 
război, da.('.Ă englezii \~r risca incerc.a~ 
feainvaâei. 

In ac ~la.ş timp se comunicli. din sursă 
competentA că, oomaudamtul suprem al 
apărării coaste; Atlanticului, generalul 
Runsted(; aşt-.pti eu calmul deplin pre
gătirile şi inoorcă.rile inamicului de' a 
debarca pe COIltin"nt. Cu toate ci. are 
încredere deplină. în soldatul german şi 
cunoŞtinţa perfectă a putprb armatei 

~el el Du-~i 1'&ee llJ!zU §i §1je fAa,r • ...l:L.... ___ .... _._ .,. 

,- .. ..,\ 

tf'l bine, ci odată ce anglo-amricanii vor 
incerca debarcarea., ciocnirea va. fi fOarte 
sângeroasă şi dură. iar' lup~le de o in.
VerşlUlare extrem de violentă., Având in 
vedere insi Calităţile superioare ale 
soIdaţi1or germani. siguranta ooman~ 

damentului suprem german, ci încerca~ 
rea de invazie va fi respinsă. este pe 
det!l1u motivatit 



;. 
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iJAMUL~ O STRAVECHE A$EZ~RE ROMANEAScA ft 6 EnO" econom' 

. Prima cale l~r.tă din ţară H H 
la p&rtee. de &jl'Uoi & Jv.depb1i C&ra,ş, 

,la câ.teva sute de matri de iront.iera fos· 
.;;utui s(.&t Jugo.slav. etlte sit.u&t& comWla 
~ I::!Havooue ~ez.are român~ Şi 
~ pl1~eru.io ~tlon de reziS1Am::tă naţw" 
I aeJ.& dela. raacruoea oelor d.oui. hotare. 
1 Ceeaoe l:Să.natul infapşea.ză ia. ma.re, .ta.. ! un! reprezintă. in mic: bună atare ma
~ teriala şi 8ă.ricie de copii. 

Alături de Vă.:rădia, vatra daaiei A.:J. 
oi.dava şi llidia, alt ba.stio1l de organi. 
.za.re Şi viaţă. primordiala românească, 
_ Iamui poate fi socotit printre pri
mele noastre injghebări aooLale. 

t Răsfoind maldărul de documente al 

I 
d-luj profesor Romulus Pup~ UI1 d1at.inJI 
fi1.\ al a()€stui sa.t şi o mândrie a. prodru· 

r 
sW.ui intelectual bănăţean, oare de ani 

I de zile se stridueşte să injghebe2le o 
r monografie sistematică, aflăm IWJrari 
I de o preţiozitate rară. 

Comuna lam apare în documente prin 
anul 1335, când Carol Robert, 1nviDeul 
·românîlor dela Possada, dă desleg&!'e 
lUi magistf~r Thonka de ErsumbJ'B. fi 
Karasofw pentru toate excesele ce le-a 

/ făcut la Ia.m cU strângerea biruriior: 
\ "Si fortassis idem Thon:ka, in tenendo 
, el procurando, prediclas possesiones. et 
~ exhigendo e.xa.ociones expensarum pr& 
: didarnm, aliquos rerum dampouis gra
I D8.9Set et n ffecisset, v~1 ablaeione rerum 
: exeenssisset et affiixisset, illa omnia 
i suis et tlIis tem.ponbns facl.a sibi relaxas. 
• aet et condescendendo indtllSi~t. ])ta 
,quod sfui ilnputart a quoquam non. de
, heret .... " 

SUB DOMNIA GROFILOK 
Şi numărul documentelor latineşti re

feritoare la acest pământ mă.noa al viiJ 
Căra-şu1ui ereşte mereu, până cA.nd la 
1819 impreu.nă OU Muci.na, Iamul devi-

11le proprietatea grofului Ferdinand Er· 
no Bissingen von Ntppenburg, sub a că
rui stăpânire de un veac, iemenţii şl,.ao 
j)Urtat din greu amaruI şi vitregia sorţii. 
triind de pe o zi pe alta in trudă ,i ro-·...-...-··············1 

bie, la bunuJ p1&o a.l Vrem.e1D,L-Cilof şi gio. 
c()l'DOOilor unguri. 

PRIMA CALE FERATĂ DlN 
'fA&l 

In a.nul 1846 a'a Inceput construcţia 
li.n.iei ferate Oravlţa-1am-1a..senova.
B~erica-Albă.. Lucrările au fost intr& 
J.·upte intre anii 1848--00, din cauza. re
voluţiei... Linia a foSt desolUsă la 1854, 
pentru trenurile de marfă fi in 1856 
pentru traficul de persoane. 

EMANUIL OOJDU LA lAM 
In această. comună românească., frun

taşe în treout şi cu important rol in ad
BLAZON DE NOBLEŢE DACO. ministTa:ţie. ao trăit şi activat oâ.tva 
ROMANA timp trei mari personalitiţi: Simion 

MangiuO&, Moldov&D.
J 
tn'b~ullu1 Avram 

Iancu, refugiat dupa Infrâ.ngerea revo
luţiei din Ardeal,.ca primpretori, şi Em!l.~ 
ooll Gojdu, marele Mecenas al roonâ.ni~ 
lor subj'llbgaţi. ca adrministrator al ave
ri grofului din lam. 

ICOana bogaţiei pământului ",!În lam 
şi rodul sudorilor fierbinţi ale iobagilor 
valahi de pe, propria lor moşle întru. 
~pa somptuosul castel de ~ţă dfn 
inima satului, demolat in era sârbeasoă.. 
precum fi palatul măreţ a lui grof Tony 
de la marginea satului, căzut pradă 
flW.ri1or intr'o zi de Oriciun In preaj. 
ma nonhtt veac. 

Ia.mul de astizi, duplcmm I'e2IIlltă din 
cercetările d~lui prof. R. Pupu. repre
zintă a patra. vatră de sat. Pe a.ctuaJa. 
vatri au fost trei biseri<Oi: două sigure 
şi mra prob8ibill (ateetati ~ tradiţia 
orală)'. 

~ partea Priporullu1 «!dstl 1) eoUnă 
planta.tă mai alea C11 vii, aşezati pe Vi
cinte, 100 pe eaTe s'ao găsit nenumărate 
re1lmre romane, !ar tn ultimul tim'P o 
armă speciiia dacă. La .. Satul Yechiu'l 

se găsesc şi astăzi la ar&t porţion1 de 
drum pietruit, orientat spre Dunăre. 

O piatră funerară eu o figură simplă 
de om şi făra. inseriptfe, inele vechi mo. 
nete eU efigia lui Traian şi Con tantin cel 
Mare .lespezi de marmoră, arma.. dacă 
<,ioburile de oale etc. Sttnt tot atâte~ 
m.ă.rtnrt! cari. i~ vremuri de paee vor 
indemna ln să,pături arh~ologice dintre 
<'.ele mai fruetuoase. 

ŞI TRAGEDIA ISTORIEI ROMA. 
NF.-şTI IŞI OONTINUA MERSUL. .. 

Vin apoi anii grei ai ră2iboiului mon· 
dial, eâ.nd iemenţii se văd siliţi să. lupte 
!mp<)triv& fra"ţilor de acelaş sânge.Mulţi 
tnsă au treotit din la.gărele de prizonieri 
italieni sau ruseşti ca voluntari tn ar
mata română. dând dova.da. de un !na1t 
spirit de jertfă.. 

Unireoa ~a mare la. :ram s'a fă,cut abia 
la 6 Aprite 1942,. prin acord diplomatio 
ou guvernul jugoslav, pe ea1e de BclUmb. 

Aoeasti sătbătoare a foSt o zi de en
tuziasm delirnnt, expresia dorului mi
lenar de libertate româneasrn. 

Prof. Gh. Matei ........... -... -..... ~ ... -.-.-.-.-..... _ ......... .. 
Uumli," I dtJ ma; .1 "tf};,'~i t,g"aneea" 

Intr'o prezentare tehnică splendidă a· a Banatului. In intmo-rul revistei regd
apărut numărul de Mai al revistei coZe-
gulu.i nostru, d. NicoLae Ivan, ,.Ji'runcea". sim pe d. Ştefan Gomboşiu eu un pOf'-
i'lumăruL spori t la dublu aL paginilor a tret al poetului Torquato Tasso. D. PII
pe:-mis de data aceasta publicarea unor vel P. Belu face şi el Ula portret liric, 
Lucruri de respiraţie mai 'lungă fdrd a acele al .rcnitoruhd b4năţeaft Mircea 
dduna totuşi principiului de variaţie $erbănescu. O ,.evele~ este .chiţa.-r.
extremd in conţinut, căruia .. Fruncea" portaj Il dlui Puiu Maximilian, reddnd 
e credincioasă şi în al zecelea an de apa- cu humor un aspect tim~orean. Un ar
riţie. . ticoI de politic4 extemd ,emneazd eL 
Numărul ,e deschide cu un articol de Nic. Ivan, iar despre rolul educati~ al 

fond .. Comunism Bau Panslavism?" al sportului lene d. Teodor Şoşdşean.. 
ilustrului sociolog bănăţean d. dr. C. Literatura e reprezentată de d. DoreZ 
Grofşorean. Lui Iosif Vanciu îi consacr4 Drague,eu - povestea "R0'U4 vieţii" -
rânduri de emoţie rincer4 d. Ştefan d. Volbur4 Poian4 NdstuTaş _ poem 

IMPLINIREA UNEI NADEJDI ~I Gomboşiu. D-na Mia Marian Jale, tşi patrioticd - fi d. Petru Sfetca - tradu-
An aceus,â ruonca pe care f,Jm ded.ă- păswează "Colţul" ei in pagina întâia. ceri inedite din Umberto Saba.. 

cat-o at:'~a mceput mlClWt probLeme w- , ~u~ tAitlULI ... !?-asă, S.til şi Cultură" de An- Cronicele li notele IUnt utTem. de ba
caLe. ma VOl ocupa ast4zi atât cât imi~' Te\t • tl~m pubhcd un savant şi in.spi- gate fi variate. Ecoun1e sp6"ctacolelor 

, rtl eseu tmzând la o .. tT "':'_!JI • permtte spaţtut. despre noua lege a . VUlune 8' 18J.K.-..J. lU"t senza.ţlonale şi inedite. 
presei. 1 • •••••••• • • • • • •••• : ............ • • ••• :._ ... ~ 

Pentru. nici'un alt centru "'" tard re- f'LÂNGEM, DAR NU DESNĂDĂJDUIM organizarea presei nu " constituit o pro-
I b ~emă atat <te Importantă ca P~Atru Ti
~. ffl'foara, care din punct de vedere al zia
relor şi al pua Licaftunil.o-r: periodice. ,e 
Iituea.ză imediat aupC Bucureşti. 

Aceste zlare fi pubhC4ţluni au i ... 
mănunchiat în capitaLa l:1anat1A.lui '''' 
număr de gazetari. care .'au dedicat cu 
totu.L spi'/Wa$ei carieri ".C1'iIului gaz ... 
~Te8c. 

Era Jire8C deci C4 I1ceŞtia. C4re a\l. lup
tat zi de zi prin ,criaul lor pentru. toate 
categoriile sociale, infierând nedreptd. 
fiLe fi &punând cuvânt bun acolo unde 
găseau o faptă bună, Iă fi lUat '4 îneol
~ea8că în sufletele lor nddejdea unei 
vrem, cdnd se va găsi cineVCI sd .e g4",", 
deascd la situarea Lor ha ierarhia JOC1aUl,. 
pe o treaptă câştigatd prin jertfe fi 
muncă de fiecare zi, cu a.tât mai mult 
CU cat munCa gazetarului Tomân., d.14 
ceL mai mic până la cel mai maT •• & jon 
df::sfăşurată numai in cadrul maril()1O in
terese ale neamuLui. 

