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Un extraordinar scandal politic În. ,Statele - Unite N()emv:r:ie numărnl10r a ere6CU,t la 7000 
în Decemvrie la 21.000, iar in ran.ua.I'i~ 
1944 la 116,000, penfru 8. ee ridica u:: o parte din acţiunile St:ezolui au fost vAndute ru~i'or 'de Bado~-:lio - Mizeria 

din Italia de Sud - 'l'eroarea bolşevică la Odesa Februarie la 184.000. Aşadla.r tn decur 
~l a patru l~mi, din 13 milio&ne de :t'! 
hMi din sudul Italiei 328.000 vor St 
emigreze. Ac~asta numai Şi numai d~t' 
Cauza miZel'lei de nedeS!C!'is în ear.,. .. 
ajuns populaţia din această parte a Iii). 
Hei, dominată de anglo-saxoni. 

J,Ltu.a.ţia. paliJică. 
I _.4_U_ - .. . ,a - _ W&& 1# .e, _ .... "L :--li ervicil(,l dA: i.nJormaţ.'ulli e:.derilc 

., (Al U) a.t ~cl.Cftului ~GIU:: (;~t:O{· 
WtJ.e 'ui .::lte't~ntll .. s ta ,lAHt.(1;m s'au ln-

~ -lllt. Uu p1'ivire la 1"eZlt(.latul acestOi 
CftC', ,~ 'd 
eonoorblif'i <tomne9'~e un .'uUI1e'~~C C· 

,Iim. Tot atât de putin S.e ştie daca Stct
ti71i,m 3e m,o,i, alta. In ~uJ,ra _sau prete;" 
ca la inceperea f.n~ sa Jw la Wa· 
IMngtQ?l. 

Prmtre pcn~onnUtăţile pe care le-a 1,1j 

tâlnit Stettiruu.s 10. LmuJ.m !igurCa:i." 
Ch.urchiLl, Eden.. Sir Alex-an:'er .G<Ulo. 
g~ preşed!'ntele g1.wern1~II4,l em~gra)t( 
Mikolajczyk, regele Haokon, ambQ.)'tl~ 
ruJ oraziIlan Moniz A-ragao" pre§edtrb
teZe Bet1.eŞ precum §i miniŞ'~r&i de eo:ter· 
tii' '" şase alte gtwerne etn~gran~e Ce se. 
gă.8e8C la Landra. Programul lut Stett· 
1tÎ.U1! a f(),'tt prin u.r~are boqat. Subsecr~. 
jarul d,e stat am.erwan a:r It avut ~1JO'I. 
litri ţi cu am basadcntl sovietIC dela 
Londra,. (hl.'le1J. 

Drept sGCYp al 1liz#ei lui. Stethnius 
,Jimes" il aJinnat la 8 Apn.lie ~atare~ 
u:rmătoQ,relar ·probleme:. mtoo!t.1J, pol~~ 
tică in Italia de 8'Ud, admm.:stmţza polt~ 
ticii ti metropolei franceze 1n cazul .unel 
mVdzii re<lutite, proectele petroltfP1"e 
ameTÎO([fle î~ Arab;(J. saudi.că, proble~ 
mele politice al'e acordului ~~ im~m~1 
ai inchiriere chestiuni priV1/tuI namgaţ1G , , 
amH1Jă civilă du.pă războiu. ' 
Agenţia .. Renter" m.a,; am.inteşte .în 

plus ca teme ale c0J1tlorbi1'ilor: funcţm. 
"ile oomisim!ilor e?lro-pe-»e itlteralt1J,tf' 
(c.(Jmiref'ul mediferanian ,.comitetul lta~ 
lio,. comitetul etl,ro11e(1·n de7a Londrn) 
orrmni",n)"p/l de după războiu a alia,ţim 
(P?l~p." \, (romi.~fune(1 alimentară d·p-
1a HfJf8Pritll/S). 
Agenţiile' telegrafice 8Uede.ze afirm.ă 

cd tema p1'i?1O'i;J(lJă a di8~tţitmilor 11(.i 
Stetfi.nius ar.fi fo·'jt inttnSrIwarea pre· 
'i'lmei (f.~'up ro. nentriZar" 

Declaratia comună britanico-ameri
rotl(l anunţată de- ~,Times" cu priVire la 
re..-ultu/Ul trata.tivelor nu a fOSt încă d.a
ta. In ttmp Ce o parte a presei londonez,·· 
oon."rderă pizita "încummată de SUCces". 
obServatorii neMtn inclină Sp1'e afirma. 
ţia că /tu a fost decât p1Jrii. oorbă1'Îe şi 
că \'11 cele m.ai multe chestiuni nu. s'a 
I.ljuns ta unitate de vederi. Ar-l?.a.stă tati
mă părere are un sâm.bure de adet';r 
Eate greu de inchllmU că în ajunul it?
t!ZieÎ, de a cărei evoluţie depirlde d'.'.<>· 
f~yumrea /11 t'uror p'l"Oblemelor pendint a 

dlntr~ €'Ilgelzi şi americani şi aliaţi lor 
estiC! să Se li lua-t im portant e hotărîr; 
politÎre. 

E"te fr(i,]Jrmt frtpfu,J că d.u.pă î.ncheir· 
re<l cmttl(trb.rilor lw SfettiniUs, mirlis 
~!tl de externe britanic Eden a dispăru 

epe scenă. Svmmri.le afirmă că s·a 
ti/la împreună cu StflUÎ1/iw. la Mosmra 
Ake ·Şti~·i afirmft (ii preşedintele Roose· 
tlell s'ar afla în A nglt'l- Şi că pent'rll 
~ce"t motiV s'au interzis oăUiwriile ş. 
~(1t " 1 -'1 t· , . i lW( mam lut c reSpec H;e ni pn' 
tli1'e la diplomaţi. 

La Be! lin astfel de combi'fwt1'uni sunt 
Cfm"l ;. t l( er:.af"e dr!'pt tii? .';emn r(! nen:n:":; 
IIlea polifiră În wbâ m ftT-ulfil.or nu e~w' 
" inică d-eoo cea militarli-. " 

IwcrRF:şTI, 1. S. P. P. transmit~: O ŞTIRE SOSITĂ DIN 1't."EW~l:"ORK 
.... }]l\L'liALKI\ZA CA AFAClmEA MOI\TC..oUERY,WARD S'A TRANSll'OR> 
)IAT INTR'UN ~'ARE SCA1\DAL POlJTIO. AFACEREA 8E OCIJPA DE 
nE:\ff:>IUI L'ONGREStaXI CARI'~ CONSIDF~A OClJPAREA MILITARA A 
(EL1.'1 1\lAI ~IAR"~ MAGAZIN DIS CHICAC..o DI; CATRE TRUPEIX AJ\oI& 
J~ICA"'I'~, DIN ORlJIl'\TL l·nES}~D!X1.ELI.;I ROOSEVELT, DREPT O FUG, 
KANT.\. (1,~L(,ARg A CONSTfTrTrJ:;~I. 

CONDITCER.K\. J\IAGAZJNITI..lIT K~TE DECISA. ~Ă SE ADRF.,8EZE 
JRlBITNi\LFT. .. UI ŞI SA MEARGA P) .. :-\ IN FAŢA TRIBlJX .. U .. ULUI S{l· 
l'RE'f I)KSTRU A Aj\"ULA PJ<~ CAl..E JUDICIARA MASURA LUATĂ DE 
P~}~51~nIl\'TI<JI .. I<J ROOSEVJ<~I.T. 

-adoglio a vânrl.ut ruşilor o parte din actiunile canalului de Suez 
E(JCl;R.t.~'1'I, 1. 8. P. P. transmite: I te a acţiunllol' Canalului de SUEI! din 10,. 

PrfOsa. un~ară. aHrrnă. dl m~Lre;;alul Ba· tnl care aparţine Italiei. 
liogHo a vândut llnjunt"i Sovietice (1 par- . 

Situaţia Chinei discutată in Statele Unite 
.BUCUREŞTI, 1. S.~.~: transmIte: 1 mat de d: Cor,.dell.Hun pentru a diseutn 

i)m New'York se anunţa ea ambasade- asupr,.. Sltuaţlei dm C'hma. 
rul Chinei în Statele Unit~ a fost che-

--- --",-- Flinistrul 'de externe 'ar Croatiei destituit 
BUCUREŞTI, 1. S. P. P. transmite: dr. Peici şi a insircinat cu eonduOOIea 

Po.glavnicul a dest,itUit din funcţiune P'': l.ninisterului pe d. IorgoVic;, aotualul mi. 
actualul ministru de externe al Croaţiei nistru de interne. 

Cu tot tt' 1 ori.[u ul a 1Iiaţiei loamice uzinele 
germane şi-au continuat prol{)uetia 

BERLIN, 1. (Rador) DNB transmite: 
Dr. Ley, organizatorul Frontului Mund 
în German: a, a adresat cU prilejul ~l1c;i 
de 1 Mai, un apel către muncitoriruea 
germană. in care a exprimat mulţumirl}a 
guvernulUi pentru serviciile excepţion'.o 
,,.., ce au fost afluse pentru Patrie. Cu tot 
terorismul aviaţiei inamice, nZinele gel'" 
mane şi-au continuat prod~ţia lor şi IIU 

putUt pro1uce instrumentele necesare 
l_~ent!'u contlnuare~ războiului, eu toate 
~ă ner-up. admis că muncitorii germa.ni 
in cele 55 luni ~:de ră700iului au a.vut 
'1(>~t1!; ,le multe îr~f,p:r('5.ri. In a('ela~i timp 
nu r;lP r1~~in+!'> nici eeararternl obositl1!" 
'~l !H,tivităţii. Muneitorime-3. germană S'3, 

I 
arătat insă demnă increderei Fiihrel'u" 
lui, precum şi & SOlda-ţilor de pe front. 
Este foarte caracteristic şi vorbe:-;;te mai 

. mult decât toată . propaganda, că pro-

I duoţia germană. de cărbuni a crescut in 
Ultimii ani până când în Anglia, Statele 
Unite şi Uniunea Sovietică. produe~!a 
de cărbuni s'a micşorat simţitor. Munci-
lorimea gennan-ă. cunoaşte un singur ţel, 
acela. de a realiZa ceeace Fiilirerul vrea 
ţi de a aSigura bunul mers al aparatului 
ne războiu. De aceea Noemvrie 1918 nu 
se va repeta nici odată si acest războ.iu 
se va termina cU învingert"a tuturor 
duşmanilor Germaniei, 

trn nou apel a' mareşalului Petain 

Un apel t!ătre Uael"etu I 
f'aDJand 

BRUXELLES, 1. (Rador) DNB anun 
~ă; Intr'un apel adresat de conducerea 
pBrtidului flamanzîJ.or e.itre tineretul 
flamand, acesta a f,)st provocat să SI' 

prezinte ca voluntar pentru lupti contr~ 
b.olşevismnlui. Acela, care în timpul 
c:ănd totUl se află în primejdi~ nu vrea. să 
lupte, nu merită să. trăiasl.'ă, Bolşevis" 
mul ameninţă, aZi căminul, familia si 
credinţa deci porunca ceasului de fat'ă 
este de a luptă.. ' 

reroarea bo!şevlcă la Ode.sa 
BUCL"REŞTI, 1 (DNB). - Părinrele 

Gheorghiu" cate a s(>sit la Constanţa, ve
nind din Odessa.. a declarat ei situaţia in 
oraş este insuporta'bili'i. Străzile orasului 
StInt pl'e'Sărate cu cadavre de copii, cari au 
fost călcaţi d~ tancurile soviE'tice sau d~ 
unităţile de cavalerie rusf:'şU. care au tre
cut, tn mod sălbatec. nrin Ol"flŞ. In 01'1l.Ş 
evreii ş-i-au făcut aparitia şi acaparează te 
tuI. Prăvălii1e şi blrouri!e s-mt orunate d( 
9\T!'!i şi nimeni nu tndrăzn~te să ~ ("I1Vl"~ 
lor. căci iml>diat este re(,~'Bmat de a"qHa 

ca fiind uu duşman al Uniunii Sovietice, 

~n Un_arfa ~lQburne evr~şt 
au fost de8fih't"h~ 

BUDAP~TA. 1, - Corp!'lpond<>ntl" 
agenţ;ei DNB transmite: Hini~tru! d 
interne al Ungariei 8. d~sfiintat fO<i:, 
a.soC'iaţill'llile şi cluburile evre('!5tl. d~r 
Un?tlria, fiino-că s'au dow~i1t pe!'1("tl'r:~ 
se sigurantei statului şi ordinei publiC€. 
Unele cluburi au fost închise 1l(>n~1'i, 
activitate oo"1trară statu 1('1 ()l0 'l'!Ilm" 
spre pildă clnbul "Rnbl"V". BihTi,..t~i'p 
acestor ~~i~till!li şi cl'l1huTi VOT fi p~"
lua~ de institutul ~ntru Cerce1aTf'!l 
problemei e~eŞti din Ungaria. 

S·. ,Isft ,...fjl!tct'. de ."""'de a lui 
V'(~llr EIIt."lueJ t 

PARIS, 1. (Rarlor). Mareşalul Petain armatei germane pericolul bolsevic va 
1 adresat un nou apel dtre populaţia d,spare ~i Franţa va reinvia, îşi reoC'upă 
F'rnnţei s(}mând·o să pă.<;treze unitatea l(~cu! ei l:;t Europa deoarece o Europa IN PALA.TlTL DEl,A POLLONG0 
;: să colaboreze cU guvernul, Dacă tr~,· sanatoasa nu se poate concepe fără {J DIN PIEMOJ\TT S'AU DESOOPERT'T' 
;€'dia de azi va lua sfâr:;:it şi mulţumită li'ranţa mare şi viguroasă. DE CURÂND 370 DE LĂZI SIGILA'Ţ"!:' 

M"" A ... v d" I '" DESPRE CARE SE CREDE CĂ CO.i'~ 
t· Izena crescanUa In ta.a de Sud ŢIN PREŢIOA~ELE COT,~f"'T'Ţl TV' 

• ,1 v ". • ~IOJ\'EDE ALE LOT "VICTOR. F~'f' 
RO~IA. 1. (tp.) - Nohţa, !>,ub'i.cata I ml~rlel de ne.deoc:rjs. care donmeşte îr. ~lJEl.l. DISPĂRlJTE !N PREZE'l'T'1 

de delegaţia ang;lo·amel'icană de~a Bari, balia de Sud. Pe când în Septemvri.e şi I LAZII ,..lE AU FOST PUSE îN STGT!. 
r€'fer;toare la "mişcarea de elIDgrare". Octomvrie nu s'au înaintat decât 29 dl.'- RANTĂ PENTRU CERCETARFA 
an1l1că o lumină zguduitoare ilsupTa petjţii de emigrare în Statele Unile, în CONŢI.NuTL'LUl LOR. .... --- ", ___ .,v --_ ........... ..-..-.... _-... -...... ~ ...... ,.... .......... -.. -<e:-_ .................. 

