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LA Incredere în noi 
.mi,e Vremurile aspre ne cer încredere şi 
nţaa iledinţă. incredere in noi înşine şi cre
avi~ Ilnţă in biruinţa Luptei ce o purtăm 
zil/ pentru apărarea_ şi drejJturUe r~~: 

st Oi! ~ti. Să ascultam de glasul vomţn 
nfk aoastre care ne indeamna să înfruntăm 

.iW teamă toate primejdiile şi sa invin~ 
--em toate greutăţiLe. Nimic să nu ne 

0,& ~ :OOtă de pe calea dreptăţii ce va să vie 
~ nimic să nu ne datine din statornicia 

I raplqrirituLui naţional. care luminează per
i de I JOOctiva de mărire romănească pe care 
ei It Î Întrezarim in vibraţia de nădejdi a 
ce \'1 IlIftetului nostru. Să avem incredere în 
hritt &oi şi in viitorul nostru. Să ne unim ca 
al'em IIlllm tari şi să ne soHdarizdm ca să ne 
~ iJn, !!lChiegăm într'un Moc de rezistenţă pe 
'l;1mj {Ore nici o forţa la nu o poată atinge. 
mali Si uităm tot ce ne-ar putea despărţi 
;U!~, p să căutăm numai legături de frăţie 
I si II românească şi de cuget curat cari să ne 

r.ningă într'un singur jront de credinţă 
, p de luptă. Astăzi nu se mai pot pune 

AV ,\e3tiuni de ideologie politică şi nici 
IRIU /IObleme de atitudini. , < ' 

TII-Ta şi neamul au ajuns la răspdntia 
li 011 i!Stinului lor. la piatra de hota1' a i8to
• 'iei lor, pe care stă scri$ă o singură po
~i mă: să luptăm pentru apărarea şi 

!ristenţa noastră, să ne jertjim pentru 
;ntorul românesc şi să biruim pentru 

~EU !!ricirea şi bunăstarea ge!~eraţmor de 
îQU Mine. 

Cine nu. inţelege sensul imperativ al 
-soana Itestei porunci. acela desigu1' nu .l'a. 
ned,; irlpiirtăşit încă din taina 8jintelor pa
i \li: 'Illi româneşti, acela n'a simţit încă du
Cian' reTea unanimă care a trezit la realitate 
· Nan: ruLlte conştiinţe. . 
:-upe:t A sunat ceasul înţelegerii pentru toa~ 

gal! ~ lumea. Roma.nul nu poate să fie decât 
ek. ~ân. iar in sufletuZ său nu poate să
lunici 4Şlui decât un singur crez: Acela al 
rupe~ ~lIÎ1lttLirii sale. Incredere in noi înşine, 

noul ~Iă lozinca dipei de faţă. 

S~d··············""'''. 
tcesW IN ECUADOR A ISBUCNIT O 
~ngw 
I int~ CRANCENA REVOLlJŢIE 

AMSTERDAM,31. (Rador.) - Se 
... I.'lUfi\ă din Washington, că în statul sud-

iilierican Ecuador a izbucnit o revoltă 

nll( i*uaţia internă este chaottcă. In capi
~ şi în oraşele· mai mari se dau lupte 
~ngeroase de stradă. ' 

.NOuL AlVillASADOR TURC LA 
'lOhlO 

,ANKARA, 3L(Ep.) - Nou!" arhbasa-
elwt ~r turc la Tokio, d. Uluzzafar Gaekev" 

!ll,tk~ laparâşi Turcia la inceputul lunii Iunie, 
D'tji jl ~tru a se in toarce la post. Călătoria de 
f.i ~ ~iOarcere o va face ambasadorul prin 
· lJSla SOVietică. . 

aoe II O mU'J'IE I1UPOTRIV A DUŞMAl\:"]
BSUP~ LoR S:a:A'lULUIIN BULGARIA 
-ro li ' . 
~bI il SOFIA, 31: (Prin telefon.)' - Partidul 
~ iul~ ~c Uniunea Naţională bulgară a in-: 
! fi iii ~ţat o miliţie armată. Aceasta are da
olJOrit! ~ de a sprijini autOrităţile împotriva 

,ementelor duşmane statului. Acum 
brifa; ~ mult de 20 ani a existat o militie 
ginDI ~ătoare sub regimul ţărănesc al 

~Stambulinschy. care se numea garda 
li alt' rtoealie. 
rt.uat' ~S1'RUL DE EXTERNE AL cm~ 

~lJ NAŢIONALISTE LA 'l'OKIO 
;;: ,~okio, 31 (Rador). - Ministrul de ex-
944 ~i~ d .. Ciu~ini aI" guvernului chinez 
· tOnahst dm Nanking a sosit in vizită 

''lUă la Tokio. 

In timpul orei de" rel'igie copiii francezi' sunt omoriti 
de bombele anglo-americane 

Revoluţia din .~cuador. Membrii leg&ţiel .oYietice din Bulgaria .'au părăsit 
J :Solia. 40.000 partizani UaU~.1 .'AU predat 

PA RIS. 31. (RADOR». - CONTINUAD ATAOURILE OONTRA DU. SE DESMINTE ŞTIREA CĂ lUE~mRn 
BARIEI A VIA'fIEI AUATE ZlARU E FRANCEZE CONSTATA, CA V A~ LEGA'flEI SOVIETICE AR F'I 
LORILE DE ARTA, BISERICI ŞI INSTITUŢII. CULTURALE •. CARI TIMP PLECAT DL.~ SOfiA 
nE 20 SECOLE AU FOST CRUTATE CHIAR DE POPOARELE CElE MAl 
BARBARE CU PRILEJUL DWERITEWR RAZBOAIE IN n-'TREAGA 
EUROPA, CAD AZI VICTIME AVIAŢIEI ANGLO.AMERICn'E. SE MAI 
PUNE INTREBAREA, CE SPUN PRE OŢII DIN ANGI.IA ŞI STATELE UNI· 
TE. CAND AUD, CA OOPIU DIN FRA1\"1'A SU1"I."T OMORIŢI DE DOM· 
BE DE AVION IN· TiMPUL OBEI DI!l R,ELlGIE LA. ŞCOALA. 

Toate Interventiile preatUar francezi către preotimea 
engleză n'au avui niCI un rezultat 

~aris. 31. (Radar). -.: Presa fr8l1007..ă pă se va preface in ruine se,va indeplini. 
continui să înfiereze brutalitatea anglQco La toate intervenţiile serioase răspunsuJ 
americană, care cu raidurile teror".stQ aliaţilor este că ei dublea..ză. forţele ata. 
din ultimele 2 zlle, a. provocat după ul- catoare. Acum poporul Franţei' vede in 

B u. c U l' e şti, 31. - S. P. P. transmi· 
te; Din Sotia se transmite: Ştirile, car. 
au anunţat, ,:;ă membrii Legaţiei sOl.lieti
ce aT fi p~eco.t cu soţiile tor din BuLgari-a. 
-nu corespund adevărului. 

Numai jamili.i~e membrilor legaţiei 
80vtetice au plecat spre Bosjor pentru O 
petrece vara şi sunt însoţite de doi mem,. 
brii ai legaţiei, caTe se vor întoarce La Le
gaţie imediat q.u.pă îndeplinirea misiu
nEri. 

40,000 DE PARTIZANI AU DEPUS 
,ARMELE IN URMA. A.'lNESTIEI 

DA.TĂ DE DUCE 
timele constatări peste 5000 morţi şi ce măsură va suferi dacă se va Încer-
7000 răniţi în intreaga. ţară. Epise,(}pul ea debarcarea. Acest fel de a duce r Az-
de Saint'Eti~tlne în predica. ţinută. C'U: boi contra. l,Ulei ţări lipsite de orice a.ţ--ă. ROMA. 31 (Rador). .:..... CARTlr..rtLd .. 
Prilejul înmormântării victimelor ~a,. rare si de a omori femei. copii şi bătrâni GENERAL ITALIAN COMUNICA, CA 
,ului a. declarat că toate intervenţiile enu numai o bar'ba.rie. dar o ruşine pen. FACAND UZ DE AMNESTIA DATA 
episcopilor şi preotilor franeezi J)e lângă, tru omenirea întreagă. PentN arunoa,.. DE D. MUSSOLINI PANA LA 25 MAI 
preotimea din Anl2:1ia nu au avut nici un rea. bombelor din 3;-4000 metriînălţi. S'AU PREZENTAT 40.000 PARTIZANI, 
rezultat şi RC-ee~si vol'e a neumlor ti ră. me asupra cartierelor locuite tn eare nu DIN, CARI 18,000 NUMAI DIN PRO-
mas făr,~ efoot. Se tlR-re (Ii profeţia di. în se găseşte nici o instala-tie miHtal·ă. nu VINCIA PIEMONT, DEPUNAND AR-
urma raidurilor a.eriene Întrea.ga Euro·. există. nici Q ,scu:r.ă.., . • MELE ŞI REINTORCÂNDU-SE LA VE. 

SI fostii comunisti francezi_impotriva barbariei 2 r.g.o- TRELE LOR. NUMĂRUL ACESTOR 
ELEMENTE ESTE INSĂ CU MULT 

• o amerlClne MAI MARE, DEOARECE REZULTA. 

l:SlliWN. 31. (Ep). Purtătorul de cu: 
vânt dela Wilhelmstrasse a declarat, ca 
numai poate exista vreo îndoială că at~ 
mosfera. in sânul marilOr masSe populare 
din Fra.nţa faţă de Anglia şi Am:I?-ca 
s'a înrăutăţit extraordinar din pnem~ 
atacurilor aeriene. Acest lucru. poate fI 
confimtat oricine viJle din Franţa. 
Se vădeşte că în' privinţa atacurilor 
aeriene toată lumea. este de aceiaşi pă-

rere dela ministru până la foştii comu-
nişti. " 

In Franţa, Belgia şi Olanda nu există 
o atmosferă care ar aştepta pe cei ce vor 
face invazia s'au lUcrurile pe cari aceştia 
le vor aduce cu ei. Atitudinea cea mai ne
gativă care se poate oonstata din pune. 
tul de vedere al atmosferei este ~eia 
care aDune: "să a..~teptăm". 

. v 
OfiCIO!UI Vaticlaulul IIrotestea~iI De.ntru d~s;triigerel 

ma~~stirli Santa 5cholastlca din 5ubaBcDI , . 
mea c ca o mânăstire de aproape egală 
valoare pentru creştinătate ca mânăsti
rea dela Cassino şi servind în ultimul 
timp pentru scopul unui spital, a purtat 
vizibil o mare emblemă de cruce roşie. 
Organul Vaticanului înregistrează groa
za şi indignarea Sfântului Scaun pentru 
acest nou act de barbarie. 

TUL DIN 10 PROVINCII NU S'A CO
MUNICAT. 

MARI INOR.IJORARI IN CAN ADA 

DIN CAUZA AMA.NAlul IN \ AZJ..I!l " 

L î s il bon a, 31 (Rador). ~ Ziarul 
.,N ewyo-rk 1,'imes" anunţ.â din OttawaJ 

că tăragănarea deschiderii cetui de al 
doilea ]1'ont cauzeaza în Canada o ner
vozitate foarte mare. Amânarea invaziei 
e aspru criticată de poporul canadian 
desiLuzionat. In acelaşi timp se aduce 
învinuirea incapacităţii comandamen
tului suprem aliat, care nu va fi în stare 
să termine războiul european. SUnt în~ 
să şi ingrijoraTi serioase deoarece în 
luptele ce se vor da cu prilejul debar
carii, se VOf' angaja trupe şi mai ales co
mandanţi fără e.l;perienţe contra trupe~ 
Zor de elită german.e, cari au pe cei mai 
bun militari comandanţi ai lor. 

Roma, .31. (Rador.) - Osservatore 
Romano oficiosul Vaticanului, publică 
un prot~st ener~~c .&l~ ~f~"ntului Scaun 
contra distrugeru manaştlru Santa ~cho
lastica din Subiaco.,. Acest locaş sfant a 
fost complect prefăcut în ruine în ~rma 
unui atac de teroare anglo-amencan, 
eu toate că a fost cunoscut in toată lu.......................... ....................... --_ .................... _ ...... -... 
, SANATATEA LUI GHANDI S'A 

IMBONA'fA'.).'IT Conferinţa episcopilor din Reich va avea 
AMSTERDAM, 31. {Rador.} - Reuter 

anunţă din BombaYt că Ghandi mai ră
mâne 14 zile la Juhu, dar sănătatea sa 
s'a. îmbunătăţit foarte mult. El mai este 
foarte slab şi anemie şi nu are voie să 
vorbească decât foarte puţin, însă me
dIcii speră că va scăpa. 

loc Între 18-21 August 

MUNcrro-RUL NU E LUAT IN . 