Astăzi acest vis' (& f08t f'ealizat. 
Conducătorii ţării aU ascultat glaiul 

gazetarUor fi le-Il dat legea caTe le tre
buia. Cuvintele nu pot &":..prima întreaga 
nocJ.$tră Tecunoştinţă. Această recunor
tinţă o vom concretiza în activitatea 
nocutră de astdzi inainte. Pân4 atuftd 
insd, gândul nodru. .e Indreapta, 'P""! 
mulţumire, către d-nii: consiliu minil--I 
teriat Mircea Grlgore,eu " Emil 

. Ciu.cearnt, preşedintele Sindicatului Zia
"iştilor din Bucureşti, eaTe aU fon pu",,
tOTii de cuvânt ai gazetarilor pe ldngtI 
conducătorii ţdrii şi cărora deci le dato
"ăm astăzi inco.drarea noo.!tră Intru" 
corp pTofesional bine definit. 

CONS'L JALES 

Odată CII IncăJcama hotarelor lI08IItnI aflate de trnpeM bolşevice " ~ 
IlIptelo~ de apăra.r!e pe teritoriul nostru Da. tfOll8I, • IMeput dureroua pribeg", a .fra
tflor dia B'OOOViDa, BMarabia fi Mo1doTa, spre meleagurile olteue ,1 băoă.~ p!l&
cum !fi In Ardealul liber. 

Am lăsat Ib ,.do1cea Buoovinl-" Put .. ; Su~ Rădi.uţ1., 8t1CfJ8ft, Drago
mima !f'1 In at1tea alte looari din a_oua Basarabie ş1 insorita Moldovă, - wevo
dale aşed.ri, l~ ele evlavie ft"f.fJ11'n' "de intArire spirituali, tu. vr.emart. de b&
jeJaJe ~ de In~. 

Am lămt acolo, Je.gi.nul oopDă1iel _ stre. pl.rinţl ,i ~ ~ tte pl.mlDtuJ, 
pspodi.rIa. biselb ,,1 clmltirul satuJul, prin ~ putere m1st:lcă, ea:re ..,.. a41I8 
~ ~ birumţa asupra tulmvr m,jmaşi1or. 

Am lMa.t acolo. agonisita -.el tradaI ee ~ fi &t&u. amintiri mre .. Jeep 
de loeurI ,1 de CI8JIIlenL ' 

Am plecat Insi, desI1piji de altare, ea tedre, biroari .. ~. ea neellntHa 111.
deJde el duhul lut ştelaa eeJ Ma.re r. Sfânt, alătari de eeI al Bă.trlnultd BogdaD. Inte
meetor de jari molda.vi.1ji al MUIJ8ti'!lllor din gropnl1a d~ dela 1tădăup. .. .,.,.. 
rldlea In vifor n8.pl'&!lf1ie In 1rontea .,.tIri lor omcll .. ~ strivi puterea Ct'10l' ClU'fl 

n neagA. pe DumneZ'tl1l, adudnd în 8(\hhnb, shI.J'bI. idolatră materiei. 
Nu fie poa.te ea lumina d. na lIp1IIbere tntun.erleul, te. dreptatea. să nu bsI. trImn

tAtoare • .tat..omJcllld dIn BOU pa.eea ti 1~ te. In !R10ete1e eelor ~ astlzl plln,;em. 
P1I.ns1Il anstru Mte expllBSia dUJ'ertt aare tI"a·nsfor:mă 8lIf1etele, făeA.ndu-le mal 

..... mal lubJtoa.l'e de &devii' şi dreptate. mat plt1'nn/M de slin1enJa Evangheliei. 
Nldejdea ~nI (le De stăpln<eŞte. ne di putere sA Dn ne poticnim sub grea

tata C!I'UefI " poft1'& npmrilor. ee tind sA ne oopl~~ el să e1'0dem ca târte 
III inviere !Ji d r e p t a te • ee,. • 8 1. ,. In 1. 
~ tn~1'e fiiii moa.rtM a ..mw,t lor noştri, pentru ,,.ap8.ral'M ţlrll. ftlfntre

gJ:re. aeamului ti mărirea Bisericii" n. este destul a.jutată de ruga. ,i prosternaft8 
--.trI1n fala 0ela:I Atotpu.tende. ' 

Despărţltl de wtl'lfl, ne purtăm amarui şi nostalgia în suflete. Avem insi ceni
tadiDea el "toată da;rea cea. bună. ti tot da raI desăvirşit. de SWJ este dela Părintele 
lamlun.". 

Am tftloqt pltn atitea Inoorcirt In de eorsul Istoriei noastre sburoumafle şi am 
hJIt blraltori. Vom bl1'Ul " la această Cj) titură a destinului n08trd tr&gie de popt)t' 

~* In .,aaIea tuturor răutăţilor", daci vom. vrede In milostevirea Cemlul ,i ÎIJ 

dl"eptatea. ea.1DJeI pentru e8h Inpt8.m. 
Jatl., tleoej eelor tare astizi pribegIm. ne S'Ilnt oobH 'nlăer'mai;1 t;d 5'\fJ.9re1e tndn· 

rerate. clar DU desoădăjdo.lJu .~ PI.r .. ORESTE G!IERASIlI 

-
2S Mal 

%S Mal 
- lA Şcoala de v1ticulturi din 

Călngăreaacă jud. Prahwa, p':!ntru 
zarea in loturi a 50.000 litri vin din 
oolta anului 194s,. fiecare lot de 
25.000 litri. 

Re er'o,' 
- Legea Nr. 259 pentru -v......,.."'Itlli 

arl. 2, 3 fi 4 din D~et.u1-Lege 
sta:bihrea dobânzilor şi înlăturarea 
matei, publicat in Monitvrul Oficial. 
102 din 5 Maiu 1938. (Monit. Of. 
107 din 8 Mai 1944. 

- Legea Nr. 260 pentru BllimerllllP.,. 

pa t1mpul stării de ră.zboi a. " ... ""'41 .... T 

tăţii depunerli jurământului 
garii de funeţionari. (Mioni1orul. 
Nr. 107 -944). 

- Legea Nr. 261 pentru .u.r.,,'un."iWtl. 

ar'!:. 17 din legea. Nr. 106, 
Monitorul Oficial Nr. 47 aIn 2.) 
rie 194,3. Hu.ilierea eor. ',:-aetelol 
fllrnituri. (Mon1 tor al 0:.: N r. 108 dlt 
Ma11944). 

- Legea Nr. 26S pentru Ta 
eoDrenţhmfii autentif'imtă de ~ 
Naţională 8. României SUb Nr. 2ti 
21 Aipri1ie 1944, relat~vă la HC(JIJ)el'll:!l1 
cheltuielilor excepţiOnale ~~S1tate 
duoorea războiului. (Moni'toru1 
Nr. 109 dlin 11 Ma! 1941). 

M, ........ ·• I.'_.IAI'I 

- ~Grozit" s. P. :A. ,'I1mişoara. 
ţine adunarea genez:ali ~rdinară .in 
de 22 Mai 1944-

- Convocări. Moara Mare TiJnÎş(lmi 
ni S. p. A. Timişoara, .. convocat 
rea generală ordinară Pfl ~ua de 23 
1944. . 

- U1a-Demed. Comerţ engr08 de 
dica.mente şi laborator de· produse 
mioo-farmaceutioe Soo.. an. din 
şoara va ţine adUD&Z'e& generali 
nară fn .ziua de 18 Iunie 1944. 
scial 9 mili()8Il.e lei. Fonduri de 
3,704.766 pIua 380.504 lei, Pierdert 
1943 tota.l 326.598 lei. 

- Consiliul de PavooaJ a eUlD·pinIl 
restaurantul ,,(la.zlno'" din ,DG,ur.UIlI' •• 

Iane. Consiliul de Miniştri a aUtc)f1Ioţ11 
Consiniulal de Patrona.j al OperelOr 
ciaJe, .. cumpere dela dl. SigiSIIUJD! 
Gotill, ooncesicmarul restaura.ntulm 
" Ca zf:n o .. din Băile 
1& preţul de 12 milioane lei. tntregul 
Venta.T ~er ti ft8elă) al 
restaura:nt.. 

8. B. ~ 
StabllimeDtlele Ecou.. ale Munia. ,,",-~I 

B. P. o. 
EXPLOATAREA BAIA ŞI PLAJA 

Sa aduoe 1& CUll.OŞtinţă Onoar. P1ibIie 
Plaja din Circ. II. !le va dese-lude în 
de 21 Maiu 1944, iar Ba.:ia din Circ.!. in 
de 1 IUllie 1944. 

Atlt Plaja cA.t !IIi Baia. sti la 
Onor. public Iiil.mc dela orele 7,30 
la 19,30 • 

Tarifele: 
Plaja Circ. fi. 

1. Intrare generată Lei 
2, Abonamente funcţionari 

publici Şi stuclenţi, 30 bi-
lete â. 40 lei Lei 

3. Abonamente Primărie şi 
Regii 30 bilete a 31S lei Lei 

Baia din Circ. 1 : 
1. Intrare generali Lei 
2. Intrare generală ·eopi·j . 

până Ia 18 ani Lei 
Directorul Regi.ei : 

Dr. E. LOICHIŢ A 
G!'ll1ducătorul Exnl. Baia şi 
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refugiaţilor 

~ NIOOLAE, ftriginar din' 
, :retngiat in oomuna Iarmata 366, 

..,Toront6l, ea.ută pe !rateI" său 
..... ~ .... loD. flochîst o. f. r .. 
~ GRIGOB;E, OE'.Îcqjn8l' <fin mmu
,.tneşti. jmL Botoş.a.n1. refugiat In 

Jaml8.ta 366. jind. Tim.io}-Torontal, 

pe &lsna IOD. Gâscă, dela Lieeul 0.. 
lIa lafi ti pe Vasile Ion ~, dela 

1IIl1tlillill8l;al Sardo--maPlOl' din I8.fi,. 
!IOkL }Ja.Ida.I'e' Gh. din reg. oi Art. din 

JDilit&1' 129,.,imişoa.ra, roagă pe cei 
, aeva despre- ma!n9. sa, so1ia, fl'aţi şi 
eiJ JllWlţe la lipita!. 

.. Sefg. PJeşeaa Octavian din bat. 3 Reg. 
. Sl'biu. işi cauti părinţii ţii Pte notarul, 

Ursulici ~ CMtac-he Serpicarul. 
BUUJll Joaa funcţionar C. F. R. din 
refugiat in oom.. Viile larmata Nr. 126 
TiJni.Ş-Toronta1, işicaută. fica Adriana 

invăţă.toare la grădina d;e copii din 
Fundu Ră.căciuni jud. Bacău. 

NicclIllU Petru desenator la secţia L. 
C. r. R. Timişoara, refugiat din Ohişi
l'&"Jt& pe dna Ma.rgareta Gorbă.nescu. 

Grigora~ ţi Emil Grigo"" eu fiul 
din ~i, Str. Cu reI ari 6 ti Puiu 

comisar dela poliţia Stefăn~ti cu 
1n,i,ţătoare din corn. Stefăne-şti jud. 

J{nWIIIat1lchi Ta.Dml'a de 30 ani ~ !iea 
de 6 W. EWa.cuate din Chiş:ineu. fiind 

~i"lllW'l' • ..uj' tn ziua de oi Aprilie, sunt eă.u~ 
80ţ ~ tată AleKle K:raiInatuchi.. din 

Tolvadia Nor. 435 jud. TimUj-Toronta1. 