ECHILIBRUL POLITIC BALCANIC 
R~':R:\ A, 1. (Tp). Agenţia J,Excba..n· 

;e l~cgraph" ră.spânde~t:e un articol 
din zhv1u englez > •• \()I'I,~hire Post", apr~," 
I-liat de ministrul de ext~.rne englez •. l~ 
(::ire se ~-XPUD raFortUI'I~e anglQ<soVlett, 
(:'f!, In at'e:.;l arti('ol se (~un!"itată in Spedhl 
d\ , .. ruI)orhtl echilib,·ullli bale !tII i l···· l'a (,il. 
păta o nnni'! formii dl'pă H eventuală "iN 
turit' aliat:l, Anglia SI" intt'l"t'Seam nu 
mai de a..wl"" .. tat~. NU'~ se HH"Il·:..~inese tU 

war!~a ~k~H~t"l"'llă. () problemă. (l con· 
';llha' air'; În ""","hl n;l!'!hHH'I!,lf>. Rl1~'!' 
11,·!n~'tf" () rtv:"'p!"'1"~P ."'a\~nl"l~hnil/' :'1 (U·~4~· 

t8i cllestiuni. Ziaru.l es~ de părere l'ă 

I 
Sovietele \'or fi eu siguranţă. extenuate 
la sfârşitul războluluif totusi se vor btb 
cura pe de ~ltă ~arte J.~ o 'lÎriaşe t'reşte
ff' a potenlullu.hu )01' Uldustrial. După 
emun~rarea djferiteh)r I'~juni din cau-
7.n (·ăl'ora interest>le ~oviet~('e ar p,ltea 
jfl'trn in t'onflict ("u 3('.-1'"8. ale Angliei 
ziarul lui }}den dc>dllră t'ă politl<'S. mi. 
tf·strul:ll d.., extt'rnt> brita..uie :a.rt,relJUi să 
tindA la creaN."a uru:i atmuSf~e de lnfcre
dt"re şi la înlăturarea or1(>lJ.rof' neÎnţele. 
""ri, rnilmf'l\ ~o,'j(·tidi. II llt'miir;t o lw1j, 

Hd.\ ,lf'fjnif.jyă in ţU'ohlemple 1)OlonN:ă., 

Iilllandezi §i haUiei.. tot\l~i au S'a MD.~ 

statat din toate a{~ţiunile !uenllinulul M 
până acum că ar li necesară. o eşanumit.ă 
"politiei de mână forte" a glwernuIui 
britanic. Insfârşit "Yorksbire Po~t" 

e:i.te de pă.rere t-ă, trebue să se dove· 
dească guvernului sovietic di. intera"it"Jc' 
hrltankt", merg paralel ('0 aceJ{'a ale S,·· 
\'ieti"lor şi că nu există motIVe de gel' 
zie. Chiar şi problema cea mai ,;rea diT, 
!re SQ"iete şi Anglia şi anume problen." 
"t-rn.mtf\,-n01". se pilatt> rezolva pe ea\! 
mni"bi!ă.. daturltă spidfului de illţ..N{". 
cere 8.l r~rturiJor an.lo·rnse. 
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Drumul tineretului român --.. Rolul ascciatiilor sportive .-- Educatia f;zică la Iară A 6 E n D A economiCi 
:Deaigur a.~tualele lmprejurări a.u pl'O

..... _ ~ in. viaţa noastri de 
~ silele; uaeie preooupi.ri a.u fOBt 
reM:rAnH, altele a.u fost &Îstate fiind în
\oMite eu a.etivită.ţi mai oportune. 

O intrebare ea.re revine eu insistenţă 
.te aoeea care prlvefie aetlVitatea spor
tid. Soluţionarea problemei care .e 
pu:De are doui tabere .. Ti SU8ţin, unii 
suspendarea sporturilor, iar alţii oont'
Jluare. &etivltăţii sportive ...... educaţiei 
ft:roiee. 

.Inain~ de • ne OC'UP& eU Tre\lna dih 
,..,..t;e două 801uţ.il irebue să precizăm 

. a luenL In toate tiriie beligera.nte -
~:~' .. aoepţia. Rustei So'rletiee -. aotlvit;a.. 

te • .-porti..-l nu .. fost 1ntrerwpt.ă )liei 1111 
moment. In Finlanda mid, eonC'Uf'lI'tlrile 
de tot felul se ţin lanţ în Germanl&, la 
~ fi 1& sate, tn ciudl\ mobiHză.ri1 t0-
tale, . & jIltetlSificării acttviU,ţ11 Indu
.triAle .,i eu roate bombardl'lmentele 
aerierte sportul ~ lIrmează drumul, in 
Itali4 deşi. parte & ţării este ocupată 
«:Glpetfţiunfle Işi umealĂ e'Ul'8uL Âf::e
\aş luM"'ll in Slovaei&, Croaţia, Serbi. (ti 
eelela.1te ţări ocupate. Şi la fel in Anglia. 
fi. Statele Unite. Repetăm, singura -
cepţie o fac ~, unde locul compe
bţiilor .. fost .,aopat !le exerciţii flzitJe. 
. E şi logic să f'1e.. In primul rând 
pentrucă. numai prin sport Şi edueaţie fi· 
zică. se poate lllenţine vigoarea. şi. 8ănă,... 
ta tea na ţi unei., prin exerciţiile fiZice se 
~~te o prf€'ătire prem.ilit.a.ră, CQ

re -.e .. cum. atit de neeeHa.ră., mai alee 
ci. este ştiut ei printr·un antrenament 
.porti1' raţional de numai câ.teft tuDi 
!>Jsibilltă.ţile fizice ale organismului ~ 
rid_ .eU eel puţin 30 la SUti . 

In afarĂ de ~t .. trebue ai. mai ţi
Dem eont şi de efectele bune fiziologiee fi. 
biologice aSU\pra organismului, abstinen
ţa. dela tutun şi băuturi, alimentaţie să. 
nătoasă. fi n}iona.ii, oumpătarea etc.. 
ete. . 
,.In fine Inel ceM.. Cu tot rbboiul. eafle.. 

Dclele, birtl1rlle sunt deschise, orc4le
strele cânta inainte, tearul, oper.a. şi ci
nematograful i.şi unneaz,ă. drumul lor. 
De ce sa fie l.OOmai sportul o excepţie 1. 
Sportul, care are Iotâtea. reperc:JirSi.uni d.ireo
to ti îmediate, favorabile. Şi sportul este 
la. urma urmei un divertisment, an .poe
taeol agreabil fi • destiruiece pl~tă. 'Ii 
necesară. pentru aeei cari munceso prin 
biroU - sau .telie.re, - este o ~5ie 
fI pentru soldaţii frontului intern. 
. Sportul fiind o P'l~ armă peotrD 
.menţinerea mon.1ului. trebue ~tinuat 
j~ adeouat aituaţiei aotuale. , 
, Tineretul • român :trebue tndrnme.t 

acum, ma.i mult ea altădată, să,.,şi Ul'll1e
la eaJ.ea lui spre perlecţiunetrupeucă. ti 
aufletea.sci., prin sport., , 
, Nu lâ.n.l.-ezeala ,i tângnlal!., ei aetÎ'Vi" 
i:atea pozitivă., eotidiană., in aer curat, la. 
lumina aoarelui, in valurile apelor tre
bate ai fie ~ priD. oare ~ 
Due90 oomplectate ()ITele libere. 

Bineînţeles prin pra.ct.ie.a.rea. sport'tJli,. 
lor nu inţJeleg numai matohuri şi eoneur-
1C1.lrf, ei mai mult ~ ckI eoceroiţii rr 
zice; gimnastieă, tabere şi eolonU la. ţari, 
in păduri şi pe lângi ape, In e~ să ee .................... : .. , ... 

., 

S". prelungit fer .. e ... ' pen'", 
î"scriere penrr. I.",ne li. 'ee 

Serviciul Apro"rizionărlt OOIl&tati ei, ... 
pii de gospodărie, nu au. luat ta aer10a __ 
menul de inscriere la depolii.tarii • lemIle. 
pentru a putea fi a.proviziona.ţi, pe bază de 
cartelă., dJ lemne in timpQl 1 Aprilie l~ 
-31 Martie 1945, 

Se atrage atenţia că, InscrieriJ..e din anul 
trecut nu scmt valabile pentru 1944/1945, 
Raţiile s'au redus prin decizia Ministerială 
Nr. 15-19/194.4 şi inscrierile trebuiesc fi
cute cu actuala cartelil. ~ertificată. eonfOl"Dl 
art, 8 din ordonanţa Nl\ 12. 

Nimeni n"l va putea cumpăra dela. comet"
cianţii de lemne, dacă nu s'fi, inscri~ 

Pentru acest scop, s'a prelungit termenul 
până la 13 Maiu 1944, şi !le invită d-elPo
zltarii de lemne ca la 15 Maiu să inainteze 
tablourile, pentru centralizarea quantUm."l
hl1 epre a putea obţin. dela Minister auto
l'ÎZA.ţia pt>nll"'l vag08.1lele ce se cuvin. 

Când v·ine fri6UI, va fi prea tfu'",;\iu să se 
tndrepte (lmi:';un~ neglijenţi10r !'!EIU n~ă
I4tn."'ilor, şi acrştia vor rim§.ne fără lemne. 

desfăşoare o via!..ă &...~eră dllr senină 
plină de încredere spartană. ' 

Societliţile sportive să orO'anizeze re. 

o:altă se va produce o nouă apropiere a. U4 cu_-=- -
. o 

pnze de antrenamente comune pe tere-

sufletelor, o şi mal mare solidaritate na.< 
ţională rnmânea.scă.. . 

In Banat, în special tn Batele din 'T 

nEr mm 

r., ...... 
nurile lor, a(\('esibile tuturora, cari I()~ 
Oliesc prin împrejurimi, ~i la. l'ari să fie 
mvlta:ţi ",i angajaţii instituţ.iunilor şi în· 
tTeprmderilor din ve<'inătate. 

miş-Torontal, unde avem atâtea. Sol', I Mat 

La. ţară. problema ac împlme la rel In 
satele noastre sunt găzduiţi ('''val'uati si 
ref~ginţi. A~e:-;:tia, împreună cu 10C'31-
niei1af trebUi să !e ocupe şi de sport, ('ă~i . 
prin . pntticarea edUcaţiei fizice la 

t5.ţi sportive rurale, şi Chi.ar eonducătl.J'I' l' - Casele Centrum B. A. T"im~(I-
pricepuţi va trebui lnstauratli activita- ţ'n _.:1.. -y~" .... 

rt· . x 1 'b t' t e lM6'f>Ionarea g ...... _'J:: M.:I~~ 
tOB. spo rva oare SII. (ea 3~el\ contrl u.le t:T~r...... u.w~. 
pentru ca.re s'au (>reat sporturile şi p~n~ 10 )fal 
tru care edueatia fizică este menţinută - Pânâ la dată flCea.sfa atJ vor tie. 
~i sprijinită în timp de războiu. - pune declaraţi~le de stocuri de ~ 

prime fi .fabrico.te 14 intr~ 'Pe
cificate în decizia mini.'1teriaUJ, opă:rutcl 
in MooitontZ OficiDl Nr. 97-19."', • 

Z. A. V. . ~ ...... ~~~.~ .. ~---.-........ ~ ...... ... 
Rezultatele matchurilor de footbal] 
8po~tul: duminecal a corespuns în ma" I rJutea să se a.melioreze verti&'inf,s, 

~ m8JOnta~e aşteptărilor, cu toateca Ţinând se..'lma de antecedenţe, putem 
~pul a depd.t toate bunele intenţiuni antioipa că săptimâna viitoar-: sa 8siss 
dm aauzi ~ • fost din nou nefavorabil, tăm la. un nou progres .. 

Cele doua partide - dintre eare una Şi acum iată rezultatele: 
s'a 8<'ldat .eu !' veritabilă. surpriză, Pro- ltipemiia-Elootrl{'.a 2:1 (1:0). După 
greeul ~mgand pe C. F. R. - au avut Un joc plin de avânt Ripensia reuseşte să 
darul Ba .~lţ~meas{'ă asistenţa, Biei ~â~tige o pa.rtidă, care pe alocuri a. fost 
a~&rtl aU JUcat şi luptat pentru Vie- prea aspră.. Goalurile au fost marcate de 
t()l'll~ Uneori chiar. prea ~are, lls~f~l di Arde:ean pentru Ripensia şi Herzog. 
aI'bl~ ,& fost oblIgat sa intel'vma CU din 11 m. pentru Electrica... 
sanuţlUnl. v Progresul-C. F. Ro 2:1 (0:1). VlCtn-

E oazu~ atm .S8.. reamintim j?".ători1(1r ria Progresului este surpriza zilei. A 
r~lele )oc?lu: ŞI al~ c!-v~ler:s~ul,!i Ş,l fost Un matC'..h interesant, căci dupăce 
sa le o.erem n;ca odata sa"şl stapaneas:,a C. F, R. 8 ameninţat să. câ..<?tige la. ~~r 
J?Orni1"ll~, ,oart nu aU C$ C3.utll pe teren {le Il1stchul, Progresul IL revenit şi a sur
JO>e " nl~l deeum i~ cadTele unor mat· prins plăm.tt prin ambiţie şi omogenita
rhut! anlu.'ale, organ1znte CU scopul de a te, :reuşind să înscrie o vi('torie care e 
olen un spectacol frumos. foarte nretioasli eU ntât mai mult eă 
D8~ ~bstz:wţie făcând fle un."'le mici C. F. R. a.·b~netip;at şi de servi~iile lui 

a!'lpetjtăţi dtn~ {"aMel~ mat6hul"llor: am Rittel' şi Lttngtl. G~111n1e au fost mar· 
putu~ vedea ca. footbal1nl n0stru t"a,,:,.tie)i eat~ fle Lnngu (CFR), Puri~e ş.; Reiter. 
TI.? El ~e treM un ni,tel mn! !:'un. Faptul Polite('hn1ell-Chineznl 2:1 (0:0). Al 
Cil eohmele nOrlstre ~e !ntree mtre ple fa". treilf'!\ m'ltf"lh p1 zilei, IL nvut loe pe Me
t"e ('.a fat"tl1!"a jMulul sa se stnnaardizeze n,:t Rapid. lI-btchul revansa. s'a soldat 
;e ~om?inatii şi tet"hn;iC'ă. ('.3.Ci ori(,llm. [lin n,.,u r-U o vit"trtrie a shldenţi1ol'. r-a.ri 
m mod mvoluntar, R-':' ll-111Oge b. aN'''R [le nu"'1\. un ;0(' de fr!'tură bUl"I';' au Îr-vins '!)e 

~ pl'at"tlt"!\ un jc'(' nHî(·ut la veflere. în 10' ChineZl11. ('are <OI i11r>nt mll1t mn~ bine de
eul t;ll\rielor h~zarrlnt~. mar('arpa nnl"cte. cât {"ll alte {lC'azit. (!o~lurile ,'\u f,)st m~;r
loT' M tnt"l":H"('a nrln for+~ tlnsllyY\"'1ului. !''1te n'" ("',.,.:"" (Chll"11'ml) 'TI T\'l. ~~. inl' 
Prin aceasta putem crede C'ă nivelUl va ,in replică G~urgiu (m. 40) ,i Dee "(m. 42)·, 
t" ................................... -................... ~ .... ---

.A. .... 

GANDUL LA ITALIA cu 

Lloila'! 
8 Hal 

- lA Primăria Topolovăţu:l-Mare. j, 
Thni.ş-Torontal, pentru dlarea. tD ant1'& 
priză • construirii unui ,grajd pentru re
!)roducători comunali 

8 Mal 
- La Casa. Naţionali a A1dgurlri1or 

gociale BU'CUret}ti, pentru repara.re& U
censoarelor de la SPitalul de YeoeaDOo ' 
terapie Florcasca. \ 

Re".r'o.ia 
- Legea Nr. 226 pentru ~ 

a!'t. 50 Şi 51 alin, 2, din codul pemal. (JIo. 
nitorul Oficial Nr. 91-944) •. 

