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l~Americanii au făcut tnari concentrări de 
::' trupe' în ţările vecine Turciei 
~ il alU v. II lor ... t .e .. 1 auvera Ja~.8Iav - Dependenţa AnljfUel de Ameriea - O declaraţie 

, • georgeDiler din Germaniei 

BUCUREŞ f( S.P.P. traD.mlte: napA «-aM se a"A dia 
Ankara amerjeaaii au. lacut .. ari eo •• eOt .. arJ. ea. trupe la 
uneu •• tale vecine. . 

Dt. SUblC:ci va forma noul 'guy'ern o Iugoslav cu cand'lla 
vueove,s ao'liuJ.'/tL w;u..s~Olu",eLI.fi' CO'lmse ' Sii la .eg~t .. ra cu 1.10 

Uel',J a~LUtO'rlt a.n~~ncanl tn sbor razant "Atrrir,' 3. (Rador). _ EX' REGELE 

3E ~rticoLul dLui ministru al ReichuLlJ.i 

"" ~.~ra pUlJu~a~tei cwHe germane a pro- ~. JUGOSLA VE A FOST INCREDIN-
Ja~ t~iIt I,HS(';4j-H in Lumea intreagă. J..oc- , P~'l'!i.U AL JUGUSLAVIEI A INCRE- TAT LUI TYro. GENERALUL MIH!A[-

ehi, arul ~;(:=Jt ... tU presei Jte'/.cnmu~ eL. H€!- j gJ~'fA'l' l)lN NOU LUI DR. C, SUBA- LOVICI A CĂZUT DEF1NITIV IN 
IS "IllJu"u.t:rmu.nn a VOTOlt aespre acest! ICI J!'ORMAREA NOULUI GUVERN, 
:. l!ect m Ja~a prese" strame. l"'nn dis- i cu· CO~DI'PUNEA DE A INTRA IN DISGRAŢIE. COMPUN~REA NOULUI 

I ,;sun ~~ ilc/u:m, a aeCLa'rat d. Sunaer- :LEGAT~,JRĂ CU TITO, IN ACELAŞI CABINET SE VA STABILI NUMAI 
.lln, t.IÂ. se re",uwa prebLema. Ea nu I TIMP COMANDAMENTUL SUPRl'JM DUPĂ INTREVEDEREA TITO-SU

R A. 'e It rezotl.la~a decat prm 'incetarea AL TU'.I.'-1ROR FORMAŢIUNILOR BACIeI. 
JTRI '~umor razame asupra popuLaţiei. C . c , 

ort'~, 'titlU pupuLară upLicatt! asasmitoT de o.llandamentul amerjcan, adeyjratul 'stă ,'iâ •• al Anglie., 
e te. mi, es~t! wt u.~a U~ 'veche ca şi metoda .... 
e. UU~il§(i~t1S;,q~. 1'" aceiaşi clipă cand acea· oŞtockholm, 3. (Rador). - Ziarele sue- . 'tăţile britanice sunt silite să execute. 
lropa"UIn urma mt:eteaza, nu mai există deze an~nţă ~n baza rapoartelor cores- Anglia este astfel la discreţia america
> ti fim ş' POPU~l,4~..a n'ar mai -avea 'mOtiv pondenţIlor dm Lo~dr~, că Angli~ a fost :pilor ocupanţi. 
ălat6 'Ii Jaca dreptate 8i.ngură, " ProbLema p:edată generalulu~ Else~hover In ade- Ziarul New Leader, scrie de altfel că 

',;SVl este un l:iuoiect' de discuţie pen· v,ara~u~ ~ens al cuva~tl.i,LH. Administra- poporul britanic este sătul de' războÎ'a şi 
bW comandantii americani şi piLoţii lor. ţia clvl~a es~e, num,al, o p~rte n(.~nsem- doreşte o incheere rapidă a păcii Se 

~e . ..". r,~tă a a~mstraţlel mllitare dm An- manifeStă făţiş dorinţa generală de a se 
:I~~ ietretaTul de stat Cordel HuU s'a ridi~ gha" care s,ta sub conducere~ ~omanda,n- reintoarce cât mai repede la viaţa nor
,1 . ,tit!' un dibCUrs rostit ta radio impa- tulUl american. Ceea~e hotăraşte cartIe- mală precum şi la p situaţie economică 

J;d temerilor exprimate în cercuriLe rul general al gen. ElSenhover, autori- stabilă. ' 
D "granriwr neerLandezi că micile na· 

Incă O dovadă a dependentei Angliei ~ de America :'1 nu VOT fi ascu.ltate in pLănuita OT

~,l<\lpe pemru păstrarea păcii mon
~: O 'ie. Pentru StateLe Unite, a dedarat Gen e ': a, S ~ador.) :-. D~pă un m'l Unite in baza legii imprumutuloÎ şi in. 
IOane ',!LU, drep~u.nLe ega.te pentru ~a!e; po~ al~ lUJlstrnlw Apl'OV1ZtOna.rit al St. ehiriel'il. au fost transportate în Anglia.. 
~e Jd '"uniLe "m:.W'L est~ un lucru hotant. Unite pană la l\lartje 1944. 64 la sută dia Deci dependenţa Angliei de St. Unite es' 
: t.t jC4mdată totuşt nu se poate spune totalul alimentelor exportate din St. te dovedită şi ClI acest fapt. 
lunui ~"l se vor forma în detaliu raporturi- ' , 

It. ~lIclior naţiuni. D. CordeL HuLl spu~ Prmsa turca'" ra" spu'nde ata' curl"lor en~leze' 
~ '" că StateLe Unite au. propovăduit v ~ 
~lP de 150 de ani micilor M tiuni prin. 

.,~I ubertdţii. 
~A , 
gerili JiscursuL La Radio rostit de ministrul 
p<lx:i : <J,:(tme al ::>tateLor Unite, d. CordeLl 
Iist! prezn1.tă interes după concepţia de-' 
~t et W,j<neLmstmsse într'atât, că.. e~ CI jost 

0'( n k ar 8., S. (Rador). - Presa tUMl1e tureeş'ti subUnia~ că Turcia. nu este 
se .a,.pă.~ă oont!l' atacurilor şi imputărU01' N<;po.nsabiIi. pentru izbucnirea acestui 
br .. tanlee, ean dela discursul lui Chur- rizbol şi nici na a contribuit la pră.bu. 
ehlU laC reproşuri amare Turciei. Ziare- şirea ţărilor învInSe în aeest război. 

Papa are incredere in pac'ea adevărată care zre si vie 
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tentice, atunci deasemenea nu va fi o 
pace durabilă. -

La, sfâr~itul expunerii sale Papa şi-a 
e~pnmat ,mcrederea că nu este departe 
tlmpul, cand pacea adevărată va răsări. 

• 
. Cetatea Vaticanului S, In cu~'ântarea s. 

ţl.notă. in adunarea Colegiului Oardinalil~ 
din ~ma, Inaltul Potif, a mai vorbit despre 
sufermţcle lumii întregi, în urmă ră.zboiulm 
a~l. Papa a subliniat cruzimilie Ş. oro
rile ră.zboiuiui precum şi noHe metoo~ de 
teroare pe cari acum câteva hmi nimeni u~ 
le credea posibiIie. Papa a declarat că III' 
saşi o~ş:u .etern Roma, e amininţati tit 
acest razboI, Însă. l'a fi dedarat sacrilegiue 
ac~ea care ~a ata~ acest oraş. Nici cele 
~lU ~rude razboiaie din El'ul Mediu, jafQ1'f 

ŞI epidemiile nu'au cauzat atâta suferinta 
la Roma decât foametea ~ mizeo~a ce dom
n~te azi, şi eu toate aceste zaci de mii du 
a1te colţuri li ţ2rii căută refugiu Ia Roma. 

Cetatea Va.ti.canului, a voit să vie in ajn. 
tornI populaţieI cu o flota pontificală. cu ca.. 
rs urmase !'că se auuca alimente insă marile 
puteTi m:!rltb:ill au refuzat asentimentullol\ 

G}~ORGIf:~'rr REFl:GIATI IN GER
M..\~'1.'" CRED IN VICTDRIA GER-

MANIEI I 

nUC~,FşTI, 3. S. P. P. tmnsmite: O 
f.elfograrnă di Berlin anunţă cii., cu oeasia 
aruversării dedaraţiei de Îrulependoo.1ă, 
~migraţii ~eorgieni care sl.Int de prezent 
In Germa,llIa au pre:rentat o zecizie prin 
care ~rotestează ~nergiC impOtriVa domi. 
naţiei f9rtate a Soviete-Ior În QtU-ca7 ... Ei 
sunt f{'rm încN'dintnti de ViCt3ila Mare
!V! R.ei('la G~rman şi-a aliatilor săi impo
trIva bolşevtsm'.llui. 

M. S.REGINA ELENA A VIZITAT ~pr .. 
TALELE DIN SINAIA ŞI BUŞTENI 

BUClJR.ESTI,3. (Rador), - M. S. RE
GINA ELEN A A VIZITAT ZILELE 
ACESŢEA MAI MULTE SPrTIALE MI~ 
LITARE DIN SINAIA ŞI BUŞI'ENI, 
DTS'l'RIBUll'ID DAr~~JRI INTRE SOL-
DAŢI. ~. 

',~t în aJu.nuL conferinţei pentru. pacea 
~lldiaIă. D. HuLl a încercat să opună 

"~~LŞiei tăcu.te din tabăra aliată o li~ 

. Roma, 3. (Radar). - Papa Pius XII, se vor baza pe principiile creştine, a-
:vorbind în faţa colegiului cardinalilor tunci lumea va continua să sufere. Sunt ORAŞUL ItoUEN 0·\.11.01<; 

aU;;re a stute~or mici. Dacă d-sa adre
:ui acestora frumoase cuvinte despre 
',ptlLrile Lor egaLe. fără ca să se gdnw 

:acă măcar La propuneri concrete, gău-
şi q :qenia cuvintetor acestora este foarte 
or- JId, , 

~ get ,!n Ce priveşte "conferinţa păcii", d. 
ll1tul "lSetJea a impiedecat orice posibilitate 
e ~ : rEalizare a 8copuritoT acestora. con
an btdnd că nu poate exista O Migurare 
nakt '''"4ru Vilt01" ş~ că războaie a.u existat 

, ,; :ieauna. - Trebuie reLevat în 
a~ '~ciaL ~;t a.rticol din ~S~cia1i~~ Ccm:-

I
rt 'li <ntary , care reLeveaza ca d-nn Stahn 
uri Churchm nu. numai că nU. vreau să a-

'fa ;:~ Charta AtLanticutui pentru Ge-r
i1'\'I ,'IlIIi, dar nici măcar pentru Polonia. 
~ • '~te poate pe,rmite d-~ui ChUTChi~~ s~ 

,e Marea Bntame pnn corvenţtum 
~(lr'/f . ,:t~ ~nc~eiate. cu St~lin d~ Moscova.:. 
. ~ ".",te mdtSereţlt ale zlaru.lul formeaza 
1111- lI1,Qrtut1sire a inţelege-riloT deta Tehe
jllttl :" La B~.rhn s~ constată din c~[elal,~ 

~ de detahz pubhcate. anume ca d-nu 
. :~:chîll> Roosevdt şi Stalin VOT îm

~81S ~11 Germania în S părţi, toată 
19" . . ~:ditatea unei conferinţe de pace a 

.el planuri, de s'ar putea realiza, ar 
,}ne de pe 'acum germenele lm'ri al 
':!!e(J r4zboiu ~ 

s'a referit şi la problemele războiului şi azi oameni, cari se dau drept credincioşi Paris, 3 E. p. Joi seara târziu s'a anon-
a ~e.clarat c~ acti~itatea ~ e ,condu~ă d~ catolici, cari însă dau învăţăturilor creş- ţat că. ora~QJ Rou~n este în flăcări. Vâ.ntul 
spmtul lnvaţătt:n1or Mant~llto~~Ul Ş1 tine un alt inţeles, totuşi biserica ro- a intins incendiul peste tot ora~ul. Prin 
deac~a, :x:~~u~an~ rru,n~llef dlvJ1e, el mana-catolică nu cunoaşte pe acest ~ explozii se speri. să se mai poa'tă sal~'a 
nu seă as

d
· s fanJenl e ruCl dO 0lrţa ~mb': ren nici o ingăduire. ' unele părp mărginaşe ale orasului de foe 

neasc e a ace ceeace cre e e mal. 1- iD v ··t .• Catedrat' ~. t' flăc ~>. N I 
ne .. El a mai vorbit despre marile prefa- &ca pacea Vll oare se va Orgamza m' ~ v .a lDsaŞI es ~ IDwarl.. U DlSv 

, . t. ~ b . , • . tr'un fel care nu se va baza deaseme-I eXIstă nICio speranţa sa se mal poata 
runcă umbra lor inainte. Dacă aceste nea pe învăţăturiie creştine, ci va ur- . ela sanc uar na lODa. 
cert In urma aces U1 raz OlU, cal1 lŞl a-I ' salva eva d'n eest t ţ. l 

prefaceri de .o~n social. ~i ~rivind în- mă~ anumite p~rspectiv~ cari ~e văd azi . La:. Paris se dedară, l'~ fap~ul este 8 

treaga orgaruzaţle a lumu Vlltoare nu insa, despre can nu se ştie daca sunt au· adevarati catastrofă naţionala. .......... _-.............. ,.-., ..•....••......•. ,_ ..... -... -, .............. .. 
Decorarea mar:narilor germani şi' .români cari au, executat evacuarea Crimeei 

Cu 'leosebită solemnitate s'a făI'ut, În1ll1 ,sobor de preoţi a oficiart; un servieiu I 
prezenta d-iuj general Şova minisl.ruJ rellg.os. ' ,', " . 
mar1nel, la UtAa uin. bazele ma.ril.ime ro- ..... I:"entru inalta ooncepţi1llle de comaD
maneştl decorarea cU diîe.rît6 oruine de., . dament şi reuşita operaţiunilor din Ma
razboi române, a o mie cÎll4,(1. sute de ma' rea ~ou.gră··; li. vice-amiral Rrinkma.nn, 
rinari germani şî romiini, ofî~eriJ ~- a fost distins eU ordinUl ~ihai Vite. 
tri, subofiţeri Şi trupă din marina de zul'(~ ill,r "pentru at'itele de eroism _va.r
război şi cea comercială, care au exet'U< şite in apele Crimooj in faţa irulmi<,>u· 
tat evacuarea. trupelor germane şi romA- lui(t~ au mai fost deeoraţl cu at>e1aşj or· 
ne din Crlmeea., dine d-nii locot.ocomandor: Anton Foea, 
După ee d. ministru a trecut În rev)~ I Titus Samson, El'timeseu CoStin. Drim· 

ti compania de onoare pe eomandan~ ba şi dipitan Constantinide. 
ţii. ofiţerii, mat>Ştrii şi marinarii ro- Inmânart"'l\ ordinului ,,MihAi "'if~· 
~ fi germani propuşi la. dooarare, zur" care a mai fost conferit stindardu. 