Ciredin Şerhran refugiat in cont. Ce
veohi jId. Timiş-Torontal, caută pe 

. Gh. Ursa.chi din Sucea.va. 
Oltea Blându elevă n'If'n~ată In com. 

Vee.hi jud. Tim~TOl"ontal, caută 
·L.t",,jt>nt,,. llile Hodel din Cernăuţi. 

Huzum din Iaşi, mfugia.t la Ti
magazia de mă.rfrJ.ri e. f. t., roagă 

ui şcolar din :sa.că:u să-i ccm'l1mi
se află fi~ sa. Adriana HU%UM in

_ ...... - în com. Fnnda. Răcăciuni, jud. 

• Ct'etu. ' re1'r1giată din ra".r, ear· 
, Nicolina. 'Str. Gh:eorg'hiu 26. sblhilită 

Şandra, No. 388, jUd. Tiln.'iş
caută pe Lenuţa Creţu • fostă. 

. ,Şcoalci M1m<:a IaşuluiJ1 • 

~p. pralea Pa.-rel din spitalul z. 1. 
517 Timişoara, iI;ri. C&"'ltă. familia Ioan 

·1~flII,~.iaD ~ Ioana din corn. 'IUni,ăFi jutd. 

a..'iÎloi ştefa.n din C-ernăuţi. refugiat 
Sânnicola.ul Mare, jud, Ti.miş-To
eaută pe ,gardia.nu1 public Vasi!oi 

,kk' ,~ • ~ 

Grigore. din eomrma. şte:Eăn~ti. 
Bo~ni, refugiat 1n eom,una IannatB 
366, jud. Timiş-Tol'ontal, la familia. 

Margareta:. MUtă pe Elena Ion 
dela Li~t Ortodox din 1a!il ;rl ~ 
lon Gâd diela ~ntul SUl'do

_~1Iti10l' din. Iaşi, ambii o:rigjnari din eomu
~M.eŞti-Bo1xJşani. 

PROVINCIALI ! 

Venind la 
Timişoarlt, descindeti la ' 
HOTELUL DE lUX 

," 

=: ·SA VOV « 
060,~ Bdul Regele Mihai 1 No. 1 

4O,r Confort modern. Serviciu 
prompt şi conştiincios 

~,~ T eJefon: 38-40 

.DAOIA 

Inspectia d-Iui MinistrlJ 
Nemoianu 

al 
la 

Agriculturii 
Timişoara· 

Dr. Petru 

Expaaerea .Uuaţiilor agricole, .iI"iee~ zootehniee -de către In.peetorll te" 
Pruble •• t .... ţ ... aat.I.1 agricoli. U ••• t. Adueerea taaărilor din ţln.turl 

In ziua ae 17 Maiu eri. ora 10, Il avut 
loc la Inspectoratul Regional Agricol din 
TiJ:xlWJara.. consfătuirea dlui Ministru 
dr. Petru Nemoianu, eu exponenţii agri
cuI turei bănăţene. 

OI Ministro. a fost însoţit de ditre dl 
prof. Călniceanu, secretar general la 
Ministerul Agricultureî, dl secretar ge
neral Pavalache dela Direcţiunea Padu
rilor, dI director Nedelcovict, dl Leicu 
dela Direcţitmea Pndurilor, dl Popovici, 
sub-administratorul C. A. P. S., di di~ 
rector de cabinet, dl inspector dr. Ion 
Luca Ciomac, dela învăţământul agricol 
din Transilvania; dea semeni au mai luat 
parte la consfătuire d-nă: prof. univ. 
Mihail Şerban. fost Ministru al AgriC}ll~ 
tUrii praf. univ. Ion Saf ta. decan, prof. 
univ. Const. Martinovici, insp. Bogdan. 
şeful Inspectoratului Regional Agricol 
Timişoara, insp. general Ion Caraminu, 
şeful Inspectoratului Silvic, insp. gene
ral Haşaş, dela Inspectoratul Zootehnic, 
Petru Pa\Tel, preşedintele Camerei Agri
cole, ing. D. Munteanu, dr. Ion Martin, 
directorul Camerei şi dl Yic~r: Surla§.iu, 
subdirectorul Camerei.. , ,~A\>.li""{I,:~"".' 

'napoiate, ta Ba •• t. 
~supr8 situaţiei agricole din Intreg 

Inspectoratul di insp. Bogdan arată că 
nu s'au putut reallza suprafeţele im
puse pentru sămănarea cu tloarea soare
lui, pentru motivul că abia acum incepe 
să sosească ~mânţa căndcampania de 
primavară este deja încheiată. 
, DL inspectOT veterinar Haşaş arată Si

tuaţia sanitară veterinară a Regionalei 
zootehnice. Din expunere rezultă că ca
zurile de epizotii sunt foarte reduse. Ac
centuîază totuşi asupra lipsei de seruri 
şi yaccinuri şi roaga pe dl Ministru să 
intervină ca pia\a banatului sa fie apro
yizionată in special pentru seroviruliia-
J,"ea porcilor. . 

Dl Ministru îndeamnă toate forurile 
competente din regiune pentru mărirea 
stocului de animale şi în special al potci .. 
lor, pentru a putea face taţă cerinţelor 
impuse de situaţia grea provenită în m:
ma ultimelor evenimente. 

Dt ing. D. Munteanu arată situaţia 
silvică a judeţului. din care reese că 
judeţul Timiş-TOlontal,nu are decât 610 
,teren cultivat cu păduri Expunând pla
nul şi realizările d-sale de până ~u.m. 
reese că dacă se continuă pe acel aş plan, EXPUNEREA ,INSPECTdRJLOR 

PENDINŢI DE MlNIST~RUL ~_~ 
AGRICULTUREI 

, I in 10 ani se va putea mari sUErafaţa 
împădurită a judeţului la 12%. 

."'Jf.,.r,: ........ ~~ Planul expus a fost apreciat de d1 Mi-
Dl Ministru dr. Petru Nemolanu ce- nistru, care îndeamnă SerViciul SUvic 

plin mulţwnit de cele văzute pe w:um Judeţean să continue şi cu mai mare 
până la Timişoara. s'a interesat apoi de asidui tate campania de imp'ădurire ~n
situaţia agricolă din judep.ll Timii· ~epută acum 2 ani. . 
Torontal. Dl insp. gen. Ion Caramintt. şeful In-

D! inspector Bogdan, şeful Inspecta- spectoratului Sih.ric din Timi~oara. P-X'a
ratului ~egional Agricol din Timişoar~ :tă starea silvică din regiunea d~sale pre~ 
arată inainte de a incepe expunerea si~ cum şi cantitatea de materiale tăiate 
htaţiei agricole greutăţ..ile pentru procu- pii.nă în prezent. 
rarea de carburanţi in special în timpul . PROBLEMA INVĂŢĂMANTULUI 
de faţă când din cauza impuţinării vite- AGRICOL IN BJ\NAT 
lor de tracţiune chestiunea a devenit In continuare dl Ministru dr. Ne~ 
acută. ', ..... l'ti'"'~,\'''". ·"-"",,~,l""'~'t"'''"''''·· moianu se interesează despre problema 
i... ... ,..-.--:-,.-.-•• ~ •• -~,~~411!~.,....~~~_ .... ~ ••••• _.,~ ••• 

!nvătămânrului l'gricol inferior, diJl fAIr.. 
deal şi Banat. , 

DZ eona.. d1'. lOR Luca C'WfJ14c. insp~ 
toruI general al invăţământului agriaJI 
din Transilvania, arată felul lk ~ 
zare al acestor, şcoli. 

Dl Ministru cere d-lui Cir. Cloma:c, III 
concretizeze În scris propun~ făcute. 
La discuţia asupra organizării invită
mântului superior agricol. iau ~ 
d-nii prof. umv. Mihai Şerban. decaD 
Safta, prof. Martinovici. D1 Ministru • 
insistat în special asupra pregătirei prae
bce a noilor ingineri,accentuând in spe
cial asupra cunoaşterii' vieţii agricul1:ofi.. 
lor, mijlocii şi micii; ai căror indrumătod 
tehnici trebue să fie, având in ,vedert 
că grosul populaţiei fI formează miCII 
şi proprietatea mijlocie. Standardul d4 
viaţă al acestora trebue ridicat. In eo&t 
tinuare di Ministru propune, să se fac. 
schimb intre agricultori.. Să se aducă 
din regiunile cu agricultura mai in&
poiată tineri de 18-20 ani in regiu
nea Banatului. Tinerii veniţi vor pute. 
să vadă astfel felul de organizare al n .. , 
ploatării agriCOle a unui mie ~ 
sau mijlodu. . 
, §edinţ,a se ridică la ora 13. 

- INSPECTAREA HERGHELIEI DELA 
pADURENI ŞI A ŞCOALEI DE 

, AGRICULTURA DIN CIACOVA 
După consfătuire dl Ministru eu suita 

a yiz.itat herghelia Păduren4 unde dl de. 
medic :veterinar, consilier Ion Stratul, • 
prezenta.t d-lui Ministru materialul 
cabalin "Niunius" arătând calităţile: 
acestei rase, care $e potriveşte mai bUle 
rcgiunei Banatului. - ~ 

D1 dr. Stratul a arătat pe teren iD
f1uenţa hergheliei asupra creşterii ca.lu--' 
lui din judeţ, accentuând in special asu
pra rezultatelor obţinute la Sindicatul 
de creşterea calului ,,Nionius" din JebeI. 

Comunicat dat de· Prefectura judetului Timiş -Torontal :nd:::a~S~.cele mai frumoase ieP.8 
Lacuitortlhti Birckcn.heuer Nicolae, din eari axată O' ~ltn lllkiliegerea. timpurilor ~ RezuJta..tul muncii Ciepuse de dl ar. 

Jimbolia, Str. MopIor NT. 1, i s'au di'eSat caI1 le trăim.. '. " , Stratul In cei 22 de ani de pcti'o1itate Il 
acte d1; dare In judecată de către Oi. Pretor loese în. relief r~pte d~ o pilduitoore Şi sa. face cinste • 
al PIăşii Jimboli&,. Sev!er Hălm.ăgeBlUl, pen- mal'ii,;;ană. caritate a locuitor.-Jlui H~ , Dela. Pădure ni ffi M'mis&u 8. plecat la 
U'U faptul că a oontravenit n~lor relati- ~atei din Jimbolia ,str. Mainz N,. 75, c:u-e Şcoala de ~g1':icultW"ă cU1l Ciaco1Ja. un-
:ve 1'8. cartJr..tirea evueullţilo!'. .• .. pe lângă că, a pus la di.~ziţia unei familii de dl director al Şcoalei ing. insp. gen. 