- Legea Nr. 227 pe!1I:.ru a1l'tlx __ 
C::. sei CM1 trale de Asigură.r;. .. Avoca.ţiar 
din România, să de.sdhidă 1lI1 credit III» 
ciaJ. de Lei 20,000.000, di» care _ ~ 
imprumuturi avooaţi1or 1'Qfugiaţi .. fa. 
mi1rilor lor, precum şi eeJor sinistraţ1 fa 
timpul Şi din cau"Za ră...moiului. ~to
rul Oficial Nr. 91-94.4). 

- Regllla.meot NI'. 19 privi~ la !!a' 
l'( 8. atributtulJ'ljlor ~ e.cti-wtăţii c.on..ru. ' 
l"d de Patrona.j al Operelor Sociale. !n el 
prh"t'şf.e minorii. Şi oondamnaţii kberztL 
(Monitorul Oficial Nr. 91--9«) .. 

- ~a Nr. %.28 pentn. modIticalW 
şi eompletarea an. 12 din ,.legea. pent" 
.1P1r.area anfiiaeriană. aetivi ,. pasift • 
tedtol'lllui", publicatii. tn Monitorul Olf 
eia1 Nr. 55 din 6 Martie 1939. CMonitoral 

M
i d mtn de ...,:1 Oficial Nr. 92 din 20 .Aprilie 1944l. 
-3_ ~lC a ~ te nua in care Italin, l'eCUnoscllse şi ea reven1l'ea BaSMa. 

...,. _ brel l~ sanul ~trlei mame. Eram eiev pe clasa a şasea a Uceului dela Lq.. - I.~a Nr. m pentru rec~fieanl 
,,?Ol. Iv dJret'ţitmea, ma. ~esese.să '\'Ort~sc in. nu~le tuturor calrgiJor mei, la aUnaltu"lli penultim din art. 10 al ~ 
s!)r})1l.rea org __ llli:za,tii, in pIaţa Bisericii mUlt clRstirea. acestui istoric evenpnent. Nr. 818 din 1943. pentru tnfif!nţarea lU1WI 

Copij ~ mă friimâuta. emoţia. in faţa problemei atât de nouă şi de nenstep fond în vederea refacerii :I:nst.a.1atî'uJlildl 
t~l.ti pentru llUDe, de a vorbi în p~Iblie, dar mă. chinuia. Şi întreWl.rea, căreia ~u-i :l'ăustriei d'c petrol distruse ~aU avariatt 
_gă~ răspuns, - de ce tocma.t It.alia, sora noastră! rilspWldea afirmativ) ati it Q..~ pe urmn ră2lboi.ulu i. (Monitorul 00 
ile târziu!! ,k'.:':~~ .. 1 ii.':.' ' .,.t!l,:~i"i.m-':"";p""">,,~.,,,.,,,~,. " ..... ~',. , cial Nr. 93 din 21 Aprilie 19·14). 

~11 bănuiam pe. ahmci; ~ această. Î1tfrebare, nt'1lmul intff'g o va Îlepefa şi pe - I.egea Nr. 230 pe!lt"J complet:zuw 
margt~a.altor e~ente. m care ItalIa se va. dO"odi o soră vitregl neeruţăton.re_ an. 58 din legea. asupra redliziţiil«, 

IstorJa Ardealu]m. va repeta in(fe.()Sebi: De re toemai italia sora. noas-t;ri. spre (Monitorul OfiCial Nr. 93-19ţ4). 
care călătnl"f'au nă.@j<Iile simboJicuhJi Badea Cârtan?! ~ - Legf'a NI'. 231 privind unele mUad 

P'trund~reft armatei roşii pe pămâ.ntul româ'1}f'S(', rmt'tun1jloazii. problMna referitonre la personalul eaTe iIlilad!"ea" 
Basarabiei ŞI aceasta. in momentul in ca:'e l\1a.r~1111 R;id- '"':H"" dă lt;::F(,j OCUPată lL"li tă1;i]e auxiliare de pe;m terifO'!'Ulul 
de anglo-saxonJ, guvernul cerut şi agreat de Sovlett-." (Monitorul Oficial Nr, 93-944). 

. Cam!Je sebfmbă oamenii şi imprejurările! M'şearea fi,.",.,., 
A~1aş ~al Badoglio) piat:Jl .:0 :\stlLZj al S3viete-lor, fusl'5e dour t'misUl"'J1 -

e~t a1 Ii:..'\hcl, care,. e~~_vinl;a.ndu'~e ]a !aţa~ lo:cu1ui, l)r~p~i~~e gu\wnu1ui ţărU - Ţt'Să.t;Oria .,Are.:t." dlo Arad. Pqt 
sale, ft't"IJnoaştel'E'a ah!mll Basarabtei laRomallla, dedara,lldu.se categOlic Îlnpo. ilie, fost director de bancă., a eumpirl! 
triva pretenţiilor ruseşt.Î. cicla dr. Gheţie Ioan llIi dr. FodomIDI 

NEamul rom~~ i-a păstrat, ~ntrD dreapta d--sale Jinuti, tootă ~Cllnoş. Gheorghe partea. lor de 80 la s\:.tă., astN 
tJnta. O ~~l1!l0Ş!l~1ă pe c~r(' o datoram t'lturor 8C'elor abaţi, care susţin drt'lJ)m,. .că Tesătoria Mecanică. "At!'x" VII. fuMo . 
~ Romarup.l. wC.a.cl a~~;;ta. dr~ptate ~te a~':lL i~anentă.. eri, azi şi oricârnd, tiona. în VÎlitor sub ~uJni1'OO. "Atu" ~ 
Indifer~t daca. prietenu sau slat::'le îŞl !phlmba po:nţia şi sentimentele. Pop şi Ca. S. i. n. e. eu Un mpital gl~ 

!rln fr~ngt"n>8. In. două a Italiei, 19. C3<re l\la1"Cşabl. Ra(IOl{lj6 a f'O'Dtn"lmit, de Lei 3 milioane, din Câ1"e Pop flie deţ.iDe 
suferim indJreo(.t 5' BOL A~roportm'ile @ln Sud. R.U d{"'/{'Dit importantele puncte 30% şi Szenes Gheorghe 20 ]a sută. 
de plHare impotrivi-ne a bomba:rdierelnl" anglo-amcricane. - Fabrica de Zabăr drn Banat a 1'1' 

Pal"e ci revăd şi al'nm înaintea. oeltjlor. n~l număr al revistei ilu<;f"rate Tem- nlrs adm,inistrator pe d. Grigore Olimp J 
P

A.' ~ 1 l' "..j.}\ - " 1 n S' 1 . d' şt~ .. ., • In eare ţa m. ~~a..Sh Jza ..... ea .un nrtaş !,ort~'~ion! dE' ge eare, graţie formei ei (1. nu rea es censoril -nli: ~"'" 
P"!insulnre ŞI P~lţlel ei gf'CograflCt', să~t ţl rO'lll lndt('Sll În lii1ollll~hi, dir('..cţii1e ~j Benea şi Consts!Dtin Dima. 1. Zamfirt"t' 
di~tamţele spre dlfel'jte pllurte ale EUTOlJd. Aflir.ej ~i Mcditerant>i. In artiooiul El"- cu, şi censori supleanţi pe d-nii: eoostan
pli('!lt'iv -d .. ~ m::lr~n~ d~~~~!~j, ~ st.ăruia asupra importanţei solului imIia.n, '%1 tin Petrescu, P. Putici şi M. Cilinghil'iil4 
bam strategl('ă. ~ntnt aY1nţ'a lf.'\hană. S'a ales vicepreşeQ'inte al eonsiliuh1\ de 
. !ftr azi, ~â?ţ) :,l:ar~aAsil'!{'ndor.se am~stt"('ll eu uruitul mcto~relor duşmant>, ndmi,nistraţie d. dr. Th. Mironescu,loeul 
nnaj';11le'1It.'lhel sh1!:zn-b III port-avum, mii ob!:;CdC-:lZ:'\ !i'li mă. s'1pără, deoarece de de preşMinte Tămânând vaoont. S'&I 
«{'olo a venit şi ('onthllliJ. iii. veni tot r l1111•• ales administratori del~ti d-nii: H. B, 
: Şi tot~~i Ycă.re!iOte {) "itl(':f>Dtă: ~~t;u Iini~ten .Sud,Estului El1r~ şi hnpli. Fri'nghian Şi dr, Tit. Li":Iu ·Opri.şa. 

Cit pentru S.SSţlUt'l"e:l. fron~lhl dd'\ Rns:.'flt, port~avlODlll ihllian, trebuie lichidat. -- Ba.nca de Credit Român. Consiliul 
Acesta esf.e, d!.nă m~rJ"Sia noas!ră, tmrt"re. 'S,l'nslll e~re trebui au.ibuit re.. reînoeştc, pe RJI'lul în curs, mandatele de 

centei intrc\'cdt'rj dintre FUhrerul AdoU lIfitTf"r l}Î l\IussoH1ni. c a1mm:stretor delt'gat '<tle d-Ior preşedintl 

~ • t 1 •• ~ 1 . I x Gr. P. Cn.rp si vic~reşpdinte Erwin An' 
• ,,' • mUnt('~ u as~rNl. a~tn,mbl mf ·l.l~·~Jnţlll ('ă. mai multe flivizii de fa..·;~t'jti tonescu, rea1~ !t~1tenl, se1ection~te ~l bme dotate, stau r,ata pentru evenimentele) care au u.nnat ~gându-i in acelaşi timp, el 
IRlotdoolma., dupa. aSt'mt'::lea t:1ttre';ed<:>rL I . pre~edinte Şi vi~(>p~inte. 

Noi ~ădiJ.jUuilU că. ~~te w,'jzii, "or fi m<:n.rU.nd îndreptate <..-u,tre Nettono - 't'"zillele de Fier şi Domeniile din flI· 
pentru plJb~rarea prOprll.'l lor patrii. ' şiţa S. A. a inchdat bilanţul pe 19':1:3 eu 

. ~ să ia amill.te istorl~, g!orioasele fapte a!e marilor l{llf inainta~i. Când Han- 'i:n beneficiu net ge 305,051.178 lei. (). 
nibai b'ltrs la por1Ile Romel. sltunţia. era tot atat de grca oentru. SC'pio. întocmai pita~ SOCial 1 miliard Ici. Fonduri de re
"UlD se prezin~ azi. Da" S<'lpio, hotmt ~ i inţelept, işi rcr:\.cu armat!. şi a invins. ~. ~lO'~.OOa_ :06.00540,5291",,764 phm 150,000.000 pluJ 

v ~ >oii, Amortizărpe averii fihJf 
(ţ "DU-LEItOA S 2.720,612.930 l~ 
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poşta refugiaţilor Or, rul de al stabilimentelor comerciale .. vara 
p 

p[b. iON refrlgiat .lin Cernăuţi, c.&'lt 

~~ ..... ...mitru şi Saveta ~o~ din ,com. 
Sil1şllla ~'encu jud. ,DorOho1. O~, şhe de 
.. să &Il1JjD.ţc la ~nul de u~e~cl Nr. 1, 
Bul. Regi'na M.a.ria Nr. 15, TUIU:şoara. 

1IUD.&1~AO NEOFIT refugiat din c.er-
~ tI6t\t părinţii ~a~ia?i Ecater~a 
Jl1(dreelC <din l!I8.t. Măhne.ştt ",'JU:d. Hotm. 
(1DI p de ei au de CC!'ta~hi MllIl~ 
dm ,.ali Hol'bă.eeni jud. ~ ~rQhoi ~ 8.~~ 
1IfIDOIICUţ.i ,să anunţe la. Că.miDrll de ~cen\Cl 
Nr 1 Bul. Regina Mana NI'. 15 TimlŞlo·,u-S. 

iOLAJA. ŞI EUFROSINA LOGHIN~ re
fagia~ din IQţ'i} st~Wite in comur..:l Şag, 
jud. Tim:iş-Toront6l, str. 1. Nr, 28, roagă. 
f&nl,iliile Coban din Ruşi şi NegTcanu din 
RQl5nOv, .sa conrmke a.d.t~1e und~ se gii
le8C ş] da~'ă. au vre-o ştire dela Pante, 

MARCU GHEORGHE, invalid de răWoi, 
dorni.clhat .in Timişoara., Spl. Tudor Vladi
mirescu 16. îşi. caută mama Maria Marcu 
cu Vasile şi Niculae, Cine ştie unde sunt 
.·1 anunţe la adresa. de mai su,s. 

LAZAR GHEORGHE', r>...fugiat din Cer
ll&ll.ţi la CămlnrJl de ueenici din Timişoara, 
Bul. Regina Maria 15, Î1jIi caută pă.ri.nţii şi 
fratele dm cam~ Boian jud, Cernăuţi,. 

GHEORGHE PARASCHIV, refugiat din 
:1aşi, stabilit in comuna Vinga jud. Timi.ş
Iforonta.l, îşi caută SOţUl Gh. Vieru dela 
uzinele electrice din I.a.şi. 

NATALIA GRIVl'~ refugia.tă din Ia.ş:i, 
III comuna Vinga. jud. Timiş-Torontal. îşi 
ea."ltă soţul Ioan Grivei, ~rg. dela Cercul 
Teritorial Birlad. fost detaşat la oficiul de 
lICh:imb In gara. Tighina. 

NAT<\LL>\ L GRIVEI" l'tlfugiată din Iaşi 
h\ comuu'.l. Vinga jud. Timi.şş-Toronta.1, cau
tă. pe mama sa Elena Gologan şi pe suro
rile Aueta şi Floriea. 

LAZA". GHEORGHE ~ LAZAB V ASI. 
LE, refU~Jaţi, din Căminul de ucenici din 
TuD.işO!u Il Bul. Regina. Maria 15, îşi ea."ltă 
patronUl ,..ill. VasâJeu din Cernă.uţi, 

LUAi. \iA..'iILE~ refugia.t din Cernăuţi 
laCă,mul .. h de ucenici din Tim.i.şoara, Bul. 
R~gina 1, aria 15. }şi caută părinţii şi fra
tele, r:flgiaţi din corn. Lunea jud. DOl'ohoi. .•.. -... ~ .... ~ .... 
Pl'imiirweom. periam jlld. 'l'iroiş.Torootlll 

Nr. 89411944. '~~!..:i~.:... 

O R D O N .'\ N T A ;4~~ : . 

'No~ Pfaffenrath Francil;)C, primerul eo
munei Periam, jud. T·jmiş-TorontaI. 