. . 

lui de eomanaament al forţelor maritime 
na'''Rle române, si a celorlalte inalte deco' 
raţiuni de I'ăzboi~ marinarilor româ.ni 
şi germani, s'a făcut - in numele i\'l. S. 
l~gf:lui l\lihal I şi din ordmul diui lUare
şal IOD Antonescu, - de către d. g.rd! 
Şova. . • 

Erau de faţă.: P. S. EpiSl'op Chesarie, 
vice-amiral 1. Geot-gescu, cJamiral ROt' 
man, e'amiral l\faeelariu, general Con, 
stantin Jonl\~{·n, comalldorii: Kurl \Vey. 
kel', Konradi, Cristesru·Pic,. Bărdesc~: 
ButM. C'Pt. oomandol"ii Vic~r St. VOI, 
nesen

J 
FI .. POpBSCUJ l\lartac) etc, 

,-------, - -' .. 
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~ o DATORIE: RĂNITIINOŞTRI 

Daruri pentru spitalul Z. 1. 518 "Notre Dame'" ingrijit de .,rganizaţia "Darul ~8f~'U'UI~' 
Una din datoriile noastre de astăzi. mici, după posibilităţile fiec~ru~a, sunt I ~xempl~ acelora ~.are n au mţeles meă 

este grija permanentă pe care trebuie dovezi de dragoste şi recunoştmţa pentru lmperattvele vremu. 
• '0 .v@m pentru răniţii noştri. răniţii noştri şi trebuie să servească de MIA MARIAN J ALEŞ .............................................. ~ 

Căb'e ei trebuie al ni se indrepte gân.. ,-., I • N· I d" I • 
dul de fiecare zi, cu recunoştinţă şi <ira... Spectacolul Teatru UI aţlona IR a,1 
i oste. Nimic, nici un sacrificiu, nu po~te ,,001 sergenţi·· de ei'Emery 
tgala marea lor suferinţă, pe care o 1n.. 'Apropierea frontului Il obligat Teatrul in locul alui A. Dumitrescu, afişat,-
lură cu atâta măreaţă resemnare. . NaţlonaL din laşi, de sub direcţia d-lui toluL maiorului VaLmore, intrigantuL 

De atâtea ori am asistat in sala de D. Iov, să-şi caute un refugiu provizoriu cLasic aL me~odramei. D-sa " scos în evi
,ansawente la. ingrijirea ~lnilo~ ~ure.. la Jimbolia. Joi ansambLul din capitala denţă sobru şi convingător toate trăsă
to&se şi niciodată n'am aUZlt &un ţlpat de MoLdovei s'a prezentat şi publicu~ui ti- turiLe personagiuLui acestuia antipatic. 
iurere. Doar pumnii s'au strans convul-. mişorean, care a aşteptat cu o vie curio- Sergentul Larive a fost jucat de d. 
liv şi ochii s'au închis peste o mare s:ufe.,. zjtatea spectacolul, căruia sperăm că îi . Ş t. Ci o bot ă r el Ş ti. în cel mai pur 
rinţă, pe care numai ei o simt ~ pe car~ var urma şi altele. stil de meLodramă. Pe tânăruL sergent 
noi O înţelegem plecân~u-ne m faţa el Robert l-a interpretat d. Ha 9 ia c, poa-
cu smerenie şi recunoştmţă. Poate pentru el fi mai sigu.ră de suc- te prea teatral ~ declamatoriu. D. C. 
Câtă bucurie şi cât bine le poate face ceSlLl materia~. conducerea NaţionaLuLui Stă nes cu. în locotenentul de gardă 

o floare, o prăjitură, un. da~ cât d~ mic. din laşi a ales din repertoriuL ei melo~ dispune de o mimică foarte expreaviă, de 
\Ten it din afară, dela nOl cel mulţ1t care drama lui d'Emery "Doi sergenţi". De- care s'a servit în abundenţă. D. P. S a v a 
5tâm în spatele frontului, uitând de cele monstraţia de pl'ezentare ar fi fost, cred. a jucat Tolul mareşalului cu .0 prestantă 
lIlai mici datorii. mai convingătoare cu o piesă de valoare impresionantă. 

Astfel, la apelul d-nei dr. Flavia Lu- estetică mai mare. Actorii buni se cu- D·na S. Ion a Ş c u. in ToIul principal 
tan Ionescu, s'au adus la spitalul Z. 1. nosc insă, oricare ar fi textul pe care-l feminin (Lau.rette) el fost primăvăratecă 
518 Anexa Notre Dame următoarele da- interpretează, şi din spectacolul văzut şi vioae. D-na F l. Dam ia n t în soţia 
tt,tri: Pivniţele Promontor din Timişoa- m'am putut convinge că în.a.devăr trupa sergentului LaTive, şi d-M E. P r o t 0-

Ta 25 sticle vin roşu, d. Braun 1200 ţi- d·~u.i D. Iov nu. duce lipsa unOT artişti pa pe, c u:. in temeia nenorociM, ţJU 
gări Carpaţi şi 1000 Naţionale şi prăji- de seamd. fost bune în rolurile lor. 

. Două. ~personalităţi ,'au evidenţiat . Restul di.stribuţiei, în roluri secunda-
t~~ apelul d-nei Livia colonel Ionescu imediat ce şi.ou jucat cea dintâi scenă: T~, au făcut faţă onorabn cerinţelo?::tex. 

Ti' d C. Ram a dan şi d. Au,. el G h i- rolul· . 
au donat: Ştefan Petre, brutar lTUşoa-' f .J • 't' t' D· ; re c ţ ,.... ·d e se e n JI a 'd-lui ·e. 
ra 120 buc. franzele,d. Oct. Ţaranu Ti- , e S C U.II-Ol man ar tş 1. ... g 

mişoara, 1 sticlă smeură, 1 sticlă ora~ge, Interpretândrolul caporal ului Cre- Ram a dan, ajutată de 1" e 9 ia d-ltd 
1 sticlă sirop citronade şi 1 kg. fOI <ie '!nene, paznicul inchisoarei, d. C. R a- Ioa. n G h e O T 9 h i u, IZ fost perfect.ă. 
dofin şi d. Aurel Paşlea 250 franzele. ma da" s'a revelat ca. -un actor comic Spectacolul e perfect pus la punct, mi;-

de mare autoritate. D-sa a compus un loacele tehnice, costume, decontTÎ şt re-
lar locuitorii comunei C~eeia tn 2~rmkga personagiu pe cât de natural, pe atât de cuzita, bine alese .ţi utilizate. 

apelului d-nei col. Pârvu eseu, . perfect conturat. O rutind îndelungată P 11. b tic u l, compus în mare parte 
slănină, 5 kg. brânză, 5 kg. s~pu~, k 6 îi dă mijloace de expresie variate şi si- din moldoveni, IZ fost înduioşătar în 
sUcle buloin, 2 kg. brânză de o.ale, h r gure, prin care cucereşte l'ublicul ire- manifestarea simpatiei sale faţă de ar· 
untură topită, 435 buc. ouă, OI pac e e zistibil. . I tişti şi de person.agiHe intE!1'pretate. 
ţi.gări plugari, 425 kg. cartofi. .89 kg. D. Au,. e 1 G h i ţ e $ C -u. profesor ta. Spectacolul I:! din cele mai bune in 
ceapă, 55 kg. porumb. 88 kg. fămă. 33 jlcademia de Artă Dramatică, a jucat _ genul lui. NIC. lVAN 
k!. fasole. 

·l,.a apelul făcut de d-na col. .Corbu 
comuna Bacova a dăruit 22.3 kg. \7U1, 670 
kg. făin!.. 1470 buc. ouă şi 245 pachete 
de tutun donate de Şcoala de Subofiţeri 
,Voluntari Jandarmi. 

Comuna Giroc la apelul făcut de d-na 
Eugenia dr. Ţieranu, a răspuns cu: 50 
kg. făină, 8~ buc. ouă, 26 kg. brânză, 4 
kg. lapte, 2 kg. ţuică, 11 kg. cozenac1, 
;:la6 buc. piini, 6 pâini a ~ kg. una, cozo
naei, 1500 buc. ţigarete, 10 cutii chibrite, 
7 buc. torte, 324 buc. prăjituri mărunte, 
Ikg. untură, 1 kg. şi jum. slănină. Aceste 
daruri au..,fost adunate de harnicul preot 
al .comunei, pArintele Horia Vişoiu. 

. J.,.a apelul făcut de d_ dr. Emil Ţiera .. 
nu, brutăria Muncilă a donat 100 frenze
Juţe. 

Printre darurile mari putem cita ~ şi 
firma Continental Timişoara, care· a do
nat 80 fariw"ii de tablă, 12 căni şi 20 
strachini, Comitetul Municipal de Pa
tronaj 50 kg. zahăr şi 40 ltg. brânză. d-na 
Olariu 20 kg. slănină şi Grupul Etnic 
German din Săcălaz : 20 kg. slănină, 100 
buc. salată şi ·spanac, 65 buc. ouă, 7 kg. 
ceapa, 70 buc. ceapă verde. Darurile din 
această comună S'QU făcut In urma ape-
lului d-nei dr. col. Stoica. • 

Au mal donat: d-na col. Pârvulescu 
10 kg .• apte, 1 kg. untură topită, 10 kg. 
po.rumb. 60 buc. ouă, 8 kg. fasole, 3 kg. 
săpun de rufel 20 kg. făină şl75 kg. car~ 
toti, d·na Aurelia Marian 40 kg. car-

. tofi, Fabrica Fructus :; kg. oţet şi 10 kg. 
marmeladă. 
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MIJLOACE DE GUVERNARE 
., In decursul multelor milenii omul totdeauna ,1 •• pus problema MIJLOAC)<)LOR 

DE CONDUCERE: 11'.1.' cOLldue.e ,i a gU\·ema masMle,. • ,tiptui straturile IMi;1 din 
o anumiti coleetivitate Indiferent d& for ma in care fl8te Incadrată această colecti

I 
vita te. 

Toate sistemele incercata din negura trecutului plni In zilele noastre. au utm~t 
. trei mijloaoo de conducere şi stăpân:re: CREDINŢA: apoi cAnd ea a început si slă.

be&scil.: }'ORTA LEGn; Wă când şi acest instrument de IUvem~ a dat greş. ur
ma - ca ultima laFdne - TEROAREA. 
.. Aceste trei faze ale evoluţiei se desemneazi plastic în mersul istoriei enrop.e: 
1) dela puterea de infrinare a Instinctelor ,1 patimilor ră.zvritit.oare 01 centrifuge de 
citre biserica din evul mediu; 2) la prepoudera.nţ,a duminantă a fQl!ţej legalizate ti le., 
giterate in Jj·odia UberaliSUlullll iudividua Jist a revoluţiei franceze, al cărei inceput 
de emancipare s'a fi\eut deja in quillque eento al Renaşterii italiene, pâ.ni la fin6ll 
secolului XIX.; 3) când anarhia legii fu in locuiti in Rusia cu cea mai stru.şnică ~
l'Oare. Sistem, care apoi" făcut fOO811 nu numai in Europa., ci pretutindeni. . 

In reca.pitula.re consta tim, deci, miji oacele săriWicioase de a conduce massele 
J80ng1 ale populaţiei din o anumită oot..>ct~vi tate; mijloace, ce !Ml ftduc la BISERIC\, 
LEGE ŞI TEROARE. Alte expedimmte n'a aflai omul, niel eel primitiv, nici 001 
civilizat (f), ca sA. eonsIuci "i !Ii stApA.nea d. Numai la cel mal interesant ,1 cel mal 
ideal mijloc de conducere nd !!I'A ,ândit njmenea:LA SISTEMUL DE OO~I)U'.;F.J:(E 
PRIN CULTURA. Cnltul'lllizMd massele in aşa misuI'ă, iocâ.t să. le incadl.'eze in 
viaţa eoleetlvf., fări nici o oonstrinrenţA.:, nu de frica lui Dumnezeu, nu de Ol"4lll-\'t."'& 

legii,uu OODstmn.se prin f(l2'ţă şi teroale. ci BENEVOL, din inalta concepţie a bine
lUi pubUe, a binelui comun din care ~q to tu ar benefieia ia miaura ea.padtăttt fie. 
tirul,,: apoi dIn ratiune ~ri, ct.a.z, ,1 dhl respectul firesc aH poartă pentru leme
nul RU, uiguri.nd altfel tutg./'ora o vi il ti armoni0808l, eu suprafeţe de fri~UDi cât 
mai re4UI!le. Căci toate aceste manifesta ~uni Buni eo~ eulturij, caraoterbtl. 
oole firettl ale OMULUI CULT. 

Examini.nd II(l8St fenomen, mult timp n'am Aflat fI.lplicatia eaaalitiţii, pini ce 
intr'o zi discutind evenimentele În eura cu UD intelectual minoritar, acesta a excla .. 
mat în amăriciunea u: Domnu1e! Nu '.., bi De dacă hunea e coadWli. de tBlente, ori 
,anii; căci oamenii vor si trăiasei liniştii fi p,entrll aceasta corespund mai bine IU
vernantn mediocri. 

os'! ' = 

t Profesorul C. Stoicescu 
In noaptea de Luni spre Marţi s'a 

stins din viaţă profesoru~ C. StoicesC1l. 
Prin moartea lui ştiinţa Tomâneascd« 
dreptului suferă o mare pierdere .. 

Numit de tânar. profesor de drept ro . 
man la Facultatea de Drept dm BuC\l
Teşti în urma studiilor strălucite idCUfe 
în Franţa şi in Germania, el este primul 
care introduce metoda. istorică la noi in 
ţară în invăţământul studiului Dreplu. 
lui roman. Până la e~ la cursurile de 
Drept roman se luau "lnstituţiHe" I~i 
Justininian şi se analizau paragraf !:li 
paragraf. El primul la noi tn ţară Il rupt 
cu această metodă şi a inceput să studie. 
ze instituţiile juridice romane în desvo!. 
tarea 1Ql: istorică. 

. Metodă care astăzi ni·se pare singur! 
admisibHă fi pe care a intrebuinţat.o ~ 
în excelentul său uManuat pe Drept Ro. 
ma.n". 

In afară de remarcabila s'a teză d! 
doctorat dela Parts - care a JOSL ret!nu. 
tă de Facultate - şi de manuaw.L SQt, 

de drept roman, numeroasele sale studII 
publicate în reviştele de speciaLitate ro. 
mâne şi străine precum ŞI viaţa sa de 
profesor - tn ceL mai inaLt sens al CII
vântului - închinată exdusiv ştiinţei 
şi elevilor săi, i-au creiat un mare re-nu
'me ~tât in ţară cât şi în străinătate. 

Recto?: 01 Univers~tăţii din BUCUTiŞÎ\ 
ales cu Q m.are majoritate - dovadă a 
stimei de care s'a bucurat intre colegi
membTU corespondent a.~ Academiei &. 
mâne, 1'eprezentant a~ StatuLui ROJM,1 
la congresul internaţional de Drept f&< 

man deta Bologna şi Roma unde a şi pre. 
zidat câteva şedinţe. sunt tot atât ea d0-
vezi a marei autorităţi şi deosebitei ali. 
Tne de care profesorul C. StoicesC1l U 

bucura atat în ţară cât şi in străinăt4~ 
Prestigiul ştl!bt.:ic: de care se bucul'll 
printre savgnţii străini era mare, Il.!lfd 
în 1937 este invitat oficial de Factcltatea 
ele DTept din Pafi$ să facă o conJerillW 
acolo. cu care ocazie i se acordd gTad~1 
de Ofiţe,. al Legiunei de Onoare ş1 o 1IIt· 

dalie comemorativă de argint din 
Facultăţii, iar marele romanist 
Koschaker in scrisoarea peltare i-o 
sează cu ocazia Î'ri1ptinirii il 30 de arti 
învăţământ îşi arată toatl! r,'Ln •.. uU!'" 

sa pentru "Romanistenfuhrer 
nieus" după cum îl întituleazd. 

Moartea, care l·a lovit pe p1'of. 
cescu când se pregătea să vie să.şi 
t..-eacii vara la Oraviţa în 8ttdul 
lui nostru pe care'l eunoştea aşa de 
şi la care ţinea aşa de. mult, L'a gă&it 
plin([ activitate ştiinţifică !a o 
ednd mai putea să aducă mult folos 
rii sale. Deacea pierderea lui este 
de mare pentru ştiinţa Dreptului, iar 
sufletul elevilor adi icoana marelui şi 
pectatului profesor va fi veşnic pi1dd 

GHEORGHE CIUL.EJ 

;; -..;' .. = == 
Citiţi 

CU~Ul DELA IMI~A 
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Prin ziarul Biruinţa, d. Suclu Gheor
ghe din Cernăuţi a donat 10 jocuri do
mino, iar redacţia ziarului a impărţit 
a 00 calendare. 

HedUi.nd 'ulterior asupra I\eeStei axiome, mi-am adUI a.mJnte de sisf.em1ll ~ 
1"8101 mongolo-U,tare, ea;re au Uel8 pe oam enii dotaţi cu iD8ul}irl exoe.])ţlouale, tRIb 
pretext el trebue trlmi,i la )Iarele Spirit, unde sun& bine plIimitt. lan BomaoJI de
cretaa oa~orie: pa.rva I&pientia "CitUl' mlUldus. 

povestiri, de SEPTIMIU POPA 

FRUCTlE OPRIT 
Tot în cursul lunei Mai s'au mai făcut 

urmltoarele don.aţU : d-na Ecat. Perilll 
40 buc. laagvşE:, d-na arhitect Purcariu 
19 sticle VLn, Azilul de Bătrâni 300 buc. 
salate, dr. Popovic1 150 buc. salate, d-ra . 
Elea Cloa.şe 1~ kg. zahăr, 1 sticlă esenţ.l 
de ceai şi 8 pahare de iaurt, d~ra Vale
ria Ţăranu 3 kg. urdă şi 2 kg. prune us
cate, d-na subinsp. Meliieşanu lapte şi 
iOiurt, d-na Ecat. Bugariu % kg. zahăr şi I 
1 sticlă esenţă de ceai, d-na luliana Mar-
cu 50 buc. ouă, 2 kg, zahăr, 15 kg. făină, 
5 kg. vin şi 2 lămâi. <i-ra Ecat. PeHan 65 
buc. prăjituri, d-na Livia Dogariu suma 
a500 lei pentru suplimente, iar d-na I 
'Marcu 3 kg. vin şi d. Marcu l) kg. vin şi 
2 kg. gris. 