. Numitului, d. i s'au reo'bi2iţionat g ca· de evacu.aţ.i de 7 persoane casa eu. tot mobl- GlL Chel:men. a a~ătat situaţia şcolii la 
mere pentru o famiJie eompusii din 9 per- liero1; el tnsuşI fiind sărac şi a'V~ o f~. ~luare In 1933 ~,rezulta~le ob~ute 
soan~, a 1".18 18. dispoziţia. acestot<1 numai '1 lie numeroasi, dar le mai dă ;Ii .::râ.nca~ la .In decurs de 11 arul n~arul elevllort· 
cameră, ditt cat'e 8. avut grija 88 ~tă m~ maf:'l!l lu:!. iar propTietăreasa a !m~t fi etc. ., , .,. ; .. 
bilieml, lii:sâ.nd ea pe .:ktJă paturi WIIilii ~ opălat cOPiii veniţi' aprorupe goL. ,. l' Dl Mimstru a r,Amas Ioa~, m~lţur:llll 
fără Ji;Ljeriot, fntr'o mizerie tt. ued.~1 să Sa~cile aduse de familia lIepp Matei d.e prog;resele realizate ~pr.ec?nd lD ~ 
~aI1I).a 9, ~~~oa.ne. ,': -:":":;':4',~~, c~ ~. SUnt mari, dar noe.închlrnit de mare este dra- Clal acţiune~ pl'o~agand~~ a ŞCOlil in,' 

MIcimea de suflet Il ~tui foarte bine gootea:,i ~noştinţa ~lo1" tngrlj.lt.t ca ~ a coIn:unele din:pre~ ~da stocul. de, 
iustă:rit cetăţean fa-ţă. de Mi loviţi. de 80&1"- 11 \)astră , fnpt pentru care li a<luecm deo.oe- bovme. _ porcu:e Şl v,cuVltatea exper ... 
ti, se t:\"iden.ţia.ză şi mai ~r dl.u fa,.ptul cA, bite laude Şi mUltţumirl, citânodu-l ea un mientala .desfaŞu.raf.:ă ~e, dl Chele~ 
in tot restul clădirii. '&'ftIa tn tleeare eameri vrednic aemplll, ' ' .• _ ~ .", care a c,relat 2 so:ul'l nOI de grâu.. . 
<:-M-c 3-1. llatu..-l, cu aâ.w 2 ~ 3 râ.n4UJ:1i de In aeela.ş timp, ~.~_u,:,ent'{'alde lYl"llfum.iri e DI Mmistru a ln0J2ta, la ~la ~ 
pl&pom.e ~ perini, ba. chia:r b8la era mobi- D-lui ~tor Se.;er HăJmăg.ea.nu, ea,n" Il 1nat l~~ (le 1"8 Maiu eri. le. ora n (1_,.' 
Ia.tă tn c:hipul aeestt... dar d'iu be1şug::1l In sub a lU1 ocrnbre, pe,ntrn 'â ~ ('~e !;Ci edn. . , ,. ' • 
C'arc trfti:'Şt~ din plin nu a lăsat o micii ..... 1·. ea pe fetiţa Sta o' hi Victoria eV'a- a: plecat în eontinuaI:e& mspecţn)or lD 

r- '_. n .lev.sc .' • judeţul Hunedoara.. -
~ ~tru alÎllarea sufainţelor e~l()~ pai- t!lu~ta dtn TransnlSU'la, care ŞI-a. I>lerdnt ' , 
begi. " ,:1...... ambii părinţ1şî 2 !ţUrori C"l ocazia bom'be.r- - ,·"""w .. " 'DOREt! DR:AGUESCU' ': 

P.a lângă Jj"ea~psa: :ee., va prUrll, m~rită danrenhlhti tero'rist amlpt"a Capitaki am ~ "'~ ...... -. ~ .... ~., 

~l C\1~ -- omenia t:~r ~~;_ ;I:e ~6 Aprilie a. c., '::r~'~:~':.: O . mare gala" de box~ 

'Cinema 

CAPITOL' 

o capodoperă 
a~ st&giOJJei 

gf'.l"JD:a,Qe ., 

lI:ttro IntNpN' 
tan~ 
onDDArl 

~ J~ _~ l!i.lt4)Jij:;;S"';~.u '!I'mH' 

Cel mai mare &leain:aw4; 8pOI'ăv al Jiioi ' 
se pare ci eete Insă !'.ala ~ ~ eare _. 
&vea loc in Palatul CIl1t!!ral. ~ lnc~, 

J dela orele 17.. . 
Ca ~astă ofll8.ZÎe Se '" disptlt& la 

mateh interelub U. D. Reşiţa--ChinezuJ 
CAMT, programul de amatori. fiind COJll-' 
plectat cu un match profesionist Petre 
Pop" eampiOD.11l României la categoria 
grea - Pavel Menţel, eampronu1 amator 
la aeeiaŞi categorie. ' 

Campionul amator' a Intrunit toate su
fragille presei din Capitală. eu ooazia fi- . 
11.'l1ci, când eereuril'e speci~11ste din Bu. 
cnrf'f.lti i-au elogiat calităţile şi eunoştin-', 
ţele. Cei douj campioni se întâlnesc pe , 
distanţa dle5 reprize. Un alt match i'ote .. ' 
'resant va. fl eel d'intre profesionistul F. 
Brii~r şi' Popovi~j Bogdnn, in limitele' 
C'll.tegorÎ<>i semigrea., tot pe I'in~i roprize. ' 

Aeeste două intâlniri vor mai' (!Om-' 

plaetate eu Inci al~ ~R!!e Partide in cari . 
vor fi opuşi eei mq; btmli reşiţe!'lei, celor' 

~ Jf.!!tPpy,*~;g!~~!!?'l5"sDsees!~~~ ~~a~~: -4' 



.40 
~ on.. .. :... ~ 

; .!a.. .... 

-. ~ 

\ 

I 

'.' 

Par. 4, .. ~ 

,restlhita. d~ •• JI'b~ 

Un film 
iluziilor 

care intrege,te o moştenire din cartea 
uitate ,i o afirmare ~edico-pedagogică 

.CALEIDOS 
SA.MBATA, 20 MAI 1944 

1 .. ,..hen n"' ..... "·- 10'" "Rde p-.. o ..... rel... ....:.~d 1..-+ 1- ......... pnn' .. ul.............. "-ulta.n~ d f" ~ 1 . Kalman, Piaţa Avram Iancu. 
. • ............ -~-. v'" - ~ ..... 'OG .. ..._. Uiti, .. Ult\, " ""'"'~ -'" ~e pro esoru In ",,,te cu d. Gro7na, Ghinaciu Str M~ ~ t-. f)8 ' 

~ .. e samt mai aproape de înăltimile al· vocea. profesorului sau lllcrâ.nd asiduu in ?ITectoru~ şcoalei " cu părintele Lugojan Farmaci~ per~an::7~~Msi, . 
:b"trt: ţl.le ce",'ui,. aci. intr'o ambia.nţă 'ateliere. ea bltr'un stup enorm de ~ton ar~ l~e~tor şco.l.ar, au tLmpl~t l~cunel~ I Calea A. Vlaicu 60 . .rJ.UlIDniI!JIII' 
·"ide&Lă pen'", reculege1't!. oa:rbele insti- mat, rmde nu mtri şi nu 100, decât prof<so- unel mstrucţu perfecte. mamjestandu-şl • 
Ju,ruh.t.i îşi tTăese Anim« ca in11ezibilităţ, ru, gâtuiţ[ de emoţie Şi de gIelleroasele in· prezenţa cu preţul demnităţii projeaoro- DUMIN'ECA, 21 MAI 1944 
crrhaice. tenţii ale unor eleve, cari fi 1"eouno~ pe le medico-pedagogice şi cu instinctul F"'d Str 'E . • 

Aci ammtirile materializata 'de viI· fiecare du'pă glas ~ după mers. .nefal.sificat de OCTotitori. o.es. mmesc:n 21-23 
. ~I gâ.mlurilor fteCU1'lOscute ROuă. Marea strguinţi lucrativ' depusă tu Acest capitol pe care l-am simţit cu Wotsah, ~a-vis cu gara CFR, 
şi pe ceTele interp1'etăm cu născociri toate eforţirile de căt~ profesori, !lCeSte cdevărat. Be 8eparcl cu mult de victţa aci-

,jDbuIoase, plutifl.d pe mările fără de epizode, ratificabe de reaJ.!tă.ţi, sunt penna- d 1 
"j";rş;t ale ;4o>t"nericului. cie de.<>ni"'ă pe ulată a manifestu ui uman. şi le termi-e.... •. ~ ... ~r- ncte trJ. meniri de a emancî!l& aceste fete, ă t • . d . , ~ f 1 
..... '/Ht""""tate, cu iluzii inutil auto .. matiza- n cu B rangerl e mlmll pentru ete e 
..... "'Y -r ore ... impun prin fa.nteaii pline de gust şi d • 
te, cu <lepăMri co-m.prehemive. Ci lume. de -.arprPe. estinulul şi cu imaginea omului pus in 
care îşi pUinge dihu,l Jări caracter Ilo- loc de mare tăspunde10e in disciplina. 
,.al, o luTRoet eare pare adormită. ca i" Iată le ce socotim o implin!re (le nt- fix(Jtă de 'dinamica afirmărilor medico-

, be.m« umu preludiu. de ceoc"lipt. ,fii Eerioritate, aceasta robustă activitate, cu . pedagogice. B. VIOREANU 

8 vitalitate, care se proecteazl 
CII zvonul faptelor 

, 

Această casă. pe ~ o eoaducI ti.. ana .. 
ma. dit'OO·toN1 :inStitutu1w, ... ~ 
miAgătere a &<leStOr fSlei. dMuoftenibe .:.. 
soarti şi ampnli lOC' epmaj rJAde iti cinti 
ti .. aUD-ti dUf\eri1e. 

Viziti.n4 __ el. Gram& & ~t ai ne 
tălmăcească destinul pe C8l!8 fi-l poartl 
aezste femei. mtre alţe~ 1)..M be4 .pua ur· 
.mătoal'ele~ Vitalitatea. Wtuşi mai pvtel' .. 
nIcă. - spunea prietenul ~t:n. - ti &e 
]lroeet.."lHi ea &VOII.:I faptelor. PubmDe, 
umilint,elt\ ca.pltuliri.1e, IOa. MInt $lgllale, 
toate sunt răscmnplnlte ~ A~ 
fete desmoşte1l1te de '!'J06I'tJ. 'Simt 4!6 " lIOl 
căldura din trup. sAdgel& propU;at III. ar
kre şi 4logo:rula trupuhl~ pe e&ft t:NRte 
să-I hrfl.n~d Şi să-i ~ 

Munca, invăţMndntele captate m. ore}e de 
studiu răscumpărli truda ce O depun, triin
(b..şi viaţa tinăl"eţea şi bătrâneţe&. ltulftal . . 
pentru S'illetul lor, fără să. 1Ie &. d\Dlate 
gindurile de viatA ~mor de din-eolo de 
ziduri. de dilleo1o, und~ sisbemlll social 'ţi( 
poartă svârcolirlle eit"Cumstante. 

Mama! O leneroasă eroare 
Mama lor cea 'bună este inlJtitlltul. .A.ci 

au creecut alintate do&r de liniştea uepriJ1ă,. 
rută de atrJdiu., unde numai Y<X:e& profeeo. 
ralui. se aude ti cumintenia. oare mteroep. 
tee:ză glasl.Ll Gm\W.ti <lei. Ilatedri ••• fi. apoi 
in ateijere, u~. dnlg'ostea 1'01' .a.vin.ti 
s'a convertit tn hărnicia mâ.inilor. Pu.lo
were, ciorapi.. perii, 'scaune 1mpletite ~in 
ratie eClc.... toate acest.- deopOtrivă 
arogi un ca.t"&<lbel" me!l&lliaat, totr.141 6e oal .. 
di .inaoţire a UJlei d.ru.meţăi reor-tiw. ei.cl 
,d &t putea fe.c. &ltteva dia mom_t. C't Jl&. 
i mina IKl1.Unpă a oobiJţ)r 1. ~ 
I l'l.lml11 ~ta btoettA *4l. prîY61itte 
i dezolantă, c&nd dUi~ ~ rt6fII1-

j 
:nlltl itI~giAtri.ttdu .. ~Il g 1DOft1t!.:ir6 111 t!Il'. 
tea ilu.tilor uitate. 