Având in vedere art. 18 alin. 1-4 <lin 
regilamentui pentrn organizarea şi eXe..',u
tarE'.a presta,ţiei in natură pentru drumrll'i 
publicat in Mon,itorol Ofielt>l Nr. 9'2 din 20 
A.prilie 11)4.4 prin eare se reglementează or
ganizarea prestaţiei pe exerciţiul financlal' 
1944,,1945. ' 
VĂzând că termenele fixate pentru acea

ţtă organizare !:'..lllt d-epăşite prin faptul că 
a.pariţia regulamentului se face a.bia in Mo.
llitorul Oficial Nr. 92 (tin 20 AJprilie a. e. 
de oparte. 
Văzând de altă parte că potrivit arl. 18 

alin. 7 din regulamenl:ll p!'cstaţici pl'imarii, 
- "Dt' putea. modifiea termenele de ma.i sus 

pe calt de ordonanţă şi lua orice măsuri cu 
aprobarea organelor de control.,i tutelă 
prevăzute la ar\:. 15 din MonHorul Oficial 
NI'. 92/1944 din 3US citatul l'eg1'llament. 

ORDONAM: 

Art. L Toţi locuitori'j comunei Periam, 
bărbaţi care nu posedă mijloace de trans
POrt, tu vârstă dela 21 ani la 60 ani tmpli· 
niţi, fă!'ă deosebire d., cetăţenie, sunt obli
gaţi ca pâ.nă la data de 15 Maiu a. c. să 
d~cla.re cum Înţeleg a face pregtaţi~ cu bra. 
ţele, ',in natură, ori să. o răscumpere in 
bani. 
, Toţi lo(nîtori-Î comunei Periam, bărbaţi 

:,i temei, posesori de mijloace de transport, 
fără doosebire de ţetăţ:>rue, sunt obligaţi 
ca până la data de 15 Maiu a. c. să declare 
CUm tnteleg a face prestaţie, in naturii, prin 
fIlÎ:!loace de transport, ori doresc să o rlts
eurnpere tn bani. 

Ineepa .• d de la 1 Mai şi până. la 15 S-13 şi de 1& orele 16-18, iar Sâmbăta 
Octomvne 1944, orarul de vari lLl sta.· şi in ajun de sărbători legale numai de 
bilimentelor oornerciale va. fi unnă,to- la orele &-14. următoarele stabilimen. 
rul" te: de manufactură., de galUteri6t mă • 

Pentru ol'a.o;ele TL'DŞOARAt LUGOJ. run~uri. pă1ării. ŞelPCărli, pielă.rie, ~ 
CAltANSEBJ<..Ş, ORA "ITA: relărie, ţesături, oo\lloare., arti~,ole de 

a). Vor rămâne deschise de la orele voiaj, perii, eoş.uri: lingerie, mode, ma
~ .~._.~ ••••••• ~. ~ ._._."'~-l~_ •• ...... ~_ ••••••••• 
In ate~tia organelor silvicG ii a forurilor biserice1ti 

h1 1936/37, datorită ~niţiati~ unui ţlei f1 \mprejmuirii. 
tânăr silvieu.ltor ~ eU ~".(lcur!SUl ga~~...a.· 'De anul trecut de când b'ifoiul a In~· 
rului bănăţeau N. Ga.ieta.ru. a fret plan' put să n-al m&i rooteze, vegetAnd 61.ab. 
tat eu câ.teva mii de puieţi, reprezentând paza a roSt lăsau in voia. soartei, iar 
vreo 50 esenţet dintre cari unele esem.ţe unii oameni inoonştienţi au şi des<'lhls 
rare,cimiti.rul y~..h;u din comuna ~ drum prin garuul veclllulUl cimitir, iar 
Veche, jud. Timlş, transformâ.ndu·l a.st- aourn \.JaSG din nou vitele şi râmă porcii. 
fel mtr'un adevărat parc, cU alei şi ron· Exempla.re minunate de Juniper, Pin şi 
duri de flori. Restul locului a f.ust semă,.. ThUia sunt 00 vârfurile tăia.te şi ~ ou' 
nat cU trifoi şi gra:min€~ pentru ea din rând, dintr'o pioasA. strădanie, nu va mai 
venitul produs să. se plateaBei paza. pre. rămâ.nea nimi.oc. Poate doar oasele celor 
cum şllntreţinerea. a.cestui parţ} din ini- care şi.au c.ă.utat un Ioa de odihni 80010 .. 
ţiativă particulară. ' fă.ri să ştie că porcii nepoţilor le va tu}.. 

Astfel amenajat şi pregătit, acest ~ bura liniştea.. 
r6ll a fost redat, in 1938, parohiei comu- Pentru valoare!!. acestui parc Şl mal 
nale ca să-I supravegheze şi îngrijească. ales a esenţelor. oare pot constitui o ade-. 
Câtă vreme trifoiul a vegetat şi deci. a vă rată experienţă. pentru aeel'l.stă regru

produs venituri, tere~uJ. a fost riguros ne de inceput de antestepă, e n~esa.r ea 
păzit, dar nu ingrijit şi amenajat, în v&oorgane1e si1vice sii ia contact cu parQbia. 
derea completării şi întreţinerii planta". Comunei, 
• ..................... -=. •••••••• -·.~.-.-··-.-.-.... 1 

Cel din urmă drum al lui Iosif Vanciu 
I<JSif Vanciu a plecat defimtiv dintre 

noi. însoţit pe cel din urmă drum &l. său 
de toţi aceia ca:ri l-au iubit şi l-au admi
rat. Funer'ari.lle organiza:te' de d'ia-ecţia. 
Teatrului Naţional d:iJn C1.uj-Timişoara 
- s<>ena cărtJ.;.a s'a mândrit atâţia ani de 
zr.lIe eu acest mare actor - au Avut loc 
Sâmbătă, 29 Aprilie, mt.nln eadn1 im· 
pozant. 

Corpul neinsut10eţit al lui J:o.sj:f Varudu 
a- fost 0'!'PUS da dimineaţă. pe catafalcul 
ridicat in hall-ul de intrare al Teatrul~ 
splendid împodOlbit eu draperii. earJde.. 
la-bre, p~ante decorative şi nenumărate 
flori şi cununi. Deasupra ca.tafalcuhti & 

fost fixat, Inconjurat de ghirlande me
daliooul de bronz în C:al"e m.aegf:rul La.
dea a. fi$t pe veeie profilul lui Iosif 
Vanciu. Art':'Ştii TeatrulUi Na.ţîon.a.1 stră· 
juiau, ("8. o gardă de onoare pe ool~ 
lor. Alături, sdrobite de povara. durerii, 
cernUeIe figuri ale memki10r :familiei~: 
soţia., mama, rudele •• ~ 

Prohodul :1;-a servit P. O. D. Iocmom 
Stavrofor dr. Patrichk ŢiUCI"&. pl'QtOlpOw 
pul Ti:m.:şoarei, asistat de p. O. D. pr0-
topop p!"of. G~vulescu. dela. Aca.d:emia de 
TeOlog-iet Păr. ComşuJ'lea.. 'Pal"trlml Jose
finrului şi Păr. Dia.con Mih.a:ilOVid. Răa
ptms'Ur;~e au fost date &e CCJIl"U! bărbi
tese al Operei Româ.ne din Cl'ttj·Tirni~ 
şoara, diriJa.t. & d. la.roţchi. La sfârşitul 
ceremoniei corul mixt., diri~t de ~ 
romposţtornl, a exeeutat "Srmne mie, 
Doamne, eăvârşitul meu" de d. prof. 
Gheorghe Pavel, primdirijctr al Operei 

P. O. D. le. Stavr, dr. Patriehie ŢiUC'ra 
a rootit a,poi elogiul fimebru al ră.posa.tu~ 
lui. In urmă d, Nie. Kirit.esou. directorul 
Tea.tru:lui Naţional din ClulTi!II1.ÎŞOan. 
a arătat meritele lui Iosif VaIlciu ea 
actor. profeSOr de Coll.Sel"\lator şi autol' 
dramatiC. In numele Cc:nservator1.l1ui de 
Muzică şi Artă Dra.ma,t~'Că din Cluj-Ti
mişoara a oormt apoi d. Na.e VOieu. A 
urmat cuvântarea d-lUi Nae Dimitriu, în 
numele artiştilor Teatrtf.ui Naţional, a 
d~lui proi. Ion StoiR.·1Jdl'ea, in numele 
prietenlior, şi a d-l'l1i ,Banu, în numele 
elevilor dela. Conservatm'. 
După 8JC'eSt din urmă discurs orches

tra Operei Ro.m.â.ne ~ ClUj-Timişoara, 

&. i.ntonat in foyer ma.rşul funebru din 
Simfonia 3-a (Eroica) & lui Beethoven., 
dirijat de d. Eugen Lazăr. Acest OlM.giu 
suprem se d8.ltoreşte iniţi0lHvei spontane 
a însăşi orcl1e:trei 

Cortegiul s'a forma.t apoi in faţa. Tea,. 
trului. Sierlul de stejar a fost dus pe 
umeri de artiŞtii Naţionalu,bui până la 
trăsur& eu care Iosif Vb.neiu a părăsit 
peIJltru totdeauna. locul atâtor sue~. 
După membrii familiei şi prietenii cei 

m.ai apropiaţi ai răIposa;tului,. s'a încolo
n1at Jlllllţimea oosfâ.rşită a acelora. cari 
au ţinut să tnooţească până. la. lOCUl de 
VeŞIlică odihnă pe Iosif Vanciu. D-nii 
dr. Emil Ţîeranu şi dr. Petru Warth. 
ajutari de primar ai MunicipiU!u1 repre. 
zentau Pri.mă!li.a., d-nii Nic. Kiriţescu, 
Saibin Drăn~ direCtOll'i. şi d-mi L Pop 
şi CRius Olariu, a:dminist.r~lOrt,. c0ndu
cerea Teatrului N8lţiOlllll ~ a Operei R0-
mâne din Cluj-Timişoa.ra.. Au urmat ar
tiştii şi personalul celor două tea.tre, PTO: 
fesorii ,i e!evU. Conrervatorul~" B.~ 
reprezent.a:nţii Vieţii noastre artIStlce Il 
admiratorii. 

La. ctmi tirul ortodox dlin Iosefin, după 
o ultimă J'Ug'ă.eiu.m:t, d. Iaooob. m.a.şinist 
de SCenă, a vorbit în numele Pet'$Ona.llr 
lui teatre~or, ta.r d, C. A. Ru~. in nu
mele ooleg'11or, luâilld rămss bun dela 
acela care a. fost Iosif Vanciu. 

11"sfârşit In plânsul • celor prezenţi 
oorpul netnsu.fleţil a fost reda,t p.ăm.ân
tulu.i. 

Pe mormântu~ care acoperă. trupul 
unui 'artist oonăţea.n. neuitat s'au îngră.. 
mi.d:it cununile: cele a1e fanillÎei. a. 'Tha.
trului NaţiOnal, a. Operei, 8lle artiŞtilor. 
a Conservatorttluc, a. proft>sol'i,:ol' şi a 
elevf1dr dlela C<:msen-a:tor, a. pen;:ona:1i1l
lui tehnic şi de SeI'V'!eiu., a plasa.toarelor. 
ale tJamiliiIor dr. ETrJl ŢieTaJlu, Sueiu. 
dr. Ha;ne~, d .... Iosif Nemoianu, ~tea· 
nu. etc. 

•• 
In <in'litf:irul din Tîmi~ara-Iosefta 

a.vem acmn un loc de pelerinaj, mormâ:t1-
tu! 2.ce~lUia care ia ridicat prestigiul tea... 
trului rom:'!.'!'l€'sc la culmi 1"C'CU'n~te in 
Bana.t, Iosif Va.nciu. 

•• 4 lA' -Vas~ şi tacâm uri 
eftine fa 

H E S S Art. II. Cei ce nu se VOl' conforma dispo
lIţiunilor preoE'l'tei ordonanţe vor S"~reri 
I'IgOrile prevăzute de regulamentul 'Vres-
taţiei.. Timişoara IV 

An, m, Or~,nele jandarm-eJ"Îei l"mt !D- Str. Brătianu 11. lângă 
~reinate CU dresarea ac~lor de contxa. Cinema "CORSO" 
?enţie Telefon 44-56 

'peria.rn. la. 26 Aprilie 1944. Of. ReQ. Com. 
, Primar; Notar ~ No. 451119951935 2040 
ftatf6at'ath Fr. Const. OonstantfnQ5eu L~~' .;.~;:' ::·=====::::::!:3 ___ CI!'!!I!!"!:..I-__ I!I!I'.w!:" !:!!W.:l ___ i __ I'!lI-~~ .... __ ~ 

letă, în('a:..~minte, vestminte, btju~ 
l'ea.sornicâr16 argint.ă..riî,. meta.1urp.. , 
L",oiouri ii ob~ de artă. blin~ri1. ;um
orele, furajet eeminţe, lll{)bilet ta.piţerie, 
decoraţiuna, fie:rărie,geamuri, articole d.e 
menaj, poI"ţela.nuri, stiolă-ne, sobe, ]em.. 
nă-ne, de sport Şl automQbiIism., varl .... 

ment. drogh6rii, parf'llmerii,. &l"llle. ... 
eic1ete. lllaşini industriale. oon8true~ 
corsete, <iliere&te&. eă.rbuni, lemne .. 
foc, oerealo, articole telhnioe. Yop6itoDt 
în genere, lânărli, bumbăeă.rii. !~ 
i:~trumcn.te muzicale fi t.otogi-afii, 

b) Stabilimente1e ea.gros din , . ...tego. 
rille de la li tera a.). vor rămâ.ne LI ( 'JIlb.iM . 
între orele 8-14 în fiecare zi. 

4)). V oI' rămâ.ne de9ahise Intre ~. 
7-13 şi intre o,:-ele 16-19, iar Sâmbi.tI 
ŞI m a.j:un de sat'b!.torl legale pt.nă ,. 
orele 20 seara, următoarele stabilimente 
care servese alim.entSl:"ea popttlatra.nel: 
bicănii1e, măcelăriile, pescă:riile, meze. 
lă.rille, lăptă.riile şi brânzărille. fl'\lL'tării
le, bodegUe fără beuturi fi bomboneriile. 

d). Florirtile v()r li del:lObise de la QI"eo 

le 8%-13 şi de la orele 16-19, Iar. ta 
Duminecl şi sărbători legale, d.-;\ ~<J orelf. 
9-12-

el. Frizerlile vor rămâne dese.hise a. 
la orele 7-13 şi de la. orele 15.30-19 
iar Sâmbătă şi în ajun de ~ărbătorî le!' 
gale, până la orele 2(}. 

f). Institnţiile bancare IJI aoeietăţ:.ii ăe: 
asigurări, vor rimâne desebiee de 1'1 1J7tto, 
le 8-14, Iar după. masă câte Ull tune. 
ţ10nar Va fa~ de serviciu ,intre orele 
16-18. 

g). Cofetiriile 'VOr' ri.m!ne dts~h_ 
in eontinuu intre orele 8--20 $ea.ra, In.. 
clustv Dnmineeile ,i sărbătorile le. 
gale. închizimd com plect in fieea.rt 
Miercuri. ' 

2. Pentru or~ul REŞI'fA, jud. Car-.' 
a). Toa.te stabilimentele enumerate la 

puntUl 1. litera a.) J pentru. oraşul Timi# 
şoara., Lngoj. Cara.me~ 9i OrnViţa, ID 
cra.~ul Reşiţa vor ră.mâne descmise de la 
orele 7-U şi de la orele 15-18. 

b), Slabilimentele pentru alîmeuta.n. 
publicului eu.m sunt: băcă.niile, mMelă· 
mIe. pesOOriile, mezeliiriile, liptăriile şi 
bt'ânzăriile, fructă.riile, bodegile făr.i 
beuturi şi bombonerlile vor rămâne de
schise lliLre orele 6-11 fi între orele 
15-19. 

e). Florărifl.e VOI' rl,mâ,ne Ms~hise tn. 
tra orele 8-10. 

d). Frizeriile vor :ră.mine desO'hise 
intra 7-12 şi 14-19. 

e) Instituţiile bancare .fi aoeietăţi1~ de 
asigurări, vor ră.mâne ~ între 
orele 8-M.. 

f). Col etăriile vor n.mă.ne desohise 
eontinuu mtre orele 8--.20 Bea l'a, inclu·, 
siv în DumiueOi ŞI sărbători legale, îndti 
zâ.nd eompleot în fiecare Miercuri. 