BERLIN .. 31. (Rador) Conferinţa'din 
Fulda a ep1scopilor diD Rei(.'h va. avea. 
loc in 18-~1 August. Pă.rerea generaJă 
este eă ,bitrânul a.rehiepiseop liertram 
va fi în stare si. prezideze. Şi t.aidjna.lul 
Faulhaber va. lua parte la eonferinţă, 
Inaintea căreia. ep"~opii din Germania 

SE~lA IN ANGLIA . da Vest vor ţine o întrunire a.parte la 
Amste1"dam, 31 (Rador). - Zlarul -Colonia. Se comunică în legAturi, ca pre

•• Dail?, Worker" anunţă, că în _~ai m;tl- 'gă.tiriJe acest~i conferinţe că episcopii 
. te uzme de armament, patronu ·au m~ I Germaniei au reuşit in 1100/0 de cazuri să 

chuiat uşile intreprinderilor cu prilejul găseaSCă o substitui re pentru biserieile 
lucrului de noapte, deoarece s'a întâm- diStruse de bombardamentul alIat. Ast
pla~ ~e m~i mult~ ori că mu~cito:ii a? . fel. cu ajutorul şi din bunăvoinţa autori-
păraslt UZInele. Ziarul englez 1.8. atltudl- •.. .. 
ne contra acestui sistem de sclavie a plu- ~ţilor C1V~ aSe OflCla~ ~JnjlX'le reli
tocraţilor britanici care e o dovadă, că ~oase la eJnematografe. sah de teatre ~i 
muncitorul nu e IVat in seamă în Anglia alte sAli rU mare in căpere, iar după ins 
de pa . bunătălirea tim~ulW ~ vor . .iiDe 5laj1Je.., 

le ,1 sub cerul liber. Pe1l1ru aeeste se&
puri S'&lI organizat altare motorb:ate. 
Epi8l"Opate1e dispuna.nd pâ.ni. azi de SO 
deasemenea altare a..~te pe ea-mioane 
"i cu cari se pot oficia slujbe religioase 

, într'o singuri zi in mai multr" loea.lităţi. 
Conferjnţa din Fulda. se va oeuP'S aproa· 
pe exclusiv ea chestiuneA reelă.dirii b.ise
rieilor distrase. 

Epîse-opU din Germa.aoia Se pronunţă 
eu cea mai mare .recunoŞtinţă. desp ..... 
atitudinea demnă a ereştini10r din Rei('h, 
iar însuşI Papa Intr'o scrisoare adresată 
episcopului din BerUn îşi exprimă senti
mentele sale a.dânc-i peontru eredincio,U 
din ('~rma1t1a şi mai ales din Berlin. pe 
r:ari ioa potat Cunoil{lte şi a Învăţat M a,1 
iubi in timpul şffleorii sale îndelungat. 

-L'a nl.P1iiu ~l tu Germania. 

\, 
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Concertul Gogu Simionescu - Rita Stanciu provl ... eia 
'4 

Ştiri din Lugoj i"rintl"o dispoziţie superioară. de ncln~ 
&,el'ii) 8 & ~tel"ZliS inub.irierea sălii Taa.· 
trll.lUl, pU'aonalulUi Operei. pentru. urg&' 
11'l.ÎQIare de ooneerte. rf'otu.şi altă 6ală. po
:trivită. nu existi la Timlşoa.ra.. l:ol11:ie· 
I~ţa este că. publicul nu ln&i poate as 

. eulta câ.lltă-reţii săi favQl:iţi, la concerte 
In cari aceştia. să. pua.tă &.xă.ta ce ŞliU şi 
ee POt - atari. de repertoriul cunoscut 
dBla specta~olele Operei, 

Inadevăr, este un mare curaj - !fi 
Acest curaj l.au avut d. Gogu Simiones~ 
tu şi d-na Rita Standu - să. câ.nte ~ 
-..Ia rece a. Pa1atului Cultural. TotUŞl 
l1~ele celor doi artişti a atras destulă 
lume. pentru a garnisi în mod decent 
~a.la. Publicul acesta a aplauda.t eu toată 
căldura, prestaţÎile ee i s'au oferit, şi 
tari au fost de un nivel artistic şi muzi
ni superior. . 

D. Gugu Simlonescu, ba.ritonul Opere! 
Româ.ne din Cluj-Timişoara., a câ.ntat ea 
.lntroducere aria "Ideale" de Tosti, a.poi 
· •.• Tom der Reimer" de Loewe şi t,Â~, 
tea zice Domnul" (antifonul Pntimilor), 
'o compoziţie ma.i veohe a dlui Sabin 
Drăgoi. Au urmat aria lui Ion din .. Nă. 
pasta" de S. Dr.ă.goi şi - bucata de suc
lces & eâ.ntăreţului - Prologul din Pag
l!acei, cintate amindoua. cu brio de 
eântăreţul ajuns la maturitatea mij-
2oaC€lor sale. In special .. Prologul" -
"rie executată de atitea. ori spre ineâ.n
tarea publicului pe scenă - a dat prilej 
\mor observaţiuni interesante. Inte .... 
preta.rea mai sobră, adecvată sălii 
(ie concert, a concentrat atenţia cânti.re. 
lUlUi, ca ~ a auditorHor. asupra. m1lZiea
lităţii pure j neinfluenţate de costum. 
gnmâ. sau gesturi. Rezultatul acestui 
examen este cU totul in favorul dlui Go< 
Igu Simionescu, e&re e un mare câ:Iltă.ret 

D'na Rita. Sta.neiu a fost pentru multi 
lume, o adevărată. revelaţie. Pe scena 
Operei nc.astre, dsa pare să fie COI".da.m: 
naU la rolurile mI!)! ale repertoriuJui. 
Prea puţini fşi dau seama in reprezen
:taţii cât de mult ridk.ă. spectacolul câ.nd 
aceate "roluri mici" sunt câ.nta.te de ar
tişti cari dispun de rezerve de voce fi ta
,lent dincnlo de cerinţele parliturei. D.na 
'Rita St&MlU, a avut acum posibHitatea 
să arate cât de mari sunt rezervele d,sa.· 
.le. Dupi canţonetele "Marecruaret< de 
.Tosti şi •• La. Foletta·· de Manhasi, dona 

~""""""''''' •••• o •• ·".! 
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INCURCA-TURI CARE S'AR PUTEA 
EVITA 

jl Conducerea apărdrii pasive 'n dorinţa 
de a ii cât mai de iolos mare~ui public, 

~ aşa după cum se procedează in. toată 
: ţaro_ o hl.at şi la Timişoara măsura ca 
; inainte de aLaTma l'Topriu zi4ă, care in-
dică pericotul imediat. s4 8e dea o pre
al.a1"1'nă cu sunete Ca'T8 a.st·ăzi BUnt inde
ajuns de cunoscute. 

Această prea Larmă nu înseamnă 'mă 
cd CeTe o întrerupere complectă a a.ctivi
tă,ii. ci numai o atenţie mai mare ca 
atu.nci când 88 va suna alarma 8ă nu ne 
9ăsească nepregătiţi. 

Oamenii nu. 1)or aă înţeleagă aCea8ta. 
1 decât în mică parte şi de aceia, atunci 
t ccind se dă preaZarm4. cum a 1O&t cazut 
~ de eri. procedează la tel ca li în caz de 
'alarmă. 

Ceeace este mai trist însă in asemenea. 
ocazii este că nu numai particularii pro
cedează aşa ci şi unele institujiuni. unde 
in timpuL prealarmii nu mai găseşti pe 
nimeni la birou. . 

Am putu.t observa cleasemen.i o eepli
nă confuzie ,i in ceeace privqte ciTcu
laţi4. Astfel. imediat ctînd .'a dat pre
alarma. un tramvai care se af14 in drepit" Camerei de Comerţ, a oprit. per$OM
!ţU fugind în. a.ddpost. deşi II1mt ordine 
categorice, ca vechiculele .ă circule în. 
aces.t timp. Din cauza lipsei de in/or
l'!l4ţie ~ vatmanu.lui acelu.i tTamvai. alte 
multe vagoane, caTe veneau în U1'm4 lui 
pe aceia, linie. au j03t llevoite 1<1 opreas
că. in.curcând circulaţia fără niciun T03t. 

. Ar fi bine Ctt fefii de autorităţi, p"e
cum. şi conducătorii întTeprinderilM 
eLectrice din Timişoara să dea la timp 
instrucţiunile neCesare pt!nOMlului Te3-
pediv. eli aă nu mai asistăm la a3etne-
-ea incu,.clîtu.n. le. j.) 

Stanciu a cântat trei arii de operă: din van şi Monţia, iar d·na. Rita. Ştancîu din 
"Madame Butterfly" (actul 2), .,Frei- I Brediceanu. _ PREAMARIREA EROILOR NEA. 
sC'hiitz" (aria Agat8i din actul 2) şi - 1 Acompniamentul la pian l-a asigurat MULUI LA LUGOJ. Ziua Eroliol' a f03\ 
la insistenţele publioului - aria din actul d. Moircea. ~o~ ~irijor al Oper.:,ei R~mâ.~ sirbătorită la Lugoj într'o cucernic:ă at. 
3 din "Madame Butterfly". O dicţiune ne dIn CluJ.'hIDlŞOara" c~ o m~estrle Ş1 mosferă de adevărat cult pentru aceia ca 
perfectă, emisiunea corectă, timbrul pIi. o aC(\~o:tar3 .. remarcablh.,~servmd g~e. fi-au dat viaţa pentru ţară. Pe străzUe 
cut, acutele putern·i.ce ,i de egală. inten· rOB canta~e111 del~ !ocul sau, O menţlU·

1 
pavoazate cu drapel. e naţionale şi ver • 

sitate, volumul neaJ;teptat de mare par ne deosebl ~a merIt,ă d. Ion Ur~an, care deaţă reprezentanţii autorităţilor, şcoa. 
să caracteri&eZe, - pe lână. un tempera,., a aeo~p~l::t Ja vtol00cel an~011:ul de lele şi populaţia se îndrepta spre ciml. 
ment &rtistio oare abia aşteaptă posibi. S. Dra.:g'Ol, cantat d~ v d. Gogu ~l~lo.nes. tirul Eroilor, unde, în capelă S. Lor 
lităţile de a!irmare - această 8opran.i cu. D,sa are 1) te'~~ frum~as3; ln ~n~ Nicolae Matei şi Nicolae Sihtescu 1\1' 
de mare viitor. mai ales dacă Îş'i va. des- du~rea a.r~ulw ~1 o .1'I3uzlcahtate ln· slujit Sf. Liturghie. Dela capelă proce. 
voIta posibilităţile sub o bunA dire<!ţie trecand masura. ObIŞ~11Ită. A:cest t!!).!:- siunea s'a îndreptat spre monumentul 
teamid,. membru al orchestret Operei va tr€JbUl Eroilor unde s'a sluJoit pomenirea t t 

In .... - f' lW rt il· . d' - f' W ·t· 1 ţ' d saI "~1' n"" U u-par"",,,a ll1a a a conce 1 Ut. cel 01 sa 'he urmari In evo u la . e .. C:. <O for Eroilor. Au vorbit: S. Sa preotul re. 
cAntăreţi au entusiasmat publicul eu putem aŞtepta dela d·sa . la realizan de fugiat Nicolae Matei in numele Bisericii, 
c-âteva Brii naţiona.le. D. Gogu Simione- mare valoare. d. colonel Danubianu în numele Armatei 
:seu & cântat din Sabin Drăgo~. Borgo- N. Ivan. române, apoi d. general C. Popescu-
oooe ••• e.ooo~~-6e~~~~~~O<>O<>O<OOO>()()«><><)Oo Corbu, prefectul judeţului Severin, III 

Inspectii administrative În judetul Cara, 
D. General Th. 'I'heodorian, prefectul diată a d~ieritelor probleme. A verificat 

juA1e~UJ.uj (.;;&raJj" înaoţit de d. dr~ Petre apoi stadiul construcţiilor DOm şi a di
J)eooa.nu., şeful secţiei admiltistraţiei feritelor luarări edilitare. Peste tot s'a 
din Ora.Vlţa. a ră.cut o aerle întreagă. de constatat ordine, disci-plină. şi că'se mun. 
inspecţii cU 'caracter administrativ. l)..sa. oeşte din plin. Intreg judeţul Caraş e un 
a. inspEctat primăriile din Steierdorf. şantier vast de muncă. incordată. In ce 
Aoina~ ~ozo~cl, ~rigor, ~ă.puşnieu.1 Ma,.. priveşte muncile agricole, Cara.şul poate 
re, Ştmapan. Ca.rbuns.n, Moldova Ve- să.f fie mândru că. tot terenul este tn.să~ 
e~e (~rt~), ~aş ('PO~ul) '. Soeol, minţat. iar recolta in toamnă. promite a 
Câm.1:pla fi Zla.bţa. PretutindenI d·sa a. ~ ~. al 
urmărit indeaproape lucrările de pres-l fi

w 
cat ~ poate. d~ nnbe1şugata; .maJ. eB 

taţie s'a interesat de nevoile populaţiei ca ploile de prlmavară au favorIzat foar' 
şi a 'luat măsuri de soluţionare ime~ te mult însă.m.ânţările făcute la vreme. 

o •• ".0''''_ .~ •••• ,." ~_ ... _ • ...: ___ ••• ~ •• _ •• _ ..... _ ••••• , .... 