I 15i"1& • 0Il f.i Aoa.tM;eA. ~ O ~t 
odfltl &1 obo8e&la ti il't"etiAd DIiihn. Ifttot-
mai ca şi copiii. obosiţi ae j'oe, clbd 'for li· 
,i cul<lle capul în poala mamei. 

lO demnitate profesDull medica .. 
I pedagogică 

Tree două eI.te două. VIn dela dejun' eu 
~in(la iml'ărturltl trt hlrtie .. 4 ~ 
rea blajini il oament1or In !nttmerlc. MC;U

noecând topografia casei. eiut.bd treptele 
tJnei scări. Şi &Şa Yi&ţ& lor • cmtinui fire. 

Ajatarea pre.Uitaril.,. 
evacuati 

frefectura Judepa1Ui Arad .. W - cb
~nicat, COD1ona eiru1& la 1u4e~ Arad 

! .. u .sosit ,i vor SOSi UIt mare numir Ae pre
;mili1ari evaeuaţi din Nord-ElIta) 1iZi1. 
; Acesti premilitatt trebaesc ajutati ek mal 
;grabnic eu fadondi, 1iDp1i, PI'leCUIII li 
: obiecte de rufărie: ~ Iuaene. ...... 
~~ari. batiste ere. Ia acest seop pftJfeet"u1a 
[judetului Şi primăria. lD1Ulicipiului And., 
1 au dmchis liste de ooIeoiaz'e, ..,. 'VOI': 

i circula in mllftÎciphr. ti ia e.ma-: 
1~1e dia iudei; iI1Il:I ~ul orpa.Jor ..... 
~bJtrative 108_· ,.' 

r 

11.1 IL. 1 11'.':'-_* .••••••• j ••• _':'.=~_.~~'.".~ •• _ •• _ •.• _.:.'e: 

Districtul . din Arad organizează 
cross-country 

un mare 

- DumSnd ee va desfăIJ.ura t.lll. xna.re clO88 
pe 1bl t6tel1 ftliat pe di8tanţ& de cea 3000 
lft org&niat de diat.Nctut sportiv din Arad. 
1.& acest CGne1mb VIOI' partl:o:i.pa Suboen ~le 
pretnUit.a1'e, eIubutile sportive ,i asociaţiile 
DHlcitorel}ti. Sup:ravegheru llIi comt..L(eree. 
COD.C'Jl'Sullli o va avea un juriU, in ~re VOI" 

illtrIL d-Dii~ ~ Octavian Ooboş, 
~D. e&li1:&te de direetor~:fudeeii.tor llIi al"bitru 
al eoDCU!TJlui, Vasile Slreiu see1'Ietar, Ion 
reşuiui al organiz&ţiei Crişana CFR, pal"r' 

Structori premi.litari. reprezentanţii clubu· 
rti.lor Bpol'ti've ,1 ai asoeiaţiilor sporturJi 
muncitorer;e I 

Plecarea se va. da la orele 11 dela tediuf 
secţiei sporturilor de: Api ~ pe malrJl Mu
reşului al organizaţiei Crişana CFR, par. 
cursul fiind pe Bulevardul Regina Maria, 
Bulevardul Regele Ferdinand cu reintoil'!'Ce
re pe malul M:-J.l'eŞUlui ~ sosirea 1& ~a: 
CFR. In ooreu1'il!i!'JI aUet.iee este un mare 
interes pentru acest COIltCUl'S. 

Intâlnirea Politechoica·-Crişana CFR 
oferi un spectacol interesant 

va 

Sport.ivii arădani qt:e&pt.ă. cu nerălbda.re I CF.R tJlliozi, (la ore1e 15). Jocul va fi ~ 
1nUlnit'M de oumlnecă intre echipele Poli- ba;bil UDul dint.ce cele mai. frumoue ti pa .. 
teohni.ca fi Cri.,ana CFR, ean fII8 va desfă. blicul arădan va a.vea. ocazie de a aQmira pe 
fUra)&.,..., Gloria. eu. ~ la oreloe li formida'bUul Andrei RăduleltCU, ~ ti ta 
'" va fi precedat de jocm Astra-Crlşana rândul trecut a frlrIlizat un ;joc ~d •. 

~--,:"",:-",,~_=,,-:.:-•• :.:.~.'.~.~._4E.~--..: ...... ; .... =.-.-• .:.:-.~.: ..... -.... ~ 
Ce este interzis să se facă În caz de alarmă 

Cinema ROYAL: Arad 
str'. A1eJ:aD.drI ,. TelefOll: 18-sa 

DIfuzarea: .-orâ- EseeIend 
I Be.pr. 1& ~ S. S, , Il I li&. - . ~ cea mat ~tă • eezonului 

_wu.uFOBST 

Vine: MACARIO!!! 

Exeeu.tim al pnnţ1e vop&irea pirtHor 1emDt:t1188 a fntnlprindertIor, labricDor. 
~. :mBfinj1or, ..utieiilor. podurilor, CODStrucţiBor şi a tuturor oI»ectelor 
dia lemB, _tora focului, eu material Ignif~, conform prescripţiunifor coma.n~ 
dameDtului Apărării Pasiv.. Obieetele ig Ditdgate DU ard. 

INTREPRINDERE DE VOPSlTORJE 

ŞTEFAN REINHARDT 
:A.BAD .' 

StmIJa. Mc.Ue N.ico&ri Nr.. %. . TeWoa-,: "22~11. 

'o' 

-

............... SL~~~I~WqaC~ .. BW'05 .... ~**gal~~+~E~e~h~· 

ftllGB 
5 lei cuvintul apare în fiecare zi. 
• pl'ime!IC la Administraţia zia.rnJui" 

Str, Ecaterina Teod.oroiu Nr
o 

4, tel. 

Vânzări ... Cumpă 
De vinzare tn cartierul vilelor Tili. .. 

3 apart. 8,500,000. caiă tu ceDbl 
etaj 6.500.000, vilă cu 6 camere li 
intravilanuri 6.500.000, casi in 
apart. 4.500.000 lei, casă in ceDUI 
ticular 5 cam. 4.000.000 lei; casă. ia 
tru 3x3 cameră 4.500.000, casă Î:D 

2 apa~. 3.500.000. casă. cu 6 
prăvălie 1.500.000, casă cu & 
1.400.000, in PârneBft. casă cu loe 
800,000, in Buja.c casă cu 2 cam. 
nă eu 80 pomi fructiferi 550.000, t jug. pămbt 2.500.000, 6 jug. 

I~ 1.8000 000, pământ de inchiriat 
f~ Oferim casă de vânzare dela 
t p!nl1a 20.000.000. Agentura 

Str. Dt', 1. Petran. No. 3, Tele!on: 

AgrODom refugiat din Baaarabia, 
-t in vitic-Jltură, -rerificaţie li 
turi, caut post de administrator de 
MU vie, sau orice ocupaţie 

toare. Pretenţi:mi modeste. AdNa 
daeţia ziarului. 

ta locuinţe de vară, fennet rob>Uri 
: esslinger., obloane, uş.i, fereşti, . 

şi pardoseala camerl10r . 
preţul cel mai redus. Tot în ,,""'UI) .... 
camere cmobinate. uu..= ......... 
mese' eftin. Cziszter, Arad, 
hOrului 24. J ... 

La 1ocuiD:te de vari., ferme. rolourl 
!l8S1ingen, ObloaneJ uşi, fer.eşti, .. 
pardoseala camerilor, execut cU 

oeI mai :redus. Tot m a.celru, loc 
eom'binate. bucătărli se primesc 
Cziszter. Arad, Calea Bihoru1ui 24.: 

10 

INFORMAŢIV 

FORUM 
Telefon: 20-10 I 

, Repr.: la. orele 3, 5, T ţll 9 fii ' 

, O premieră de mare spectacol. Fill1ul 
celor mai emoţionante conflicte 

prezin ti Pierre Fresna.y şi Ginette 1, 

SCRISORI 
A Ot~IM 

LE CORBEAU 



IL N I C D E 'O A' E 
... ~ ATENTIA ABONAfILOB. Sun
idonnaţi' că unii dintre a.boDa.lli Iii&
~tru, primesc neregulat ziarul. BaU 

câte trei~tre exempla.ne deodată. 
111 interes-ll acestor abona.p., ce M ne 

pe o carte poştală. au ohlar te
aceste nergula.rităţt pentna .. aă 

JSi,surile neoe8&l"e. 

.. 8UBPREFECŢll IMPUTEBNIOI'fI 
APLICE PEDEPSE DISCIPLINARE 

Monitor.".ll OC1cial pn
decizia prin care subprefecţii de judeţ. 

putea ftiPlica următoarele pedepge d.i8ci. 
:Pretorilor: prevenirea; NotaIiJor: 

__ ''--11'_ ti mIIlStrarea; Funcţionarilor ju. 
până la gradul de ţtef de aeeţie in. 
ori de gnwie echivalente, pe baza sa· 

_ .... _ .. prevenirea .,i mrJStralrea; Funcţio-
ju~ de un grad tNperior: pre
~e.rilor primăriilor oraşelor 

:M1eedD1ţA, ai comunelor rurale ~ ai sta.. 
1:a1neo-oJ1matOOe din &ce6te eatego

li t(IID1mIe! ~ fi. mustraT"e&. 
'~ril~<)nsrilor In t:reprinderilor eomunale şi 

- SE OO.NTBOI..'EAU 8'.l'()CUL DE 
TlMBB.E 6% LA INTREPRINDERI. Olt 
ocazia ultimelor veri1icăr:i "a eonatatat la 
tn~eriLe oomeretale şi industriale ei 
majoritatea. lor nu el1'bereu! llote de piatA. 
B!\U tacturj, timbrate er.l im:P. exe. 6% fiind,. 
că nu ~n de un stoc suficient de _bre. 
Se invitA dfn !I.OIl fntrep.r:lnd«ile ta pAnl 
la data de 22 Mal să !!le aprovizion~ dela 
Gb:işer.1 Special al Aţiei Financiare Sl!'.l dela 
Peroepţifie respective eu timbrele imp. exc. 
6~ llece8Bre rulaj"iIul lor pe 001 puţin 10 
zile, şi să elibereze &cte timbrate legal pen
tru toate V"lnzărD.e efectuate. ln<:epând din 
zh:ra de 22 Malu !le vor eontrola eu rigurozi
tate stocurile de timbre lJi se YOr apUca cele 
mai aspre a.ncţinni tntrprinderilt)l' cari 
l'Ol' ~ a.flate In contravenţie. 

- EVACUAREA OOPIILOR. Conform 
planullUt Consiulr::ti de PatroDaj, ?OI' fi l!Ra

euaţi din Bueureşti 10.000 copii intre 5-14 
ani, pentru ea!'i ee vclr orga.nU:a colonii In 
toatl ţara. Copti vOI' fi fngrijiţ1 tot timpul 
de Comdliul de Patronaj, eare le asiguri ro. 
afară de tntreţ-inere şi un control medical 
~anmt. 

...... 

5 I P EN' T R U TOT I 
- 1N8PEOfIB IN OOOLlJL AGRlOOL 

VINGA. ni dfreotor al Camerij de Agricul-
turi " au cU tel al Ocolului Agricol VlDga, 
~ inepeeta in zilele de 20 ti 21 Mah. ert. 
eomunele dJn plasa Vinga. Comunele: n... 
riteu, Fi8eat, H~ora-Timit}tml, Vbl
p~ earam. Jadani fi KUl'aUi .".. 1'1 Ybltate.. 