3. In comunele urbane din judeţele Ti
miş"Torontal., Cara.ş ,i Severin, in afari 
de Reşi.ţa, se va. 81plica acela.ş orar ea cel 
de la. pet. 1. d~ mai S1lS. 

4. In a.fară de floni.rii şi eOfetă.rii. toate 
celelalte stahilimente, din munieipii fi 
comune urbane din judeţele Timiş"'To
l'onta.l, Cara.ş şi Severin, in ztlele de J)n.. 
mineei şi sărb.itort legale vor fi mehise. 

File excepţie măceliriUe, meoolăril!e, 
lăPtării1e. brânzăriile, brutăriile, pese&... 
r,jle, frnctăriî-le, prăv,iliile de zarzava
turi, vâ.nzările de ouă. ,i păsel-i .,j hode
gile fără. beuturi spirtoase, cari in zilele 
de Dumineci şi sărbători legale riimâ.tt 
deschise până la. orele 10 dimineatA. 
:.:. __ ........ ~ ... ~ .. ~ 

Ş,tiri din Şipet 
SFINŢIRE DE lOONOSTA8. Oi. 

cca.zi.a. Sfintelor Să rbă.tori în. comuna Şi
pet a asvu.t loc sfinţi rea leonostasw.ui nou 
pictat al Sfintei Biserici Liturghla a 
f{,st oîic:iatc'., în Sobor de Pr. pensjonar 
NiCOlae Stoia. Pr. Alexandru Magda 'ii 
Pr. Petru Turlici. Predica zilci a fost 
rostită de Pr. Ali'::X. Magda .• iar la. st'înţi~ 
rea. icono~t3.snlui a vorbit Pi'. Petru. 
Tnrl1ci şi Pr. N. Stoia. Picure-a ieonosta
sului este deGl'amdat5. doar inceputul 
monumenblei Biserici din Ş1pet. Fiind 
zidită in stil bizantin şi pictura se ext>Cl1' 
tii după regule1e ÎC'onugTafiei bi~tine 
sub direeta. supraveghiere ti. Mi.nisl:el"li
lui. leonostasul non terminat eate execlh 
tat de pictorul antorizat prof. In.ll.a.n 
Toadeţ, cmre va exeeu1;a' mai dep.~..e ti ' 
~_ .. _';' 
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III.. pabUdt:&iD" reclame. f'IOOla.ma!M, 

"dminIRtraţ~a telefon: 50-62 -
Ooopcrau ..... $lSiptll" din Ghlroda caută 

1ID. vtnzător la băcănie şi cârdumă CU ga
ranţie JXI,Omll ;i ma.terială. Ref1ectauţii 

si -= p~:e il1 'I'imi~olilra U, str. MOlse 
Nicoară N'l' • .20. ~H5!851: 

îo.ooo lei rcoompt>n.'lĂ prim~t.e gă.sitC>!"UÎ 
ei.Jl3Ht, oare preC!! proprlebl.rel, eeaKll de 
am' C11 br!ţari., de dam '\ pie:rd~ pe ~m
rmIJ. Strada :MaTghllo.!T"M - prin. Piaţa 
Tr&ia.u, apre Fa.brka. de '&!re. Gă..<sitorul 
esţe ra~t • chema teldonul 46-57. 

gr.GG8 

ATElVJ'IUNE 
SoIdim e1I JmIi redttMrl !ntregnl 

nostru stoo de 

CANDELABRE 
IOAN GRO'Z.'-V ŞI 00. 

Timişoal'a 1., Str. 10 Maro S. 
[Dreg. Of. Reg. Com. 110/1392

'
42 

2041 

: C3 ut fată !II. ~ bfn.t priceputi. la .ervit 
ti curăţat. Of6r JAluiu buu â întreţi
n~ in eondiţt1lDi .. van~. Adresaţi 
oferte tu. Btr. Triumfrlltli _, 11. Timj~ 

,oara nI.. 4170!8S~ I 
De vâ.nz.a.te două. cQStume bă.rbitellti de 

haine, stofă. de lAnă., a.proape uoui şi un, 
vwton ofiţeresc:, lână, absolut DOU. Pr~~ 
canwnahil. Adresali telefOQ. 10-97, 

."ţI . U7zt8&1 

Cl!..'TAŢENl t 
.\Jdg1n'aţ.L.vI avutul. OO'Iltra bom. 
belop mMlldiare, OlUllpărind din 
tiJD? 

"EXTINCTORU L AIROU 
(apmoat d!I ,ttintJ incendii) 
&'Probat de (loDlftudamrnful 
,\pii1'ălil ~ 

de:k\ 

" 
AltlO", 

proprietu: A.. ~ 
T~ 1. Str. » ... de &~ 1. 

Jmoeg. Dt. Reg. Conl. nr. 5/119961 
1'944. Telefon: ~9-61 ~ 

'FMD:Iaeisti tliJ'i.l'.mti, ~&tă., c:e.ută oeu-. 
p-e.ţIe • .A.dres&ti o1erte C. Vlad., A:rad, 
Str. Gojdn 16. 4171t883 

Fostă profesoară din Chişlnău. li.ceu fra,n. 
ces, dists:Il!.să eu ~ experienţă.. do. 
reşte un 100 de ~anti !n 1am!1\e. 
Strada B. DelIl"l'T8.Dee& Dl'. 'r. 41151885 

p(JA.ZItJ!\"E VNlCA. 
De .tnzare __ IIlOfie ea 2180 ~ 
J'ă.re pă.mAnt arahn ~ 1Dl lId.DINl' 
eomplez, .. 1111. ce.stol ea ., jUg,u-e 
pere, b1 apropierea La.gojulu J4o.. 
tia .. e.i~ti '1 km.. ~ ~ţi. 
C. F. R. " ~ti un p1uament 
de primul ordin. Ultimul preJ. lei 
11.000,000 

Informa'thmi detalia. la "Ca
t:agetttr. 'l'b:o.işoar& lI. Str. lIa.reşal 
Joffre 7. Telefon: ~. W. Cam. 
Corn.. 269f11867/1943. p. 2034-2 

Gă..'fit cercei eu perlă. Păgrlbaşu.l să. tele. 
foneze la 00-81. Intre orele 17-18. 

4J.17:S00 

1 Mai 1914 -S 1" E () '1' A COL IJ L Seria - q 

1 Mai, Luni VADUVA Vl:SI~ 541 
2 Marţi Premieră MAGllA 463 
3 l\ICl'[lurl UUACUL 542 
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Cinelna CORSO Cinem.a 
A ,_ ti 

Azi, 1 l\1a1 pl'6Dlieri. senzationalA 

HARRY SAUR in 
'"' 

SECRETELE l\1ARII ROŞII 
2021 
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Ol'((toreasi perfectă, ~ut! J?OOt. Of me la 
ziar 8Ub "P..eJ'ugfată."'. 418');8..;3 

De vu.n.za~ un dormitor aoproape norJ. ,i lu
erori eMIlice. ~ 1, Văcărescu 81, 
et. TI, &p. 71. 4163/873 

-

OASA. FAMILlABA 
DE V..LVZARRI 

In imediată apropiere de Bul. Babeţ! 

fi la halta de tramvai din Pţa Crucii, 
Parter inalt cu loouin tă M 3 erunere, 
):mie I}.i to&t8 dependinţele neee8are, .jar 
la subsol % eameroe, spăH\torle etc. 
Casă situată in ~artlerui cel mai sână. 
t08 şi to~i In CfIlltru. 5 minute dela 
1'l.robus şi tramvaiu. Casa lU'fl !lpaduct, 
canalimt"e. lumini electrică şi trotual' 
asfaltat. 

. rREŢlJL 4,000.000 

A matOl"ii ~ vor adresa la adminIstra
tia .iamln!" .sub"CMă splendid m
tuată". II. 1640 

De vân7.a.r. o casă in Mehala aproape de 
tramvai, eompuqă din 1 locuinţă eu 2 ca.
rneTe la stradă, bucătărie, cămară de aIi~ 
mrente, cu preţ foarte convenabil. ,A. 
gentura Eugen F-iala. Cetate, 1!Itr, Lo.no-
vid 8, apart. 6. Inr.~g. Dt, Reg. Com. 
14211171()Jl943. P. 1639 

D~ V A..1'\iZAl~E 
"Caai :familiară. 4 camere, bale ele. 
C1rc. n. Preţul lei 2,.800.000. 
Ca.'Iă famI1iară., 2 ea.mere, bucitJ.
tie cameri de ~mente, ~randă, 
Ibt!n1, grădină, !n Fra.telia.. Pre
ţul lei 1500.000. 
Cas5. familia", In PrateUa, iii ea,.. 

mere, bucltăIie, baie, &proa.pe de 
tramvai, clădire foarte eJ.ega.nti. 
Preţul le! lS,OOO.OOO. 
2 % iugh. Pă.mA.nt. Calea Ş,,~1'uL 
Preţul 1ei 1,600,000. 
Moşle, 100 jugh. p&mAnt 1ll"1l.b:l, 
llngl ~ PrGţnl let 18 
mHtoane. 
,.Ouagent"' Ti~ 11. Str. Va
~ Joffre 1. TelefOll 43-159, Inr. 

Nr'. !69l11$'7r1S:M."\. p. 2004-1 
,$ , 

Cinema ARO 

• 

De vânzal'fl UD eă.n1eiOP pentm eopti. MAT!! 
de inainte de războiu, :a pret d~ oew.zie, 
Fratelia Str. IV. nr. 33. 4181/8:)4 

Ve vânzare sau de inchiriat magazinuri de 
eoloniale, delicatt'Se, bodegi de alimente. 

restauranturi ~ textile. Loeuluţe dela 1 
pâ.nă. la 5 cam~re şi tot con.fortul «'l şi 
făr1\ mobile. De vânzare sau de lnchiriD.t 
camere mobilate m toate cartierele 
oraşului. AgentJn-a Eugen Fiala. Cetate, 
str. Lonovicl 8. spart. 6. Inr,eg. Of. Reg. 
Com. 142111740!1943. P. 1639 

DE VANZAI~E CI.AnIRl PENTRU 
FAatnC~\ Ş[ OlnCE INDUSTRIE 
In carti.~ntl n. llug-ă. halta tr&mva
iului ti Unia C. ]s'. ~ la drllmul 
principal, esteie vânzare o febri
că mar. (în fi'Jncţie) C~~. 
nar tl-e multe clidiri pe.d.ru mau., 
m. ti alte locuinţG mari fi mici, 
aboolut mod'!'!l"Qe (toe.t4 cu par
chet. bat. ~tph} C'll. g&l"Aje, C11 4X'f 
de fum de 40 ru., CU 'birouri ~ dife-

rite alo clădiri. ue oi teMI 
vi.ran. 
Numai reflectanii aer~l şi dn~ 
poloedă bani pt:l, .. yor adree& 

sub ~ ,.lDdostrie 1'im~reană". 
p.1MO 

'l'lCIJtJI'ON; ,~.~ 

, J;m.&Vl1-\ ~~ 

Timişoara-Fahric, Piata Traian 
T 

Azi ultima fii 
:umi puteţi V1!Jdea ti adUlira ee( mai clelidilS ftbn lapUllel 

Ne .. am intâlnit În miez d~' noapte 
Reprezentatij zilnic dela orele S. 5, 1. Telefon: (,9-94: 

Un ftlm monomentall 

CDLEIDOSCOf 
• -Calendar .. 

....,., .. 
PREMIU CN.~ SUTĂ Mii LEI 
aceluia care va divulga lIau 
va da relaţfuni cu rezulta 
practic, pe eel care tn dimi
neaţa zilei de 26 ApriJie a. c. 
a rIdicat din faţa librărlei 
mele un geamantan eu toeur 
rezervoare, creioane mecani 
şi banI. 

I Făcând acest lucru salvaţi I 

pe copilul căruia i-am lnere
dlnţat geamantanul ,i care ,: 
toată viaţa lui ar avea de plată l 
valoarea obiectelor. 1 

LIBRĂRIA ROMÂNEASCĂ ,1 

NlcDlae MI Nicoiesci 

PROVIRCIALI! 

Ven:ad la 
Timişoara, descindeti la 

HOTELUL DE LUX 

i, »SAVOYcc 
,1 1 ,~ __ IIQO 

1··_~_Mi 
Bdul Regele Mihai I No. 1 . 
Confort modern. • Serviciu 

prompt şi conştiincios 
T eleloo: 38·40 " 

JDr. ar. Rer. 1'0 ~. 
• 2()4lj -

Scaune 
,porlative pentru adl~ 

Voiaj. vânătoare. peseUlt 

CENTRALA-OPTICĂ 
• 

snnoN BUItA &: 00. 

Vine! Leul din Damasc ViDe! Timişoara, L Regele Mi1ml Nr. ! 
. 'Cum ar ~ie 1'ioa.ră de eaUtate. Ar{ ... ~1i~ţj .r~ Reg. Com. 67f1211/1941 2Q33 

t~~fon 31-60. U '7~;~<J2 ~m~:Dtf4!ţ1VJSt®ttt'"~~$J'.;ţ;Wrgmmmr:t%t;~ vt 

::/111111111 c " C' I -, (; L ÎIÎ~liiiiiliHIlIiI I fi ~ L • J\ 1I1111l111111l! IIlHllllllI A. POL L., 11111111111: 'ljlll!llIllllIImlllllj A Il t, 1IIIIIÎlIIIIIIlIHIiliii WI\\\HIl!!111U ~ O R S 01111111\111 
Vhi'ane Romanca Tlno Boul I'BEMIERA. 1 PREMIERA! PROGRAl\1UL DE DESCHIDERE Azi, premieră smznţională Un film tU UD succes neîntrecut ..... . 1 
M1ehel Simon MarWJe Bolin Filmul m.idinewi pa.nz ene N t t" 1 f BARRY BAUR in. 

TEATRUL PE FROMŢ 4 vedete mari in cel mal maJ19 DUŞMAH:Jl IUBIRII e .. am. n alon t "' 
'. '. \uil film al Rtat;iunej _ SuZY D:lair Paul Meurlsse In miez de noapte, Secretele ~~ ării R03 11 

lHen FinkemJellcl', Renoo DeltgeD Neapole sub sărutul foculUi . Ga.briel1o Ca telebra ftdetă spa.nolă. Reprezentaţiiie]a 3, 55, 't •. 
• ... '0_ • o It • "1 v--r : S IS şt 1. HARTA Sla..lIITAOLALLA. 