Constituirea ASOCiatiei Refugiatilor in Brad 
, La 30 Aprilie a. o. Refugia.ţii din Bu- Urît să ia cOntactul cU so-eietăţile cultu· 
covina în număr de peste SOO s'au con· rale din Bradl pentru aranjarea unor 
stituit intr'o asociaţie cu sediul in Brad, mari festivităţi naţionale, cu un pro-
3legând urmăÎ{)rul comitet: Prof. 1. gram variat. 
Brăteanu. PJ."eŞed.; °Prof. 1. Mandiuo De ziua Ină1ţării Domnului, secţia eul
Mandescu, vicepreşed.; Prof. Oto Tar· turală. a Astrei djn Brad, a aranjat o 
novsdhi, secretar; Membrii în comitet: fr\lllI1oasă. manifestaţie românească de 
Dr C T ._~1.. Pr f C. ... -'--re pios omaD'iu de ÎnOhinare' la. mormâ.ntul • . arnOVl)UU1. o • .tU'VQ. --c< 

Insp. Prelio, Insp. Topa, coS. Malinescu, 'lui .A!Vr.\-~ ~u dela Ţebea. Au partiei
con Ins Tâ-rnoveanu a.v. Popesau. dir. pltt a.utorltaţil~ locale, in fr:un~ c~ pref'ec 
Gh' Marcu,. , . I tul Hunedoarel, a fost prezenta '1 Buco-

• . '.. . vina ou mulţi refugiaţi. Dupi serviciul 
. .Asociaţia a,1n!iinţa.t şi.o cantină in 10"'. divin, am adus omagii de îna.ltinare lui 

ca)nl InMrnatulul de ooL.eţi, unde iau Avram Iancu şi eroi!mului românesc, 
masa. vreo 80 de persoane, plătind suma căp. Hariga, prof. Rusu şi 1. Mandiuo 
de lei 18Q (amiaz şi seara), a ma.! hor Mandescu din partea Bucovinei. I 

.-._~.~.~.~ •• .::. ...• ~ .. ~.-._.,~.:.~.~.\;:e.~.~ .. -.•. .:-.,:. •. -.. _._.~._"'<II! 

numele populaţiei. O companie de onoa. 
re cu drapelul şi muzica militară a pre
zentat armele "pentru onor". 

- PRINDEREA TEMUTULUI HOi 
MALDEA PANTELIMON DIN TERE. I 

GOV A-SEVERIN. Temutul hoţ Maldea 
Pantelimon, originar din comuna Tere. 
gova, jud. Severin, era de mai mult timp 
bănuit şi supravegheat pentru nişte fur. 
turi, al căror autor rămăsese necunoscut 
Zilele acestea furându-se din nou ni~t 
lucruri şi in urma dovezilor strânae ii 
făcut o perchiziţie domiciliară la săl. 
acestuia, numit "valea banului", unde~ 
hoţul a fost surprins. Au fost găsite 
obiectele dela 13 furturi săvârşite. 
Maldea, ascunse in ziduri şi în pământ. 
In faţa dovezilor hoţul a început, ca suh 
apăsarea unui greu păcat, să se sPOVt 
dească rnărturisându-şi toate fărădele
gile. Obiectele găsite au fost predate 
păgubaşilor respectivi sub luare de d0-
vadă, iar hoţul, care mai fusese condam
nat pentru furturi, a fost predat Parche
tului. 

Istoria noastră - mâ'ndria 

-MOARTEA UNUI FRUNTAŞ M!
SERIAŞ. Aripa necruţătoare a morţli 
reci, a răpit pe unul din marii meşteri ~ 
Lugojului, pe Ion Vifan. argăsitoq 
mare proprietar. Faptele de bmefacerE 
şi de credinţă ale acestui mare român, 
sunt cunoscute in tot Lugojul. E deajullI 
a aminti donarea unui clopot la biserica 
ortodoxă din Lugoj, testamentat, a ti 
tras gratuit la moartea oamenilor săraci. 
Luni, 29 Mai 1944, rămăşiţele pămân· 
teşti, ale acestui drept şi iubit credinciOJ; 

noastră au fost conduse la locaşUl de veci de un 
sobor de preoţi, In cap Cu protopopul 
drtodox al Lugojului, in cântecele de 
slavă ale corului Vidu, condus de d. praf 
Stan. Regretatul era plâns de numeroa· 
sa familie, compusă din fiică, fiu, ginett 
noră, fratele d. Oct. Vişarl. cu d·na, d 
Terente Duleanţu cu d-na, d. Jucu CIJ 

d-na, d. dr. Andrei, etc., apoi de Reuniu, 
nea meseriaşilor români, cu preşedinte!1 
ei, d. Vasile Gherba, d. Dinu Bacău: 

Expresia elite a Ma~lulul Ooad1lcă tor, mtrebuinţată In ouvintul rostit f!W pri_ 
lejul zilei eroilor. Şi. poate că, in această zi, nQ I'ar fi găsit o euget&re mai adâ.nei., 
mal elooventA, mai fllomfioeşte 8ubstanpa IA şi mal religios in1lia\rată, decit si tUm. 
si credem, să m.ă.J'turlsin! ti să declarim ca. .români, ea creştini ~ ea oameni ei. ilIto. 
ria. noastri este mindria noastră. Flindd. sunt popoare, a căror Istorie este ~ ames
tec de bine ,i de rău, 00 luminI. ,1 de in tune.reo, Snnt alte popoare, in I8toria ci
rara se desoopii.r grele şi primejdi08.88 fa talităţl. Ele 8imt Imboldul satwe de a 
face răul, c'ţe a ,ăsi in el sinistra lor Ju tlficare, de a-I da o expresie filozofici de 

" . 
a-i cristaliza. principii de viaţă şi de .. o proglfi,,1 ea pe o reHgie a. progresulUi li a 
ideallliTilor noui. Sunt. msfâ-rşit popoare, a căror [~torle marohea.d gradul de regres 
momi, la casre se precipitA colectivitatea naţionali. pr«am ti dezastrul, pe .. re il 
să.vâ.rşesc iMtinek>Je, când ele ajung 6ă (!Ond~ 8p88modie şi tumultuos, via-ia po-. 
poruJui. Asemenea popoa:oo menţin duia too. in lume şi da.u impresia.. ei a.ooa.stă 
planetă este JMleOD!'101ata l'egiune a _Iver 81Ilul, lUlde !le v.rsă lacrămi fld Incetare 
ti unde (llDol lRlf'eri IAri iet'tar<e-. 

Poporul român prin 18torla - dovedeş te oi. alta este bt lume l!OIU1:a hli ,i alte 
ead drumurile pe f3Fe păşeşte spre viito mi său luminos ti m&reţ. Intii de toate _ 
Istoria româ.nea8Că revaM multă lumină din cauza eA, ea este O destă.şUJ'ajl"e _ prin 
infinitfJ evenimente - a spirltului diVÎD~ care să.IişJueşte In conştiinţa. neamulut ro. 
mIÎIIle8e. Am Intrebuintat ade1!18 euvânrul •• ,is1:ori080rJe", ea. să 8pUD, ci din Istoria. 
noastră. se poate extrage. tn lomino&!le eri ICtaIe de gândire, Inf.t"kpciunta neamului 
e&re mte mai mult decit o Inţelepclane pra.ctfcA, fiind O MORAL.\. DE VIATA. ŞI DE 
DESA V ARŞIRE. Lumina. istoriei româ.nef ti ste morala eu străluciTea .. Destinsă., 
tare • ficat ea neamul D08tra să nu greşe ască niciodată, nici eu duhul nici eu inima 
niCi ca voinţa. Dm \storla românească. se intireşte afil'ma!iunea, că POFORUL RO~ 
I'IANESC ESTE POPOR INF.o\1LIBlL In determinările sale mari, in hotidrile sale 
vitale, in voliţiunile Bale dramatice, in ni zuinfele sale eroice şi in intocmirile sale 
(ftştiDeştl. Micile Jui a.bateri vin si scoatl şi mai luminos In evidentă. fondul de mo
rală ti lumină. a na.ţhmii mtregi. Acest ade văr il exprimă tot Mare~lul Conducă.1:or 
In deplină conglă.suire CU marij noştri iDte lectnaIi din tre-cnt, zicâ.nd in foml& nega
thf. : ,.neamal uostru nu a lovit nlcloda.tă., o'a rivnit nki bunurile străinilor nid 
dJ"ePtuIlile vecinilor". ~ 

De aeeee. istoria DOUtri. ou Mte cartea. I'IeehizitorUlor, impJa.ea.btJe, D1I este re
giatrul onWmilor degradaate, DU este infEl' nul de smoală ~I pucioasă .. CODştiinţclor 
dn1te, DU ete osânda. firi. seăpa.re şi f.ri. iertaM. Ci. dimpotrivi., ISTORIA NOAS. 
TRA. ESTE LUMINA PARADISULl,;I. ce PENTRU POPORUL ROMANESC NU A 
FOST NICIODATĂ DEFINITIV PIE'B Dur. In istoria l'Omână !le arată l'OD1inilOl' 
1hul:lneEe1l. ea Tată..ocrotitor fi ·drept. eu Care ei au trăit cu eele multe ,i Degră.ite 
greufă.W,. Jlumoeeea - cam &pURe 1IDckIva Eminescu - a umplut eu filnţa. .. meta.
raid istol'lJa strilucitGaJill a neamului ro mi.nese. Cum ar putea atnncl &4W\..'Itl isto-. 
rie si DU fie mândria noastrl. fi. - mai ales, si nu ne scăpal'f4 uOllo8trl f F1indei., 
dupi eum In via,ţa noastră ~iritua)ă mi Yi.ntul EWnPeUei, Mte UD drum de mâ.n
tQl~, tot astfel lamln& l'1oorief DO&CJtre es te fă.v,lM'htinţ,a nomeets.tei tn.ă.reW a neamu
M, - Q1'feât de tnhieo~t.fmTO !1fttt !lufe rintele, p'!'rn care ne rurificăm. 

G. M. IV A}If()V 

Ţăran, de lucrători, prieteni, vecini, etc., 
şi d. D. Dumitrache din Timişoara 

TerlIIinarea bisericii din 
Belenava· Veche 

Esenţa religioasă a l1~amului nostr. 
oropsit şi biciuit de asprele vreDlIlll 
s'a ţinut numai prin bisersică. 

In aceste tragice evenimente, poport 
nostru, cutremurat de invăţămintel 
Mântuitorului. tot in acest locaş işi cau 
tă mântuirea. 

P. S. S. Episcopul Timişoru, vede! 
că-şi pune toată truda. să înalţe ~ I 
termine bisericile începute, - şi • 
se umple inimile de fericire, când vede.t 
apropiata terminare a Catedralei dj 
Timişoara. 

In situaţii asemănătoare, cu locaŞUl 
de inchinăciune neterminate, se afl, 
multe comune bănăţene. 
Deocamdată, ne oprim la Beşcnol'l 

Veche, care biserică ridicată în roşU. si 
mai bine de un deceniu în aceiaşi situl 
ţie, expusă năruirii. . . 

Cu venirea necăjiţilor evacuaţl!110 
doveni, capela mică, unde tânăr~l pr: 
d. 1. Bugariu ştie să-şi face datoria, a I 
venit neincăpătoare. 

Localnicii, împreună cu credinc!~ 
evacuaţi, au început o mjşca~e.8cb 
pentru terminarea acestei bisericI.. j 

De data aceasta, suntem siguri 
truda lor nu va rămâne fără l"elultat. 
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~ ~~a refugiatilor ~anii pentru finitn din spitalul organizaţiei "Darul Ostaşului',-
~IANU T.'1'lANA. fnvăţătoave . 