- EXAMENELE PARTICULARE LA 
LICEUL (1. D. LOGA DIN T1MIŞOABA. 
La f!n[.a.menele partleu1a.m finale (partea TI) 
l!iIIl8funea Mal 1944, Be pot prezenta 1nIma1 
elmi eare dm diferite motive nu s'an pre
IIeJltat In aesi~ ApI1lle 1944, pl"eO"J.1D. ti 
elevii :refugiaţi, dire au de dat examenul 
final, In lDOdul următor: Vmeril 19 Mai 
1944, orele 1{}-13 plata. taxelor; Sâmbătă, 
20, orele 8 ... m. limba romAnă.; DumJnecă 
21, Ol"I'lle 8 a.. m. Fis. Ohimfee; Luni 22, ore
le 8 a. Dt. Na.turale; lla.rţi 23. Ol'Ie1e 8 a. m. 
Istorie şi orele 3 p. m. Muzkă; Miercuri !H .. 
orele 8 a. m. ~gmti-e; Joi Mele 8 &. m: 
Fl108tlfie, Drept ~ Limba 8lrbă: Vineri 26, 
orele 8 &. tIl. Lbnba latdnl ti 5 p. m. 19itenă: 
Simbătl 27, orele 8 a. m. lteHgt.e.; Dumi
necă 28, orele 8 a.. 111. Matematici; lAmi 29, 
orele 8 &. !Il. Franoed ti a P. JIl. Caligra.fie 

- NOUL ŞEF AL INSPDJrORATULUl 
AOBlOOL REGIONAL 'I'DOŞOARA. Dl 
mc. agr. iMpector Comelia Bogduj a foet 
D1mlit de e1tre Min.fsteral Agticulturei şef 
&1 1IlBpeetora.tul ui Agrieol Regional din Ti. 
mftoa.ra. Drea fÎ,-a luat po!1rJl In primire cu 
data de 16 Mat ~ 

- PLATA PEN8IlLOR 1. O. V. R. GRA. 
DE OFIŢERI. pentru ha1a A.prilie 1944, se· 
face după u:rmAtortIl it1ne'ral': Miercurl" 24 
Mai 1944, Intre orele ',80-11 4iminea.ţ.a. 
Pensionarii sunt rugaţi a le prezenta per. 
80nal la plată, CU bonunle eomplecta.te şi 
semnate, iar aeei eari din 1'orţl. major! tit"] 

pot .$1 te p!fIdnte, 'mi' da procură legali~ 
zată. altei per8OaM. 

- ALIMENTE PENTRU FUNC'fIO
NA&I. l"mEpând de ui 1& EcoDomaftJl Ju
deţean ~ • hleeput distribuirea 
unei eantităţl de orez. In Btară de aceasta. 
.. :ma.i gbJeşte 1& Eooftomst untură slăni-
nă, .lam. fMOle, linte, a.piTt ete. • 

publice comunale .< exclusi? eei 
in corpul telurl:c), din c.omunoele ur

nereşedinţă: pedepsele pe ea~ le pot 
funcţionarilor eomunali ai lIOCS1o'r 

~~ri; de comune. Prlman10r şi ajutori
de primari ai eomunoelor Inrale: preve

mum-atea tP l!Werti9lllentul. 

- PENTRU MEMBRU OORlJLUI SPE- ti Desen: Marţi 30, orele 8 a. tn. Germană, 
RAN'fA. Soeietatea ooral1. 9penmţa diri. 3 P. M. Ed. FiIlilcl. Ex&men~Ie ~ ţIn tn 10-
jată de dl p-rof. Caius Sevici V& d& ~pun- calul Gimna.ziului de Băieţi V. Ba~. 

- SEDIUL OFIcmLm NATIONAL 
ClNEMATOGRAFlO. Seviclul C~mereial 
al ONC. &ne sediul la Vinga. Pentru. trata
tive pen!Oftale, d. lvanovicl, poate ti găsi~ 
]a 'l'imişoara., Lunia I'Î Joia, fIltre ol"€le 16- -
19 la redacţia ZÎ'8.l1l1Ui "Dacia." (Bul. Regele 
Mihai I. Nr. 4:. etajul m). - r:lefon 16-00. 
Tot acolo i !!le pot ad.re9& eomunîcări l!ICri3e 
I!I&U terelOllb! bt miee _. 

1!tU"l1e liturgi~ 1& bf8erkla Ol"t. rom. din _ CE OBLIGATII AU MAGAZm~ !III 
Timişoara..Fa.brlcă. Dnmind, 21 Mai. "i" 

• PRIMA BATA A 1MPRUMUTULUI 
_JI!lJlJIOJA!~........,vn ESTE SOADENTA NU. 

Membrii OOTUlui Speranţa. trmt !nvitaţt a FABRl<:lll..E DE INOA:l1J'AHIN'I'E. Maga.. 
fi prezenţi la biserică. la orele 9,30, Bi.i.le de Sncălţă.min~, f.bricile ti atelierele - N.ATA PENSIILOR I.O.V.R. GRADE 

INFERIOARE pentru trimestrul A.pr.ilie 
1944 _ tooe dlJ;pă U'rDlătorulitinerar: Luni. o' 

producătoare de tDcilţă.minte. 8U11t obligate IA. 10 IUNIE. B".lCureş.ti, 19 _<Ra.doz-). 
--.. ..... " .. .,,, Fbl8nţelor a admis ea şi ~ntri

, minimal.", Imprumutul de Inzes. 
Ile muncitorilor ti. _lariaţilor parti
să fie plă.tite tu. cilIci. rate lunare. Ca 

dea posibilitatea tuturor de a face un 
exact, prima raU. este scadent' nu

pAnă la 1~ Iunie. 

- AU FOST FIXATE PRE'fURILE MA- Iă comuuioe Of"Jciui'.ai de ~OIlare ti 
XIMALE LA LEMNE. MonitOl'!"ll Oficial de d:is1rlbuire a ~or de pielărie o. R. A. 
azi publică decretul minisbeTului Aprovizio- P., la ~ fiecArei luni, ean:tititlle de 
nărn prin care au fost fixa.te preţurile maxi. Indu-ţăminte ooofecţionate din ~ de l:Jo. 
male pentru lemnele de foo. I:n. loealftăţite vine. eabaHne, sau porcine, precum oi can
eu linii de garaj, preţul este 4MO lei, una tltăţil de Ineălţă:mjnte oonfecţionate din 
mie kg., far in localităţile fără Unii de sa- piele fi talpă., din mro.gate. ~ 
l'a:!. lei (970, una mie kgr. Ta cuprinde şi elMificaţfa !ncMţă.mIntl!!f. 

22 KAiu 19{4, tntre (IIl'\>le 7,30 la 11 dimi: 
Jtea.~ , 16-19,30 după masă pentr.l inva. 
Uzi! fi v~e reeăsătorite. Marţi, 23 Mal 
1944, !nboe orele 7,30-11 d1mineaţa tP 16-
19,30 dQPi masl v~ :neca:sătorite Â

~ pliU !!le fae numai pentru pensio~ari' 
d<llllileDiaţi In 'raZa llUllielpiului Timişoara . 
Pen90lftarfi sunt rugaţi 1: le pre1Jent3 pe:r80-
nal la 1'1&t1. ~ booU!'ile eompletate fi llem
n~te, hT l'LCJfIl earl d1n forţl majoră nu pot 
sa fIEI p~te, vor da procură }egalizată 
altel~. 

PARTICIPAREA STATULUI IA. IN. 
Confarm. 'Imei atatistici 

Statul este ooin1:leirt'e&t 111 marile 
tntreprinderi eU un ea.pital de piEte 

mjja.rde lei. Jumă.tatea aeesterl. sume fi
m induatria metalurgilcă; In dile

bănci Şi instituţiuni de credit Statul 
C'OInteresa.t eu un mdIiani, In :Industria. 

~~lul.ui cu aproape 100 miliane, !n indu

• ~.-=~-=-.~-=.-='''=.~=.-=-.=.=.~.~_._4€:~-•• ' •• '' ......... OIi ~ ._iIIIi: 

PAPrE DIVERSE 

Un hornar satir din Comloşul Mare 
triat. t. Jwdeeati.' •• ntrR ... tati ..... "lIctal.l •• ~ol 

- RELUAREA TRANSPORTULUI CA. 

aeronautieă. eu 30 milioane. !n indu
cbhnică co. 1.50 mili08.H, tn. transpor-

4:30 milioane, ia1' tn industria ali
eu 3()0 milioane. 

PIERDERILE DANEM.\.RCEL In. 
llIOIl8tui războiu Danemarea. a pierdut 

ftIIf), totaHzând 1Wl volum de 554 mii 

Mihai Somnidt. de 64 ani, homar 
.... "" . J 

na.scut III Seghedin şi domiciliat in eo-
rouna ComloŞul Mare, a fost trimiB in 
judecatA pentru tentativa delictului de viol, 
prin ordonanţa definitivă a cabinetului 
3 îmrt.rucţie. 

Ordonanţa. declară ~ă ln<mlpatul a 
comis lOOastă fa.ptă prin aceea că. in 
ziua de 24 Aprilie 1944, pe 10 orele 12, 
t.recân>d victima. L. V., in eate de 10 ani, 
prin faţa oasei sale, & ademenit-o in 

IMPUNEREA COMERCL\NTn.oB curtea locUinţei, sale, ei ii dă fiori, a 
......... ,,""". Spre a da tineretulud, titrat cu dus.-a fn eameră şi profitâ.nd de situaţia 

comerciale superioare o mai teJDei. ei că. nu se putea a.păra. şi C'I1 toată 0P" 
Indl'UllUl..re spre viaţa comercială pra;c.. narea ei, cU intenţia de & avea. ou ea 
s'a hotărît mai de mult ca firmele oontan't se:x:ual, a Incerca.t s'o !leeinstea~ 

. ale "alaciştilor" licenţiaţi ai Academiei acă. In a.ee1aş tilmp au intrat tn ea'n:lerB 
_lI"Im:lale rşi absolvenţi ai şcoalelor 8'.Lpe- martorii Gheorghe Petre&cn, feM p0&

d'! comerţ - să fie scutite de anu- blul tfe jandarmi şi Ştefan Ur~, plu
impozite pe timp de 3 a.ni. !!'-iBcul in- tonier, dela acelru;; post, astfel eă &etnl 

pentru această tategorie de scutiţi de executare s'a întrerupt fără voinţa 
. de impuneri nu.ma.i tn scop statistic inculpatului. 
impuneri cari erau date la scădere con- Ordonanta dispune ea: lnculpa~u1 si 

legii - şi cum scutwea era respectată fie trimis in jlldecata: tribunalului Ti .. 
, un "alacist" nu s'a glindit să facă apel mfJş·Toronta1. Mibai S('Jhmidt, care .. 
, ac~or impuneri făcute dOOl' de f('ll"- fost a.restat rn cursul instrucţie!, a f<'st 
Intrucit calculele noului imprumut ee ~ tn libertate, prin ordonanţă defini
pe baza imp"merilor, alaciştii eu firme tivă până h. jl1dp.esrea ţ}roct'SUlui său. 