Repr. : S. 5 ŞI , DA:lpl' •• ~" " ŞI -"'l' • I • l'I. 
I Pentru Dnmin~ şi SăJjJ8to:ri se vând in preziuă bilete h\ ea.qe,-ie dela orele 10--12 şi 16-19 .• Repr.la S. 5, 7. 9: Dmn. matinetll1 mtbna :.pl'. Incepe la 9 .. 
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ILtJIC T o A TE S I PEfJiRU TOT I 
_ ADMll"iISTRA'l'IVE. D. Hering l'illu, 

IL~.""",", administrativ unic, al nostru, 
singurul în drept a face a;bonament~, 

pauşale, etc. in numele ziarului, 
obligaţia de a elibera chitanţă legală.. 

... lXMlENELE DE AD~IITERE LA 
PIARIST, Examenele de admitere 

.. 1 ,i a 5-a la liceul piarist din Ti· 
se amână, urm!nd să aibă. loc tn 

jumătate a lunei Iunie a. c. Exame
,. bacalaureat vor av..,,. loc m IL doun 

a lrmei Iunie a. e. 
" _ DELA CRlJCEA ROŞIE. Donaţille 

la Cantina Crucii Roşi.i din gara 
Elena pentru refugiaţi: Dna Abl

I kg. bulion; Comuna Sâ.nmihai 240 
)4.() chifto€'luţe, 12 kgt', pâine; dna In· 

In bue, prăjituri; Magistraţii şi 
k:ttOll'&nI judecătoriei 1. Urbane 5 kgr, 

dna dr. Linţe8 2 kgr. mezeluri, 3 
5 kgr. lapte, 43 bue. rolat.; dna 

g. cea.i rusesc: elevii Şcoale~ 
54 kgr. lapte; elevele GimnazIul'll 

kgr. la.pte; dna. prof. Bodea 5 kgr. ma-
5 kg.r. lapte; dna Novae şi domnul 5 

I '1 kgt. la.pte. 

- CITAŢI PE NAŢIUNE PENTRU PA. 
TRIOTI8~l ŞI D";VOTA~lE.t.''T. Domnul 
Mareşal Ion Antonescu, Conducătorul Sta
tului, a di.'lpu3 citat'e& pe NaţrJll-e Il maici:1 
stareţe Delaclia Ha.milcar. dela. Sf. Mâ.nă& 
tiN Văratec şi a maici! starf!ţe Agapia Ve
lase. dela. sf. Mânăstire Agapia fi .. tuturor 
călugăriţelar, cari. cu toate că. frontul era 
aproape, au rămas la posturile lor, ])eas.e.. 

menea dl Alexandru Sbirea, primar-li Onl~ 
şului Câmpulung-Bucovina, care a rămas 
în fruntea comunet, pentru apărarea drep. 
turilor cetăţenilor şi administrarea Ol'BŞ1l~ 
hi. 

- LIMBA RUSA LA EXAMEl\'ELE DE 
BAOALAUREAT DIN ALGER. Bueureşti 
S. P.P. transmite: Comitet."Jl francez de 
eliberare naţională din Alger a decis 8l 8e 
tntroduc1i limba rusă ca materie oficisli11a 
examenele de bacalaureat. 

- REP.\BTIZARI IN SERVlCm, La 
Ocolul Agricol Central a fost repartizat ea 
secretar Gheorghe Frăsineanu, lf6f de (Y'Jl
tură, refugiat dela TlrgIJ-Fruoms. Camera 
Agricolă Iaşi. Postul ~î-l va lua m primire 
eu. Jduade 1 Ma.i!'l eri. . 

- O NOUA P&E..mERA LA TJ!l4.TltUL 
NAŢIONAL. Marţi .2 Malu ora 6 p. III.. In 
cadrul repertoriului experimental al Tea
trului Naţional elin C1uj la Timişoara se va 
reprezenta pieaa ,,Magda" de ~ 
Sudennan:n . 

- ALT DOLIU LA OPERA. Pe faţada 
Teatrului a apărut din nou drapelul cernit. 
Roza.tia Lobonţi:'J, din :orpul de balet al 
Operei Românj;! din Cluj-Timişoara., 4 mu
rit in noaptea trecută, ~~ da familia 
ei rimasi In ArdealUl de Nord, la v~ta 
de 30 de ani,. 

- C..\ND AU LOCl EXAMDt'"ELE DE 
BACALAUREAT ŞI ADl\IlTF..RE IN CL. 
I-V .... Ministerul F.dux:aţiei Naţionale faet 
eunoscut el examenele de admitere tn da
eele I~V. la licee IJ;i ~coliIe 8e-el1nd"r~.vor 
a,'ea loc In decursUl lunei :t.mie. enrigenţii 
d~ Il. 08:ri 8U"lt meorpors.b1H vor &vea 
poeibilitatea pe llt lnceputu} lunei tun. de a 
CI~ne ~menul d .. ~rigenţl. cei nereu~tţr 
Insii, dmb repetenţi şi nu mai au vol& la 

l UD. al doitea exa~~n, 'Exa.m<eT1e1e de bA.ca~ 
18.",1Xut au 1~ In • doua juJnl!a.te • lunei 
Juni .. 

A.JUTOBAREA' REFUGIA'fILOB. 
refugiaţilor organizati in localul 

a primit dela. diferiţi dona.tori ali-

................. -.-..... ~ ..... ~.-.-.•.. ' .... '.' .. --, 
Ce fel de procese se vor judeca la Tribuna 

_te, kriiel: dela d. prof. Călinescu ~O Activitatea Tribunalului Timlş-Tol'OIltal 
kfl' eartofi, 'f kgr. arpacaş, 2 kgr. ceapa, se restrânge pe durat. deJa 24 Aprilie la 
~ făină ~ 1 kgr. griş; dela d, col. 24 Iunie. In a.oe.st timp se vor judeca fi re--

QlUr8' 5 kgr. sarej Cooperativa lkeului Co- zo]va numai următoarele ca".lZe : 

1,75 kgr. marmeladă. In materie penală: a!aoerile de orice Da· 

~ puterii părinteşti, col1wttl.ţii1e 1& lJe· 
ch-eetre. popriri sau Qecuţiî silite cei-eril~ 
pentru plata de chirie !SaU a.rendă ; 

la mat:.el'ie comerciall: Falhr.entela, mo. 
ratoriile, eansblaţiile t& exeeublt"8, mbunle 

_ IN OAZ DE ALARMA aerian§. graba tură !n care sunt arestaţi, acelea pNVăzute 
de legea patrimoniului public, procesele d- asigurltoare! ordonanţele dtI ~af:rat, acţţu~ 

1i"'IA de disciplină pot provoca mai multe '1 b' 1 .. 4 ţ' '1 oi ... • t 
ro- illneculă ilicit! 'Ii de sabotaj ec()nomic. pro.. D.i El cam l!t El ,.. ac tUni • c"ft!" ~'" :1!l' ","ulet, 

,_Uente decât bombele 'l.V'Îoanelol' inamice. -~ --'1' d t +_ 
........ ceaele In eari B'8:-J pronunţat hotărâri Cl1 c",mlerea e COD rac"." I 

- SERVICIUL INCAl.1A:"\'lTh'"TELOR caracter ex:ecutorlu, precum şi proeestle Af'B..cerUe de n!ttur1l. ~raţ~'},,\\: 
S'A M.UTAT. Serviciul de distri:buire ~ pentru care Ministerul Public va cere pn· Procesele civU~ şi como'etB' ~ de t\t[ce 
coot.rol allncălţămintelor funcţionează dela nerea lor pe rol, ca intere:sfutd Ordille& şi natură, In oare toate p1\rţ~c eo:.r fl'3.1 Îl. şe. 
1 »aill in localul şooalei primare din str. siguranţa publică: ' dinţi M"l tn. ac"s, s! se JUd~,· t 
Vaise Niooa.ră Nr, 17 .tin Ccurtea Bisericii In materje chilă: Cl'!l'~l"1'~ d~ p-msie all~ Exeeut!rle 8iHte, star! Q.II ~,;",,~:il"' ! 
R<IIdne din Fa:bric). mentară, de seehest.."'1l asigurătnr sau Jud~- ~edinţele vor Incepe :a .,,.,I~ t 'l Orell!' 
_ SIrn.tNŢE NECESARE OO!\IUNE. dar, de popriri. de ordonanţe pl."CŞe<!ln. de .-ervieiu 111 registratll!l ,i gref'l'. r.-nt 

!.OI. La. ServiciUl Silvic Judeţean din 'fi. ţiale, de repr.raţie de patrimoniu. de pg- dela l{,:m pinII la 19. 
88 distribue/!lic' seminţelo€' necesare nere sub int'C:rd.i.cţie, curatelă, tutelă zau Procesele cari nU su.nt ~~ 'l\j\+:U~ ~'or 

[l(litru pepinierele CODl"lnale, Ca atare. toa~ consiliu judicJa:r,' do€' consta tar~a morţii Pf'f'. enum 'rate m.at sus, ~ aml ~ \, d!.o.<lll-~ t.er. 
1tt comunele cari a.u pepiniere sunt rugate zumate, e .... >rerile de prclungire!l BaU Inc~ta· l1len din otlch. 
,,_ prezinte spre a ridica seminţele ne- ~.~ ........ ,., .. ' ..... ___ ~*~,~ .................. .... 
~CĂRT1 PENTRU ŞCOL,"-RI, M'mis- {APTE' Dl"FRS~ 
ltrul Cult~rii Naţionale recomandă tuturor • UnUi- concu"" eln fCO!lelol' lucrarea dlui Constantin Mari- Răsbunarea crimlna1ă a Lj. 

llfIIl'l-Drăgu1in. ofiţer invalid de ră.zboiu. Pent ... 'aptpl cii (~oneu')lD ... " k~~IlAfo .. t e.4 w .... tla ••• ~ă 
~ este intitulată "Prizonier la bol· eu e~, eunCllblioUl 1-1l dat iO~ .. ~al<el 
~ei" şi Re poate primi dela autoT, But"u~ P{)8tul de jandarmi din COUlIW& Ghe.r- ze, $punând el cine vrea si·. şt.) ", .. ~ 
1!!fti. str. Stelea 8. mao. a pus s~ \U'lll.a.d.l'e pe iJ!l;UJ.t>-.1.U.i le să. UJ uite pe firmă.. '. 
- NOUA FUNCŢIONAR,\ LA CAMERA Vasile V"l'll.gă.nescu, din cv.mWla :::Ua.j;..~. '. , L'" I 
DEAGRIOULTURA. Dş. ing. Agr. Aleltan· judeţul CcU'a.t, oa.re este ~Ul~ "8 Cl'~ N a dec t"rat .l~_~~ 
drina Grădinaru refugiată dela Camus A· oa incendiu. IrnpC\triva comereianţilor Ştefan Iova. 
gJ'Îeolă Cernăuţi a fost repartizată la sediul I.utr'~ din. nopţile trecute,. după ore- nov fi Şt.efll.ll Vogl, din Timişoara Str. 
C:all1(!rei Agricole Timişo'9.ra, primind atTi~ i~ 24, sa J .... lt

v 
Wl FU,w...'hlO ~. Traian Grozii.vesou, s'au dres.c.t pro~ 

bnţia la birou} prooucţiei vegetale, A intrat I mu }.a. eu a. , V&tl~yel ~\UllLJla. N .. ~ua., verbale de trimitere in judecată Pf'llt.ru 
In serviciu cu zba de 1 Maiu CIt. am com\l.lU\ Gherma.n, mceuUall, CIU':t Nmtra.Vl'nţie. Numi ţii bă,('.ani nu au. 

_ TOTI DEŢINATORll DE PRODUSE e~ ~a.te că pân~ la. "~~I1ă. 8. :OSl lt.JCa.~~ ue{'lara t cantitatea de mhiir pe oa.re o, 
SUPUSE T.-\..xt;WR lJE CONSUMAŢIE Şl Stins de loeul~ll :ba~U1~ a InlS u... avea" in defin'>".t la a;na.l'itia nouei le'", ' 

.' . , . _ ' lntreaga. gaşpou.at'le modest;;. a. nuolltel .. r-'. '~~ 0-

,:!eclara la AdnunJ$~~aţla FlD~C'I~:a.1n văduve. l'aguoola au fost evaluate .i.l Isprava unu' copil 
t:--;oara şi la PeI'Cep~iile resps~tlve "" JU- a.proape lOO.OOQ lei, _, ... ~---
deţ In term~n de 1~ zile, at~~rll~ de pro- P.otriVit mărturiilor strânse In. cunul CClpt1ut evacuatei Ma.nole Agapia., din 
duse afla~ l~ depozlt la d:ţinaton cu scop cercetărilor făcute de postul de jan- In$l, in viiMlti de , ani, a'a jucat cu un 
ilecomerctaluare sau prelucrare la data de uarnf ll'n comuna Gbermnn s'a 8 J UllI!I uhibrit şi a .It.'Prins p'liele din 6urte& lOCUi.. 
23 ~p~lie 1944 :,i anume: Zahăr: ~lucoză., la 6el~'it~::iinea că incenJiula fost pua eU ~rului lQan lCein din comuna Be.ş::nova 
benzina uşoară denaturatâ, benzma grea. voinţă şi din răzbunare de Va!,ile Dră,.. 1':, ui, "(lt4;enditll a ~uprin8 In Bcurta vre-
denaturată, white-spirit, white-~~irit de~a- '\;ănescu, din comuna. Sbtita. ju(!e.ţul Ca- me ~asa. locuitol'Ulni 'care a ars în intre-
lurat, petrol lampant, oombustibil, SpeClal. raa care a lo-cuit un an sau doi in cumu• gim1'" şi & trecut şi la. gosPodării.1e vecini
'tiei mineral parafină, ceară de petrol, ozo- na' Gherman, Vasn~ Dr:1!:ă11esou Il tridt lc'l" Miha; lZranbo il.i M,qtei Feri. Pagu. 
cnerităj cerezină, păcură, smoală, asfalt, in concubinaj <'u hta y;;,dUVel Cumb!,lIl OOle !lunt de aproaPe 4 mlioQ.ne 4e leL 
coca de petrol, scursuri petroli fere. ţiţeiul Nooa numiti Maria Neda. In cele din 
<iegradat, unsori consist~nte, vaselină, ulei urmă' t"să, Ma tia Keda. nu a vrUt să m~t A vAtHfnt 'l'Ir'lte fA'~m(""t 
de 9aaelină, acid ca.rbonic. stearină, boia t,'ăiaseă cU Vasile Drăgănes('u şi aresta 
de ardei, sodă caustică., surogate de cafea. !l fost fllungat. In c\1!'Sul certurilor' de 
ape minerale, cafea crudă, 'cafea prăjită, ,1e~ărţire, VaSile Dr5~ăn!'sctt a. Mcl/l· 
eacau, S"ll'ogate de ca.cau, ceai, unt de cocos, rat că se va răzhllna.. rb\1'l~u,le fO(' ~sel. 
lCI'tI negre lumânări Ol"eZ goy. orez !!eroi- fapt care s'a şi înt~m""~.t irt()(,n'll1i, nu
decOrlicat,' orez cură!.at, am;don, dextrină, m;! la câ,tev& zi!e al1r"'\ n1/?"1'''''':'t ilirt (".o

earbonat "i carbonat de sodiu, lămpi elee- muna Gherman a lui Vasile Dragăneseu. 
triee, lămpi electrice radio, lămpi electrice 
lIIedieale, ţes.ături de lâ.nă. bumbac f1i fire 
de bumbac, ţesături de bumbac etc, 

- PLANlJL DE CID,TURA SE VA 
RtAI.IZA IN INTREOIl\IE. Semănături le 
~ Primăvară, cu toate n~ajunsurile sufe
I'î~ din cauza. tmpre,iurărilor excepţionale 
1lI'iIl car! trecem, decUTE:! in mod normal, Re
tultatele obţin"lte pAn! acum sunt atât de 
llIu1tumitoare incât cercurile oficiale a'1 

toate Speranţele că 1 planul de cultura. se 
"~1u mtre&1mo. 