'" ~ ,eva.euata in CQM. Beneecr..u de 1 So:l~ţii. fU tii. ru:estw:i ,u~a'n~, eare au I ae fiecare ~ il cdor ,.ărna# 14 t'etrde lor' răniţi şi internaţi in spitale, (114. jO$t înt 
'" pi. Tî.nlJ.ş-oToronta.l. caută. familiile dr. upta pent,.u apiim.rea g~iei ~t"ăoune fÎ C~ piecaţi pe front. au fost ajutaţi ~ grijiţl, dăruilldu-li-se î ... aceUlş timp lIi 

~, 1/l1t :aobiceB.nu şi Mihail Bod~ re(u,. pentru atu:~garea. duşmanuluI de pe pa- ahmente, imbMicdminie., ţigări şi aZ.e toate. Oamenii şi bunii creŞtini care' Q'I 

~ p;Iif: dia ~ ti flQ lAQ~ Rusu din mdntul ţăru noo..ţtre, au ion şi sunt grija lWC1"'Uri de care a .. avut nevoie~ iar eei i.ţeles marea jertfă « acestor ~daţl 
It. ~ '.. ' •••• ~.o u ~ ••• ~ •••••• ""."-c<OOOOOOQ() au ~en.it kt l'(ipătâi11.l lm: de44 3pdalE'j 
ct _~VilCIU ~8E'l'A penâo- ahnanchi-/.e durerile pn. a;utof'u' lot; 
~~ !Ili •• 

f 
... 4iia Ch.işinăr.l, l'efugiată in CQD]. Argeşul icoană a desti nului româ nesc contnl>1tind Ctltot ce1e-a $f4ti,., pu~ 

'a. ~ vecb1 Nf' .. 136, jlKi, Ti~mi.ş-Torontal, In vechtla ~tate de l3IC&UIt a Basa- .... ~l .organizaţia. ,.Darul Osf.aşului" 'i:fu!t -" _ fet4a el fooţJ.onara 16 .. t r '=11 CW", este o simplă intâmplare, după cum n.u T . d v 

ti- lIIi"'..... ' din B t. .' acolo unde Neagoe V~i lhsara:b a ridicat est . t - 1 mnşoara., con usa de d-na Ehzo. gew. 
lOr ....-""'--, . - ..... ) """,.- aceea mâ.ndră ctitoriA! ...... ~ ..... .- zi..la. . r"A' r~ .na, aJuta de un mănunchi -~ ........ sora el UCll.-.:t 1 CI.I. _1 e o Jn amp are fan..+ ul că ea s'a ţu' lut I) ,. 'tă 

ulla oog(8. C A }( .ro- ~...,.... sub semnul inocăunăl'ii noulw.i epiBcop .. ; d -111 ~ • , . de, lnsipratul me1!ter depe Arga" MaM"'", de Argeş. wns e romance, printr'o acţiune t~ -
:e. I'IWFlRA A l'B.o\M din ~ refugiati in a pus si.nrrel'imdă iPrtfă. din ~ •. &Ietul....... A nică şi chibzuitd., de<;;făşoară o admira-.. -r .......~... şa după cum in trecut, Neagoe Vodă b'}ă ~ de 
tul ;:m, Sânandrei Nr, 210, C:l.ută pe mar.:.3 ei pentru a creia aeeee. bijuterie arhitectonică., Basarab, ca şi toţi ceilalţi Basarab! .şi ~t1 ?~;a.. ~stenţă a soldaţiloc -=ă .. 
lu. !!&Avram ,i pe sora Lucreţia Vizitirl, din care Mie Mânăstirea Curtea. .;re Argeş; ca-Yoevozi ai Ţării. au crezut necesar ca m,. Şl a aţI In spltaleledin araşol n~ 
re. ~,str. Paşcani 11. IJI re W, - după. cnm OU drept euvănt spunea legile de cârmude ale Statului să fie Având în acelaş timp ~ ~otnf 
c~ ~Id. BA.NDALi\.C GRIOORE, din Reg, vkepl'eŞedintele conJJiliur.1i de nlini,tri, d. nedespărţite de cele ale Biserici4 tot Dame'~t r:a.re este ilt~d1'1L*, şi eoiDdus .... 
Itci ,UCăIăraşi, escadronul 4, actualmtnte in prof Mihai Anton~, ~prezintă nu numai astfel, continuând firul acestei tradiţii mai de ,,Darul Ostaşnlui'{, membrele a.-
cu. !:eL Libling, jud. Timi.ş-.Torontal, la d. expresia t'recutnlui român.mc ci însăf}i yeovodale Guvernul Mareşalului Anto. eestei urganiza-ţii u6pun o muneă. deose-

III [;r.k Conradt, îşi caută soţia Bandalac cu lc·.oana destinului nostr.'.l - Guvernul a f<J- nescu doreşte să menţină Argeşul, ,- biti şi UIt efort extJ"a{Jrdina.1' pentru • 
Oi. ~ t()pii din corn. Rămcă-uţi.Hotin. losit Duminecă, prilejul instalării noului acest leagăn al ~Fadiţiilor romaneşti - ~ o Îngrijire eât mai pă,'intea..,ci\ răni- , 
lfe. LE.l\UŢ.\ DANII_A, din Ia.-,i, re1'ugiată e~iscop ~?sif in scaunul celei mai vechi la înălţimea trecutului său voevodal şi :!îlol ee se ană în acest spital. Sant 
',0

1 

!!om. Cenaclul mare Nr. 497, jud. Timi.';I- rrntropo~ll Ungr~~alah~, ~pentru a ţine secular, făcând din el o adevărată şcoală doamne. eare de dimineata pâDă 8eQft 
t ~:;OIltal, caută pe Jr,lliu Moţoc şi-I roagă o confennţă admlrustratl~a pentru rezol .. · ~ neamului. '[l....... '., stau alături dp riniţi, ~tridnind1Joose si 

~E, i; sede, varea, pe teren, a nevoilor urgente ale • După cum releva d. prof~i Mihai f~ ~otul pentru a uşura sufeTinţele " 
dea )iARIA BUl'NARU din Ia,ş.i, refilglal.ă în judeţului Argeş, Muscel şi Olt. :Antonescu, vice-preşedintele consiliului il VID( ~ rănile bravilOl" ostaşi. . 
~re. (Il, Cenadul Mare Nr. 1'93, jud. Timiş.To- Nu este lipsit de semnificaţie fap'tul de miniştri, in cuvântarea ţinută la m- Membrele care nu activează în cadrei« ' 
Imp !l:taI, caută pe Andr('eŞ Veronica, din IltŞ;, că în aceste .vremuri de aspre încercări scăunarea noului episcop, prin care adu- ?rga~izaţiei din oraş. lucrează la sate. . 
!ur. Aurora 36. pentru Neamul nostru, guvernul Ţării ce,a ia ~oşt~nţă, dorinţa guvernului de m.once parte s'ar ga~"Î. Astfel, d-Ila col. ' 
cut ~AN H,U~mEI, Qllfrţă pe 10'an Turculeţ inţelege să-şi continue, eli acei~ .ardoa~ a In emela aCI în Arg'2'ş, o Func!aţie care Parvulescu aflându-se in comuna Ch~· 
j~t '!VllIlt al liceului comerdal laşi, plecat re, programul administrativ... să facă cultul vieţii româneşti. Argeşul, eia din jud. Timiş-Toronlal, făc.md un 
li mil't". ro 1 - moart 1 t- -. t~ ~.,. d· acest leagăn al tradiţiilor noastre stră- călduros apel către sătenl'l' acestul' s-" ci 
~ ,pra larkl, ca WlC u sau e pe e n aceas a pnVln ro, '-ViLU.ennţa a Jnl- moşeşti, nu s'a dezis niciodată. tu. ..... 

le ~ !rugat să vină urgent ÎiIl oraşul Oraviţa- nistrativâ dela Curtea de Argeş, la care In acest război de încercări ncîndu~ având sprijinul d-nei Popescu, soţia 
It,..., atr. H""';" 16. a luat pal'te 1' .... """; "'i'ce pr'eşed' t 1 d-lui notar, 8. adunat alimente Şl' ~;,'a~ri lsite F''''I ~ ..... ~ - • ..,-.-~ 9 - me e COJl- rate Argeşu1 a dat cele mai multe jertfe. ~:> .... 

~. a';:EHIUC ŞTEFAN. din Cernăuţi. stI siliului de m~ni~i, d. ~f. Mihai Anto- Cei mai mulţi morţi şi răniţi ai răz- ba~~~,~a rănl .• ilor din spitalul "Notre 
~ i~inului 40, caută pe soţia s& I<lf3efin; nesc?, pune, mtr. o lu~ma cu totul ~ta, boiului nostru sunt din 'Argeş, după cum 
lIIh memiuc, refugiati din Ce1'llăuţi, str. He de cat ne oblşnwsem In tr.ecut, auto?t~- tot Argcşul a ştiut să fie pildă de dămi-
". ,l'.Ii 40, Cei ce ştiu unde se gă.seşte s', lea conducătoare, ca": az;l n~ se ~argI: eie, atunci când Statul i-a cerut obolul. 
ele- ,"Ir~meze la Ara.d, Str. Gh~bo. Birta 3( neşte, - ~ sub ;vechIle ~gunun - sa Deaceea conducerea de stat a inţeles 
date Prt, 1, curte. dea directive dela centru, CI se deplasea- să sprijine cât mai mult activitatea ad'" 
do- i.\Tt:AXIJL LOOOREI GHEORGUE di:. i~ la !aJa loc:,lui ~ntru ~ da îndrumări I mînistrativă şi lucrările gospodăreşti 

1aJll' ~una Iordăneşti, jud. Storojineţ, om dr ŞI a gast soluţlOnăn practice tuturor pro~ din acest judeţ, restituind, sub această 
cheo ~iciu la. liceul din StorQjinet, întors dir. blemelor de rezolvat. formă, O mică parte din contribuţie, pe 

~trare şi stabilit în Sânnicolaul Mare, Fllptul că această confet"inţăadminis- Care ArgeşuJ a dat-o Ţihii sub toate for-
Mi- ., Oituz Nr. 90, jud. Timiş.TorO'lltal, \şi trati!ă_ a avut loc la Curtea de Argeş. nu melE: la efortul general al Neamului. ' 
,orţj: ":tăsoţia Paras0hivaLocm'ei şi copiii. ~ •• ~~'.O."' ••••• Uto • ..,~~~"~~:><>OOOQoQ«IoQ<)OC»o<)OCIOO 
~ri~ WFL\. Ti.:ODORESCU, din COOl. Hodoş, 
)q ~ Tim.:iş"Toron1:l!.l, caută -pe nOt'a sa Vf:. Dela 1 luai. vor participa la lucrul social şi femeile 
lcen i;ea Şolc-ffion, l"efugiată din P34cani, j·ld. 
nân, '~. str. Ştefan cel Mare Nr. 00. 
jum 
~rica 
ati 

raci 
nân· 

GlVl'QN GR oâ.ntă.reţ bie. refugiat, din 
:oaca.Hotin, se găseşte stabilit in eom. 
,ttşte, pla;;a Rcşi~a, jud. Cara,ş, impreullă 
. ramilia. 

Lcîm, 'IWLAE GORC"~AC. mvalid de ră2boiu 
le un .:. Buz.ia.ş, str. Pvimăriei 12, jud. Timi,~ 
)OpuI lrontal. caută .pe tatăl să,u Pr. L. GOl'· 
le de ,,~, sOIa sa T'amara şi cine :ştie, flnde·~ 
praf, :;,~~e. ele,- .5erg. maj, Gorceac Boris, 
~roa· t·rni CQmun~. 
:ne~ TAN'ANUSCA n&.~. MI~RCOOI Et:rF'lW
~a, Cll il.\l~, caută pe fratele 5ău preot din Ba· 
.U, i,bia com Bogmceni.. M'Arcoe1 Ion şi fiul 
~~; ~ !II docto~ M.a.roooiSergiu, din comuna 
~~căU ,itel, jud. Timiş-Trontal. 
I etc" ':: <Il doctor Marcocl Sergiu, din eomuna 

:';ilIâiţa, jud. Hotin, originar din com. lva.n
~:~, jud. Cernăuţi, refugiat in ('om. Cim-

IiI 11", jud. CaraJj, I'<:Ia.,.oii pe toţi cei ce ştiu 
''(;l ~re soţio. sa. Aglaia sau despre fiul 
~ Mircea elev el. IV -a B. li~eul .,Aron 
~;.mul/l. Cernăuţi să-I anunţe. 

:: SOC .. \. VASILE, elev- .mrbinginer. refr~
. tlt din corn. Tătăruşi, jud. Baia, aIlun\ă 
poli ~~ţii, fraţi şi colegii, că. se află în str'. 
~ntel ,,~i)r Vladimirescu Nr. 11. Hunedoara. 

i ca~ D. NICOLAE DONŢU, refugiat din Ba· 
~"bia, anunţă. pe refugiaţii basambeni că, 

redel r<l!\laţia O.1lturalâ Regală. Regionala Ba
: şi I ~:-abie1.(]lişiuău. evacuându-se în Tg . .bu, 
şi ~ ~,ltinuă să editare ziarul "Cuvânt Moldo
ledet~ett!", FOf}tii ab:maţi ai ziarului, precum 
ei di l~ care doresc a se abona, să.-şe alYll\ţe 

~sele la: Administraţia ziarului "Cuvânt 
,caşuJ l~~ovenesc" ]a Redacţia ziarului Gor:;"~ 

afl 
n.-1M ,.~ .v-

e "1 , Tg .Jiu 
...... • 4 

Se aduce la euno..,tillţă PQbIieă, că. în 5 luu'Î<e 1944 inclusiv, la. Camera; de 
e.anforrnitate cu ordinul No. OO.Q1ă diA. J.{un(',ă TimiŞoara, Biroul Militar de 
18 Mai 1944 al Ministerului de Război Meseri:>Şi, om Bulev. Regina: Maria No. 
S, G., CU înoope~. dela 1 I'Wlie 1944, 7 (Pa1ntu1 Cloba.n) etaj 1, In zilele de 
vor pa.rticipa. la luernl aocial. în mod lucru, între orele S-l.i3~ sprea. fi re
obilgator, şi femeile m~eria~ intre oonsate ţentru lU{lrul social., 
vâr:w~ de 18---15 ani, din urmă.ttJarele La prezentare se V'a ndu\'ie ('u sine 
oategorii~ croitorese lingerese. plă.puJ< oarlea. de m~t!"r, de lucrător sa.u alte, 
mare şi rlohtuitoare de ghete. .' . legitimaţii personale .. 

Toate meseriaşele din aceste ca.tegorii In aeelaş termen se vor pre-zenta. spre 
si în vârsta de mai sus, din cuprinsul recensare şi roe!lrin~'i ri<'".htuitvri de 
Munkipiuluj 'fimi~r,ara, califteate MU ghete, băJ'lba.ţi tl3lifieaţi sau necalifica.ţi~ 
neealifica.te, independente san a.ngajate jndepcndenţi sau angajaţi rari cână °n 
şi ela:n~ine sant obtigBte su1J Saneţia. pre7Je'nt din orice motive nu s'a11 fneri$ Ja 
Îlne Iegatt a se prt'z~a până. la. data de Biroul Militar de Meseriaşi. ' 
~ ..... ~_ .. ., .•.• dt,- .II...........-.~ .. _._._~_._ ••••••• -.-.-.~.~ 

~. . 
Imprul!lu~ul contrjbu~bililor evacuaţl 

, rate cu titlul de oontn'buţie minimal.ă., 
, .vor putea. faC'e plăţile respective la O'rioe 
percepţie sau a.genpe de ~asare, indi· 
când sursa de venit pentru care face pla~ 
te. :,i p€'l'OOpţia de care aparţine. 