. 8."1 înaintat ministerului de finanţe un Parte!\ civilă este eronstituită de tamil 
-'!!Ii.~~ri" rugând ca situaţia lor să fie ex~ lua minorei şi cere 200.000 lei desplLgu

şi prin prisma acestei excepţiuni le. biri. 
luându-se o hotărîre cât mai a.proape FaPta. abjedă a. ho:rn.arului care a in-

F""l[lllllr~ţile lor de plată. cercat să seducă o fetiţi. săracă şi re. 
"1NA ' fugiată, Il f~t descoperită datorită fa.p-

UGURA.REA CANT.naI R~ tu1ui că Don.Juanul s'a lăudat, CU O ~ 
L..\. RECAŞ. In zma. de.7~ 'Mai mai inainte, şefului de post din Cornlo, 

-·~j"UnH în Recaş, cu o deosebitA 80- sul Mnre.că a doua. si îi vine 1l<'a.să ., 

. cantina refugiaţilor: După sluj- fataY tânăraW de tot o. ' achizitie Dl)nă i"!h ' ~ , • • • . 
g10a~ a luat cuvântul par. prot. Curiozitatea ee10r noi jAndarmi a fost 

,Goanţa, care a spus, Intre altele, că salutară, fiindeă intervenţia lor a cur.nat 
ori n.~trt moldoveni şi basarabeni vor o 8.ldev.ărată crimi.. Hornarul, care & 
,.lll~h ~u toată dragostea, şi el atare fost surprins asupra. faptului, i-a rugat 
le SUntă aici ca la ei acasă. A vorbit să nu-i tulbure .,dra~ostea", totuşi ei au 

d. Pnltor Gavril Ursu. La sfârşit, d. voit să vadă cinf' e în eas.9.. Copila, dt> 
~'''''l~," Vatui mulţumeşte, tn numele re- frică. se ascunsese între pat ~1 peret!" 

. pentru ospitalitatea CU care au (Işa eum o Indemnase hornarul satir. 
Ptllniţi aici In Banat. ' • 

"'0 NOUA FIR~IĂ DE CONSTRUCTII. ACCIdent mortal 
BucW"eşti s'a infiinţat, CU un ca.pibl.l Ana Petruţt, in etate de 82 ani, di;n 

de 2,000.000 lei, firma. Ferrobe~n, C..ăta.ia. a. că.zut din pod şi a murit ime
lntreprize de conatru~ţîi şi iMtala.- dioat. PRrohetul a autoNzat ir:morm!n-

'.,r tarea, ca.davruluil Ana Petru1i & că:l;ut 

datorită fa.t>tulul că. seara era ~ şi 
,'a rupt. 

As.sinul din str. Piui Chfnezu. 
li fost prinl 

Unnirit Ddntr~ de autorităţile 
militare ti poliţieneşti. Rotii Timoftei. 
care & incercat să _Bioelie pe Ceailia 
Şdl1l11l\8-usky, de 56 ani. din 8t". Faul 
Cb.inoe2Nl 6, 8. fost prins. Reconstituirea 
tEOtatdvei crimei de uasin8t fi jaf l'a 
tăcut ~ dimineaţa In faţa autoriti.-
ţ1Io:r militare ale Parob.etului Curţii MB.r
ţiale. 

Roşu. Thnottei a f<*t arest&t ti depus 
la inChisoarea milit&ri. 

Victima. se afli in lIJ?!tal In stare gra-
vi.. 

LA.'I'OR1I.A)B PE DUNARE. Bueureşti, n 
s. P. P. 1l'a.D8mi.te: l'ntntdt Direcţia N. lI'. 
R. a reluat tratJsportul eălătorilot" pe Du
nire ~ Tttml1 Severta. la VllcO'l şi SuH
Da,Direcţia: pnca1i e. t. 1'. a di8p'lS sA. se 
reia _ tratil:ml ~t tntN e. f. 1'. ~ D. 

f. r. In ~tI. ~ «>mer-dal! C 
p'. R. a dat 1JIl oMbl efmUa10 prin eare eon~ 
firmA t2]eg:rame, datl th t!mp, prin care 
8pmea ea Irtaţiun!le Iftteres!lte ,i biroUrile 
of'kdaJe de voiaj e. t. r .. .mt a.utorizate să 
emiti bilete In ~ eomlbinat Intre mIe 
doal. adlnhrietr&ţft de tnUtsport terestru ~i 
ftuvial. 

Altă 

- PRIMUL tB!:N 00 EVACUA'J'(.' 
PLEOAT DIN BOOUBEŞTI" Buc-J.l"t!Ştj 1! 
S, P. 1'. traDemlte: MlerettrJ. după ami~ză 
tu pre2Jenja <Inel Jla:roia Mareşa} Antoneeeu 
& p~~t d:itt p.t'a de nord, primul tren c~ 

escrocherie comis! de eopn ~ prin grija ConsiliulUi de Pa· 

TI'tus C,'oca"r"t'e tton&j, spre tiDUt8ri m&t ferite de ~lrgîa . 
.:...;.;;.;;...;;;,.;;,,;;______ bo~teIor. In tren ge găseau 1.3C& 

Titus Ciocârlie din oomuna PloPi a I\()- do copii. 
mis o ~tă. eserocherle, ~ data, ftl(')e8.eta - PBIIDI :A.OORDAT1!: MEDICILOR 
1.1. CraIOVa, unde a reUşIt să Jnduc1 In RUBALI. Bucureşti 19 S P P tran 't' 
ero-are şi să smulgă 200.000 lei dela aW)- M1n:llrteruJ. Sănăti,...;: & da't • • d SmIl e 

t 1 1 St 
d' Cr iova str '\""'& un ecret- -egd 

ca a
w 

onna .afl}leU In a , . prin care !!le aoordi pe mtre,g exercitiul bu. 
Crl~mulo.r. â 1 .,f' I Jeta.1-1944-194.15 tuturor medi~i1or din eer· 

Titus CJ.OC r le '!a prezeIltat <t" S 8; re- viahl lC~ Sănătăţii, CU reşedinţa 
coman~at la CraiOva drept ,,funcţHl'Ill' prlneiPală 1n comunele rurale o primi ge. 
mIyel'i~". cu !ntinse rp~aţii şi deci tn nerală de reşedinţă de 2.000 1~1. De aseme
masura d. faca ~:terv~ţJi pentru ~ un nea se acordă IJW"Qrilor de ocrotire o pr;. 
fiu All'eclamantec. să f1e ••• J?::l.t1flt ~ mă generală de 1.500 lei. Se mai acordă 
st:.b ned~anM. ,,(> C'!ftre o eoxecuta In pe.nl-' următoarele prime ROO10r medici eare ac. 
tn.!1ei~ru1 dîn Aiud. 'tivew In mod meritoriu in regiuni 'cu ni-

I 

Asasinatul din pădurea Giroc valul economie IICăzut: câte 10.000 lei, lu
nar IJi 15.000 lei, b.nar, far !luTonlor je 

ocrotire 5.000 lei, lunar. 
Mihai Kaskn, de 48 ani, din Tim"ra, 

a fost găsit asaSjne.t in pădurea COJll~ - DONATII DE SANI PENIRtl cn~:· . 
Giroc. Parchetul a ordonamt C€rootări. CEA ROŞIE. Filiala Timişoara a Crudi 
Primele cereetări mmt făeu~ de postul R~ti a primit urtl1'1' .arele dN.9ţii d" t".!i; 
~ jandarmi din comuna Ghiroe, care a. D. G!:Yza Szalay, Voiteni lei 5,000; Banc.\ 
Şi deseoperit cadavru1 vietimei. Asupra "Albina." lei 10.000: Tin~retul rom. catolb 
~\utOruhli acestei fioroase crime nu se din Glitaia lei 13.430; dna Angela FOci~~., j 
eştie până seuln, nimic. . lei :8,000; d. Sân george Iosi! lei 1.000; ':!:1tl 

D. dr. Vaşcan a fost delegat să facă I )faria Plttt'i lei 500; Soc. de Pescuit .,Som· 
au, topsia radavru1uJ. Crima â-ceasta, oa.· nul" 1t"i 2.000: Antoniu Richter. FratJlia' 
t"eCUm mistellÎ\Jasă, se află tn cercetarea lei 1.200: Primăria corn. B:,h;.a lei A.12t ~ 
ca.lbroetulUl 2 iIlstruc1ie~ .. ._.. ," ,. Grup-li Etnic German. Ghizela lei 2.5t){). 
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rOlTlâne, oraşele ,Regiunile petrolifere 
Belgrad şi Niş, din nou bOOlbardate 

t. Jugesla.ia a. fost ar •• eat_ ptln~. explosiye. Vre ••• re. lolArzie 10 •• zl." la ItaUa 
l.cereările de .t~ăp.ul.r. ale aUaţlle .. aa I •• t respinse 

: -
BERLIN, 19. (Rador.) - Propaganda 

ma,"ică vorbeşte, în legătu.ră cu eveni
tn.entele din Italia de Sud. despre o pre
tinsă linie de apărare germană Gustav, 
în spate~e căreia s'ar afla o linie Adolf 
Hitler. Aceste ajirmaţiuni sunt din do-
meniul fanteziei, deoarece asemenea 
linii nu există, şi nici nu poate fi vorba 
ca anglo-americanii prinsuccesul lor lo
cel admis în comunicatul ojicial de azi 
.ă fi reuşit străpungerea vreunei linii. 
Injiltraţia inamică se 'referă ~a pozitiile 
înaintate germane şi terenuL ccl§tigat nu 
are ~ici o contrava~oare pentru aiia~i, 
dacă ţinem seama de pierderile lor ex
trem de scingeroase, cu cal'e ei au pLatit 

această înaintare. 
Dealtfel cunoscutu.l expert militar 

britanic Lidel Hart scrie, ca €"vemmen
tde di. nltaha de Sud conshtuesc o des~ 
iLuzi.e mi~itară. Cu toată pregatirea pu~ 
ternicd a. artileriei, drumuL }lentru ln

Jantena atacatoare nu a fost tlberă. In 
aceLaşi timp trebuie constatat că suc 
cesele Hmttate din Italia de .sud nu-şi 
pierd efectuL asupra moralului trupeLor 
dm Angtia.~ cati a.şteaEtd QrdinuL de in
vazie. 

E:rpertul britanic recunoaşte in ace
laş tlmp marele succes al evacuării eri
meei, în care el vede o dovadă că SOVte

ticu sunt dcp.a,rte de a domina Marea 
Neagră. .. ____ ' • 

OI. BERLIN. 19. (Ep.) _ In cad.ruL pregă
tirilO1" pentru invazia proectată în vest. 
.'au făcut încercări de a sdrobi anumite 
tO'rtijicaţii jlle valului Atlantic prin 
atacuri aeriene. Aceste încercări sunt 
deosebit de instructive. după cum se de
clară în cercurile competente germane. 
S'a dovedit că fortificaţiiZe sunt chiar 
mai sigure împotriva atacurilor aeriene 
decât se credea la început. După cum se 
afLă acuma, toate fortificaţiunile con
itruite deLa 1940 incoace, au jost făcute 

'linând seamă de ameninţarea din aer. 
: i'ortijicaţiHe germane s'au sprijinit pe 
experi~ţeZe făcu.te în timpul campaniei 
din Franţa, la străpungerea liniei Magi
twt. Aceasta a fost scoasă din juncţie 
exclusiv prin aviaţia germană, în special 
prin bombardierele Stuka. 

, . Se poate spune că fortijicaţiite Valului 
:Atlantic sunt asiguTate nu numai îm-I 
potriva bombardierelor în picaj ci şi 
impotriva bpmbelor celo?: mai grele 
aruncate dela mare înălţime. Atacurile 
acestea ar avea avantajul că bambele au 

B U(lUREŞTI, 19. (RADOR). - COlUANDAME~'"TUL DE CĂPETF1" 
~n'i AL ARMATEI ROMANE, COMUNIOA CU DATA DE 18 MAIU: PE 
NISTRUL IN}'ERI0R, IS BASARABIA Mj.JLOCIl~ ŞI PE FRONTUL MOlJO 
nOVfJI NICI UN EVENIMENT nlPORTANT DE SEMNALAT.IN CURSUL 
Zn,"~I 'DE lJjRI AVIO.-\NE ANGLO-AMgRICANJlJ AU ARUNCAT BOMBE 
ASUPRA RJl~IUN}l~I P"~R{)LD'J':RE ROMÂNl<.} CAUZÂND PAGUBF~ ŞI IN~ 
TRE POPULATIA CIVILĂ. MAl ~IUL'1'E A VIOAJ\'E INAMICE AU IUST 
DORORIT}I~ 

B U CUR E ŞTI, ]9. - S, P. P. DIJPĂ. CUM SE ANUJIoi'ŢĂ DIN VIE
NA, Al'lOANE NORD~i\MERICANE AlT ATACAT ERI ORASllL BELGRAD 
1;;1 NIS. AU AVtJT I_OC LIJPTE AER·IENJ'~. IN URl\IA CĂRORA NUME-
ROASE BO~mARDIER·E AU FOST DOBORlTE. : '. I . 