Toate aceste danii. mai mari sau mai 

Ia~ cheia atitudinei mutti~m11eoBre a stipânilor lumii. Ei insăşi - ca rare ex
eep~ii cal'e .'au Ivit numai in JD()I1l8ute vave ,i la ootiturl decisIve ale bltorlel - m.~ 
dloorltă.ţl notorice. nu au putut uWiza. aei mai admirabil IDJloe de guVfJl'llBre: OUIr 
'fUBA.L1ZAREA MASSELO& 

Astfel sistemuJ preconizat: coa.dll('.e1"e Il masElelor prin mediocrităţi in iDte~ul 
,~ula1 pacinic, pacificator ,i paoo· doritoJ!, in ultima analiză a dus chiar la 
oootrar,uJ la,anarbi~ ce apoi "eoosltă unicul ti ultimul mijloc de infrinare: teroa"ea. 
Dece să Ilt mirăm, deci, dacă lumea. după.- o stă.pa.nJre exasperantă a mOOiooritiţi1or 
IiberaJiste dia lMIOo al XIX~Ieat p~-au dus la dezastrul de &'Ii t Nu SUPRAOl\lUL talen
tat • impiol lumea la abisul a.ceeta ci corn p]otul medioorltăţilor din secolul trecut, ea
re au distrus ert'Idioja., ridicind la 'dogmimetafWcă foJ1;a. OOOlpr:lmati in J~. Şi 
cind ,. aceast1l a dat gr6t. n'a rămu alt mijloc, decât teroarea, care apoi s'a, g~ne-

. raliz&t, provocind 1) stl'afllieă CONTBA-T EROARE. Şi azi suntem ma-rloril Ollei 

_Jinţniri De mai pomenite de silbătăcii reciprooo, ca.re intrec eu mult ,ea mei gt'o-
7.avibestlalitate a aiviJitorilor tătari din evul mediu. 

Iată unde a dus dominaţia mediocrttă "Hor timp d4 una sutl aui. 
Dr. el. GBOtJQREAN 

1IIIilIIIUHIIIIIIliIIlliliUlUili (ţII ItIIIHMii Iii. 

poesii de IULIAN POI'A 

POEMle deUMBERTO 
;11II""l1l1nllltllmIH"lItIllllltIflIlIlIlUtlll:!lImlH~ 1· 

traduse de PETRU SFE'l'CA 

De vinzare la tvate Ubril.riî\e. 

Editura. .,Da.cla-Tralaua" 

'l'imitoata 1, Bui. Regele Mihai l. rir. 
2167.2, 
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.paşta refugiatilor SITUAŢIA JUDEŢULUI TIMIŞ-TORONT AL 

Expos •• ' D-hd .... aral c ••• t. DeliaeaDa. Prefeetal judeţ_lai Tlml,-Tor.ntal, fă. •• t In 
preze_ţ •• ·IRI Geaeral de C.rp ele ArmatA. 0.1. r.pe.ea. ~1I.j.tral Afacerilor l.terne. 

Nu este timpul de a îace ca.racterizarea 
oaJnellilor. Totuşi., anumite fapte, t.Teboose 
evidenţiatepentnleă iswrit.sc din piatra de 
ert'dinţă & ~trăbultilor nOfU'it cari in ~te 
zile de zatacIism., întăresc puterea de re.. 
ziatellţ&. pentru a asignJ'* rietm'ia :neamului. 

Iată-l pe Domnul Dr. Ioan Doboşan, pri. 
,~1'\1l 14urticipiuJui noof:r.l, cu dragoste de 
,pă.rin.te $l'Ct;iltq>te, fi~&l.lnă.dUl'ttile rt'tugia
ţilor, îngrij€(;!.le pe orfani şi săraci. este 511 
E:prijinul allg-lmentării fooduL-Ji con6i:1iului 
de patrona:!, 

Şi'n aee~ Vl'efnU!'i g1'ele pentru Neam, 
n'a uitat pe Dumnezeu, . '~."; '>il , 

suma de 1,200.000 lei. din rare nu s'a 
distribuit îneă nimic. Pentru· b1ă.riroo: 
insă, cât mai mult a acest-or fonduri au 
fost organizate coJe<:'te la 16 şi 23 Apl'i-

D, General CONST. DEUCEA~-U. 
Prefectul Jud., T'.$Tor~tal • • 

U{\ care au dat un rezultat, destul·de. 
frumos, deoarece s'au sttitJlJj 1·326.643 
lei şi alimente in valoare de 1.116.291 
lei. 

In a fară de celelalte ajutoare date twa-

lui Emanuel Ungt1n'l8nut - a pornit să se 
'ntâptuiască prin stridaoJa. .Uhjel'eului 
nostru. 

Prin t,Banea Tjn1işoa.reit', s'a vărsat Sf. 
Episcopii următoarele sume:.' 
Dr. Ebtimiu Loi~lUţa; Tmişoat'U. lei 10.0001 

Du. ]lt'm8. Teodor BuCllreoscU, Timişoara lei 
tJO.()(I(I, Colonel Ga!goţi ,Alţx.a.ndţ-u lel 
10.000, Soc. Sportivă .,Somnul". lei 5O.000t 
Sever Lluba, Timişoara. lei 10.000 . "Aaocia-, 
ţia m,.eaeria.şilor şi comercianţilor Dr. Ni-
colae Ogrin lei 50.000. Toma.' S\lrlru, "COJ 

merciant iei 50.000. Dr_ Ing Aurel Bargli
zan prof. lei 20.000; Adrian -Mârzea. camer ... 
dant lei 10.000; Helioon şi apglt,jaţ,ii ,lei, 

cuaţilor şi ~fllgiaţil(Jr, au fost or~ani. 
7.ate cantine În dil'~rite centre din judet 
r1ntre eare 24 ppntrn e\'R('uaţii sara{·ilii. 
32 pentru fun('ţionari !;ii intt'ledualÎ. 1..1f .' 
sce,<jie f".antine au luat masa în mod ~r:1> 
tuit 33.51 persoane, iar CII plată 2375 
persoane, numărul porţiilor servitfl 
fări plată se rirli('uă la 41.0:J.3 iar ai ·c.e- ~ 
lor ea plată. Ia 32.965. 

In ce priveşte refugiaţii şi j'1\':t(,uaţii 
adApostiţi in Timişoara, numărul lor se 
ridjdi )a câteva mii. Pentru sprijjninu 
s(".estors 8n fost înfiinţate trei ea.ntin \ 
tind"," iau maSa zihtic 200-300 pers(J i; 
ne, intele(·tualilor servindll-(j·se un n .e. 
nu pentru care plătesc intre 93 şi 1541 
Iei, sărarilor s"'l'Vindu-li·se ma.sa. gra
tuit. 

EVAClJAREA COPDWR 
TIMIŞOARA· 

DI.:" 

. Oeupându-se de situaţia evacuării \-0-
,pii.lor. di.n Municipiul Timişoara, d. c'e' 
nera.I Const, Deliceanu, Prefectul Ju(je, 
ţului: a "arătat că numărul copiilor eV;r 
ccuaţi' până în prezent se ridică la 1932: 
'Operaţinnea tie evacuare este însă în 
'curs şi in acest S("Op au rost infiînţat~ 
.56 de cGlonii ~ , 

In afară de copii au mai fost evacua· 
te din Timşioara 3,639 persoane, nurnă, 
rui celor care se evacuează spol'ind zil 

·ni{>.. 

INSAMANŢĂRILE EFECTUATE 

DupA expunerea. situaţIei refugiaţi
)01', d. General Const. Delkeanu, tre
(ând la situa.ţia însămâ.nţărilor, s ară.. 
ta:t că în toamna a,nului 1943 In planat 
de culturi au fo..'!t prevăzute pentru .fD.o. 
sămâ.nţare 278.165 ha .. > dÎ~ ('~re au fost 
insămâ,nţate 268.577 ha., de<~i un pr~ 
cent de 95,55 la sută din plan. , 

Pentru primăvara anului 1944 plaltul 
de. cultură. a prevăzut 248.690 h:&;~ iaJ' 
.re;Ll~rile·.aQ fost de 258.569 ha, deci 
eu 10.000 de ha. mai mult de"ât Pt'6V~ 
derile. 

. ' i 

.. , SITUAŢIA SANITAR~ ':. 

Din Îniţilttin şi la indemnul său, s'a por- 83.600; La cass~a 81. Episcol.ii s'au vârsat 
nit colecta la fnnr,ţjonal1i Mno1ripinlui, ai donaţiile: eolecta dlui Inspect~ Ştefan 
intreprindt-:jlor 1. E. T., ' L '1'. A. S. şi 'I'oth lei 10,0<l0; .Nlrel Ionescu dtr. de fa
S. E. T. pebtra • sPOI'i fondul penfl'Q ter· brieă lei 10.000, Noy8IC '!Taia!?, il'ldustria!1 
minal'ea catedra(.el,. ~i aceşti fu:lcţionari w lei 20,0011; Ştefan Gajo lei 20.000, Gh. Mun. 
p"mga mai sărăcuţă, dar eu 5u.tl~t, bogat t&anu ant1'eprenor lei 15.000, Fraţii Reibe!" 
românesc şj 6reştin~ au!o\,!!,les glasul . lei 20.000, total lei 95.000, Oficiul Protopo
părintelui şi CU toată. căldura Sllf~etului lor ~ B, Comloş, Colecta. Parohia Nereu lei 
au. oontri~uit pentrq biserica "trămoşeas.că, 34,605, Of. Protapopesc Timişoara lei 

Situaţia ~ sanitară a jud. Timiş/Tl>ron
tai a .fost prezentată astfel: In afară de 
tif.osll' exnt('ll)ati('. de- ('are Îoeepând 
dela 28 .ţ\.prili,e până. Ia 13 Mai 1944 sJau 
îmbolnăvit 69 persoane, celelalte boII. 
epidemiee se prezintă numaj ru' un nu. 
măr foarte redus de cazuri, aşa ei nu 
este nevoie de nicio mă.sură deosebIti 
afară de măsurile obişnuite JM"ntru eom. 
baterea lor. 

f" ,. 

C~j bolnavi de tifos exantematic sUftl 
aproal>e toti .premillt3.l'i sosiţi UlO Ba 
sarabiay c,are s'au ('(lnîamlnal in timpul 
că!ă.tl>riei. Dl'"şj au trecut W dl" zile dela 
sosirea aeestora, t(ttuşi, datoriti mM", 
rUur luate, din populaţia aeestui jUde; 
nu s'a îmbtllnăvit nimeoeft, 

pentro măreţ.ul templu al Cateclrll1ei cu. $il- 416.618; Of. protopopesc Ciacova, Căminul 
ma de Lei 230,473, ' Cultural Deta lei 37.125, Of. Protopope!'!C 

Suntem informaţi, că Domnlll Primar şi 'Cia.cova, parohia Deta lei 5.000; DI. Ştefan 
din bugetul !-f"midpiu:iui in curs va da o Ştefan hvin lei 4000; Of. Protopopero B. 
sumă importanta pentl'uca ter,l1'i.'larea. Ca~ ComlOŞ,t parohia Pustiniş lei 28.635, Of. 
tedralei. - .a..>e5t vis de yeacll1i alBa.uatu- pa.rohial Pl:tstiniş Iei 10.000; . Of. Protopo. 
lui, intrupat în n~t& putere "i dragoste pese Birehiş lei 81.148. Tota.l1ei 20.436.088. 
de Neam şi Bj~eri{-ă stribuni a lDMleftatu· . Colecta continuă şi la sale şi la oraş. . B. 

BGlllavji au fot;t izolaţi cea mai mare 
parte in SpitaluJ Epidemie· din Tim~ 
Ş08l'a, apoi În SitaJlll Milftar, N8ttt 
fiind internaţi în spitalele ditt Sâ.nllito-' 
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'nele .. ".,. ere";... laul Mare !Ii Lipova_ 

RUSALIILE 
- In legătură eu depaJ'Mita.rea d~ Pre-

fect a subliniat lipsa. PetroNlhti şi a sul-

RusaZ!He salL PogorâreaDuhului Sfrint 
~este Apostoli, eSl;epraznicul întemcerii 
celei dintâiu Biserici. creştine. 

In această zi. - a zecea dela Inăl.ţarea 
Domnului - s'a împlinit Dumnezeească 
fiigiiduinţă şi Duhul Sfânt "rnângăeto'J'
ruZ" . s'a pogarat peste Sfinţii ApostoZi 
întărindu-i, sfinţindu-i {'oi lumirtându-i. 
Datorită putem DuhuZui Sjânt, Apostolii 
nesocotind duşrnănia barbară CI. jidovilor 
vestesc· pe Dumnezeu, fără puunţa de Il 
fi împiedecaţi. DatO'rită Duhului Sfânt 
care·i tuminează, vorbesc in timbite nea
murilor Itduflate, cari ascultându-i, pri
mesc botezul credinţei creştine. Datorită. 
Duhului Sfânt ei se îmbracă in haina 
adevărotei sfinţenii care îi ajutd Il birui 
ispitele răului. ' 

Pt'aznicu.l creştinătăţii ortodoxe ce se 
serbează azi, este' zh~~ in care Fiul 
trimite acest Duh mângăetor asupra 
Apostolilor S'pre Il le fi indrum(ILorul .1Î 
ocrotitoml vieţii! Da'r. în bunătâtea Sa 
fără de hotar Iisus .. trimite şi azi tuturor 
~j"!' .e.el1:~..tli Q~dintă li !u,g:ăc.ill1tt! 

fultti. ',' 
acest "Du.h . al adevărului", ajutor şi Cu pl'ivire la ashrtenţ.a medicală,' d. 
sprijinitoraL fiinţei noastre în taţa ne- Pl'elec.t a arătat că situaţia este in ge .. 
cazurilor ce de atâteq ori ne copleşesc. 
Este necesar numai a-L sălăşh" în casa neral malţumit08l'e, deasemcni medica' 
curată a SttjletuLui

l 
aşa cum L'au săWş- mente Se primesc in cantită.ţi suficie~te 

luit Apostolii. întimpinându-L cu glas de dela Dt>pczitul lUinÎsterului Să.ni.1ăţii, 
asa că nlai ales evacuatii, in a.eeută 

~.găciune sfântă. Atunci şi numaiatun- I)~h·in:A, nu au nimic de suferit. .. 
ci "El" ne va lumina, sfinţi şi întări des- 1 

chizând vieţii noastre drumuri de bi-I După această expunere d. Generat dt 
rainţă şi feTicire. Deaceea se cuvine în Corp de Armată D. 1. Popescu. a adu~ 
această lu.minată zi de prQZn.ic. să ple- muLţumiri d-lui Prefect General Const. 
căm genunchii inimilor în faţ4 măreţiei Deliceanu pentru rodnica D.,.saLe activi
Divine şi să ne rugăm zicând:, .,lmpă~ tate, arătand că este mulţumit că O poate 
Tate ceresc mdnguetorule, Duh.ul adevă- face in prezenţa C011.SHlUlui de Colabo-
TULui, carele pretutindenea eşti şi toate rare, CQNST. ,JALEŞ 
ce împlineşti, vino şi te sălăşZueşte intru ~.'fI' . .:: .. ~ ...... -.~ •.• ~.~.~ ....... .. 
noi şi necurăteşte pe twi de toată spur- ~ , 
căciunea, şi mântueşte bunule sufletele - ŞEOIN'ţ.\. DE COMITET A ORG.-\-
noastre", Atunci RusaliLe, vor ti cu ade- NIZAl'UJI "DARUL OSTAŞULlil" S',\ 
vărat rile de pogorâ-re a Darului Dumne~ AMAN.'\T. ŞeCrmţa de comitet a organiza
zeesc şi de întărire sv.Jletească a neamu- ţiei "Darul Ostaşului", anunYltă pen~n 
lui, chemat să înfrunte azi urgia duşma- Luni, 5 Iunie, a. ~. s'a amâ.nat pentI\l 
uitor păgâni ~ încercările unor rile de Marti. 6 Iunie, orele 15, la S!)jtalul "No!,re 
g,.ea cumpănă!· Dame". Doamele membre sunt r-Jgate să; ia 

'~~~.l·t~~~~ ..... ~ ....... __ "",~-, 
1?BJWlllL HO)UA Jl:J§.OlJl , ~ il!. nu,mă.t: .~.f'.t ,ma.i .. ~~e •. ~." 