D. judecător Dimitrie Gân(!\l, d2'ls ju. 
decători:t II, nHxtă, IRşi. eva,cuatJi In Re
('a~ a dresat aeteo ~e trimitere In it,d--ea.. 
tă~' împntrh·a, farmacistului Wi~elm 
G'at?:, din I'cmt1l'!!t C'llzăt1'iu, f>a~ ~ c~rut 
!'lI:' o p.e!'lc de di"t·i (le C!>ll ml'\i it"ftini\ 
cl'l1itate ld 260. Farmaei~tnl n'a vrut F! 
nrp7Întf! fa('tUffl rh~ "l1Tl1't1r.,r9.TE' si a Cf'l"ut 
;udeoătn'-'11ni p;ă părăse:'\sl'ă, 'ţll·ăv~'jll. 
Fa.r.nutcistul nil .. vrut D.ic"l$ă se l~itiJDe. 

• 

E:J.sa.beta Scltz din eomu.na SW1aa a 
rost amend;Ită cu 3fJOO l.ei de 'sl'rviCIul 
sanitar al munidpiului pentru faptul că. 
a pus in vwzal"e, pe terl1:oriul municipiU
lui Tll':uşcara, lapte fals.ifioat eU apl. 
Pentru n('e1aş fnţlt !LU fost ttmen.daţi şi 
AJla Brătoiu din piaţa Drat>'nmil' 5, 00 
BUJl1!J. de 2000 tel ~i M'1tei Rnva.<:f"h, din 
comtUlll Că.~·pini" 6lJ 2000 Iti. 

t"rt-",-i'n -- ..... 
In eomnna Periam $'a. IlnnlUI e!tl't\ 10· 

cUltnrulul Nîc.,la.e S:tibert.' Incend;u.1 II 

luat Ra<:tere, e'l'm 6lt shbilit ,.el'cetRl'i1e 
nostuYui de i:mtfllrmi d~n nE'~'J~cntPl Sr" 
ţ\ei si111%t!'atlllui, care a Rrunc'it ('(nuf":; 
(OU ~1" in ('urle în A"'l"r1ni"'rf>s unei f'r-ii 
mezi de .;:aJ.e. Pa:uheli8UD.t 1Qsemnate. 

""!' PLATA {MPO'tlTELOR PE SAI..AR. 
Bucu.reşti, 1 (Rador). Ministrll Fin.an ţe10r 
tace eunoseut că impozitele de salaI' şi mo
biliar exigibiJe in luna Martie pot f; plătite 
esoopţion.al fără majorare şi amendă până 
01 ~clusiv~ ziua. de :3 Malu. 

- MERSUL EX.P~ŢELOB AURI. 
OOLE DIN GENA!) VJZUA'I DE D. SUB
DIRECTOR AL CtUllillt;J DE AURICUl, 
TURA. 01 fug. agronom SurlaşlU Victor 
subdirectarul Camerei de Agricultură a vi. 
:l;itat ~taţÎ"mea ez.perimen tall a Banatu
lui din Cenad !ntc,ret.ându-se de mersul ex
perienţelor agricole tn eurs, făcute in vede
re. rezolvării nouii probletne tehnice agri. 
cole ce in teresea~ mai de aproape regiu
n~ aoasUi. 

- SAMBATA AfA'!'1NEU LA OPERA., 
Spectacolul ou "Cavaleria Rusticană" ~ 
..Pagl~ci", care a fost suprimat Sâmbăt~ 
29 Ap~ din cauza f"loerallilor luj Iosit 
Va.nclu, se ţine Sâmbătă 1) Maiu in matinell 
la o~ 14,30, Biletele cumpă.rate ră.mAn va. 
la.bile. 

- ŞCOALA PUBIAR.l IN A.TUTORUL' 
RANITILOR. Şcoala primară din conrltUt 
&eul jud. Ssverttl a dăruit răniţilor dix 
spitalul militar Z. 1 468 din Lugoj. 12 kgl'. 
prlljituJi, 18 kgr ţuieă, 800 buc, ţigări. 40 
cutU ebibrfte. Pe1'1tro această d'9..nfe in~e. 
t('rA.tul ,colar .,aJ,a)' mulţumir,i publice 
~oUt 

- MODIFICARI LA LEGEA Tf\ffiR1J. 
LUI, Se rna.1ot"e1U.<\ cu 100% taxele fixe dt 
timbru prevăzute de art. 4, ri, 6, 7, 8. 9 
10, 11, 12 fi 13 l.!~e('ă: Petiţiuni, copil de 
8c."te. ex trase etc. declaraţlunl ~ep"ise. 
testimoni1. proeuri, fnscrisuri. conturi, bol'. 
dtrouri •• note d~ rrelt."leH. regist-re comet" 
(Oral",. cr.1tanţe, !'cereTi $i I'Icte de pr~pr1tll"§ 
jU~~cfară llutent i firărf, lt"'l!1il";zări. ~'ftrne, 
aflşe ete, Tmno1:ihl pro~M;:;on:\l de 1 % fae.. 
tur:!. prevăzut M art. 14 par. 13 se majo
rea.ză la 1.50% lmpo2rltul proportional }'l~ 
dzut de art.. 14 {\ar 13 alin< 11. (vlndti 
~ mArfuri e&re :trl rac oblec~u' comer+"u!uJ 
dnzătorulu:): ad" 14 par, 19 «'.ont~a.cte: 
Ilo fnohiriere): aM. 15 par, 8 tit, Il aHa 1 
(vln'irl de bUl"I~!M mobile) art, 15 Plll', 8 
tit. b. aTin, l~ (vl" .. Ari (le lT'ărfuri ,,'ed!l-~;]rt 
cu oC'lll'."ia transrnltţ' Jni1 fOflduht de ('omert' ; 
ti art. 15 ~at'. , ":t. b alin, 16 (c"3Îlr\n~ 
de C(Jt't*raete de i11 ~1IMen>"~ !le maior, l~J$ 
<!,,1a 2~ fa 40/" rmTlI'lz;tul ex('cT'ti(\n91 r"',' 
trn iIIn'imrea ţ..'\rit 8e ml'lmrează dela!5~ 
"I!! "'%. J\~t care "1'.f.U PI,,11M1t lu'.este '.I~~o.. 
1'1" .. 'Il tn~re J~ a 24 A~!"i'!e 1ţ).ţţ ~~.,. 
plăti dife1l!llţete In tennen 'le 5 d1~ 

- EX.Ul&"'~ Vi:. 4D{.r::i~ IN 
CL. L ~i \1. D.i!. L1U:..Li ~ \'04 'j.WiL IN 
1l;~'L4 E.4ameIWlc::; QfI 1;I.du:utere .l.u w~ L 
şi V. care f~"â !\x4te pe.nU'u lD.ceVJ.lul 
lunei Maiu. H vu: s.rue la iuccpui.Ul lunei 
Iunie, ~st.fU'ul .. a.Froba.t ca e1evli con
genţi din cl~ VlU~~ clei", liceele teoretice 
Şi comereiaJe lncorpora.bili, &ă. d~a ~me

uw de corige.u~a 1& î.w;~vutul lunei lurue in 
locaHtă.ţila oeie ma! ş.propla.te de locu.l de 
refug~u. Cei ca. ... e Wl vor reuşi niCi de a.~ 
stă dată nu vor ~ a.vea drt>ptul să treacă 
corigenţa în Septemvr.e şi vor fi declaraţi 
repetenţL Exa.m~De1" particulare, finale 
neincllelllte fi pnmol'diale se vor da la în
c~ putul lunei Iun;e, Examenele d<l bacala:,l. 
real se vor ţine in a doua. jumăw te a lunei 
Iunle In loc.alită.ţUe care VOJ:' fi d::&:nmate 
ulterior. 

- VA roBIŢI COPIIIr Vă. iubiţi părinţii 
şi l"l.d:le ! C'1Inu.flaţi bine feresu-ile, uşile. 
C\ll1ile d$: Ju:r.ină et~. Ori~ neglijenţă 8 
VOa.1tri o vor plăti 8CUMp l!'i ci, 

~ FEXTRt:' PROl'R!E'Ll:fm DE CASe. 
In l\lll3 Maiu a. e. orel~ ie birou ale Asocia,.. 
ţ[~ vor fi di.::d.ne:J.}a dela 8--10 şi dUpă. 
masA dela ora 4--6, Contra.eide de inc.hi:
rlere ră.m!.n 11e.'>Cbimbata, P'ormuJarele se 

I primesc in h'roul Asoc:aţ:ie-i. lmpoz.itul pro... 
pnrţiorut.l (timbrela) la ~ont1'tlctele dfI tnchi~ 
r:eroe s'au ~re8.t dela 2 % !a 4 %. 1/1 prăvălii 
şi !lteHel'e ~~. 1S 8% .• - Pe eO:"liile contr3,O.o< 
t~lol', Llbele ăe chirie ~e t!mbr€'~~li !n 100 
de 10 l~i eu 20 lei, FOIT'l'llarele lb~-!'spll" 
nilM despre rh!l'ia!!ll i ('a~ ... lor eu un ,.~_1+ 

brut anual de Pffit.e 50.')00 lei f'aM ee •. :. 
'e~i t\edru lr""mHtul A,~:L~ 'iri: N~tiona!e 
a;n 1<11.4 ti'f>b~'ec !\.! fie ma ;",1 "t", } ihrin:s~ 

ţiei I""'~"'~!I~h~r"e t~\ termen ~'? 3fl 1.1: '?'. ~e poi 
"Iiim: de tnH flropr1ct"rli de ('~ se tu b'ro"ll 
A&ociaţI'Ji TimiŞfoara 1. Slr, PalnlH:a N'r.1I. 

~ ~ 
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La Nard de laşi cantraatacl!riJa ron:âno-germane continuă cu succes lui Vişinski, ea.re a aooentuat lnlţI:: 
sovietlea in desla,;,urarea pulitil'.R it: 
llană. .. F:'sie inlerc&ant de remareat 
tul că Wişinski a declarat dela in,. 
pa orice nou guvern din Ita.lia de : 
trebue să. preia toate obligaţiuThlle ~ 
re şi le. a luat Badoglio. In Italia de . 
de altfel ooruu('rarea dintre gw, . 
sovietic şi partidul ('omuni"t il,1;iac . 
Clară. In această ordine de 1(11)'1 ;,'aa , 
a:enţia asupra unui a,·ti('o] d.n ~ 

suedez .,Dle Tat", in eare Se ~PUl': 

Un nou atae terorist deaSU!lra lJerHnu.u~. Situaţia d3n Sudul Italiei. Coasta 
Dalmaţiei curatitA de bandele comuniste. A ,'iafia germană 

1:1 bombardat Ilortol Pl"muth 

il 
.~~ 

• tMP7F_ţ ..... liikri .. ~~ 

fI/o~l.a. cat-tierul ge~eral al Fii.llrcru:lIi, 
li î/laltul comamuuncnt al jurtcim 

iLtl/l.ate germane comurtică.: 
in. taia Set>astopolului Şi pc Ni~<;fru in~ 

ierror, atacu.rile SOvietice au ramas 'lI 
il! cursul zilei de eri fară SUCCeS. 

In irI a rea Ne.agră un submarin ger
tlhO~ a sc'/ljutullH. dihtr'un convui Vine 
pu"it, un va,~ de traJ1. .. '!part de CO(/stâ. ŞI 
tiuuă şlcpuri de tonaj mare. La vest d~, 
SelxUiţOpol, un vas de pază germaH a 
.3cufundat o tJ,edetă Tltpiaâ in.um icâ. 

fţ, spaţiul de luptă dela ht.~i) !rupde 
n(){/.8lrc sprijinite în mod strălunl de 
Grioane de luptă germane ~i rOl/1(llle, au 
(1.1,1 C(Hi(j"GU/(lCUn (, Il succes. 14 tallcuri 

~1 JO tUr/uri îMI inice, preC11 In Şi o Î11Sem

llr/lii (J(miifate de ali e arme au fOSt ni
'!1udt e sau cap/ura/('. 

Intre Ca7};(1{i şi Nistrnl su/,o"iOrJ 

atacul no,~t(u a clÎ.şliqa( teren, in du{1a 
re::istenţei crânrcne 0PUM dr' sorjcUci. 
Pornw(;lwile alwtc au n8jiins lJlljCT 

nice (o~,traat(J~(ri iWiinin'. 
La est de Podolszk (fU rl'lt qrf'; }/lWH·· 

rOn.'~e atonai lo(:ale (ât;; slJriNihlnr. 
La ccqml de debarcare N eftllY!o, pre

cum şi pe frnmul itrrlian de 81/11 a u fost 
re.'1nimw (fla.'·uri1", rna.mjce. 

A rio(/ ne inam ire cu zlJor ra::;rmt flrl 

ntacat în Italia Celllralit . tm 81lit(1.1 de 
cmnpaf!ie permfl'Y!. Cflrp m:('(J fix(lte Rem~ 
nde C1'/i('ii ro.'fii în mnd /oadp. vi::,ibil 
Au fost an01('(fIf' bombe şi s'au tras 
foruri de 111 dmliere. 

In luple giele tinpotriva n((vig{(ţi.~ 
iWl.mit'e din .'4fpditeranii au fost s{'lIfun
riMe de către suhn/rJrincle norr8f re'i 1"i81' 

tnamire, cu o dep!aS':1/i'C IO'la7li de 2~? .i2.?() 
t,-ml? .'1i di8fruqiitoare de eSI"t"Y/"fei dinrre 
carp două de tipul cel mn1 modern. 

Formatiuni de bombardif>Te nordl'1me. 
ricane, esconate de pwern;ce formr'.fi1U1i 
de 'Ix;niitoare, an dat în Mel(' (le fl1'rl1?Z 

ale zilei de eri lin afru' de temrrl'p Impo
trl1'a can;I'l!p; Re-i~hul!li. Au fost 'P1'01:0-

Mfţ>'ţ)(wuhp în ertTtie1'ele rip lo"Uinfe .si 
pi.prdPTi în pOl)ldar" civilli~ Apiir"'tr~a 
nerifl1u"i flermaniÎ a dolJorrU 1'?9 flvinrme 
Î)'tt7>nice, dinue care 121 bombardiere cu 
P((ffU mlJtOfl.'e. 

f ""o",ia mobil/z~RZă 

RIGA, 1. (Rador). - GU\'eruul a făcut 
cunoscut ('ă in vcdcN!a primejdiei bolşe\ice 
~i În Letonia se ordonă mobili7..8N"a tuturor 
contigentclor inell libere. 