25 bombardiere .,3U fost doborite de aviatia română Si germană 
BERl .. IN, 19 (.Rador). - Se allunţă I au fost dQborite 25 bom~rdjere cu râte 

că atacurile teroriste da~ de aviaţia an- 4 mot1)are. ~ • v 1 4._ 

• v d t· 1· . Se anunta dm Belgrad ca nou atac le"" glo-merwaI1& .'aSUPra. (lntori'J nt .u~ll-'. 't ~l .. 1. P ___ 
. ~ ," rorlst asupra ca,Pl a '1:'1 w.gosrave a . v-

dav ŞI cel roman, au fost executafe sub ';ocat În lhlpulaţia mu>ncitoreaS('A ade-
scutul unui plafon gros de nori, astfel ci dil"1l1e băi de sil'gp dl'oa.r6ce boml)f>le 
ln"iaţia dfl vânătoare germană. ~i româ.- au căzut in periferiile IJlllde nu se află 
nă. pno.cum şi artilf'ria antiălerialllă 8 aV'J1 Tlj{'Î o inCJtn.!aţie militară şi numai C'lartie-
o misiune f03.l"te grea, eu toate aceste re de locuit~ 

lliatii au aruncat in Jugoslavia pungi explosive 
~1grd, 19 (Rador). - Aviaţia anglo

a!nf'Tjcană a intrepIlins azi Îcr1.ainte de 
m,lsă un nou atac terorist supra 01"a
~ului Belgrad aruncând exclusiv aSllpra 
carti€'re1or locuite bombe, cari au prici· 
nuit pagube mari şi multe vict!lme. Indig
narea popnllaţiei este Cu atât mai ma1"'e 
că un cartier a suferit În deosebi şi i,n 

('are nu se at1ă nici o instalaţie militară. 
&- anunţă în ace1aş timp din Belgmd, 

~ doasupra unor localităţi aviaţia ina
mică a aruncat P'U11,gi asemănătoare eu 
Melea in cari se vând zalharicale fiIIÎ bom
boane. CaTj însă la deschiderea lor explo
dează cu mult foc. 

Italia de Nord a fost din nou bombardată 
RO~A~ 19 (Rador). - OraS'f'Ie din 

Italia de nord aU suferit azi din DOU, in 
urma attwgrilor teroriste date de a"ia-
1ia anglo-amf!'ricană. Un cartier 1oo1lit 
djn oraşul Vieenzia a f06t oomplect dis-

trus de Illsemenea Şi La Parma. şi Mode
ua, unrle populaţia. a .\'llt pierderi foar
te grele. In aoela.,i timp au fost distru· 
se nu~roase biserici spitale §1 monu
mf.'Dte publice. 

Un tren spital· franc'ez atacat de aliaţi 
Vichy, 19. (Rador). - Aviaţia anglo

americană a luat ieri un \ren spital fran
cez sub foc, cauzând pagube materiale. 

Roma. 19. (Rador). - Postul de radio 
Roma anunţă că populaţia civilă din 
Neapole şi Bard a manifestat ieri ostil 
în faţa comandamentelor anglo-ameri
cane, cerând eliberarea prizonierilor de 
războiu italieni, cari contrar promisiu
nilor făcute lui Badoglio înaintea tradă
rii sale, continuă să fie întrebuinţaţi pen-

tru munci forţate. Comandamentul a
liat a trimis soldaţi pentru împrăştierea 
demonstranţilor, dan cari, mai mulţi au 
fost răniţi, deoarece armata a făcut uz 
de arme, până când populaţia îşi mani-
festează nemulţumirea sa, comuniştii se 
organizează in toată Italia de Sud şi mai 
ales mişcarea de independenţă a Siciliei 
susţinută de Moscova ia proporţinngri~ 
jorătoarc 

Activitatea' aviatiei germane pe frontul de Răsărit 
BERLIN, 19. '(Rador) - A,~almia de pa poziţiile pierdute. In schimb aviaţ;a ger-

frontul din Răsărit a continuat şi ~ri cu I mană a fost ExtraOrdinar de activă, dând 
ex,cepţia. unor incercari mai mlri, însă r;:ră noaptea trecută :m atac de s'ii ma .. ~ {'on-
mOi un SUt"CeS al sovietelor de a r.;eâ.;,iga tra gării Smolensk. Aici un tren de muni-

ţii 8. foot aruncat rn aer şi atJ tot: 
vate numero~ incendii Allc al.a<:u.' 
Ve eermane s'au indreptat eon0'8 
trări10r de trupe şi a transpol'tlltilor 
aprovizionare pentru front. 

se află Armata germană 

înăltimea chemării sale 
PRA.GA, 19. (Rador) -

forţelor gennane, generalul de corp il! 
mată Franeka declarat ('j\ ~tirea 

nă a făcut dovadă in ultimele ""l'''am~r' 
lW1i ('A se afli la înălţimea chemă.rii ' 
e bună. Şi de a primi lovituri. ViiUlniI 
mai scurt va. dO\"f'JI1i inr..ă ('ă armata 
Dă nu a suferit deloe vreo mi('"~ 

teriii sale dacă e "orba de a da () 

Vr2mea rea InfArzia innzitl 

NEW-YORK. 19 (I<~). - OeI mal 
dă t,& motiv pentru ântâ,rziere.a invazilj 
teptate vrt>mea rea, care domneş~ ~ 
nalul Mânecii, ~tUnired Pr~s", am 
l,ondra că hirăgănarM rii,7,boiului 
lIubt'a eventual si modifiee orariuJ 

Comandlntul frontului JmpolrlH 

Invazlel 

BERLIN. 19. (EP}. o informaţie 
tă în "Vollti.s'cher Beobachter" dă azi 
pentru intâJia oari in vileag împăI"ţiru 
buţiilor intre comandanţii armatei 
ne antiinvazioniste din VICSt. In 
le oonmndan1:rliui suproem al V€6tului, 
mat"eşalul Gerd von Rundstedt se află, 

ealitatea de comandanţi de grupuri de 
mate, foeldmal"eŞalul Erwin Rommel ~i 

mare.,<mlul JohMneg Blll."!.cl1knvjf~l1. 

din nrmă fiinrl numit pentro tntila 00Ji 
aeest ''gT'ad. Comandant7li SU::[ln-m al 
lor aeriene este feldmareşalul Sperrie, 

IBcerelfrea .r ... tel I 4·. 
aRglo-.BlerICln. 

BUOUREŞTI, 19. S. S. p. 
Purtătorul de mvânt militar al 
declarat, ei incercuirea armatei I 4-e 
glo-indiană, In regiunea lnfal~ eefe 
tenninată. Adversalul işj &re toate 
eaţiHe tăiate; el n""putâ.ndu~ &Drmlll'. 

decât eu ajutorul avioanelor, aceasta 
mod nesuficiflnt. 

'Vedet. rapide ger.,ne ••• per~ 
., 1. lurUe T3111i51el 

BUCUREŞTI, 19. S. P. p. 
ştiri primite din Berlin anW1p;. lS 
ţinni de vedete rapide germane au 
in noaptea spre Joi împotma 
engleze la sud şi la g"'.1rile Ta.misei. Au 
distruse mai mu1te vedete rapide 
FlotUele gennane de vedete rapide 
reintors fără avarU Şi fări pierderi. 

G mare putere de pătrundere. însă şi 
convenientut că preciz~ ii1"U~ui este 
joarte mică şi bomba7darea 1# massă este 
imposibilă de executat. Cu toate acestea 
constructorii jortijicaţiHo-r: germane au 
luat în considerare şi acestea. 

Bătălia din Italia • la o extensiune .... 
In spatiu 

După cele dintâi experienţe făcute cu 
atacurile aeriene, după părerea germa
nă e, sigur că jortijicaţiile nu pot fi dis
truse din aer, păstrându-şi întreaga ca
pacitate de luptă. Unele lucrări au f'lst 
atacate de aliaţi cu bombele cele 1l:~ti 
grele explosive şi de mine, fără ca să 11 
produs pagube notabile. Se dovedeşte 
cât de bine a fost că au stat trei ani de 
zile la dispoziţie pentru (""'l""fr"1"~~ for
tificaţiilor. Valoarea de luptu ti L;~Ql' 
lucr4ri bine construite este în adevăr 
mult mai înaltă decât aceia li unor con
Ittrucţii făcute în grabă care nu sunt asi
gurate împotriva bombardamentdor 
aeriene. 

BERLIN, 19. (Ep.) - Bătălia din Ita
lia de Sud pare să ia o extensiune în 
spaţi\l. Focului de artilerie în perma
nentă creştere a aliaţilor de pe frontul 
N etttmo i-au urma două atacuri mai pu
l.ecnlce ale adversarului împotriva cer· 
eului la sud de Cisterna şi la sud de Lit
to.ia. 

Posibilitatea că nu e vorba decât de 
un atac de diversiune, nu este complect 
.exc1usă, totuşi e mai probabil că aceste 
dou.ă atacuri sunt preludiul unui atac în 
stil mare aliat şi in această parte a tea
trului de luptă italian. 

Pe frontul principal de atac dintre 
Bolful Gaeta şi Via Cassilina presiunea 
inamică continuă neschimbată, Şi în 
apropierea coastei unde se află aripa 
stângă a armatei a S-a americane inami-

cuI şi-a continuat atacurile date cu pier
deTi foarte mari pentru el. aducând re
zerve proaspete şi sprijinit d~ tunurile 
flotei britanice. La nord de Formia a şi 

obţinut o pătrundere in poziţiile ger
mane. 

Mai spre interior massa, americanilor 
s'a adunat în depresiunea Ausonio pen
tru un atac asupra celei dintâi înălţimi 
ale munţilor. Inamicul n'a obţinut nici 
un succes notabil. Spre nord formaţiuni 
franceze au încercat să ajungă la Espe
ria. Nu le-a reuşit să ocupe localitatea 
ţinută în mod strălucit de vânătorii de 
munte germani cu tot sprijinul d,~ blin
date şi de artilerie avut. In valea Lirii 
şi pe Via Casilina s'a cedat adversaru
lui un nou teren, prin mişcările de des-

prindere germane, intre altele şi 
tatea Cassino. Britanicii au suferit 
şi sângeroase pierderi dela _ 
germane, care se luptă cu multa 
\ime, . 

Imediat la răsărit de linia Monte 
vo-Acvinose dau lupte grele. In. 
priveşte evacuarea oraşului CasS1l1O. 
s·a exe4iUtat inainte ca adversarul sa 
reuşit incercuirea de către şosea~a 
vest. Trupele anglo-indiene, deŞl 
Jinite de blindate puternice n'a? . 
să distrugă apărătorii dela CasSmo fi 
impiedice transportarea înapoi a 
armelor grele. In general e un semn 
al fazei actuale a războiului că 
germană posedă cea mai mare 
de mişcări prin punctele ei de 
eşalonate în adâncime. 
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