Se adnoe la: Clloştinţa enntl'ibu-.biliioi" 
evacuat eă:, Ministenl de Finanţe poo
tru a le u~ura, indeplinirea obligaţiunilor: 
in lt'e'ătură eu lnl'prnomutul Apărării Na
ţ:ionăie din 1944, . II admis nnă,toa,rele: In .. Iară. de aceste uşurări. s'a mai 

admis ca orice contribuabll indiferent 
unde drnnieiliază. sÎ unde î~i are sursa. 
de venit, să poată 'face plata la impru
mut, prin C.E.C .• adică. prin orice oiieiu 
poştal, unde găseşte şi imprimate1e pe 
care trebuie să. le compleete-ze şi unde 
va primi şi toate lămurile neeesare. 
~ ... - •• .:-.-................. -.-... ~-:-.! 

Mâine ,Joi 1 Iunie la 

Declaraţiunile pe oare proprietarii de 
clă'<liri iMhiriate ţţi benefieiarii de veni' 
turi, de valori mobilhre sunt obligaţi 
să lE" depnnă conform a,rt. 9 şi 16 din 
lege, se pot (i;;cpune şi la Cireumsoripţia 
de Constatare a localităţii unde s'au 
evaeuat sau refugiat, aceste Cll'cum· 
soripţii fiind obligate să. le trimită in 
cel mult 2 zile, i)i:rcumecripţiilor de C6D" 
stat are în ou.ptinsul căreia se află imo
bil('>le sau în ra.za eărora domieUazi de-
bitoMl de venituri imobilare. (JINE3-IA. C O RSO 

Persoan€>le {'!)TP' datorează c\JnfribuHa ----------------
minima1ă la lmprnmlltul Apărării Na
ţionale şi oricine voeşte să faci suhscri
eri la ll~t tmpl·umnt peste sumele âato· 

1J'I't'lmÎe1'a celei rua.i rantastiep, roolb;ir1 
_-mţion.ale 

~noyt 
EDn'U1U. D.o\ eIA Tit.' 1 A li ,4." TIMIşOARA Paolera neaură 
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Bnle.\'1\roul Rege le Mihai L No. ~ 

I"r(ll'Z:intă cea mai bună C8.l1Je'~ {M>~ &părută in ultimul ti:m,p 

CUHUl IDElAINIMĂ 
de: S EPTtMIW POl' AI. 

DII ~8 in libt,rli la eh~ şt tlepoâtali 

.. ,..te eomMCfa «IMn """1'. Ia ltditdII. 

I 
( 

, 

fttmal ~ tari, enigme şi ~. 

"" 

o 

GEN AMERWAN 

Azi, MieA"cur'i, 31 Mai 
P*'ntna ultima oari. 

noapte de pom~nă 
.... {JINd 'J:l3 

'&C t:~~_._~ ..... ]tIr~ ......... - ... ~: 

Fetele satului lea Magan. Victorie 
Ba~bu. Betin Maria, Beehira Cntiţa., 
GhIt.a Verzoc, lţineanţ Emilia, Ica Dai~ 
ţa, Elena Milosav~ Hortensia Ştefan. Rn· 
.gila Yiorica, Munteanu Florica, Bf>'ti'
Mixicl, Pupiţa Mixicl şi Baba Hon:atb, 
au strâns 12 bue. de săpun pentru sp,ă.)aJ 
.tul rufelor, 6 sticle de bulion. :1 kg. 
brânză de oaie, 6 kg. şi jumătate de sI .. 
nină, 3 kg. de untură! 495 bue. OQă, , 

pachete CU ţigări, 89 kg. ceapă, 65 kg, 
ponunb. IOa kg. făină, 33 kg. fasole. 10 
kg. lapte şi. 10 ~ci de cartofi. A~l5te· 
fete, care merită toată lauda pentru 
munca lor, au umblat dela casă la CI\să 
şi au adunat cele de mai sus numaI in 
câteva ore. Locuitorii comunei Checia,. 
c::u-e au mai dat de atâtea ori pentru Jă~ 
niti, au inţeles şi de data aceasta să -şi 
facă datoria de buni patrioţi şi ereşthu, 
-ajutând prin dania lor la îmbunătăţir.~a 
hranei soldaţilor care s'au jertfit pentl'U 
Cruce, Biserică şi Neam. Un deosehH 
sprijin pentru adunarea alimentelor, 1·. 
dat şi primarul satului, d. Sava Mioc. ; 

Iată dar un sat cu oameni de treahă., 
~ceştia au înţeles apelul d-nei col. Pâr~ 
yulescu, care în numele organizaţiei 
,..DaruIOstaşului" le aduce pe aceastâ 
cale mulţumiri. . "" 

Desigur că «easm faptă măreafc1 a 
checeniLorse poate da ca. exemplu pen
tru t.oate satele din judeţul nostru. Fie~ 
ca-re comunţi din judeţul Timiş-ToT01'ttal, 
dacă a,. da cât de puţin di.n avutul său., ~ 
m: contribui intr'o mare mă.ţură ((7. 4jtL~ 
",orare", $i îmbunătăţirea vieţii vitejilOf 
noştri soldaţi, plecaţi din satele lor pen
tTtL cu să-şi facă datoria pe front.· ' , 

Soldaţii ca,.e ne apără 'ţara, sunt 'I'lOăr
t1$rii alese în slujba neamului. Ei, prin 
suferinţele lOT, ne asigură biruinţa nea
mulu.i şi Il ţării. TTebuie deci să le fim 
reC'UTtos.cători) dându-le . .dia avu.tuI nas .. · 
eT" cât m.ai mult. 

11. L OPR1ŞA 

Doamna ~1a1'~. Bre\imsn, fliee 
CUIlose11t prlerenitnr şi cun;ţilor, 
,că implinindu-se. .fO zile M1,a moarl.ea 

.nevifaivluj ei sol·· 

FlOR BREVIMAN 
se va oficia. Wl }M&':a8ias '-ln-eri. % 
Iunie 3. e. Ia Biseriea din losefin .(P1a 
Moeioo.U IA oiI"'I"lP ] 1 dimineaţa, dUpă 

.. te se va oficia. ., slujbă lft mormâP
tai ăl cimif;inII ălIl :roserm., 2154 

.... 
----------~----',---
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INFRĂTITII ·IN DURERE· MINISTRuL SANATAŢII PUBLICE 
LA A.RA.O 

Ieri după amiază d. dr, Tomescu, mi-
Aud. - Ca. oric&re alt ora., din cu· 

pri.n05ul ţării Ar&dul a.dăposteşte de mai 
bine de trei ~n.i, o mare parte a. refugia.· 
ţilor fi expulza.ţilor români din Ardea.
~ul de Nord. Mulţumiti dărniciei sufle
teşti a localnicilor, precum şi prioeperil 
Ile organizaţie a celor plecaţi de pe me
leagurile indoliate ale Arde81ului, 8.6EŞti 
români pribegi au reuşit Bă..şi mjghe
be2:e o asociaţie propl'ie, menitA să vină 
In ajutora1'ea celor lipsiţi de mîjloa(l~. 
A'Ş& se fa.ce,că majoritatea refugiaţl
lor ~ expulz..,\ţilor din terltori:Ue ~te 
weme1ni0. n'au avut prea mult de îndu· 
ra.ţ fiziceşte. . 

Noua llenol'Ocire căzută asupra altei 
părţi din ţară, a trimis spre Arad. alţi 
mulţi pribegi. cirora localnicii ca Ş1 re
fugiaţi.i ti expulzaţH .din Ardealu} de 
Nord, le-a făeut o prlJnlr8 cU &d':.vara~ 
Irătea.aoi., Ba., &Dl putea spune, ca Gel 

I&rt l~-a\l lnţeleB mai mult durereaJ a~ 
(ost tocmai ILceea Ji ei pribegi. Aceasta. 
tiirmaţie ne-o oo~irm~ atât .a.p~h.uil~ 
repetate ale asool8.ţieJ. refugl&ţil.or Şl 
u.pulzaţllor din Arde&luJ. de N'Ord.. eAt 
-.;. mai ales - decida. &oelE!&f1 uooi&ţU, 
~ a primi ea membrii In uooi&ţ.l.e "pa 
tot iraţU e\11k-ţt din JJMa.ribia, Moi.. 
\lava 1)'. BuC'..ovÎDa. eari au azi de infrun
tat ac~l -Oa.JIti ca" nol ardeIeDil

ft
• 

Decizia. ma.i amin teş te că. , cei O&ri di)
res sii se inscrie, nu 11lllt obliga? ~ 
hiel un rel de ts.xi, el numai cei carl 
sunt in situaţii excepţionale pot dona 
.in prllosul lor ,i asta J':a iDteresul CO" 

muniti.ţii 1l~tr6, ~trQ m.aj~ea 
fondurilor de aJutorare. Suntem SIguri 
oi. redactarea acestei inbnoase ~1'5i.l 
aparţine in totul dhrl avocat ~C].U. ('Al; 
Feli~~a.n, preşedintele rerugtaţ110t ş" n 
J)nlzaţi1or di.n Al'uealul de NorJ , oare a 
fieut în datle rânduri dovada. unui afle. 
vărat rGmâ.n, precum şi a unui prwepu t 
tn. &le oondeiulnL ..' 

"prietenul numai la Vreme de nevoie ie nistrul sănătăţii, însoţit de d-nii dr. 
cunoa.,te'" zice înţelepciunea proverbll- Stoichiţa, secretar general şi dr. Cazma, 
lui din bătrâni şi preşedintele Moraa- inspector general. au sosit la Arad, unde 
ţiei refugiaţilor şi expulza.ţilor din Ar. au fost intâmpinaţi de către capii auto
dealul de Nord, a putut tălmăci aee6t ritălilor locale, in frunte cu d. gen. Ban
proverb in favtă. Este o faptă .-are îl du. prefectul judeţului şi d. dr. Octavian 
onorează. şi pe care nouii pribegi venip Lupaş, primarul municipiului. In sediul 
la Arad o vor şti interpreta. in justa ei primătiei s'a ţinut o consfătuire, la care 
valoare. Inţelegători ai tuturor faptelor aU luat parte şi inalţii oaspeţi, precum 
meritoase, promitem viitoarei a.sociaţii şi medicii din raza municipiului Arad şi 
intregite, întreg-al nostru conours, aoeas- s'au discutat chestiuni de interes sani
t.i pagină. a Aradului des~hizându·:şi ori tu. După consfătuire oaspeţii însoţiţi de 
când ooloanele pentru afişarea dolean.. mai mulţi medici din Arad, au părăsit 
lelor celor ee vor veni să. ne-o ('em. oraşul. 
Durereu pe ea.re o nnn.rta pe umeri toţi .............. -;:.;.. ..... ,;:;. ..... ~-........ -:.. • .,:;;-... -~.~-............ . 