._~----- • .. - '1 'ii' PW*, __ n' .-,fttîtat4Q. , 

• 
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CONVOCARE 
Domnii acţionari ai firmei Prima F abl'ieă de lncălţămint@ din Banat s. a. T imişoara, ~nt e(lnvt):caţî In :Adunare Generali .,rdinarl pe z!ua (!e t~ Iun!e lMf 

era 9 a, m., in localul societaţii din Ti mi şoara, II., Str. Ştefan cel Mal .. NI'. 58, • vând a tlelibera a~pr. urJnătQa.rei ord,i ne de zi: 1 

1. Deschiderea şi C<lnstituirea AdunărU Generale. ' 
2. Raportul Consiliului de Adminis traţie asupra anuhd de gestiune 1943. 
3. Raportu} censo:rilor asupra anulu i de gestiune 1943. 
4. Aprobarea bilan1ului puhlicat mai jos, a conturilor de tnehciere şi fixarea retrlDutlunii euveJ'1itl eenşo~il(lr pt 1D1.\1 de gutiue.e \0.43. 
5. ~ărcarea Consihului de Administraţie şi a Comitetului de Censori, pe ge"tiunea ilnului 1943. 
8. ])@.misia domrmlui 'preşedinte şi alegerea unui tl0U membru in Consili"l de Admtnist,.ti •• 
7. Alege". censorHol' pe timE de un an. 
a. Alte propuned. ~ . 
Domnii .~\ionarl pentru a putea participa la a.ceastă. Adunare Geperală o.rdinară: tr~bue ~ depună~ ac~iuftil. 1_ eonform art. 15 din Statu.tele sQeietătH 

la casseria şo.eietălil din Ţiroişoare., Str. Ştefan ce) Mant N r. 58, s,a u la Banca G e.nera.la de C.redl\ Un,ar• dtn BudlPQIt a, V .. Sti'. :P01"O"" Nr. :;,. Sel'vieiul ~lS' 
"~r\ei. cu ~l puţin ~ zile inainte de Ad vnarea Generiol~ ordinară.. . . ~ 

In ca.xul când Adunar~Generala. or dinară convoc~te p~n~~ Zlua de 19 lUMe lQ.4~, nu ~r fi in ~uma! pentru a aduee hfttJ .. ri ".)al)n-, actionarii lUat ~I· 
voclţi din nou pentru ziul!. de 27 Iunie 1944, la a~eaşi ora ŞI In Icela, loc cu a~ef:a~ orau.\. d.31. fira alti formalitato sau OOftvoe... --

llmişoara._ 1. 2a Mal 1944. CONSJLlUL DE ADMINISTRAT 11 

ACJIV CONT BILANT per 31 Decemvrie 1943' 

~~-------------------------
PASIV 

Num~f"lr in ea~ă. • • • • • • ~ • ~ ~ II • • .. • 

Clădirile fabl"i~i şi imobile • • • • • • II .. • • • • 

Il'Ist.laţiuf.li şi unelte. • • ~ , • ~ • • • 10 • '1 • • 

Hârtii de valoare • <Il il .. li • • • • • iii .. .. " • .. 

'Diverse mărfuri "'!IL""" ~ .. • • • • • 
Magazin~le de desfacere: .,..,......,... .. 

Diverşi debitori • '1 • • • • • • .. II II III .. • 1\ ." 

Ca_turi C' ordil\'; 

Debitori de mărfuri jn gaj • 
Debitori de e!ecte In saranţie 

.. 

• .. , , li •• • !8,n3.34~ 
• • II • • • • !O, o.tm .onfti 

P 2 P" 

3,572.937 
39,320.405 
18,143.938 

1,110.019 
2'79,115.848 
33.8(13,753 
83,021.564 

484.361.805 

Capital IOcial ~ II • • • .. I • .. • II .. • .. • .. '1 

Fond de ""f'Y.I .tatut.r • • II .. " • • .. • • , .. • 

.. ~ ~ pentru amOltiz&re.t clădirilor • • • .. • 
,. ,~ •• ~ntru amorliurc_ hu.!talaţ.iuni1or. .... 
• t~ .. pentru 2\morUzare. du~filor. • " • • • 
", '" .. pentr\l inveatiţU IP,4tClale .. • .. • • • • 
~. ţii, d. pensitmi a l.n,aja.ţi1o&. .. • • III • • • • 1\ 

Divefli Qredi\ori • • • • • • • .. • , • • •.• .. • 
Vividende Ileacbitat. ..... '- .. • • • • • • , " 

'tf Conturi flf! m-dht, \ 

Mărfuri ~n gaj.. • • • • I , , II • I .. .. 26.z't3.aii 
l:fec. Ia gar~tie • II • II • • .. .. .. • • t 100000.GQO 
Profit li :31 l1e<;emvrie 1943 • • • • • • • • ia I .. It .. , 

.. 

111250.000 
51638.~8Q 

H>620.0~O 
47,652.4a2 
2,23~U69 

80,000.000 
t,21Uot 

:531663.Ş59 
.52.9&5 

4 •• 37UiJ 
+t,3eUSt 

-
PIERDER.1 CONT PROFIT ŞI PIERDERE PROFI' 

S.IUU adrninistn.\ive ~. 
Cheltuiell ele adminlstraţie; • 
Cheltuieli de uzinl 

A mortizări . 

• • 101 • • • • I • • • • 

• • • • • • • I • • • 

Dit. de curs 1. hirtii de valoare ~ • , • • •• '166.140 
Rezerve pentru clădiri • • • • I -. • • • • 1,2(15.390 
Reurve pentru instalaţi uni joi • • • .. • III • 32,048.853 
Rezerve pentru dubioşi • .. • • • • • • • • 1,149.742 
Rezerve statutare • • .. • li • • • .. • • • 2,000.000 
Rezerve pentru investiţii speciale • • • .. • • 50,000.000 

Profit la 31 Decemvrie 1943 • .. .. il • • • • ~ • .. • 

• 

18,004.107 
:58,5:21.043 

124,54'1.332 

87,170.125 

44,363.199 

332,606.806 

Pl'0.6t brut 1:n canto mărfuri _ • • III It ~ , • • .. • II 

Beneficiul magazinelor de desfaeere .. " • III , It , • ..' 

:Venit din hârtii de valoare ~ • • .. • , • • ~ Of • • , .. , .. ~ 

:v ezuţ dIn ~1i. • • .. • • .. • • • • • • • I I • 

3Z8 t 439.587 
5,651.151 

261.1N 
3JU94 

332,606.806 

Consiliul de 'Administraţie: Cornlfeful (te ~nzorJ : Penw canb.1iilit.f. : 
, .. ~~ Lazm' C01"nel~ 

M oldoDl1l GTigo1' •• 
Mihcri!ovici l~li •• 

44 m 

Cemllil.l important pentru. chirJa,ii C. N. R. ~~------------------------.~,,~------~,,--------'-'I Refugiat nemobilizabil, la conformitatE!: CU! Legea Nr. 286 pen~ 
tru organizarea C. N. k • ...ulu! publicată 
ia Mo.ni t01"1.li Oficial Nr. U~ din 22 Mai 
1944 (art. '15) toat.e chiriile la imobilele 
C. N. R. au fost majorate dnpă curn ur
tlliIază : 

"Chiria imobilelor de locuit ale C. N. 
R.-ului, va fi egală eu valoarea locath"ă 
brută, inscrisi in roatrioolele fiseale ale 
ultimului reeensămant. majora ti cu 50 
1& sută, OU exeepţia imobilelor inchiriate 
in prezent cu o chirie superioari. valorii 
loca ti ve 8 ultimului recensământ majo
rată cu ~O% şi. că.ror chirie rănlâne ne
modificată .. 

lmobilele şi m.agaliinele În care se 
exemtă lU1 comerţ If&\l industrie, ate ... 
tierele. laboratoarele ~ orice fel, depo.
~tele ele prodw.Q şi mărfuri, garajele şi 
apartament.ele în care se exercită o p~ 
fesiune lucrativă, toate acestea fie. că 
au sau nu şi locuinţ~ anex1t, precum şi 
imobilele de locuiţ., deţin~te de ţV(ei".se 
vor închiria.la valorile lQCative reev~
luate. Această re evaluare se va face prin 
decizia ministrului subsoc~tar <le Stat 
al-româniiării, pe temeiul constatărli 
Direcţiei Technice :ti cu avizul Comite-: 
tului de Direcţie al C. N. R.-ului .. , 

Locatarul care nu acceptă chiria sta
bilită prin ,reev-.ll.Wre, va ~ute~ denunta-- ... ':"". 

contractul. 
Denunţarea contractului va fi adusă 

Ia cunoşilinţa Administraţiei Gent'rale 
C. N R. printr'o notificare, in termen de 
5 zile dela prtmirea comunica:ii chiritrl 
reflivalu.ate. 

Locatarul care nu va denunţa e&fttrac ... 
tul in ~orma şi temeiul mai sus PPeW:~ 
zut. ,va fi considerat ci accepti chiria 
reevaluati.. 

Chin. pNvhu ti de acest articol este 
obligaloare pentru toţi clliria~i C. N. fl.. 
fie că el ocupa apartamentul respectiv 
In vlriu.te. unu.i ~tract prelungit, fie 
in virtlltea \laui contract in confo.tmi ... 
ta.~ cu dispo~p.u.nile legii 398 din 21 
Mai l1H.2. . 

Peasemenea toate impozitele şi taxele 
către 5t~l. judeţ ŞI eamuna. vor fi supor .. 
tate cq începere d.ela 1 Aprilie 1944, de 
că ~ chiriaşi ti afendaşi. clUar daci 
prÎl;l ~ontfacţe acestea IUllt în sarcina 
C. N. a-~lui. . 
~. m.(ij9riti ca mai BUS. intri în 

vigoan: pe data de 1l4ai 1944. 
Prezentul ~omu~caţ tine 10<: de noti

fic;are. 
Chiria~jj ţar~ rdUQ pl"ta eblriei Jn 

condiţiunile prezentei legi, VOI" fi dilţi in 
debit ~ urmăriţi prin fi8C pentru dife~ 
ren.1ăL tiind tot odată ii .ey~cq~~ 

bun organir.ator, adminmtrator-contabij, lD~i comercial. fi iDd~. 
f(l9t Oirector şi Co~rciant, eu exeelen t .......... Ii ~tul -plt.aJ. ...., c.i 
_gaja-.t corespunzător, colaborare _1 uociere lat:r.pria4tri eftD1~iale·· 
mdustIial •. - Âdl"e3a la ziar. ' :nJ4 

Pentn. Aplrlrl' Pasivă 
Extinctear. uscate "Airomuu

, uStiogătDare" cu spomă 
Trasa individual., frân,bii, etc. li $ i ti la fi r II 1: 

--.... ----A I RO mii . 
Artr~ole pentru A,pir4,uea Pa.ivi, - A .. WEBER. fi. TANASf 
TImliOara (~ Str. EUQen de Savoya t. Intrarea prin Str. GrlseUni 

Tel.: 4.-61" lnr. Ca:m. Oo~. No. 5Jt1998/9U. 2111 
" . 
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~ ... ~ .. ~iLNo." 
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.. ifllAC'fION AltE. Luni, fiiud sill'h~
Pogorâl'ii DU~lUIUt SL~llt (H.usah ... 

.. ~ nostru va. &llare Mal'~i la OI'ele 

aile. 
.. PBE{)IZARE, Dt ronescll,Froia 
<)8l1'Î1lŞ din Timiş1;ara, ne inf(J~mează 
'uOla de lei 10.000 pentru fondul de 
~trucţie a Catedralei a donaţ'Q pe 

dlui insp. Stefan TGth, Ul'mar.d ca 
# si subs<'rie ulterior şi p€rs~;nd la 
tfond. 

.. SflRVICUJL ARUIERE5C. Dumine
~ Iunie a. c. (z.iua I-a -:le Ruso,lii) la 

ori. rom. din 'l':imişoara-Ioscfin, 5e 

.ficia serviciul divin de către P. S. S. ,.!Il Timişolii cu următorul sobor: Pl'. 
Patrlchie Ţiucra, protopop-lI Timişorii, 
tMS. Geţia Ion, Pl'. vicar Cră.ciu.:ld, ?!'. 

F~rca., pl'. Can:>t. C01\ll'H:!':l., pl'. .0.1'. 
VIăduceanu di~onii V. Perian. Lu
Mihailovici '!.>i Gligor. Răspuniiurile 

!l'da Corul Catedral dirijat de dl, Dr. 
Nicolae. 

_ CONCERT {)~SULESCU4IVANL'3CU 
• ·ta, 10 Iunie, va avea locm s.ala Pala-
'Cultural, sub patronajul dlui gen. Ca

>Schmidt, concertul dlui e C6nst. Ursu
~,bal'iton şi al dlui Victor Ivă..'1cSCU, 
~,delll- Opera Română-din Cluj-T1mi-
, In program arii, duew, CUllţon2te 

: :!ntece r01Il4.11eşti. Acompanlamcntu! la 
• va ti su,,-ţUY.lt de dna Get tl".Hia 11a.i~a, 
!ltinsă maestră a Operei Române. 

_IJCEUL MILITAR .,~nUt\l 'HTlCA
• aJl,W1ţă. pe uceastă cale, condiţi'lnile 

admitere in şcoală cum şi actele neeesa
IIUlt publicate In M. O. NI'. 104 partea 
tn 6 Mai 1943, D. M. NI', 516)1943. In
~lt ae prime!;IC zilnic la Direcţia li-
> " prin prof. Const. Vasl!iu. Data exa- ' 
l1lui le va comunica la timp P'm zi'!.' e. 
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pFlŞE PENTRU DIPOZITUL STA
C. ,Pentru stabilirea o~ligaţillol' cetii.

~or intre 21-60 ani in vederea achi
It impozitr.llui statistic de 1000 lei, Dr

Admnisiraţlei Financiare vor lăsa, 
.' d cU 6 Iunie, fiecarui p~oprÎetar de 
e o fişă spre 8. o complecta cu numele 
1irsta fiecă.rui cetăţean ce locueşte in 
respectivă, Dnii proprietari vor fi ru

ei li compleCteze fişele cât mai regula.t 
:ru a evita recla.maţiile ulterioa~. Se 
, teşte că cei ce n~.l vor achita pâZ'ă la 

Iunie ampozitul statistic, vor plăti d'·lblu, 
ă 2000 lei, iar după această dată- ::tut:l~ 

'. e nu VQr elibera nici un a(~ aC81ora, 
, nu vor face davada a~hitării impozi~ 

ni ~tistio. 

~ CONCI<~RT SIMFONIO. Azi Sâmbătă, 
::llle, ora 19 va avea loc in sala Palat'.l" 
Cultural concertul Orcl10strei Simfonice 

n811 ::mane din Timişoara; dirijat de d. Fr. 
.::ck. In program: Mo.:.art (âill1fonia în 

.. minor), Schubert (Simfonia netennina
Jt si. minor) şi BeelhovC'Il (uvel tura la 

- ,=>lnt). 

I 
J 

-

PE~TRU TIXERII CONTIHENT 
lB 1.3. Buc'~r('şli, S. P. P. transmite: Marele 
Slat 1IIajcr aduce la cunoştinţă celor inte
resaţi următoarele: Ineo l porarca con tin
t.:mtului HH;) este în ours, Tinerii da pe 
l'ctt:de Cercurilor Teritcl'lale eWI.'>.Juta se po~ 
prezenta la incorporare pină la 5 bnle a. 
c. Pentr'.l restul ţării termenul a eXDirat la 
1 Iunie a. c. 'rinerii cari nu 5e pre~intă. la 
datele de mai sus sunt urmăriţj şi judecaţi 
conform cOl.blui de Justiţie Militară art, 
5-10 şi 543. 