" 
Vase iaami("e seafundaje 10 

ltlediterană 

B l' CUR E ~ TI, 1 (Rai;or). _ CO~L\XI)A;\If:NTUI, Dl~ CĂPli:1'F~NIE 
AI •. -\Ri\iATEI RO,'I.o\!\l<~ COI~H NJf:A el) D,\'l'!i. IH~ ~{O ,\PRILn.:; LA 81';. 
\:ASrOI'OJ" ~I L·\ l\ISTUl'L JNF!'':~Um AU }'O.'5T KESI'INSI<~ MAI ~n;Ls 
1'1<~ ATACliRi 1,(KAT,l':. I.A NORI) in; IA~I COSTRAATAC(lmLJl~ lWMA. 
!\o.m":H~L\Nt} ('0:\1'1:"'1;,,\ C(T fo\(lC'CI';''';. Ali FOST mSTRliSI<; SAD CAP
'ITH.\Tt~ 311 DE TA1\iCI;m SI H C'ARh n:t~ U'PTA. J)I<~:Sl'l~t':' la':STlilA 

FROl'\'[VLlJI ~T SJl~ SEMNAI.I<:AZA 1\I:,.lC lMPOJ~TANT. 

Trupele germane Câştigă teren in Răsărit 
BgRLIN.1. (Rador.) - DNB trans 

mile: 1n lf'gatura cu eV':.!limentdc 0'2 jJ(' 

frontul de ~.jl ~;e comunică: Luptele et: 
se dau azi sunt operaţiumle d~ hcl1iu'ln! 
alee' uriaşelor lupte cari au avut j()C in 
ulLimdc luni. 1%: S('l'V('sC amenajă.rh 
liniilor de front şi organi7..<\rii traficulm, 
precum şi a scrvic. ului de a.provzionare 
având in vedcr-e că nouile lupte d·e stil ma· 
re se vor ÎlllCpe curând, In ace:a:; tlmp 
s"a putut COl'lBlala că aCC3te operaţiuni, 
atitt pe Nisrul inf.,.rÎor, cât şi în regiu
nea Carpaţilor f;1i în ultimele zile in re
giunea Kowel a fOl'ţlal inamicul să arun
ce progresiv, şi in aceJa.~ timp prematur 
pentru el rezervele sale in luptă astfel 
că loate planurile comandamentu1ui 
i'Hlllîc sunt anjhîirlj('. In c:llda sforţ.ii· 
rilor făcute, inamcul 11U ('ste în starr:~ 
~\.ă op"f'a~că a"a.r~·at'ea trupelor germa
lle şi aliate. {cui păS1rea7-ii iniţh.tiva o
p~'Taţ.illnilor. In regi11nei Sevastopo] COI1-

tinl'ă lu'1tele cu caractere loc,~1 şi care 
SE' d~u de i nam'-c eli pf'O'clivlJ l un pi com
piinii ~"Hl eel m~i mult al llli-Vi batalion, 
iar artileria grea româno'g'tennană, P"€,' 

o formidabPă luptă marii1ă 
Berlin, 1. (Rador). DNB. anucţă, ca 

in faţa CC<:I.8teî d{"'la Brelogr,a s'au uat D11 
mineca în cea.. ... ul'lle de dimineaţă luple 
Vehf'mli'nte între doua torpiloare g'-'nna, 
ne şi mai multe cl'Uc.~et()are şi distrugă, 
toare in amice. Cu toate că inamicul s'a 
aflat într'o situaţie superioal'ănumeri
că şi mai tare in artilerîe. vasele germa' 
ne au luat contactul cu inamic. Contlac
tul a fost scurt dar foarte vehement. Un 

cum şi aviaţia continuă să cauz{'zc ina
mLului pierderi considerabile. 

La Nistrul inferior, unde i~1Jamicul 
în ultjmde zile a fost greu încerca,!, a
vân'Cl pio?dcd considprabile, el s'a mir
ginit iarăşi la. acţiuni loca:1e cu un efec
tiv redus, Gr1lpuri izolate cari 'au reu· 
şit ~ă treacă fluviul au fost prinse in 
cleşte si nim:'Cite. 

La Nord de Ia!'li cnntra-atcurile româ
llo-g-ermane au câştig-at teren nou. ia.r în 
urma 0IWraţ.iuni1or de curăţire mai mul
te grupuri :namice izolate in zilele pre
ceOpnte au fo~ diRtruse. La Noro-Ve"t 
de' Iaşi o localitate a fost luată cu asalt. 

La Sud-Vest şi Nord-Vest de Kol(ll'l!€'13 
rllP"ele germane câştigă teren cu toate 
că inamicul se apără cu tndâr.tire. La 
Sud d,.,. Kowel au fost capturaţi până a
cum 2400 prizonieri, 
După un rf'llm destul de lung, şi în re

giUnf'R Vile-bsc au Teîl1C€'Put lllTlt'2"le cu 
caracter local cari, dat nnd că inamicul 
aUlcă numai cu forţe slabe, QU fost re!'l
pinse. 

pe coasta dela Eretogna 
tOl'pilor germa.n a suferit avarii şi s~a 
r(>tras di n luptă, iar cel al doilea a se11-
fundat un distrugă tor al flotei canadie' 
nre şi a inregistl al mai mutle lovituri în 
plin asupra un"Ji alt distrugător, care proba
bi1 şi el a fost scufundat. Torpilorul ger
man a salvati d0pe dislrugătorui scufun
uai. S5 oameni şi a adus cadavrele a doi 
ucişi. 

cum a fost executat Încă un atac de teroare asupra Berlinului 

Uniunea Sovjet!eă in ciudll dlZn!"; 
~ominternl!lui nu se desintereseaz.i 
partidele comuniste d.jn Jume~i II:. I 

trivă conlupraxca ~u aceste parW,' 
,wut ca re'l.Ultat cl'eat'e~l în ţ.iîrjlc r 
tive a unui program ofî('ial SIW"' 

Desfă.surarea evenimentelor in sen, : 
rr,unist este mai raniflă în sndu1 fi, . 
dedl.t in Alger, s'a deelurat la \Vilh 
Slrasse. 

(~u fert"'" nl;nimali'" !tPfl11.1 
au opr~f 'nam'area f4o\'if'1t I 

MADRID. 1. (Rador) - DKB ~n. 
Presa spaniolă a COllstntl'lt ca, Cfll"!:'. 

mentul germnn a reuşit să oprcaSf~ ru 
te minimflle ÎnainlnrE'R sovictelm' in 
estul Europei. A('cnsta ('Ste o 110uă ar, 
că forţele de luptă ale armatei g~~ 
~nnt ne7.dI"lncinate şi en trebuie să 1:! , 

teptăm la mari surpri7.c militnre in'" 
ce vin. 

Vil1ov~tH de 1"~vo~fn dp llP 
",as grpcese vor f' p{'df'l!\ 

AMSTERDAM, 1. (Rnd"r) - DNB 
mun[că: S :rvic:ul brit~n [(' nI' idor!l'" 
anunţă eri primul ministrn nl ~ll"~~' 

gr·'3c" in exil a dE'clarR t C1 I{I1 n:-r1f'n,i" 
vinovt-lţi de revolta de ro:> h')rdlI1 ,·:n·· 
războiu ~r~ce~c şi ya p N !r'!l<;; ;'1 a': 
timp şi !le acei cati nu ll'?cllt de ~ 

Şi Tour.aul a fost ''>n~harj, . 
BUClmll:şTI, 1. - S, p. P. tralb ' 

te: BumlHlI'tltere lIu .. tl-aln~'''lle;!;iI· au i , 

cat Sâmhtiiil. Ia amiază, BNiiniji, !1ltţ 
trând pierderi serioase l'all!a1r 
a\'ialia germană. 

In ateiasi ~j a reSt bumhardat şi T 
lonul. ' 

A .toane ~f'rmanp au bOlii' ; 

bardaT f,ortul IJiy '111th . 

BlTCl:'RESTI, 1. - S, p. P. tren-r.; 
IH<,;RLI-", 1. (Rudur) - DNB tmnsmit.e: )<~chipagiile a\'Îoanelor dOb<lrâte, cari s'au te: Avioane" grele de IUJttă germtln,/ , 

,,\\·jaţio. ll(jl·d~all1eritll.l1a a dllt Sâmbătă la salvat (~U paraşută, au >\dmi. ... că nu-au vă- bombarda.t În nQaptea de 2!1--30 A~f· 
, • ., I . U'"l'ch l' Uii alac zut J'ndi. un aSt°me-llea foc eoncentric cu ea- d 1. UIUlaz COlhra CaphR el."" u UI. portul Plt'ymut"h !;ii cflasta e sUt .\'e>: .. 

grav de terulu'e, ca['e II priciJluit pagube şi r .. viÎllitt()rii germani şi apărarea an tine- An~lil"i. 
vidime omeneşti, AIIăral·t'a germană. a dis- riană i-au primit 
trus 129 avioane inamiee, din cari)21 b1\m~ Cu prilejul unui nit atac de teroa~. dat Invazia 'Y. fi cea m~l; ttrozal 
bardic're cu dte 4 motoar-e. ~ aUllntă cii ~ lwioane nord-am .. ricnoe, contra ora..,u- baie ~e :sân '~ 
la apararea bombardierelor, cari au fost lui Toulon, au f()~t doborâte 15 bombardie~ MADRID, 1, (Rador.) _ DNB:' 
escorfut.e de puternice f orma1iuni de ,·ână- re gl'ele, Pierderile populaţiei ci\'ile ao fost ziarist amer:ca.n a declarat la Lisab· . 
tOli, sau dat ltllite foarte veltf'mf'ute, dea- 139 D1<lrţi şi 100 rl\niţi. Aviaţia germană a că. in urma experienţelor făcute la D:· .• 
sllllra t.eritoriului de Ve!>t ocupat şi p8.l1ă at.ă.ent noaptea trecut.ă ('u formaţiuni dl' pe-, Salemo şi All.zio se poail:.e r:ont;! 
la Berlin, "Dnătorii germani atiwând cu oombardiere grl'le twrtul PI~'mol]th şi con- că invazia. î.n c-azul dacă se va Hl ' 

sulele innmieul care dUllă atac a fugit ca 1) cel1trări de va~ la 8ud-~~tlll Angliei inre- va fi Cea. mai grozavă l:tUe de sâr,g~ • 
armată după o gravă înrrânl;l're. . gistrând rezultate l'xcelente. a văzut lumea. In acelaşi t~mp este f~i ' 

WI"lhelmstrasse despre s;tuatl'a dl'n sudul ItaHei te remarcabil că prizonieri germanI·· 
I . un adevărat dispreţ pentru capacitt. 

~r]jn. 1 (tp), - Nouile eVl'nimente I rea g;.lvernului Badoglio sunt. ~e spune de luptă a aliaţilor şi susţin că I~·· 
d;n Italia de sur! în legatură cu remanie. 1<:. W,lhelmstrasse, urmarea dedarnţlCl vor aVea ~"'UTpriza lor la mvazl€, 
... --------- -----.... '#' ----...... _--._- --. ..... _---..................................... _--_ •• 

BElRLlN, 1, (Radol') - DNB anull~ă.; 
Marina de războî germană anunţă că sub
marin..-le au scufundat dintr'un convoi pu
ternic apărat in Marea Me<iiterană 4 "ase 
cu o deplasare totală de 22,000 tone, pre
cum şi cinci distrugătoare mici. 

Coaata Dalmaţlel •• răfUă de 
bandele .em aniste 

BELGRAD, 1. (Rador) - DNB trans
mite: Comandamentul militar german 00-

munkă, că insula C-orţiula la (!Oasta Dalma
tină II fost din nou eurăjiti de bandt'le 00-

munist(>~ Immla ee găsf'Şte in mâna. armat.ei 
jtPnnane ilIl toote afirmatiile contrare ale 
J1ropaga.nd~i inamioe sunt minciuni. 

II~~N~ ~~a~,~!.~~~t!~~~i ,!i~,~!~;P ~~t!~~. ~:~~ Şi~~tl I ~~~~" ~de~L,~t~~ d~~~~~j ! 
al }'illu'erulu!.. malliul cumandame.nt ai J<JIl.lle de- auto\'e-blcole ale sO\'letu'llor, 11' doo~ebit o formal june de recunouştere 
f{Jrţ61or annate cO. ).uu~i~: ~lU nilUi('. it. arar~ de numeroa.· .. e n~hjt. ~ole I sub eOIll,mdâ eitpitanUIU .. i 110. fie rO \IIt. 

la UUl!arla SIIDt ifttel'zise 
manifestaţiile tie tot lel.1 

BUDAPESTA, 1. (Radar) - Ministerul 
de Interne a interzis orice intr-lllire ~au 
adunare in Ungaria hltre 30 Aprilie şi 2 
M!li,. 

In fata SevastupolulUl si pe frontul ,!~ tunuri maow'e. )" "t f' (.tire 
d ' lun' ul .. ' 1" " grclde com l!tunl a mos ence ar . . wtre an .Nl~lru Ul ~l \"ar()afl nIl J>.ntrrnj(Oe formaţiuni dt> a,iollllp grei!' de 'ri~' 
.' d ,~~, t' " t'~, •• o.~ d l·il - l..a ['apu) de pod l"Iiettuno, ('.u· P . sa es.aşura lltO o a(' 1.1-."", e ull. lupla l;""fmant 8U at.arat 00 f1feoc-t nO(lpt('8 .t 3~ 
mai mare. In luptele d('l pe NilStrul Hl~ .~. .' '" ullui atac al trllp!'lor de ,oe a .. fos . I 
f · 'd' t'" d d . b't . trl"('u,a nodul de ('If(Oulapt' Sdolbunm·4) la te în an ntai multe ca:I..emate inaJlllft> 
enor s a lS lJls W 000 euse 1 regv ...... . ." . " ' '.' . dirr' Inentu) de grenadieri din Erandenburg sud de Ro\ 110. AtGcll! Inlpotn\a C1f!!ulaţlt'1 Dllcmdu-h-se ocupanţii In lupte ro . 

715 de sub comanda locOt~nentuh,j ('·010- .ferov;are a inamiC'ului !]jn nU1Î D111lit' see- COl'p la C01'p. . 
nei Iordan. toare ale rrontul~( de sud a. fost continuat O f(JrlDaţiune de a"ioane de Mtălill1i 

La sud de Nistru} SUpe·rior precum şi cu surces. hUlDe a atacat }JQ7.iţ.ii de arWerie şi .rl: 
la sud ,Test de KO\'el trupele germane au Intre Vit.ebsl. şi PoIO'.tk au fo~t zăditrni- rie antiaeriani, ' , 
câştigat nou teren după lupt.e erâncene. ('it .. ntncurile locale ale bolşe\';~nor, di14- "ânii:tol"ii germani şi italieni' I~~ . 

Escadrile de a"joane g("rmane d(' lup' 1nlgu.ndn-!o/(' prin fIX' dp lu'tilerie ]lIJzitiilt> "Ii artileria antiaerianA au doborIt N~ 
tă şi de LităUe au atacat îu regiunt>lt KtJ~ de lI.r~gă.tirt< ale inufllicwul. lihPl'i\ Italiei de nOl"d '7 apsnt~ rnldlll 

--------------.------------------------------------------~~ .. Soc:c,:';:':'oa Naţională de I<~dl~ură şi Art.a Gr~fice .. Dacia Trllia.n~" 1'lmlş{,ara 1., Eu!. llq~"le ~lihai J. :-':r ·i illmair sub J\"r .. 52 ~:~:. l~li;3:a Hf'!. Of. CnmE'Mtll'li Timir 
IeN-etar de redaetie res!)()nsabH: OORI.4....'l GROZDAN'- ŢiJt~tă. la Ş_ltlai l~ 
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