... s;--- S'AU SUSPENDAT DISPOZIŢIUNILE 
pibegu ţării, este a n~tră. a tuturora ~i OROON .tl ~.T No 5. 
numai o olt mai apropiată cunoaştere ~""""'1-""'" 
~i o mai profundă inţelegere, ne-o poate 'Oficiul Economic Judeţean aduce la 
preeohimba in bucurie. E tot ce mai PU" cunoştinţă. celor interesaţi, că suspendă 
tem -tepta astăzi, după la.nţul atâtor până la noul ordine dispoziţiunile pre-

-:i' v t ta văzute in ordonanţa Nr. 5 din 20 Mai 
l!Iulerinţe, .,i luntem siguri ca aş ep "1 a. c. Executarea dispoziţiunHor prevă
rea nu ne va fi zada.l"Jlkă.. zute în ordonanţa sus citată, se vor co-

Al. Negură munica ulteriot. ........ -_ .... " ........... :. ... _ .. ~._ .....•••.. -... :-.. . 
Drama de gelozie din comuna Zarand 

In comuna Zarand. jud. Arad, !nainte :Varga, care, Qupice a luat o ţuic!, • şi 
cu câteva săptămâni, s'a tntâmplat o plecat. Fleter iuniar ,'a repeu.t după 
criml de omor, Il cArei victimA era plu· Varia. şi l-a tras l4' răspundere, Intre
garul Mihai Varga, iar mOtiv':11 crimei. bându-l de ce face curte soţiei sale. S'a 
fost gelozia. Ioan Fleter din comuna ivit t> ceartA Intre ei şi cei doi Flater au 
Zarand s'a căsătorit Inainte eu 5 ani cu bitut crunt p. Varga, cara a fost plin de 
o fată, cu care a trăit in cea mai mare singe şi a. căzut la plmânt In stare de ne
armonie. In anul trecut Fleter venea la simţire. Mihai Varga. a fost transportat 
Arad unde a ocupat un post, lăsându~şi la locuinţa sa, unde dupA .uferinţe de 
soţia 'la Zarand, dar In fiecare lU!lă a câteva zile, a incetat din viaţă. Jandar
petrecut câteva zile la soţia. In ultimul mii au are.tat pe agresori, cari au re
timp Fleter a auzit, el Mihai Varga face cunoscut fapta, dar au negat. că au vrut 
curte nevestei sale. La Yizitâ. sa tn Za.. să-I omoare intenţionat. Fleter iunior şi 
raud a intrat la Cârct'lm8, unde bea la- senior au fost predaţi Parchetului Mili
olaltl cu prietenul vechi Ioan Fleter tar Timişoara, care • ,i emis mandatele 
senior şi tot atunci a intrat şi M1hai de arettare contra lor. _ _ .. _ _ _. _ ~ 
......... ••••••••.• _ ••••• --..._ ........ _ ......... _ ..... _._._ ••• ~..J 

- - - - ~n-n:.:.cldere CU 50 pastile de seDlIl.Jin Ia.tă cum deo.i.. tnfrăţiţ1 !n durer~, re
prezentanţii românismului din mai tot 
cupriMul ţării, vor a.ve. prilej']l si se lmprealonant.i Sinucidere s'a mtâ.mpla.t 
cunoasei. mai de.a.proape, să se inţo;,le:l." ieri in Arad. Luni dimineaţa la orele 1 N. 
gâ dela inimi la inimă, t"8. odat~ furlll· Gltick din Arad a constatat 0".1 8'ltl'pl'indt:re. 
'!la a.bătută azi nsupra neamuluI n()strn că Boţia. htiElena este moartă. A anunţat. 
.trecută, tot în rrăţiţi. să rămâ."I! /J.i In imediat cazul poliţiei ,i medicului cireum-

Medicul exammlndu-i ca4aVlTJl ti consta
t.at ol tem .. s'. sinllwlB ou otravă., luând 
50 'pastile de somna1in. Cercetările poliţiei 
au. oonstatat ei Iinudg8Ş& ti·. pw1 capăt 
:t;ilel-or pentru el a avut o boală incura.bilă. 
CaJrJl a fost avizat Parclletului, care a a;u. 
torizat 1n'tDQl'1Dântarea., ' .' t .,,:;1 '. , 

bucuria oare va. venI, care va tr-ab1l.l r:.li . 1 4'", ~_ 1 . 
V'n~ .' scripţiei. cati s'au dep1uo.t a ~a,.. ...... u Ul. 
l~ . 

Vin{'ri, 2 Iunie 1S-14 
F ...... 

24 
5 lei .cuvântul apare In fiecare ... Aa1ll1trl ' 
se primesc la Admini!dratia ziarului .. SI! 

Str. Ecaterina Teodoroiu Nr. 4, tel. 27~ 

De v&uzare în cartierul vilelor 'filă CQ ; 
3 apart. 8,500.000, casă. în ceatrt, (&j . 
etaj 6.500,000, vilă cu 6 camere şi , 
intravilanuri 6.500.000, casi i.o. oen: I . 
~part. 4:500.000 lei, casă în ceub:tl PIl~ 
tlcular .5 cam, 4.000.000 lei; casă ln ctt . 
tru 3xa cameră 4.500.000, casă in CIJl~ . 

2 apa~. 3.500.000, casă. cu 5 apart, , 
prăvălie 1.500.000, casă cu 3 ~ 
1.400.000, In PA-mean casi cu lOC lJJArt . 
S~O.OOO, In Bujac easă CII 2 cam. ~ 
na cu 80 pomi fructiferi 550.000 -It . 
jllg. pămân! 2.500.000, 6 jug. Pă!nht' 
1.800.000, pamlint de inchiriat 120 ~ 
D!c:Un casă de vânzare dela 200.000 li 
pana la. 20.000.000. Agentura ~ 

b Str. Dr. 1. Petran. No. 3. Telefon: ~( 

ARTHUR HATSCHJ<~, agenţie Mljlod; 
dmobJ1eJol'. Arad. Bulv. Carol 11. TeIef~. ' 
16-9.5. In:reK. la Camera (le Oo~ sub ,,; 
Il, 103 la. 80 L 193'7. StlnM'Jle lJt mii de 111 

CASE MOŞIl, vn, MORI, LOTURl DI 
;V ANZARE: 25.000: casă la colţ cu jIrt. 
:vălie S obiecte h1 cartea fund, !'a.po!t' 
25.000: casă. la colţ cu prfivălioe 3 obi .. !! 
!n cartea fund. raport,- 20.000: 'l!!l' 
modernă, bun ra.port. - 16.000: Ltn~ 
Lugoj 240 jugh. "U, castel in6tala~_ 
10,000: vilă &P<'tI Muret. I aparta~1 
luxoase. - 10.000: 7 apartamentle r..,. 
care parchetnte, baie, grădieii m~, '" 
port bun. - 8000: ocntru vilă. in oolt Iij 
viran, moară ţărănească cu va1ţun '!'ti. 
'U..mă. - 700: mooră ţărăr.ea.sc.ă e~ ,.;. 
ţuri, reg. bună. - 7000: ~.bsoJut centr: 
casă renovată, 4, 3. 2 cam. şi baie 2~ 
mici, 500 It. p. grădină, venit b~ .. 
6000: circ. teren dublu, 6 apart. marl _ 
5500: 1 cam., bai.e" 1 jugh. vie la Pccir-
gori.a.. halta acceleratului. 

Vâ.nd 2'ilnic 16--30 litri le.pte bun. T~ 
fon 17·87 Arad, 

. Se caută urgent lucrător croitor,.pentru ~ 
căţi ma!'!, plătit foarte bine. Infol'fftlţi! 
1& Reclama. Arad, Eminescu 4, 

----------------------~ 
~ ~. - ... ~ .. lV',L ;;- i) .... 

E !W!!ZE!!&f Z:::. __ !SP-! J=i 

T 

Incepe leteria nouă .. Plan nou! Lunar Il singuri 
tragere independentă ... Preferati Colectura milionarilor 

GHEORGHE STĂNOIU 
Suct1~91a. And In Edifi~ial Tte6trului. Provincia prjn ma.odat 

Pr$llozulul : ~ Lei 500.- 171 Lei 2000. 

- , -Cinema FORUM Arad 
III -Telefon! 20-10.. 

AZIl 
Magnifica reali1.are cmematograftel CIlrtl Infăti~m o tUi·hunU.oara problemă 
.. vietti sociale de a'li ,i a eăsnieiHor mode'1'De, . . 

Intre·părinţi 
CU: Willy Fritsch, Gusti Hllber li Jutta Freyhe 

Repr. Ia orala 3,' 5, 1 şi 9 fix 
2 • --• 

t OI~50 T:R:~ Azi! 
. OI _: ...... ~ ' .... ,_.-.~~_ ..... J!!f''''-•. e....v 
~. O realizăre fascinantă cu bogăţie şi elegantă 

CONACU~ FERICIRII 
".'-".6 

DeoA ore de Te.eUe 

CU Harry Liedtke, KaBthe Haack şi Hannelore Schrotb 
Repr. 3. 5, , ,,9,' .JlJBNAL NOU 

Cinema ROY AL Arad Str. Alexandri t. 
• .. 

Repr.: la orele 8, 5. 1 I}i 9 fix I 

Azi! 

HHIQWLt 

IIiG ..... lHAIMDf.""" 

tJluw 
~,~~&~ TVSO 

• 
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~ILNIC DE , O A , E 5 I PEtlTRU TOT I 
w 

II.PIN rABTE<\ DLUI 1><. VIO'OOR 
uJACU. secretar general al A&ocia
~o.germane filiala Banat, primim 

le : Faţă de unele 8VOIluri do 

~ ŞEDINŢA DE OOMITET. Darul O&
taşului a avut ieri o importantă şedinţă de 
comitet, In cadrul ciNia a'a hotărlt ordinea 
de aervieiu a doamnelor din comitet. 

EXAMENELE PARTICULARE 

'edinţii. lansate în publie, că oonducerea _ AurIVITATEA UNIVERSITARĂ. 
~i româno-germane din Timişoara Ministerul Culturii Naţionale fi al Cultelor 

fi !fI,ribuită, Asociaţia rom6.no-germană 
II O'J,Iloştinţă. publică, ci nimeni din ad"JiOe la cunottinţi; Universitatea din Cluj-

PRELIMINARE LA LICEUL O. D. LOGA 
DIN TIMIŞOAR.I\. Euntenele particulare 
preliminare ti de eLferenţă la liceul C. D. 
Loga din Timişoara. vor începe in a.iua de 
6 Iunie 1944. 

_ EXAMENELE DE ADMITERE IN 
CL.I\SA 1. ŞI 5. LA LICEUL lOGA. Exa
Menele de a.d:m4tere in el. 1. şi 6. la liceul 
C. D. Loga din Timişoara., vor incepe in ri-.18 
de 2 Iunie a. c la. orele 7,30 lJIi ~e vor ţine 
la IÎ'Ceul Ind~irial din T·imişoara, Piaţa 
Huniade. Inserierile !e file la li~eul LogR 

in ~ilele de 81 Mai fi 1 Iuni~ &. e. 

.. Sibiu. ~ ... ·t autor; ... ~ar- """ .... iaterulul· pen-
'.cătorii ei, deci niei preşedintele. 1l.1Cl ,,_... - ............. . 
• al tru a putea ţine unele examene chiar la 

~ t . ţii, nici secretarul general stâ.rşitul lunei Mai şi Iunie crt. Astfel de 
iIIl. ; ?ei nu sunt retrlbuiţ~' cu ~iCi o 8U· e .... mene ţ1n' ti şi Universitatea din 18";-
cet .. 5Ilb nid un titlu, ci îşi m&plinesc aer· ~.,.. 

Nlt/t lor impus de imperativul supe- A~ba lrllia, in cUl"8ul lunei Iunie en. Până 
t..... ~ mtereselor de stat, in mod gratuit. Ia. 1 Iunie crt., dnd incepe vacanţa legală, 

Universităţile pot deasemenea să-şi eonti· 
': ~ (l()NDlŢIILE PENTRU EXAt~- ue întreaga lor activitate in afară de curruri 
$ DE ADMITERE in clasa I-a la Li· şi ocuparea catedrelor şi conferinţelor prin 

_ PRFmD REFUGIATI SE VOR IN
TOAI«JE LA PAROHlILE LOR. Se pune 
in vedere preoţilor refugiaţi din judeţele 
Fălei'j, Tighina şi Lăpuşna, care se găsesc 
pe teritoriul Eparhiei ori. rom. a Timişoril, 
3ă se prezinte la notariatele satelor, lUlde 

~ It < J,lilitar "Ştefan cel Mare". Timişoara, concurs. 
~licate in Monitor..ll Oficial Nr. 104 

.alai 1943, Decizia Mini.sterială Nr. 516 
3 Mai 194.3. Data exa.menului se va. fixa 
'ot Orice informaţii la sediul liee'llui 
~en Sylva Nr. 2. Timişoara. 21M - . lCÎl'!I oi INSPECTII. D. director al CamereI 

eflill: .: le Timişoara, dr. Ion Martin & ins: 
b !fl< .i.\t Duminecă. oomuna Salchinez Şi 
le Il 'comuna Hodoni. La Satehine20 a ţi
. DI 'o euvântare cu titlul "Datoria plugari
I pri.. !Il momentele de faţi". 

: _ SFINŢDtE DE CAPELA. Dumjn~<:ă, 
'11\1 l!aiu crt. a a.vut loc in comuna Giarmata

An~ ,,Ib&rlont". sfinţirea. c.a.pelei ort. rom. 
li _ afinţirei a foat să.vâ.rşit de către 1. 
!l~iI C. Sa dr. Patrichie Ţiuera, asistat de 

b. parohiei Filip Doboş, pr. Ştefan 

t,'" Il ~i dia.con T. Mihailovici. 

It, II.! • DONAŢIE PENTRU CATEDRALA. 
,~. dt'. Lirviu Gabor, a donat pentru fondul 
I ft!. • 1 eat .... - l' rt T" 

t 
~cţle a C<.U a el o • tom, Ullll-

en 1': d 1 200 000 '"'-- .• 2 .: !\, suma e ~ . . Lr.m, ca Şl Cei-
~.; intelectuali timişoreni a inţeles nece-

l .. . , 
;, lea de a se termina a.cest monument .r4: '~.actonie din capitala Banatuk.u. 

-COBUL CATEDRAL, va. da răapururu
lit'olrgioe de Sf. Rumlll tn 8lllMdouă I 
e la biserica. din Tim:.if;'!oa.ra~Iosefin. 

'. coriŞ~i . ca.~ "? afli in localitate 
I rugaU sa la nea"parat parte 18 repe
extraordinară de 8â.mbă.tă 3 Iunie, 

:~1S-20. 

! ~ ŞEDIN'fE[,E DE EDUOAŢIE EX-

I 

I ~ŞCOLARĂ SE TIN DmIINECA. Ins
tol'ulljColar al judeţJlui Timîş-Torontal 
unică: InceI>lrtd cu 1 Iunie, şadinţele 

. educaţia. extra.,eolară se vor ţine Du-
dimineata in loc de Sâmbătă dupi 

'. Broşurile CU noua organizare fi ac- , 
::atea tineret-Jlui pe timipul vaca.nţei se 
. Il!. direcţiunile /}Coalelor primare, Co

tele şi comandantii le vor cere spre 
E studiate dela directori. 