- SCHnmARE DE PROGRAl\I LA 
TKO\Tln,;L NA'J'IO.NAL. In locul piesei 
"Intr'o vară la moşie". oare a fost anun· 
ţată, Luni 5 Iunie in matineu se va juoa 
"Titanic Vals", iar Joi 8 Iunie; ,~Suflete 

tari" • 

- EXA..'UENI.:LE DE ADl\IITERE L\ 
LlCEEU''; TEQRETICE. Bucureşti S. P. P. 
transmite,: Ministerul Cultura Na;ional. 
anwlţă, relativ la. examenele de a.dmitere 
pentru cI. r, la liceele teoretic~ din ţară. ~.t.r .. 
mătoarele: Examenele de admit~r~ pentru 
cI, 1 se fixează. la 8 Iunie a. c,' pentru se
siunea, de vară. Ministerul CU{~:..Irij NaţiQ
nale relativ la examenul pentrl cI. V la 
liceele teoretice din ţară a fixat J,ha de 13 
Iunie a. e. pentru aesiUftea de 'Vară. 

- CAPELA. PE!It"TR'U PRIZONI:EBn 
RUŞI. Penttrl refugiaţii ruşi (l.in Timişoara, 
P. S. S. Vasile al Timîşorii. \ dat capela 
ort. rom. din lQ6efin spre a-şi tace slujba 
religioasă. Preot \IItl fi d. VlaE!inti. Pee.ehi. 
De sfintele Rusalil se- ya ~ficia Pl'Îl.n~ le1\. 

viciu. ,pentru priu>nierU ruşi. 

~ O AMERICANeA. DE 1!J ORI 1I1GA~ 
_ Df, ZAIIARi:'\ DUl'I!ITRESCU

J 
medk MĂ. Autorităţile ameriaa.n. au dat d.~ ur.w.a, 

spedalist; in, venerko-gellito.uri.uu'C·sifilis unei femb.i de S5 de a.ni" care primea .,JutQll' 
boli interne - Radio5Copie, Consult 2-5 după, patr.'J bărooH :rnQbilizati, fiinq 4:.1.1 

< jl. m. Telefon 1813. T:juişoara 1., Bd;.ll,lte- toţi legal eăsătorită. AnC~ta. a: ,~biUt (lj 
gina M:aria 23. Lângă Pl'efe~tura jUde~Ului'l femeea. b.iga.mă a'a. măritat d. 15 ol\ pâ..\li 

2179 ;JiOuma. jără să fi divQrtat vr'QQa.ti. ' 
............. : .................... +-. ............. _ •• ~ •• ,._.~._.;:-~ 

Se,vorem~te bO:iuri de casă cu 4 la sută 
BUCUREŞTI, 3. (Rador.) - Monitorul fi transmise fări mei Q fonna1itat~ şi 

Oficial de az;i publică un decn:lt lege, var fi plătite Pfe.i:entij.tQ.rului.; şau VQf ii 
prip care: min~sterul de finanţe este au~ primite d~ .eest fără t.IQllşiderar" d- J)f~ 
tori~at ?e a eI?ite. bonuri de c:asă cu mul primitor. M:irdstend :fina~ţel~, 
dobanda de 4~o Şl cu o scadenţa de (; . .. 
luni. Ac€?stc' bonuri vor fi primite după fost autOrizate de a .nut~ ,ceste btmuri 
scadenţă pentru plata impozitelor, taxe-l de casă până la concurenţa sumei de 30 
lor şi altor plăţi către stat. Bonurile pot miliarde lei. ........... , ...... -.... ~ ....... ..,... ........ -_.,. ......... }-_ ... -
F A.PTE DIlll!RSE 
~~ ________ .i --
Condamnări la legea sa botajului 

, Instanţa de sabotaj a tribunalului a 
pronunţat in cursul lunei Mai un nu· 
măr de 16 eondamI1ări pentru speculă şi 
sa.botaj. " 

Au fost condamna.ţi: Gaşpax Bl'ilndu.. 
şa, pi~t.a Unirii 81 una. luna. lagă.rJ N.,'~ 
.iua.u, SU', Remus 1, măoelar, ti luni lă,.
găr Rama Andrei ,din Recaş un an in· 
ohlsoare eorecţională, Maldea Ilie, tă
băcar, Stl'. peneş Curcanul 1~ un an şi c 
lună înehisoare corecţională., Mariun,)V 
Lazăr, str. SUbOlli 6, tăbăcar, un an şi 
6 luni închisoure coree1,.ională, Gyar. 
muti Gheorghe llin co...'lluna Otelec 6 luni 
logăl', Gyarmati Blena din Otclec 6 luni 
lagăr, :Haga NiCOlae str. Iuliu Grozeseu 
22, comerejant, 6 luni lagăr, Kauffman 
Şu-fan, com~rciant fltn CiacO'Va 6 luni 
lagăr Dula Ni(101ae (,~merriant din eia
cavR, 6 hUli lagăr, Wers{'hing Elisabeta 
Orrnv'f('hntă din Ciacova 6 luni lag.ăr, 
Micşa Pavel din eomuna Chevereşul 
Mare una lună lagăr, Rest'n1 Este'Ml ~tr. 
Ni~trnlni 0 1, {) luni lag-:lt", Bădc:s!'u Vi~
torÎ3. str. Frobl 26 la 6 hmi lagăr. K!{'1# 
('~o\: ]\.f::lri'l (lin enmnl1S VHl",oVa Sluni la
ţ:'i. si KOllkoli Ana din Gătaia S luni la· 
gă. . , 

TAX,,'r f! "Tr<l~, PF ~ 'T '?' ~~TF,rn::N 

PEX::rnU O FElH~:E 
In spitalul de stat ein lo-:allta te a 

murit tânirul POpe!'.!Ctl 1-'etrtt, de 20 ani, 
din comuna Verm~, judeţul Car2ş, ("are 
in noaptea de 15 M.~i a fQst lovit in cap 
cu sapa. de prietenul său Ioan g\lj~ zis 
VăsăIău, din comur..a Vermeş. 

Cei doi tineti S\lU -întii1.nit în casa fe
meii Au,. Gheţia, Vădhql,. liIi s'au luat 
la ceartă. Motive}!: !J"l1t 1'\1 ,'are Ioan Po
pescu a fost lovit m('tl'rl'll nu se NIR08e: 

A FACUT OOMER'ţ Cl.A~JDESIL"f 
Srhuster Petru din comune, S::' ... ăl-.z a 

făcut ('orymerţ Cu l~;pte f·iri. sa .Ilwă fir~ 

din Timişoan... Actele a\1 fost dresate 
de postul de jandarmi din COD\1lllA Săcă-
1~. 

A CAZUT DE PE LOOOMOTIV A 
Evacuatul Anton Cr&ţu, din CernăuţJ, 

a călătorit venind deLiUpra. pe loeoJUO<
tivă, neavâ.n.d 100 în vagoane, dar aţi, 
pind a căzut în ga.r.i şi s'a. ales 6U o 
fra.ctură gravi. la piMoru! Stâng. Vieti' 
ma a fost internată. În spitalul noe stat 
din Tim ifoara. 

SIl'Ii'"l)CIDERE 

BansneJ: Dem.\:o Ioan de 38 aru di_ 
Timişoara, a Încercat să sa sinuc1dă. în 
ghiţind o dor.ă mare da luminal. n a 
foSt interna.t la spital fi după. 3 J!i1e de 
tratament s'a vind~a.t. COmi&a.rlllui 
oare l-a a.ni.'hetat t .... declarat că a. vrut 
S3. moară om ca.ua unor eomplieaţii fa~ 
milia.re. Actele dresate in cauză au fest 
inaintate parchetului. 

COllERCIANT SP~JLANT 
Carol Sehiffert comertiant qin Deta, 

propritearul unei pră.vălii de mărunţi
şuri, a fost trimis irl judeea.ti. fiindcă nu 
a.vea li.:::ta (le preţuri afişată in prnvăHe 
şi Pf;tntru<:ă lista. de. . preţu:i era ,i ne
complQ<"ti.. Ineulp!l.!ul va. fi judeeat pen
tru delictul da spee.uli.. 
TRACTORIST PEDEPSIT LA 3 A..."a 

INCHISOARE COJkA,1-'IuN..uA 

I~ocuitorul ~a19g l\4mai t.lYl CQmuna 
'Iormac-Timiş, caSa Nr. 5UO, proprieia-.. 
rul tractorului Nr. 3016 Tms., fiind ab
sent la clasare. Q.in an.ul 194;" il fost 
dat absent şi trimis iu judecată. Judeeă
toria Rurală Gătaiat m b~a art.. 509 din 
Decretul-Lege al Rechlziţii1ol" Nr. 
583/940, prin cartea de judecatii. penal! 
Nr. 163 din 27 Aprilie 1944 a hotărât: 

Profesorii liceul"li "G<meral Dragalina" din Oraviţa anuntă, zdrobiţi de 
~~ , . -

Condamnă la 3 ani închisoare OO'recţio
nală şi cinci zeci mii lei amendă pe lo
cuitorul Barog Mihai, pentru faptul ci 
in intervalul dela 15 Noemvrie 1943 
până la 24 Decemvrie 1943, nu s'a pre
:i:ent.aţ CU aetele tracto!'Ului NI'. 3016 
Tirniş, în faţa Comisiei de Inspectare 'şi 
ClaBQPe. IHht cât mulţi ~. proprietarii 
de autovehlcuJe cu tra~tlune meeanicl, 
care ~onf<mn Legii Itechizîţiilor sunt 
oblip-ţi ca în .le<a~ ~ J.a epoq f..j.faţi 

.... ere, moartea bunului lor coleg 

PETRE TOL 
prof. de educ.~fjzică, plutonier T. R., în \"â.rsta de 30 a.nI 

~Zlţ, fn'oî~> pe câmV'l1 de onoare,' in'·ziua de 9 Mai 1944', ora 7 In ~.s3.lt contra 
lllamicuIui, in regiunea Iaşi. ' 

Tlll.nsmite!ll nefericitei mame con doleanţele nOal)tro. 
2194 de M_ St. M. nu 1& pFeZiRtă in faţa C,. 

misiilor de c1asar.~ , , - , .- - .. • 

I 
- SPORTlJL NATIONAL RE.-\f.\RE. 

Cunoscuta şi apreciată l·e"l:;.~ "Sportul 
Naţional" şi-a reluat apariţia, astfel că ti .. 
ner~tul sportiv, profesori de ed'lcaţie fiziu& 
şi in.s.tructol'i:.i de spert şi-l pot procura, i>\~ 
ce.pând de Marţi dimineaţa, la. toate chio,. 
euriJe de ziare. Revista. conţine pe lângă -'1'
ticola. de doctrină~ r.t.ltimeht !ftlri şi rez.ult.at~ 
a.portive., ' 

- IN ATENTIUNE.\. ELEVU.oR DE 
LIOEU: la Li:brăl'.ia ,.Cartea RomâneMd," 
l'iaI.işoar. (1âgă teatru) au sosit cărţile 
~te pentru lectura de vară. şi anume! 
1001 hobleIn$ din copilărie Povesti fi 
multe alte cărţi de lectură.. • 2181 

- ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARA 'A 
ADUNARIl I'AROHIALE DIN 10 SE FIN. 
M~rii adunării parohiale din Timişoara 
~1ll .wnt ruga1i să participe la şedinţa 
extraordinară. ce se va ţine în' Dummeea 
!iusaltilor, după Sf, Liturgie, in sala festivă' 
". ~i parob,iaIe, pentru alegerea epitrQ.o: 
plel. 

:, - MEDICII ŞCOLARI d~h Polic';ni .. ' 
e~l~ Şcolare diIl ~ară s:mt invitaţi a comu~ 
1'l.JJCa de urgenţă, ministerului cullurii na~' 
tionale, unde activează in prezent Deaso
meni vor preciza dacă au ffiobiliză'ri pentru.' 
lucru, sn dacă sunt mobilj·.::.aţi precum şi' 
~~ ~t~ efectiv serviciu în caz cân~ 
mstitUţl& 8 a evacuat. Dovada se va obţjne/
.,. W6 oflcială, răspunzând direcţiunilo:r40 
~U~linroe pentru medicii moblizaţi şi indi ... l 
vidual fieeare medic pentrl celelalte cazuri}: 
Firi. acaste dovezi nu se va fa,;.;) plata Ea) 
lariilOl'. 

- OURSURI DE V AR.'" IN GERMAl\"IA.: 
~itat.ea şi Şcoala Politehnică supe
rioară din M.i.inchen organizează şi anul 
&CI!Bta eursurj de vară, pen tru stră.mi.,. 
Curwll'ila vor începe in luna Iulie, Progra.. 
lnul euprinde limba. literatura Şi istm ia. 
germană. Pentru studenţi, cari urmea~ 
ingineria, au fost anunţate conferinţe dlA 
domeniul: constr.J.cţii de maşini. electr~ 
tolmici, arititectură industria de război • • etc. Pentru studenţi de muzică vor avea 100· 
wrsuri speciale la Pot..sdam şi Salzburg in 
cola:~rare cu profesori i'wma.ni renamiţi. 
Institutul German pentru Ştiinţă din Bucu
reşti pune la dispoz.iţi<e pentru fi eeara cu'!1l 
un a"J.măr de burse, care vor fi a.cordat. 
prin coni.'u1'8. Informaţiuni mal amănunţite 
şi prospecte la Institutul German pentru 
Ştiinţă., '&.1Cureşti, Str. Vasile Lascăr 43. 

- D. MINISTRU ENESCU VIZITEAZA 
CE..~n~~LE lWlIBA.RDATE. ~Jeureşti,· 
s. p. p. transmite: Dl. arhitect D. Enescu,' 
~l Muncii în.soţit de dl ~retar ge.. . 
neral Petrescu, a inspectat in 1 Iunic a. e. 
mai multe cartiere in uTma bombardamen-
1.idor. S'au luat măsuri rJ.rgente pentru s0-

luţionarea nevoilor muncitore~ti in ceeace 
pri~e hIa.naz locuinţa. ş.i ajutoarele bă,. 
neşti. 

- SPORUL PENSlILOR L.o\ ASIGl!· 
BATU Du...~ OASA AS1G. SOC,lA. 
LE.. Bucureşti, 3. S. P. P. transmile: St1 
acordă. pensionarilor Asigurărilor Socia!e 
1U1 tIPOr l'..Ular de scumpete, începând deh 
data de 1 Iulie. Pentru pensiile de cel Ut'.ll~ 
1500 lei lunar, un spor de l~OO lei hmar. 
Dela 1801 până la 2200 un spor de 11:00 lei, 
dela 2201 la 2400 un Spv1' de 1700 lei, deia 
2401 la 2600 un spor de 1800 lei', dela ..:6\.'11 
la 2800 !@j un spor de lSCO. Peste 2800 lei 
lunar ~lll epor de 2000 lei. Spurul';le !a pen
aiile de urmaşi se acordă o s.lilgură dată şi 
.rlQbQ.l pentru toţi urmaşii asigti.ratului Si!.'ol 

pensionarulrli. 
- FAPT.\. CREŞTINE:\.SCi A UNOB 

ROMANI. Familiile Ioan Pojar eledrician
mecanic ş-i Ştefan Copilu Z"lgrav-deccrator 
refugiaţi din CIrJ.j, la îndemn.:! lui D-zeu 
au ridicat o cruce in aleea Fl'eidorf colţ cu 
Str. Popcn1ei Bărceanu, Circ. IV, Ti:r..i~oa. 
Ta a. cărei binecuvântare va ~;'€a loc in 
zitia de 4 Iunie a. C. ora 14'\4 p. m. 

a411ce bogăţIe în ca.să. 
Thnişoara, Bol. Re". F~nUnand 6. 

Telefon: 30-00 2175 
4 j 
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I Epilogul s~argerU de cassă la Camera de Agricultură, ~iri politi~eşti din Arad 
( In noaptea de 31 Decemvrie 1941, Româniz.are surit ca preşedinte prefec
\~ _la Cam,'1'3 de Agricultură a ,fost I tul judeţului, iar ca membrii al~i fune
l sparta de i.llhVrL lI....:cunoscuţl, can au I ţlOnari superiori. Centrul, Naţional de 
~ furat 1,900,UOO lei şi rente în valoare de i Românizare, nemulţumit cu hotărîrea I 

'f.;odor Moţ, Str. Gen. Doda 32, a re
clamat pe ginerele său Gheorghe Barna, 
pentrucă şi-a. M,tut grav soţia, cauzâ.n, 
du.i Iezi uni corporale grave. 

... 

fîll&ft ' FiigUCIU 
5 lei cu\'â.ntul apare in fiecnre Q I 
8(' primesc la Admini!-!h'aţia zian;lu.j ÎI' 

~OO.OOO lei, autorităţiile făcând C€I'C€- P h tI' . 't t ţ' d'" t [ arc e u Ul, a lnam a o ac lune lrec a Muzicantul Alexandru Janalea din 
rtări sever, fără succes, întrucât rău- contra membrilor comisiei. Tribunalul a făcătorii n'4u fost descoperiţi. . O parte judecat cauza. La desbatere au fost as-' Calea Banat~l~i, 10, s'a.. prezentat la 
din suma furată era leafa funcţionarilor, It ţ" 1 ţ'" . It' rto" Chestura Pohţlel Arad ŞI a depus o re-cu a 1 meu pa 11 ŞI mal mu 1 ma n ŞlIţ' t ' tarul' ta 
iar restul a fost dl'n garanţl'a depusa- de T 'b 1 l -' d' ., 1 ..' c ama le oon ra proprie Ul res 11-.... . n una u negasln vmovaţI meu paţll, r tu!' C t' t 1" d' . tAI 

j eă.tre arendaşii agricultori, cari au în- i-a achitat. ran .Ul,~ an :,nen a _ In Pl~ ,a , " an' 
,chiriat bunurile evreeşti din judeţul"' •. . ~ cu, aflnnand ca l-a batut fara niCI un 
I Arad. Centrul Naţional de Românizare ' Centrul :r:.raţl?~al de R0..:namz~re _ n~ motiv ~i i,a reţinut instrumentele muzi, 
1 a inaintat o reclamaţie contra membri- S a _mulţumIt nIC1 cu ace~st~ sentmţa ŞI cale pe nerrept. Cercetările s'au ince.put, 

I
lor comisiei judeţeane de Românizare, a facut apel la Curtea Crlmmală, care a ....................... . 
afirmând, că aceştia sunt responzabili judecaţ procesul eri după amiază. După O ŞC<lAI .. Ă ŞI UN ORFELINAT DIS, 
pentru banii furaţi, intrucât din negli- inchiderea probaţiunei şi reehizitorului, 'l'RlJSE Jj~ A VlA'flA DE Tf~ROARE 
ijenţa lor nu s'a vârsat suma la locul in- Curtea s'a retras la deliberare şi după ANGLO·AMERICANĂ 
'clicat de forurile competente. Parchetul aceasta preşedintele a comunicat deci- "Berlin (Rador). Se comunică oficial că 
I a anchetat cauza şi a clasat reclamaţia ziunea Curţii de Apel, prin care a res- a.via.ţia de teroare anglo> americană a. 
l ca nefondată. In comisia judeţeană de pins apelul, ca nefondat. atacat eri in apropierea oraşului Leipzig 
; ..... __ ...... ________ ........... _ .................... "~ 3 localităţi mici in cari nu se afla nici 

un obiect militar. O sală de orfelinatşi 
o şcoală de fete au fost Iovite de bombe 
in plin şi populaţia ru@lă a suferit pier
deri. 

Dece su'nt alimentele scumpe, pe piata Aradului 
Răspunsul nU-i nici deenm greu, mai condeiului, la tot ce ne sti pe limbă, am 

&les când in calitate c:ie consl.anator direct, I depă.ji poate ceeace, vrem să scriem de 

j
" te ve~ ?ezori~ntat ~ in ~er8'11 pr(;ţul'tlor~ ~ceea n~ opri~ aci, rugând &utorităţ~e in 
atunCI C.llld ţii neaparat sa ~e E.p,·C)v.~lOreZl ..1rept sa ceara respectarea orvJonanţel, C'J.-

. fări intermooiul nimănui. Dupa cât ne adu- noscută de toată lumea, con&'lmatorii m-. 
! "em ammt~, exista rm fel de ordonanţă, rccţi având dr~tul să legitimeze pe lnter- i 
t prin 'care se interzicea angl'os;şli!or să se mediari şi să-i dea pe mâ.na organelor pooo 
~a:limcnlsz:e inainte de o anunută oră - so~' Iiţieneşti. 
i cotită maximă. pentru consumul local. De- Atâ.t deocamdati. ." 
lJa o vreme această ordonanţă, nu numai că .................... ~.-.. 
'nu se re3pectă, dar angrosiştii apar pe pia- - ADMINISTRATIVE. Redacţia. fi Ad-
~ ţă la cea mai matinală oră, fumind ţigări minlstraţia pentru ora.l}ul şi. jud. Arad, este 
: Tomis, când in urmi\. cu doi trei ani, aWa încredinţată. exclusiv dnei Vioriea Bogdan. 
.. aveau dlt;ă ce bea apă! Ace.;;ti angrosişti, car~ e. singura in drept de a face abona-
dilltre r<"!"i unul este şi destul de obraznic, mente, achiziţii de reclame ti publicitate, 
a{'lliz.i~,ionen~ii to:ul. plat,ind preţuri ridica- 1 precum şi de a răspândi ziarul, Nici o altă 
te. ş,tllnd bl1:~ (:a ţe pleţEle slreine de I persoană n;~ poate reprezenta in această ea-
Arad. alimente c:~p::>~1;3te de ei. le vor adu- litate ziarul nostru. Redacţia din Arad este 
~ venituri in::ec:te! Da~ă am d!i drumul reprezentată prin dl Al. Po~u Negură. 
4ţ»1#1Mh 4l!i!i&.'lIi!i!Ji&iI!IMi2l'&&R!i.W.IliBMII!!_. ___ • _____________ _ 

Cinema URANIA 
CineI. de Pl'emieră Arad , 

TelefOlll: 1%-32 ---_._-- .. -. - .. _-:---:-:-:--~-:':-------------
Rf'lH'·exrntaţii la 3, 5, 7, Sâmbătă ,1 Dumineci la orele 9 Mara, 

',zi premie·ră 
U!tii.iul film de mare valoare al celebrului : 
HAR R Y B A'U R În 

RECLAMAŢIE IMP01'RIV A UNUI 
CARCIUMAR . 

Ioan Buzgan din Arad a făcut denunţ 
penal împotriva cârciumarului Gh. 
~oian din localitate, căruia i-a dat pen
tru păstrare o pereche de ghete şi 
Gheorghe Moian nu vrea să le restitue. ..... "; _n IDS I .. 

J:inelll FORUM Arad 
Telefoa : 20-18 

Bepr. la orele It 5, '7 ~ 9 

Azi! 
6 premieră extraordinară! 

Ull episod plin de omeneec. aventuri 
!li neprevizut din viata 11:nni tenor 

celebru 

MILIARDARUL 
~lNTIREl 

ia ~ lui GUIDO BRIGNONE 
tia GIUSEPPE LUGO ~ celebru i&
Dor dela Scala. din l\liIano şi 
MARA LANDI, MARIO SII.ETTI 

& 2 

Str, Ecaterina Teodoroiu Nr. 4 tel • 
, , oi 

De \'ânzare în cartierul vilelor vilă CU 
3 a~)'ar:" 8,5011.0~?, casă în. centtn 
etaJ 6,~OO.OOO, VIla cu 6 camere Şi 
inLra'\.lilanuri 6.500.000, casă in 
apart. .4.500.000 lei, casă în centru 
tic'J.lar 5' cam. 4.000.000 lei; ca,ă in 
lru 3x3,~cameră 4.500.000, clU'Iă in 
2 apar., 3,500,000, casă cu 5 apart 
prăvălie 1.500.00(}, casa cu 3 ' 
1.400,000, in Pârnca\l'a casă eu lare 
800.(}OO, in Bujac casă cu 2 cain, 
nă cU 80 pomi fructifcri 550,000 
jug. pământ 2.500,000, (3 jug, •. 
1.800,000. pămân~ de inchiriat 
Oferim casă de vânzare dela 200 
până la 20,000.000. Agentura 
Str. Dr. 1, Petran, No. 3, Telefon: 

ARTHUR HATSCHEK, agenţie 

dmobilelor• Arad~ Bul\'. Caro} 17. 
16,95. Inreg. Ia Camera de Comerţ sub 
F1. 205 la 30 1. 1937. Sumele in mii de 

CASE MOŞII, VII, MORI, LOT'L"R! 
V Â~ZAr..E: 25.000: casă la colţ cu 
vălie 3 obiecte în cartea fund 
25.000: casă la colţ cu prăvăli"(" 3 
in cartea fund, raport, - 20,000: 
modernă, bun raport - 16.000: 
Lugoj 240 jugv., vie. ~astel 
10.000: vilă sP:"c Mureş,' nOll1rt""", ... 

luxoase. - 10,000: 7 apartamen~ 
care parchetate, baie. grădină m~e 
port bun. - 8000: etntru vilă in col; 
viran, moară ţărănească eu valturi '. 
b'mă. - 700: moară ţări..'~Qască e~ 
ţun, reg, bună, - 7000: absolut 
casă renovată, 4. 3. 2 cam, ~i baie 2 
mici, 500 st. p. grădină, vwit bun, 
6000: o::irc. teren dublu, 6 apart, mari. 
5500: 7 cam., ba-ie" 1 jugh. vie la 
goria, halta acceleratului. 

Vând ziblic 15-30 litri lapte lY.m, 
fon 17·87 Arad. 

Se caută urgent lucrător croitor, 
căţi ma!"!, plătit foarte bine. 
la Redama, Arad, Eminescu 4, 

Casa de vâ,nzare, Arad, Ba'lUl 
Nr, 11.'a SchwelIeng:raeber. Cine fi ucis De Mos Crăciun 

. . 

Grandin!lsa realizare a studiourilor franceZI 

Incepe loteria nouă .. Plan nou! lunar o singură 
tragere tndependentă ... Preferati Colectura milionarilor· 

I 

Ci!ter.!3 CAPITOL Arad, Str. BrătiaRu la. 18 
Cmematograful filmelor .grandioase 

. Azi Cuminecă Si mâine Luni a 2-a zi de RUSAlli 
la orefe 11,30 MATINEU şi 3, 5, 7, 9 seara 

Capodopera cinematografiei' franceze 
Charle·s Boyer .. Annabella - Inkijinoff 

În filmul palpitatilor şi scenelor. sguduitoare 

BAT A L,·) A 
(LA BATAn.LE) 

, 

J3rnal cu ultimele 'evenimente de pe front 
Rezerv~ti bHetele din tiQ1p pentru sărbători. 

ni;;.- '-H:_2 ea __ 

L .• A.-R.·E. S. 
LL"\llLE AERIENE ROMANE 

Ora.riul a\ioanelor 

LL.'-L\ 2113 LINIA %117 
ABAD TIMIşOARA "BUCUREŞTI ARAD SIBIU BUCUREŞTI 

P1. 8.00 Arad I Sos. 18.80 Pl. 15,00 1 "'rad 1'\ Sos. 11,00 
Sos, 8,15 I .. Plec, 8,15 808. 16,05 " I PI 
PI. 8,30 Timişoara, I Sos. 18,60 Pl. 16,20 SibM • 9,55 SOlI. 9.40 
~. lO.lW\; BucureşLi PI. '16:00 Sus. 1'7,80' BucttHşt.i PI. s,:w 

L _ ----~----~------------__ ~-J 
L a&t.e ~ iJl(QCUJMD-wU I~~C:~ :p.ij~~01._ .t.cl.. ~.1flOU - ,4114 .. , 

GHEORGHE STĂNOIU 
IIlilU "~"II~Il"IUmIHII"IIIlUnmHH IIlli1ltl"llmmlUUlmuHIII~IIIIII~IlHiHUllmllilllljjlllilljhmuH~Îlllmlh. 

Sueursa.la Arad ÎIl Edificiul ~tr'Ului. Pl'o\'incia pl'jn lTIfi.ndat 

Preţnllozului: % Lei 500.- 1/1 Lei 2000 • 

• » 

(ORSe 
• 

~\ ARAD 1 
3 

Tel. 25-64 Azi! 
o realizare fascinantă cu bogăţie şi eleganţă 

CONACUL FERICIRII ........................................... 
Deuă ore de veselie 

CU Harry Liedtke, Kaethe Haack şi Hannelore Schroth 
Repr, 3, 5, 7 şi 9, JURN;\L NOU 

Cinema ROY AL Arad Str. i\lexandri 2, -Repr.: la orele 3, 5, 1 şi 9 fiX 

Azi 

SPIOANA DIN SAN-GOTHAR~ 
Un :bl. 8ellzaţiODal cu o temit sglltiuito<ue, 
care se desîaşoara intt'o at:w.os!'Clă inedită, cu: 

Leonardo Cortese, Mariella Lotti, Osya~do V3h~nti 



• 

... 

in Cenadul·Mare 
. {Vl'l'A'l'EA CONSILIULUI DE 
'CI, rA1KONAJ 

Refugiatii moldoveni cinstesc Eroii Neamului -lnălţătoarea 
manifestatie dela Sânaadrei 

Din° Recaş 
- SARBATORIREA ZILEI EROI 

LOR. - Ziua eroilr a l08t prilejul uns 
dui~e lIlanifestaţii de r~unoştinţă 
faţă de acela ce şi-au jertfit pe altarul 
Patriei tot ce-au avut mai scump _ 
viata. 

~tlu ~illul de !'atronaj din Cenadul 
~ eonaus de un comitet în fl'unte eu 

Il lo&U Munteanu ~i având ea ]Ilem. 
,~ pe preoţii Io~, i'erian şi Ioan 0:&-
. ,aPOl pe a-nIl: notar Dr. A. Sau> 

'" pnmar Ioan Cl'liclun, şef de vamă 
, ~tescu şi inv. Tr. Păscariu ca soore

~ l desvoltat o activitate destul de 
. ici. 

Aduşi de destin pe mel(lQguri1e lJanatu
lui, refugia.ţii Moldoveni. departe de a dis
p4)l'a, wgJwB.zl II Blun~ .. tind I!.ilclt 
stiDte ale neamului.. 

Do ziua Jl)rOjJw, In Sâ.nandrei, din iniţia
th.. dlai Inspector Conducător 1-.1 suJiem
lui C}'R iaşi, Anat. Neamtu. Col'U1 Soei&o 
tăţii S. A. L Iaşlsub eoodUC8ft'la dlui Emil 
Hrabie şi f&llf.... condusă de d. 108.0., Şer. 

ban, au dat risplJllSUl\1le liturgi.oe Ja Servi
elul divin iMoţind Sfinta prooosiune la d-I 
mi ti'. Pentru tntâl& oal'i In a.ceastă eomu-

Di, s'a putut oh8erva UD CODVo1l1 românesc 
atât de ÎmpoMtlt. Părintele Pa,-el .. urma a 
pomenit amintit'. eroUor neamttlul şi Il! 
comunei. 

După. mad. a avut 100 UQ re~it program 
artlstie, oondQS de d. Gogu V .... iU. secre
tarul lIIOeieti,ţii t'lulturale. Pnnctele eompu
!le din eornrl, declamaţU, jocuI1, eUl. au 
fost Mecutate de eă.tre membrt sodetAţii. 

Venitul net de 30.000 lei. a fost predat 
bisericii ortodoxe locale, 5er'VÎnd ca prim 
fond pentl1'u ÎnCeperea repara.ţiei. 