.. D. MINISTRU I. C. PETRESCU VA 
A ŞCOLILE DIN JUDETUL TUUŞ-

BONTAL. Dl ministru I. C. Petre8CU 

~lecat in inspecţie pentru a se convin· 
de ~lul <cum s'au organizat fi nu se 

.' munea de război. CU această oea1ăe 
" V'izita şi yll'leţul Tim.iJ}.Torontal t;i 
ne indoim că va pleca. mulţumit după 
ti \>izi tit. 

-CUM SE VA FACE EXECUTAREA 
, R DE JUDECATA. Executarea 

"illor de judecati şi a sentinţelor date 
~r& unor asemenea cărţi, se face con

reguJ.elor de procedură civilă. In co
de urbane, de comisarii de pbliţie sau 
i'lrtărei, taxele cuvenite aoostara rimâ
. însă. in sarcina părţii. care a recurs 
iiciul lor. In comunele rurale, de însuşi 
.:toruI de pace, de portăreii tribuna
.'~ \Il Circumscripţia căruia se află j'.lde
.~ sau de portă.reii numiţi sau reparU-
pa lângă acea jjudecătol'le, precum fi 

, grefierii sau impiegaţii judecătorilor de-
I ,. de ' 
I .: ministrul justiţiei, după prop'.Ille-
r ,~acută de primul preţ!edi.nte al tribuna. 
I ::J l'eapeetiv. 

~ INSpEC'fII ADMlNJSTRATIVE. D. 
. on. Ciuppe inspector general adminis-

1 .!. se află in in~ţie administrativa la 

": nELA OFICIUL DE PLASARE. u. 
de Plasare din Timiş~ str. Eu

,de ~voya 11, se car~tă 30 de mă.ceI8.l'Î. 
A , ~~ ae 'for prezenta la a.ce.st oficiu In 
_ '""'"1 dimineaţă. Intre orele 9--12'. 

- EXAMENEI.E DE CORIGENTA AT~ 
ELEVILOR DE LICEU DIN CL. VII, IN
CORPORABIL1. Ministerul Culturii Na
ţionale a dispus ca elevii corigenţi de clasa 
VTI-a dela liooele comerciale, ineorporahiU 
in cursul aceetui an, să. poată tl'ee:e exame
nul de corigenţă odată cu elevii corigenţi de 
el. VID-a, şi tn aceleaşi eondiţii. In conse
cinţă, elevii interesati se vor inscrie prin 
direcţiile licee-lor comerciale din oraşul 5a"J 

regiunea unde se g~e8e. iar cei din Bueu
«!şti, la liceul ,.Reg&e Mihai I'~. 

- TERMENUL PF~NTRU INSC.RIE
RILE LA EXAMENELE DE BAC.ALAU
RF...AT DIN SESQlNEA IUNIE. Direeţiu. 
nea liceului C. Diaconovici Loga din Timi
",ara, aduce la cunoştinţă candidaţilor 1& 
examenul de ba.~lanreat, că Inscrierile ţ>ro
vizol"ii pentru sesiunea. Iunie 1944, se fac 
numai p3nă Sâmbătă, S Iunie 1944. 

.. sunt incuartiruiţi pentru a lua informa
tiuni cu 1privire la intoarcerea In parohiile 
unde ausenvit inainte de re1hgiu. Iar preo
ţii repartizati la diferite pa~hii in mod 
provizoriu se vor prezenta la Consiliul E
parhial din Timişoara, pentru a primi dis
poziţiuni, 

- EXAMENELE DE ADMITERE LA 
NOTRE DAME-IOSEF'IN. Examenele de 
lldmdtere in clasele 1 fi V. la liceul Notre 
Dame din Timişoa.ra. ineep Sâmbătă 3 Iunie 
ora 8 dimineaţa. Candidaţii vor adu~e cu ei, 
pe lângă ~ extruul dE! botez, extrasul 
de DlI.Ştere, bul~tinul de revaceinare, eerti
fi-catul de naţionalitate al, părinţilor ti 
certificatul şcolar al r.utimei clase, 

FAPTE DIVERSE 

Şef de gari trimis in judecată pentru crima de luare de mită 
Ca:binetul 3 iMtrueţie a diSpUS~ prin 

ordoua.nţă definitivă. trimiterea In ju. 
decata tribunalului a inculpatului Ioan 
Popescu, de 36 ani, şeful gării din C<>" 
muna Tomnatic, care a fost ~sit vino· 
vat pentru două cazuri ale crimei de lu
are de mită comisă. în dauna. lezaţllor 
Wite CarOl şi Reny Anton, pentru un 
ca.z al Mlictului de abu1; de putere, ~o
mis !n dauna le!t8tei "CcNperativa Pr0-
ducătorilor Tomnatic" fi în fine, pentrn 
un caz al deljctnlui de profit prin eroa
re, comis in dauna lezatulut RaciO\l' Wi· 
tiam. 

Amintitul $~f de ~rl PlOloat8. pe 10-
tuttl'lrii din Tomnatio de elte ori ~ 
tia awau nevnje de vallo~ne l'entru a-ei 
transporta mărfurile vindute ht diferiţi 
furnizori din alte l'ef!iuni ale Urii ~ 
oe"E'rile lor nu E'!rnU 'Drimite decit daei 
seflllnÎ de e-ars i se nădea. ba.~i~ pe 
eaTe fi pretindea întdKJeauna. 
HOAŢA. INAINTATA PARCHETULUI 

Ana Petcu. eomereiantă din Ploeşti, 
8. fost arestati de po1iţi~ şi ina.intat6 
parCJhetului pentru delictul de furt. In· 
culpata, care a. dormit într'o noapte, la 
hotelul "Bana.tC

' din Timişoara. dimi· 
neta., la plecare, a furat, un ~af, o 
faţă de plapomă şi dolli feţe de perină. 
Lucrurile furate s'au găsit in bagajele 
ei. Parchetul a p~o in libertate pân.ă 
la judecarea procesului. 

ABOMINABJLUL ASASINAT DIN 
COMUNA OHESINT 

CabinetUl 2 instrucţie a arestat pe fe. 
meea PeI'Rida Demetrescu din comuna 
Chesinţi, pentru erim& de asasina.t. 
Persida Demetreseu ,i~& asasinat fiul 
vitreg, ll'bUme Nicolae Demetr€JfICu, de 

16 &ni, tiindu.} CU un topor, ca. să-i mOi}

tenească partea de avere. ÂliaSiD&tul a 
. fost comis în ,'l.iua de Crăciun 8. a.nu1Ul 
1943. Persida Demetre:wu, după comite
rea monstruoasei sale fapte, a ciopiirţit 
oadavrul tn bucă.ţi fi l-a ars in cu.ptor, 
ca să nU ră.mână ni-ei cea mai mici urA 
mă. Câteva. bucăţi, din me<mbre ,i pi" 
cioart- rămase nearse, le-a tngrope.t in
tr' o grămadă de gunoi din grădină, care 
insi au rost descoperite abia Luni dimi
neaţa, 29 Mai 1944. 

Bărba.tul ei ,i tatăl copilului dispărut 
fără urmă, nu a ştiut nimic • 

Cereetirile COl1tinuă. ou BAic!uitllte 1& 
oabinetul 2 instrucţie. ~ , . 

AOOIDENT MORTAL 
Avră.muţ Iou din eomu.na Giroc, .. 

căzut din căruţ.ă. şi s'a ales eU fractura 
ambelor pioioare. Ioan Avri.muţ, a fOBt 
internat imediat în spitalul de ohi~ 
gie "Dr. Câ.ndel'l." din localitate, ~, 
după câteva zile a mUl'it, din cauza. he
moragiei puternice. 

Accidentul a fost provocat de faptul, 
că, caii dela căruţă s'au speriat şi în fu' 
gă, au răsturnat oăruţa într'un ,anţ 

AMENDA'J1 PENTRU CĂ AU VAN_ 
DlJT LAPTE F~nl1CAT 

Serviciul sanitar al municipiului a 
amedat pe Popov Zezdanca, Ioan Brb· 
zei~ Maria Yurgu şi Micu Ticula dîn 00-
muna Sinmihajul Româ,n pentru că. au 
vândut lapte falsifica.t. Ameozile apli
cate variază. dela. 2.000 până. la 4.000 
lei. Deasemeni a fost amendat cu 5.000 
lei şi comerciantul Ştefan Marah, din str. 
str. Ştefan cel Mare, 55, pentru că a pus 
în vanzare untură alterată . 

SURSA ELEGANŢEI 

DOMNIŢA 
------- Modă pentru Dame ------
Timlfoara J., Palatul Palace. Tel. 63-'JS. Geg. Com. S04I94t. 

eferi dllJtiDlft sale cJieo!e1e : 
Stofa1\?J fine Ciorapi din mătasă Daturală. 
Imprim6arl lavabi,1e PQŞete albe ti colorate din piele 
Mătăsuri imprim.te Cordoane ti bijuterii de vară 
FouIare şi baticQri Mânuşi din piele li croehetate 
Lingerie ti batisf..fl Costume de hi-e: lâDă, Jnătasl fi bumbac 

CUMP A.R.UiD LA ACEST MAGAZIN AVETI CERTITUDINEA CELEI MAl 
BUNE CALlTAŢI ŞI A EXCLUSIVTTĂŢD , MODELELOR. BEMAJEM 

CIORAPI IN 24 ORE I 2058 

- PllliSTAREA MliNCU INDIVIDUA· 
LE ŞI OBŞTEŞTI ESTE OBLlGATQRll~ 
Bw::ureşti, 31 Mai S. p. P. transmite: Mo
nitor.JJ. Oficial publică. un decret lege re
feritor la procedura ~ obemare la. presta. 
rea muncii obligatorie, individuală şi ob
ştească. Toh locuitorii ţării intre 15--57 ani 
de ambele sel(e, care nu au ruei o activitate; 
pot ti chemaţi, la mu~ă. individuala sau 
nt>ttească, în baza. art. de lege 125 din 13 
Mai, 1941. potrivit pregitir.ti şi situaţiunei. 
Cei chemaţi &"1 dreptul de a fi plătiţi cu 
excepţia celor care au un salar de stat, ck! 
judeţ, comună 11&" particular. Nerespecta. 
rea acestui ordin se va pedepsi cu inchi· 
IiOare, dela 6 luni la 1 an. Pe lângă preşe
dinţia. Consili ul'U de miniştri s' a consti. 
tuit O comisie disciJ?lina.râ Pentru toate 
procesele publke, care se vor judeca in le· 
gitură cu toate infracţiunile disciplinare la 
prezenta lege. 

- DEORl.'T.LEGE PENTRU REGLE
MENTAREA MUNOn OBŞTEŞTI. Bucu· 
~ti, 31 Mai S. p. P. tra.nsmiw: Preşiden. 
ţia ConmlkJJui de miniştri publică un De
cret-Lege pentru reglementarea procedurii 
de chemare la prestarea millncij obligatorie 
lndividuală şi obşte8SCă, care '36 va aplica 
firă Intirziere. Membrii CorpulUi didaetw 
şi preoţii pot fi cheMaţi la mun<:ă indivi. 
duală saU ·obşteMCă tn spocial in serviciul 
aaistenţei sociale şi ocrotirii &ini.straţilor. 
Femeile căsătonte care sunt nevoite să se 
00'J.p& de menaj, nu vor fi chemate mai. mult 
de tr.ej, dIe pe lună şi !Ii zile, dacă vor presta 
2-3 ore pe zi. 

- TRAIAN IOVĂNAŞIU CITAT PI 
NAŢIUNE. B\Ulureşti, 31 Mai S. p. P. 
tl'a.nIimi1e: Traian Iovăna.şiu din comuna 
Nădla.c, jud, Arad. & luat pentru îngrijire 
8 copu 8ăracl. evacuaţ.i din Bucureşti pen~ 
tr.'l tot timpul cât va dura războiul, Pentru 
această faptă, d. Mareşa! Antonescu Con. 
d\reătorul StatulUi RoIXllAn, a dispus să fie 
citat ca exemplu pe Na.ţt'.lJl('l. 

- LICEUL PIAltIST DIN TllIIŞO.>\ltA 
va ţine examenul de admitere in el. 1. In 
Internatul Piarist, 1, Str. Veneţia NI'. 6. 
et, lI. tn ziua de 2 Ir.mie, Vineri, orele a 
dimineaţ ... Tot ln Internatul Piarist va R,'"reB • 

loc examenul de admi~re in cI. V., Ince. 
pând cu ziua. de 3 Iunie SâmbătA orele 8 
dim. Prezentarea se fa~e zilnic la dit"ec
ţiune. 

~ CONFF..:RI1"-i'J'Ă LA. LECTOR.o\TUL 
GERMAN. Miercuri, 3!t Mai ora 19,15 ~t 
are loc " conterinţi la Lectoratul GermaIl 
eu titlul: "Der Sturz WaUensteins und der" 
Siegeslauf, Gwrta.v Adolf". 