Dupi oficierea sfintei slujbe, fntr~a. 
gn asistenţă, compusi. dill autorItăţile 
clvile şi militare, tineretul şcolar, extra. 
~olar ş1 premilitar, membrii ~orp,dui 
~actil), armata şi un numeros public 
s au Indreptat, In pro~iune In s.metl'! 
~USicîi ,srpe monumentul 'et, ilul' din 
plaţi. 

inceput a avut un ca.pital modest, 
)J'Îll colete şi subvenţii dela Comite" 
tntral a ajuns la suma de peste 
:00 lei, afară de donaţiile în natlU"ă, 
oortea locuitorilor intr'o valoare 
:aerabilă. S'au colectat 160300 kg. ZIUA EROILOR LA JIMBOLIA 

Aici, după olb:erE"l parnS!aSUllli. al' 
v('Y'bit. despre însemnătatea acestei mă, 
reţe Zile, păr. protopf)~ Iosif GI'antă ŞI 
d. căpitan Şoltuz. eo'nar.dant,ul Garni' 
zoanei loeale. 

el r ,2,500 kg. orz. 3.900 kg ovăz şi ooa 
: ,onne şi jumătate cat:t-0fi, afar~ d~ 

u, turile pentru cantma refugIaţI> 
de 

~ sărbătorile Crăciunului s'au tm· 
:u ,ii familiilor coneentraţilor, 2500 

rriu IlIi pentru orfanii de ră2boiu, 
::an Blaj a dăruit 20 perechi opinci. 
" tina refugiaţi1or, creată la 6 Apri
~ c" e condusă conştiincios de d-na 
){inerva Ivănuţ. Până Reuma s'au 
, it refugiaţilor aproape la 30.000 

Sărbătorirea. amintirii 1l(lelora cari cu Imnul Regal cântat de corul premili
s'a.u jertfit pentru ţari, s'a făcut la JiIn-'oarjlor. Preotul Clmpoe,u a rostit o cu· 
bolia Într'un cadru deosebit. Dimineaţa vântare de preamărireaeroilor. Dease. 
a fO$t procesiunea. la cimitir. la care au menea a făcut şi pomenirea memorandi· 
participat autorităţile, armata, şCQlile şi ş',ilor luptă.tori din trecut. 
un numer.os public. Toate mormintele Artiştii Ştefan CiO'batăraşu, C. Pro
erau pline de flori. S'au rostit eu'Vân-- topopesou. C. Sava şi D. Hilgiac au re
târi de către reprez,entanţii armatei, ai eitat poezii. Mare insufleţire a' atârnlt 
prîmăr~ei şi ai _POPulaţiei. . arti~tul Const. Protopopeseu, 8pun!nd 

A ttl'lJlat apoi prJgramul Rcgimenh
lui de Artilerie Grea. I'ompus din ~oruri 
'i recitărl ooazionale. 

~ ., 
re, ' :un fondurile băneJ?ti sunt pe sfâr
olţ un ajutor din partEa comitetului 

Dupa ameaza la orele 17 a avut loc o 1 poeZia dJui D. Iov: "Moldovă, sună·ţi 
înălţătoare manifestaţie culturală, la clopotele toate ..... D-na Anny Braeţchi 
care a dat eon:cUTsul artiştii T<"Rtrului d1"la Te-atrul Naţional ~i d-ra Sofia 
Naţional din Iaşi. Serbarea S'a inceput Gheorghi~ au cânt&t arii naţionale. 

In timp ce corul a câ.ntat "Imnul 
eroilor" s'au depus la momnum€'nt coroa. 
ne buchete de flori. pioasă recunQştin
ţă faţă de eroii nemuritori. 
............ ~ .... _o 

Manifestaţia Cultu
rală dela Checia ___ ..-_ e ....... _ •• _re;e ..................... ,.~. 

.1 ar fi foarte binevenit. 
......... <><Z-~ 

Ştiri din Giroc 
REORGANIZAREA CONSILIU
DE PA'l'RONAJ. Zilele trecute a 
100 in sala de şedinţe & Primăriei, 
i~ea Consiliului local de Pa-

, j, Au fost aleşi: Pr. Horia Vişoiu. 

Tetrul Naţinoal din laşi, urmărind ° 
programul cultural ce Şi l·a propua. a 

când un grup de tineri elevi din Gătaia da.t Dwninecă 28 Mai in comuna roUlâ. 
sub eonduoerea. învăţătorilor din oomu: uea.scă, Clhreia , un spectacol in sale 00· 

ni, au plecat în oomuna. Tormac, unde muna.lă. S'a jucat piesa uDraeul" de Mi· 
au dat o frumoasi serbare eulturală. hail Sorbul. Inainte de speetarol, d. Iov, 
Sel'bare-a & avut sucees morAl şi mate. directorul teatrului, a rostit o lnflăcă· 
rU. S'a încasat suma de 29,000 lei pentru rată şi duioasă cuvântare, sublim.iind 
ajutorarea sinistraţilor, refugiaţilO)- şi sIorţ.ă.rile noastre în lupta. pentru între
pentru ridicarea bustului marelui poet al girea. Ţării. 

Activitate culturală la Gătaia 

!nte, Victor Stan, notar, conta~ 
Barbu Ionescu inv. şeful biruolui 
" Ion Avrămuţ, easier şi Andrei 
&Il roagazioner. S'a. diseutat apoi 

nea.mnlui nostru Eminescu. ' Dupa specta.col primăria II. oferit 
..................... '-:~-•••.•••••••• _._ .... .--.--... ajutoare în localul cooperativei, unde A au fost roatite mai multe euvâ.ntiri. 

Tineretul şcoalelor secundare din (}ă
taia, fiind oo~at să execute "munca de 
rizboi", s'a incadrat la opera. de asi,a.. 
tenţă socială şi culturală de aici şi din 
comunele vecine. O parte importantă 
din programul de activitate cuprinde: 
orga.ni'2!area de serbliri culturale prin I 
comunele vecine. Prima manifestare de 
acest fel, a fost În ziua de 27 Maiu a. e. 

~ tJetism, box şi footb aII in programul ~e Jluml-nec ă A stârnit 1&6l'imi când ooi 12 llu' 
. tari conduşi de bătr .nul Lili a cântal , ~rea. unei I'olecte de Sf. Rusalli. 

SOUL ŞEF DE POST. Odată ou 
;ţarea Postului de jandarmi. a fost 

'. :t ea şef de Post merituosul Pluto
V. Diaconescu. 
OORALE. De Sf. Rusalii, răspun
e liturgice vor fi date de către Co' 
:iserieesc 'dirijat de ţăranul Petru 

Activitatea sportiva· de DuminecJl., 
pr1lIl varietaLea »1 calitatea ei t rea.minţe
şt:e zilele de Vaoe. cand in asemenea zale 
ae vara, &l!soele indicau o vie mişcare in 
toate sporturile de sezon. . , 

ill plovgramul de Dumwecifigurează 
atletit;lllj .00J[ fi lQotbaJ.l1 , in lup~le ce 
VOr avea 100 Iigurâ.nd tOa.ti jtl'upărlle 
noastre fruntaşe. . ° '" 

Ceeaoe este mai imbueuriitor, e!'!te fap
tul că ,i oraşele din vecinătate,i-a'l m.. 
tocmie programe, învi tând oehipele noa. 
stre sa participe la. joeuri. c 

:efectura Poliţi~ Capitalei, anga- După Crişana C.F.R. şi Gl~riL acum 
1 gardieni pubhci bugetari pentru e rândul Olimpiei P.T.T. si formeze 
'de 1 Iulie 1944. programul de footballin e,ompania timl
lntorli a ocupa aceste posturi, vor şorenilor.' Oupeţii ara.danilor sunt Du

. :ta prin poştă sau personal, până la mineeă Progresul. iar Luni- Ripeuaia. ° 

i de 15 Iunie a. c. actele mai jos no~ Progresul va juca Luni la Brad cu Mica, 
la comandamentul corpului gar- Politeohnica se deplasează. la Bocşa 

~lor publici din bulevardul Domni- Româ.nă şi la Bocşa Montană, totaş& şi 
:\1,53, Chinezul, cari vor juca. alterno+,iv ln cele 
Eltrasul actului de naştere. două localităţi. 
Certificat de naţionalitate şi ori- • 
'etllică român5. La TiInişoara programul sportiv Inee-

I 
,Certificat original de absolvirea pe eu ma.tcu1 de box CFR. Turnu,Seve· 
'11u! pr1rnar~ in, lipsă duplicat, vizat rin--Ohinezul Carol. Gala v~ avea 108 , 

• ~pectoratul şcolar, nu se admit eu incepere dela orele 10 In g-ră.ctinn Ci$ 
,erinţe de curs primar. nematografu1ui Apollo. eu urm,itorul 
I Certificat de bună purtare şi m6ra.. program: 1 

:h ':, recent. Amatori: Secula (CFR.)- Jurj (Chi. 
, Adeverinţă dela postul de jandarmi nezul), Rgo:bote (CFR)-Ti,oi (Chtn,) t 
~'1Icei din comunele rurale şi poliţie Drăgătoiu (CFR)-Stoicovicii (Chin.), 
lu cei din orate, din care să se con.. Mircea (CFR)-Liohert (Chin,), Urişa
}l nu a fAcut parte diJl nicio orga- nu (CFR)-Qherman (Chin.), Sehulz 
Ile Cu caracter subversiv şi nu a (CF'R)-Popov:iQi Bogdan (Chin). 

.. ,parte la evenimentele din Ianuarie Gala. de bo:x: tuai cuprinde şi dou~ ma-
.. t6huri mixte, adversarii fiind eAte un 
l c.rtificat din care să se constate că profesionist şi câte un amator ,i anume 

. :UPI nicio funcţie salarizatl1 de Stat, aeverineanul Britescu va boxa eu prQ
I sau comună, şi că nu lucreazi In fesionistul bucureştean Ci()(3an Ghear
a instituţie sau fabrică militarizată. ghe, mat.ohul fiind angajat pe dist&nţa. 
~lierul cu data recentă. de ~ reprize. , 
Ll~retul de serviciul militar. Evenimentul gal€i este in.sămatcTiul 
;;diţiuni special~ : Vârsta dela 35- dintre rihallangerul profesionist la. HUnI 

, ,::1 I d' ţ' al t te . :,,: e c!lmplOn nil IOn n ca gor) a ~ea. 

t
', ,:Ja dela 1,65 In su!'! (InAlţime). I Lungu Gheorghe Şi Pavel Menţ~l (Chi. 

c· "atnenul de admitere se va ţine pe nezul), ~ampionul nat1ona1 amat~r. Fu. 
~e ~5 Iunie 1944, ora 3, când toţi bHcul va putea apl:)'l1da din nO'l pe Gh. 
.!ţ~ v,o~ trebui s~ ,fi!_P!e;~~ţi. ,.~, .. ,L~:r:gu, ap'~~t ti .~i.1~ la ~ 

: \ .... :._:~_~ __ " ... v I~~ i-~. ) .. ~~,,t..;t'''~-c.::.~~ , 

1108X&. ÎIlICă de pe vremea ,c1nd a fost .. Deşteaptă-te Române", intavără4it de 
antrenorul de speciaht&te la C.~".R. toată asistenta în picioare. 

Organizatorii galei, au Îngrijii ca ._.~ ............. .. 
pubiicu1 să nu sufere la nici un caz. Pen. "l.~':';' PUBLICA1'IUNE 
tru a~asta în caz când JIU s'ar pu.. Potrivit ordinrlrlui cir<:ular Nr. 111!n~44 
îneepe gala până la orele llt gala va 8'1 llinisten11ui Culturii NaţiOftalt Ş1 'il Cul-
ave. 1011 dup' mali la orele 17. 1'otata telor cu privire la organizal'ea tL.'lerc~~lui 
~ gala va trebui ii. fie mtr8l'UPtI' ŞOOtlar pe timpul onL<:anţei 19«- toţi devii 
dIn aeelaş motiv, Este o grijă a. orga.ni~ cit curs prim4r dela claaat n-vn, r~e.::.\m 
zatorUor, care a fost bine primită de şi toţi tinerii In vlr8tă de 12-20 ani, cari . 
public, .. :"~' ~ .. ' • ° C.; nu au tom ind incadraţi in subc~ntt'ele ° 

După MI;\S& cU in-..nere dela orele 15 extraşc.olare ex.istente, fiind obhga.~i a. şa 
--~ inaorie la ljJColUe ~tive, Drrecţiunea 

Va a,vea. 100 un eottours de atletiim, fn 
cadrele ei-roia. se vor disputa următoa. şcolii primare de stat Nr, IV, ffl.te U!.n Tl~ 
rele probe: tr~atlon (100 m. aruncarea ~oua IV, invit! pe 8Ceasta. cale piirtnţil 
greutăţii şi salt in lungime) pentru fete şi tuto.ril tuturor elevelor de curs j,'''~mjJ.!" 
şi pentru bă,.eţi, a.poi pentru tncepători aflate h1 1"&.:& eircumseripţiei acestei '~!C')li • 
100 m. pl&t fi . 1000 m. pla.t. Atra cţia atit eele l.JuJrc:tiM la ,coali, e!t fi cele pl'o
concursului va fi participarea lui Olim- venite din ~lte locaHtlţi I!!&"J cartiere ~um 
piu StoiohiţeBeUt oar~ J'eeent reintcnJ de şi tiner-ele in virsta de 12-20 ani neillC,!d
pe front va. lua statul la salt in inălţi# f&~ inei tn formaţiuni extraş~olari? .'o1.1s
me. in compania. lul Neagu, Neiouţeacu, tente., !Ii se prezinte eel mai târziu plni 
Binder şi Ghiuriţ8.. la 8 Iunl.e~1M<l la 8ediul ace.st~i :}cot pin-
Ţinând sealllli de posibilta.ţi}e aeel:;tor C tru inscriere, in fiecare zi de :uc:-a intre 

atleţi, proba de săritură In înălţime va orele 8-11, eunoeelnd eă. faţA de .:!fIi eare 
fi O aprigă Intrecere, oare va plaoo mult nu vor răspunde a.e.tei obliga~i:".tni ee vor 
publicului, a.stfel că. toate indi<:ă Nu§ita a.pliea upre l!I8I1eţiunî. 
concursului. 'c Elevele şcoli! primare Nr. 4 fe~9, "<1211 

Prgramul de fttotball Se va d(>!făţlura petrec vaNmţft. In alte localităţi, sun:: obli· 
pe ~a Electrica şi anume: gate a se anunţa la direcţia 9Colii llr~:llll!"'. 

Dumineoi: Orele 14 EleotricJ.-Rlpen- mspeotiv., pentru a fi incadrate aCOt:> 111 
sia juniori, la orele 16.30 Banatul-Elec~ formaţiuni de muncă. de ră;;boi\l an'.mţiud 
trÎlC&. iar la orele 18 eFR. Tuznu Seve- iA ~l ... timp Oi aoestet ~li l~Jl Ul~'le 
rin-Ripensia. s'au tneadnt, iar le. bme11iere pe a.noll jtc,o. 

Luni; La aceleaş ore va avea 100 in Iar 19H!194S vor aduee eu sine dOVAd~ 1\8 
ordine: CFR~E1eetriCla juniori,' Foştii prestarea muneii de rlzboiu. 
intemaţionall-CFR oMboy, iar ca tn- Dil"eOt'm!'e, A. lU)ZNOVANU 2183 
tfueiel'E! partida dintre CFR Turn" Seve~ ~~~~'"'''''''0<'>O''''~ 
dia şi CFR. T~rnişoara. PENTRU PLANORIŞTI 

• Şe~a de .bor firi JMtor O. ,. R. D\l.eU:-
Din cele de mai sus se poate vedea că reşti prim •• iMcl'ie!'ll de elevi pentru se

programul de football progra.n:tat peu' ria 15 IrJDi. 1944. InliCl'ierile se f-.e la ce· 
tru RUSalii, poate satisfa-ce toa.te preten' ma:ndamentul T. A. R. din atr. loon GttlQJ 
ţiile publicului. căoi pe lângi \1n prgram nI', Iii, etaj IV, iax c:+.ndidaW sunt obU"a,ţi I 
va.riat va. putea. urmări jocul diviziona~ indeplini uI'lnătoarel. coodiţiuni; atatfta 18 
rllOl' CFR Turnu Severin, faţă. de eare, I până 20 ani, origină etllici rOI~lib~ă, studiil 
cele două grupiri timişo.rene, R:pensin şi minimum 4 clase liceu teoretIc sau indUS: 
CFR,' VoOf trebui sli depună maximul de triat Eie'i!: prhne$r intretinere compleei 
elw:t 5p • ~ \lA rezultat oAorabil. illltulti. . ° • ,.. j 
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~ctiunea trupelor româno-germ2ne Îa r'i101dOV3, continuă cu succes 
A~iat,a aliată a aruncat bombe .•• ap ... a uuor localItăţi miei d .. ~ \'eSluJ ţării .m~dod keme. 

şi c.pii. Bombardarea Ungariei. J. Haata, lUptele au .tlns punclul culmInant 

Sdua.fi~ 
I JIIIIlU JIILW9IMI 

',G",tucit(J,(; - -- __ .rt tadeM 

BerLin, 3, (Rador), - Pauza interveni
t.! de mai mu~te saatămam pe Irontu~ 
",tn răsăTit, a fost intrerupta de acţiu
ltl;a t-rupeLor romano-germane la non:t 
dl~ Iaşi. Pnn aceste acţwni trupeLe noas
tre au recucel'it mai mu~te poziţii înăl
ru"e cari au Jost de mare imp(.II'tanţă de
oarece astfd situafia tactică d('~ţuL dt! 
nefavorabilă a t1'upelor româna ~erm..t
ne, a Jost cousiilerabiL înbunătaţită. 

Comandamentul superwr ge-rfl.ar~ I b· 
le"'vă măsurHe de desfăşurare a trupdor 
cOL'ietice, precum şi centl'e~" nev~a[gi 'Z 

r:e se VOl' naşte pe frontul din r,iscrit, 
Obsewaţiile jăcute în ultimele zile au 

d!~s la concluzia că sovietele vor forma 
un centru de gravitate în :;ectarul sudic, 
urmărind scopul ca să prăbuşească aripa 
dl'eaptd a frontului din răsr'irit şi dea
ceea se vor da mai ales lupte cnincen<2 
la Ivi:;trul injerior, unde d.recţia de a
tac a sovietelor va fi către vest. Un alt 
centru ae gravitate se aratâ la Siretul 
mijioctU, uade sov,etici~ vur căuta o 
strapu);gere spre sud. Un gru,p insemnat 
SDVZfdC e gata la asedt inLre 'l'arnopo~ şi 

i:Srod,y t!t. LIl fut spre Lemuelg. ln" 'me
ral t:e accs~ ;Tont sovietici, 'LvI' Ct, ..... li so. 
înam~;!ze ca~ se poatesprot ve:;t ş. sti pu
trunc.iii şi ilt poz~ţiile de apărare gen/ta
ne. 

P'regătil'de unui alt grup sovietic sunt 
observate ~n sectoru~ Kovel de unde a
tacuL sp,e nord-vest ţinteş~e spl'e Bresc 
Litovc. .Pe frontul central u,tn Tasărit 
nu au putut fi identificate pregătirile de 
operaţium de mare amplou1'e, [nsă în
tre V lteo.sk Pscov şi Narva iarăşi se a
racă concura unui Centru nevralgic, de
oare<:e sovieticii massează puternice lor
maţium de in;antene 1'1 blmdate. In sec
toru~ de nora, soviettcii voiesc jără în
doială se atace spre ţările baltice unde 
se pot aştepta mari lupte tactice. Dar 
şi in extremuL nord pe frontul finic şi 
mai ales în Carelia sa mtensijlcat ac
tiunea de şoc şi Tecunoaştel'e a sovieti
cilor. Moscova speră deaHfel şi o reac
ţiune în favoarea ei din pa1·tea Suedie,i 
unde diplomaţia aliaţilor desvoltă O ac
tivitate foarte vie. 

• 
BERLIN, 3. (~ador), - Despre lup

tew am 1 'aua de buct se comunică, că 
aUafh au ]J~erdut pâna azi peste 800 tan
cun, Cu toate aceste pierderi enorme, 
mei o st-răpungere stra~egică nu a reu
ŞIt. - Cercurile berlineze sunt looT
joarte mulţumite de rezuHatele obţinu
te mulţumite de rezultatele obţinu
tuZ ofensivei aliate şi subliniază atât dis
ciplina ŞL eroismul, precum şi încTede-
1'ca în sme neclintită a soldatuLui ger
man, 

B U CUR E ŞTI. 3 (Ra.dor), - CO~IANDAMENTUL DE CĂPETENIE 
AL ARMATEI ROl\1Al\'E COMUNICĂ CU ZIUA DE 2 IUNU~: LA l'IIISTRVL 
INFFiRIO'R ŞI IN BASARABIA DE MlJLOC NIOI O ACTIVITATE DE LUP· 
TA INSJtJMNATĂ, IN MOlDOVA. LANORD ŞI LA VEST DE 1.~,jI,. AC1'IU· 
l'!']<JA TRL:PELOR \ R01tlANO"GER~IA NE A FOST CONTINUATĂ ClI SUC
cr<J.~, ATACI1RlLE SO''l}l:;TI{'E AU FOST RI~PINSE ŞI PATRUNDERI 
1\flCI LOC.U.1'-~ A 1\'lHILATE BfEOH, T PRiN ENERGIC .. : CONTRAATACURI. 
A('TIYITATF~A A VIOlJ]'\ELOn DF: L UM'Ă R()~I"a..NO-GERMA]\'E A CAU. 
Z~.\T IN.4MJ{'FUit MARJ PlERDERI IN O.4.MF.NI SI l\fA'fF:RLU~. AVIA· 
'fi." Al\lnr.f)·.")\fJ<:~{(;ANĂ A I]\""TRF PRIN:': };RI O I~T('r~RSnrr-;]~ 4.SlTPRA 
TFRT'T'ORTl;T,Til n~ '''F,~l' Al" TĂFIl MHJNCAND fl,101,{iPR<\ 1\-11\1 ~nTI.roR 
T.O(' .... ,Tl'l"~rrw '",'" 1\,",("IT (',"TU ","p t\T Nlf"'Jfl IN'il.F'f!\'~'l'''~ ~'fTLITARĂ. 

RO,mJ":, PF.JcrNl}I~D PAGUBE ŞI O ~fDRAND Ii'EMEI ŞI COPII. 

Mai multe oraşe din Ungaria bombardate 
BUCUREŞTI, 3. -- S. P. P. trans' 

mite ain Budapeste comunicatul OI:. 

(!;al de Vineri dimin, ",ţa anunţă, că 
formaţiuni puternice de bombardiere 
inamice au trecut În mai multe locuri 
peste graniţa de sud a ţă.ri~. Avioane 

de vânătoare aU efectuat atacuri de te' 
l'oare asupra unor oraşe ungare, In mai 
multe locHtăţi se ununţă bombanlumen. 
te: Populaţia a suferit pierderi. Au felSt 
şi pagube materiale. 

paraş1..!tiştii germani au distr\lS 
cart. er-.ll general ai illi 'fi'4:o 

nER N A,3 (Rltrler). - REUTER RLi'RA~r8-,nll!.; o ŞHl::E A tJASO· 
r'IA'l.bJJ .'ri..Md" U.t ... " J:t.!..Rllh~l~A O.~ R~ PAHA.~li d.:,}.d ut:""'J.\JA~1 Al 
DJS'I'Rl!S CARTiER LL G E:"iERAI, AL Ll' I TIIO h'li ZiuA IH': 21 lllAJ, AST. 
iiEL CĂ NeMAI 'H~:O Şi :.'lLHuR:,JL CiRT}tCH,1J,L, l<leL LVI ~'h~Ml\IINI;3 
nnJL HRITANI;,) Ati REL"IH' 'SA F CGA DIN )ld~TI. MAI MULŢI OF}, 
l'Ji~RI BRITAlSIf'I DI~' C.·\RTil'~RUL GFNrR,\l~ :\J~m'T!lfO, PR~CU~f ŞI 
CoRE'SPONDENTl.~l. AG1";NTIEI RJH,JTER, AU FOST LUATI 1'F.IW]\-n'..RI, 

frofesorul ra~if~ci Cunos1:ulu' istoric~an'"ă ~urit 
CU ocazia b 3~r b ardării loca'ităţi' T~voli 

V't:\tt\"y~tjmnu1ui 3 (RaGor). Numărul 
m.;rţilor din IlIcalitntt>3 l'h"oli, bombardată 
.:,r,um 8 'il~, de aliaţi nu a Imtut fi inei sta' 
h:Iiţi, deQllre(;e incă se scot eada."re de sub, 
dăFnmături. Ziarele din RomA, cred,ei aa 

IIÎerit mai multe ~lil loeuitori. r.fai mulţi 
1~l'{'!oţi şi o~me·ni de smrţ!. ÎIl!:'e cari şi ClJ

noscutul t~tDricea prof. Bacifici. a murit cu 
acest prild. ' 

"uptele din Italia da Sud au atins punctul culmfnant 
BERLIN, 3. (Rador). - Cu tcate că aliate au Înrp.gistrat un mic câstig de te

intensitatea luptelor in Italia de sud a ren, dar străpungerea liniilor germane 
ajuns şi a intrecut deja massarera enormă. nu a reuşit Inamicul a pierd,ut . aici 19 
a materialului de război dela Somme Şi tancuri iar alte 17 aU f<lst imobiIizate 
'-landra, din războiul,tr€cut, şi concentra N,oaptea trupele germane s'au retras k. 
rea blindatelor avioa.nelor şi materialu- poziţii fortificate din munţiie ALbuno şi 

lui greu de războaie a ajuns proporţii inamicul nu fi. putut să oonlurbe aceste 
enor.t~ aliaţi nu aU putut să Înregistreze mişctd. La sud est de Valmontone ata
nici un succes demn de remarcat. Trupe- eul infanterie-i şi al blind'atelor.aliate a 
le germane lUPtă eroic :li cu toată supe- ţinut foate ziua, Şi aici aliaţii aU pierdut 
~';oritalea covârşitoare a al~aţilor în ma- 29 tancuri. Ariergărzile germane s'au 
a'rial uman şi tehnic au pzăstrat POZiţiile retras şi aici la nord: de fluViul Sacco, 
lor. Centrul nevralgic al luptelor de eri a hVjaţia germană a fost eri foart activa ' 
fost in regiunea VeUtri und(> însa tru· tOata ziua. 
rw1e germane au rămas necl~ntite pe pa- Cercurile militare compNf'nte din Ber
ziţii1E' lo.r .. Mai multe :tsalturi aliate in- iln declară că, pe semne, luptele din Ita
treprinse cu forţe foarte mari, ali fost ~:n de sud au atins !>U!rlCtul culminant Şi 
reSPinse parte in IUI)tele corp la corp, 1 cu toate ae€S~e.a trupf'Ie aliate nu au 
,"?uzâtţdllse inamiculUi pierderi foarte reuşit să realizeze o străp''lngere decisiva. 
s.inger06se. La est de Velletri truJl('le I!~evnîm(>ntele su~t carncterizate in ur. 

:nătoarele dau f.apte: A?cemtuarea 
l~nţei germ ... ne in mtu1ţlj Albano 
şi între Velletri şi Valmontone, 
einll us~fel un atac aliat în flancul 
ţiilor de apărare germană. Al doilea 
~ste că aliaţii nu au putnt să 
['ici mişcările de desprindere a 
germane în va1e--a Liri şi Sacco. 
JB tere'n de câţiva km. nu are niCi D 

portanţă pe!ntru aliaţi. 

o PUTERNICĂ LtTPTĂ AERIAN! 
SUPRA l\olARII EGEE 

Rodin S (Rador). Deasupra lUării 
inălţimea. HollacJion s'a dat azi 
o luptă aeronautică foarte crânoonă 
cât aviaţia de vânătoare germană II. 

pina.t şi iortat la luptă o formaţie 
uruncătoare de t.orpiJe. Patru din 
avioane au fost distl"lll;e iar mai multe 
grav aVSliate. 

PEN~~U A-L SPRIJINI PE TITO 
TII AU BO;\-IBAR.DAT ORAŞUL 

LUCA 

Zagreb S (Rador). Oraşul I1lU~YlII'QI'.I 

fost de două ori atacat de aviatit 
americană şi Întreg centrul pl'OOum fi 
chiui cart.ier musulman a fost aproape 
inlJ1egime dist1'Us. După cum anunţase 
dio wndr:l acest oraş a fGSt bombardata 
cerernt. 5i pentna ~.prijinul lui Tito. 
bandele ccmuniste fac din nou dovada 
lor obraznicf' cal'i caută să distrugă fan 
loc să. a5IJle IJOpuJapa paşniea Ia opera 
refacere şi de a se reintoaroe la via1a 
Uzată. In luptele contra band-elor aceaUa 
pierdut în secl;()arele Cutina şi Ba.nova 
ga 165 morţ,i şi numero,i răniţi, .... "".\ZII_ 

bandelor d-tl a se ~fugia în mun11 DU a 
!)Iit deoarece au fO!it silite să. dea lupte Ji 
fost aproape complect li(~hidate. Şi III 
maţia an fost Iichidate unele gruPIIlÎ 
mici ale bandeloI'. 

JUMĂTATE Dni EFECTrvuL 
LOR A.\IERICANE DIN ITALIA A 

RIT PE FRONT 

Berlin S (Rador). Un ofiţer britanic 
Zlit În capthitat.e a declaJl'at ci 50 la 
din efecih'ul angajat în luptele din Italia 
Sud.a pierit în liniile de front. Astfel 
municatul oficial din Washington; 
11ier:lerile trupelor americane în 11a1il 
sud, dela debarcare din Septembrie pÎlli 

21 Mai anul curent,e primit în Berlin 
mare scl"pticism. După 8C61St ' 

pierderile IllmJlicane slmt 50.150 03meo.i 
cari 2670 morţi, 8000 lipsă şi restul 

13 AVIOANE BRITANICE IJvuv •. - ..... 

PE COASTA NORVEGIEI 

BERLIN, 3 (Rador). - 10 
coastei Norvegiei 40 avioane 
au atarat un convoi germaD. 13 
britaniee, au fost doborÎte de 
antiaeriană a vaselor iar unele vase . " . ~. , convoJ, au suferit numai strJCar·.!UD! 
însemnate. 

uespl'e situaţia jrontu~ui se comunică 
că aVuHdu-se in vedere Linia asemănă
toare U1wi sac ce se jormase între Via 
Cariti?1a şt localitatea Sora, cornanda
mentul suprem german vrea îndTepta
rea acestei linii. Mişcarea de desprin
dere a fost executată în cea mai perfectă 
O1'dine. 

............................ ' ....................................... ~ ........... >.~ .............. <11 ... ....... 

Localitatea 
'definitiv În 

Stanca dintre Prut şi Siret a trecut 
trupelor româno-germane 

, , 

• Poziţiile de apărare din munţi se păs~ 
trează şi in acelaşi timp rezistenţa ger
mană din sectorul A~bano s'a întărit. 
Supe1'ioritatea nu.merică a inamicului 
nu aduce lui nici un folos şi luptele sunt 
şi mai departe caracterizate ca statiCl--" 
Rare, 

posesia 

AT:\C,DE TE.ROARE ASUPRA 
FRANŢEI DE NORD 

VICHY. 3. (Rador). - Aviaţia anglo
ameircană a intreprins ieri un nou atac 
de teroare contra mai multor localităţi 
din Franţa de Nord şi din regiunea de 
Sud-Fst a Parisului. • 

. BERLIN, 3 (Rador). - Despre lup" 
tele depe frontul din Răsărit s'a (',(Imuni., 
eat azi dimin~at.ăJ că trllp'ele rOlllâno. 
germane aU continuat ocuparea înălţimi_ 
lOr lortificate şi reeâştigate între Prut şi 
Siret. Lupte foarte crâncene s'au dat jn 
jurul pentru loralitatea Stanca a tre" 
cut def'initiv în posesia trupelor rumâ. 
Ro-germane. care Însă a fost pentru SO' 

vietit.'l de mare valoare şi pentru eari 
inamicul a întreprins mai multe contra. 
ata('uri înverşunate eu ajutorul blindate· 

lor. După mari pierderi in material de 
ră.zhoi şi oameni. sovieticji all abandonat 
inrer< area de-a reeâştlga terenul ' pic)'
dut. 

In seri:ond Vitebsk, trupele spN>ia.le 
germl:\Jle au c.ontinllat 0l)era!iunile, de 
curăţire a partizanHm'. Iln grup de 2000 
'partizani Îllrerf'uiţj au interrat o stră. 
pUJlgere a cleştelui german) Însi au su. 
ferit pierderi foarte ~rave, un alt grup 
de. 1200 partizani, a fost aproap .... ('om~· 
pled lichidat, au lost luaţi 2500 prizo. 

nieri şi peste iOO morţi au rămas 
câ.mllul de lup~ Trl,jpele germane 
distrus 1:;6 caZf'mate şi află-posturi 
mirate ~;-au raPtllrat 500 <'ai şi 

cauOtate (~(l arme şi muniţii. 

Comuni{·at.ul so\'ietk de azi 
admite" că trupele germane şi . 
au ret;:it la Nord-Vf'Sf de Iaşi si fara 
br~ă în poziţme de apărare 4ll0vi('t~ 
ră trupele germane eontinlJă ataron 
multe blindate. 
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