- EXCURSIE COLECTIVĂ ORGANl. 
ZATĂ DE TURING CLUBUL ROMANIE) 
Turing Clubul RomAniei secţia Bănat~Ret&o 
Jatul de sub conducerea dhli Gh. Repede. 
organ·izează prima sa eX'CUrsie colectivă de 
Rusalf1 In 4 ~ 5 Jr.mie, in imprejurimile Băi .. 
lor Herculane, V'b:itându-se in prima zi 
"Inălţimea CiorieP' şi "Grota" C"l a}\uri. 
"milţi.mea. Elisabeta" şi "Izvorul EHsabe
ta", lal' la coborlr;e .. Inălţimea Regală'·, 

"Izvorul Dr. Munk" .,Coronini" şi "Drăgă
Uni". A douA zi .,Crucea albă" şi vârful 
"Domogled"(ll06 m altitudine) C".t cobo
!1re prin "Sgiul Proluului". Plecarea din 
Tîmişoe.ra In .. Juni.e ora 7.20; din Lugoj 
ora 9.14:, din Caransebe4 ora 10,58, tren 
pe1'BOIlal. Retur din Băile Herculane in 5 
IU1li~ ora 115 tren pe1'ţSOnal. 

.. ~._ .... ~ •••••• -••• -.-•• 4i: 

!,*l\fA.TIE 
'l'lib~ 1. Sf~C!f: 1. Tf'I. t 34-" 
Iar. Of. &ee. -. Hr. S30/10.713rn 13M, 
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La Nord de laşi actiuni de luptă 
. v CEA DINTAI CONDA~INARE intensa MOARTE PRONUNŢATĂ DETR mal 

L te vi.lente pe Iroatul din "aUa. I"rupele itaUen., cari tUfllA 'a Netl.no .'a. dl.ti •• t. 
. alt .od d •• llebit. la.iatare. tr.pel.r lap •• eze 

t' BUCUREşn 31 (Rad.r) CelDaRd.meDtal d., <'Apeteate 
S,tut)tiQ. le(J.",tu,ci.ftJ~ al Armatei HemAa. e.m •• !eA ea s.aa de 30 Ma. ; La Ni.tru 
_~"i&2 _. = J.ferier ,i in Oa •• rabja mlj,ee.e niDt e __ portaat de sem-

- .eltt oalat.. La Bord tte la,. aeţ "R. lo("ale tae lUplă mal intensA 
B e r Lin, 31 (Rador). - Cel·cu.rite mi: . ' '", . 

litare competeMe u.ecwră: cu toate ca D~uă d.'il:1 briţan ce au inlercat să patrundil.ln S\Siemul 
nu sa scJwnbat caracteruL caLm aL stwa- . ae .~~rare german la NOIG eh: Aprlua 

NALUL SPECIAL DIN ROMA 
ROMA, 31, tEp). Prezidat de g~ . 

lui Ortonat tribunalul special dela~. • 
a pronunţat cea dintru eondamnll'e . 
moarte împotriva preşedintelui Uni" . 
Farmaceutice italiene Alberto Cop{\:: 
Acuzatul a plasat prin burSa neagră 
ti ~a~titiţi de zahăr destinat]lent 
fabrICile farmaceutice. Coacuzatii săi 
primi~ pedepse de închisoare pinâ la 
de anL ţiei generaLe de pe frontul de Rasant, 

totUŞl acţiuniLe de şoc Şl ~e recu.noaş~e
re al-e sov~eteLor in deosebt ta Ntstru.L m
lerior S'au mmuLţit în decursu.L zlLet de 
I1zi considerabiL. Toate atacuTtLe au. j08~ 
Însa respmse. Aceeaş soartă" au avut şt 
ncercanLe de inaintare angajate ctLsLa
le forţe sovtetlce în sectoruL Vttebsk. 
4ct~vitatea sovietciă în extremuL Nord a 
fost mai vie şi scopuL evident al. acesto~ 
~Hpte a fost o recunoaştere mat arrtp!a 
in spatde liniilor germane. 1~ spn)Ulul 
,ctwncl tor srwieticti au pas tn ltmcţtU~ 
~e' mai multe bnteni greLe precum ŞI 
tvi.aţia lor. Artilcria a tras aproape 
l3.0Da jocuri, iul' a.:vimmde de. atac so
(;Letice au ataca" po~itiile l1Wl~tt~t: 
germane, In sfcir~it injanter~a somettca 
, pornit ta asalt,. insă armele, at~to~~t,e 
iermane au nimtctt apro~pe tn wt7 egt
me unităţHe inamice, cm:t numa~ toarte 
puţine au scapat. astrd. ,~t aceasta t.n~er
care a dat greş. ActtV~tatea amaţte~ de 
2moe{e părţi a fost destul de Vte şt avwa-

BERLIN, 31. (Rador) - Despre luptele 
din Italia de Sud se comunică, că situaţia 
de iel'i a fost caracterizată de o schimbare 
de direcţie a ata-euritor aliate cari 8.".1. fost 
indz'eptate in deosebi contra aripei de vest, 
<1 trupelor germane la CO:1$Lt :\f~diteranei 

Aici aliaî.ii au pol'llit la [,.t;Je duprt o foarte 
vehementă pregătire a. a,i .. an"lor de luptă. 
prima dată 811 intrat In rH'!i'Jnc 2 divi;ii 
britaniee cat'i au căuL1 t să ~'c' t rundă în 
~jstemuI de apărare germa'] ~:l norii. de 
Aprilia, In.ptala au fost [()~l·te in\'erşunate 

având in vedere însă, că po?jţiile de apiira-

aduce însă in al:est sector rezerve şi intă
riri noui astfel că. luptele se vot' remsufleţi. 
In &.Coot sector au fost distrJ.Se 25 carol 
blindate, iar alte 13 au ramas imobilizatf' 
pe câ.mpul de luptă. La sud-vest de Val
monta, contra-atacul german a caştigat 
din ri"O".1. teren şi după consolidarea poziţii
lor s'a rutut restabili situaţia la sud de 
acest oraş în mod complect. Ingustarea 
rătrunderilor inamice in acest scetor a 
fndepărtat de-finitiv primeidia unei amE'nin
ţărj de stra.pugere apre Valmontone ŞI 

Velletri, 

~:lWPELE JAPONEZE 'AU Des. 
LANj.'LJtT O !liOUA OFI<.;"I3H'! 

T o k i o, 31 (Radar). - Cartierul 
neral japonez, comw~ică ojicial, Că L 

pele japoneze au des~ănţutt o oJen.- , 
nouă contra armateLor l.hineze cam.,. 
te din sud-estuL ţării. In provinoa h ' 
nan s'au dat Lupte foarte cnincene, j 
ponezii ataccind oraşuL 'l'sangha la 1 
Ciung-Sing. 
(;}<;I ~ij1)O .t>ABAŞLTTIŞTI LANSAT! 
AlllliRICANl N'AU 1'1.iTl'T IMPttn 

PRESIUNEA JAPONEZA 

IneLe grele germane con~inuâ bomb~rd~
rea centrelor de aprovlzwnare {it căt
lor de comumcaţie sovietice. 

'* 
I B e.r 1 in, 31 (Radar). - Situaţia. ge
neralei ·pe jrontul din' Răsărit nu ~'C1 
schimba~. nici in ultlmele 24 ~re. AcţnL~ 
niLe de rel.;ulloaştere şi de şoc mtrcprmse 
de ambele 11ărţi m. au îHtrecut cad1'uL 
locaL In e.nrcmul nord la Istmul ~a.r~
fiei un atac mai masiv sovietic !'!pn]tmt 
de artilerie şi anmcătaare greLe a fost 
respins, Din fo.nnaţitmile d; b01~l~ar
dic-re sovietice a-'! fost dobonte mct 13 
avioane iar ina?l'l.iCu.L a pierdut alte 8 
avioane: cu. prilejul unei încercăd . d.e 
atac contra unUi convoi german. Actwt
kltea aviaţiei germane a jost şi ieri foar
te int.ensă au fost (lQ.Lca.te gările Rotlno, 
Sepetowka şi Sarny, p·feCu.~ şi concen
frări de trupe la Ostr.ow Ş1 la est de 

? l\'arl,'a. 

,l,U.i1~lA l'ARLA:;\lENTARĂ A RES· 
l'u'lti l\-.hJl(,Ati.1!;A CAMl;.t-'LAJ~Llil 

iN ELVE'JL4. 
BERNA,31. (gp). Comisia de examh 

nar.:: parlamentară a respins Marţi rtdi
carea l:allluflaJului în Elveţia. Ridicarea 
camuflajului a fost cerută de opinia pu. 
blieă elveţiană in repetate rândmi, de 
tand intensitatea vio1ării cotidiene a te
ritoriului elvetian a cauzat pagube mai 
mari. Comisiunea a dat aceia,ş motivare, 
Care a servit, pentru introducerea ca: 
mul'lajului in Elveţia, adi(:'ă faptul ca 
oraşele l'Jminate servesc inamicului de 
indicatDri tie drl1m. In ac~laş timp gu. 
vernul elveţian a hotărât în mod IOOgatW' 
tn privinţa introdu-cerii diverselor ~ 1 

de alarme aeriană. 
:.~ ......... ~ ....... -... -..... -..,J 

. PARASTAS PENTRU CEl .. E 1680 
vlCu"n.; ALE BOMBARDAMENTU· 

LUI DELA BUCUREŞTI 
BUCUREŞTI, 31. (Prin telefon,) -

Pentru cele 1680 victime ale atacurJbr 
anglo-americane asupra oraşului Bucu
re~ti, cari zac intr'o groapă comună din· 
tr'un cimitir bucureştean, s'a slujit un 
parastas. După ce s...: borul de 14 preoti a 
terminat ceremonia 1 ,;::igi::la~:;;, d. dr. 
Andronescu, primarul Capit.'.!ci o. infit" 
rat asasinatul oamenilor P<''}i::.:i ~"! 1.1'j"ll

dtori şi a exprimat populaţiei mulţu
mirile sale şi recunoştinţa sa. La sfârşit 
It Andronescu a exclamat : "kcel popor ,a învinge, care ştie să sufere şi să lupte 

t fn onoare". . 

re germane sunt eşalonate in ad:i.ndme 
t.rupelor anglo-amefi,ane le-a r<.'l1şit n·llI'~i 

o rătrundere mică in poz~ţiile înaintate din 
cari ariergărl:il~ g-ermane s'au r('tras. Oric~ 
In~rc&re de stră.pun<::"ere in dir('cţia nord
vest a QRt gres şi al'<ltii au sufl"rit pierderi 
fearte inseml1at~, Comandamentul aliat 

Mai dt'-part~. la sud, lupte tnverŞUltat~ 

,,'a-l dat la C~!lran() unde comandamentul 
german. spre a cruţa forţele. a ordonat tru
pelor retra~eTea," astf1>J că linia de apărare 
gerMană Il fost f;x~ti imediat la nord de 
s('!"\t fll"l'I!;'I. A,'ând in vedere pl'e2'ătirile ina
micului Se pot aştepta şi aei lupte no>ui, 

Pu~ernice lupte ari2ne deasupra Germaniei de Sud Si Centrale 

Tokio, 31 (Rador). - Agenţia Do, 
anunţă: Comandamentul forţelor 
ricane din Pacific a lansat acum 2' 
tămâni în localitatea Mitchina 2000 
raşutişti, sperand că aceştia vor reu~ 
zdrobească rezistenţa apărătorilor jl 
nezi mai puţini la numar, desconges 
nând astfel presiunea japoneză asu 
sectorului Hukau şi inlesnind în a : 

B~rlin, 31. (Rador) _ A "la1ia anglo- prikjul reintoaroorei lor. S'a constatat ei timp incercările aliaţilor de a eli 
ame'icnnă. a Î>lttl'prjns ~i ~(arti (~. fornlSl' elanul tl-e atac al formatiwulQl' aliate a lICă· drumul de aprovizionare ce duce 
ţiuni putemiMl de bombrtrdierc. şi ~'('OriR zut in raport cU zilele premergătoare. Ciungking şi care este actualmente b' 
\anăturilor o ÎJIC'!4rslullf' aS1lpra Ge' man;.f'Î S'a c.ollt,tatat de a.ltfel ~ Luni avlaHa cat de forţele japoneze. Calculul a"' 

centrale şi d~ ~\1d. S'au d!!t lupt~ ro:<!.r1.e inamici a piel'dut asupra Germaniei şi te- ţilor a dat însă greş deoarece jumaU' 
,'iok'ont.e a"'lprft M.!\<ih·ului 1farh. d"A'<np"'ta ritoriu1ui de VP>-.. t în total 112 9.Yioane din efectivelor paraşutiştilor, care COt 
AlpUO"l şi În .Ya1ea Elhei. t·ormll!Îl1nn,. ina- cari 78 cnpatru motoare, din forţe britanice, o brigadă amen' 
mic., au avut pl~r()('r.' fC1lrlf' mari ,1 Mi şi elemente alese ale diviziei 30 a ar 

T I ·t 1" . I t W 1 Nettual1 s'au ~ist'lns I·n mo A d~ose"l·t tei lui Ciangkaişek, a fost distrusă in rupe ela lene cart up a a ~ u. LI .. U ma luptelor cu japonezii. Restul un: 

RADIO ROMA A TRANSMIS A8EARĂ RlGO", CARE LUPTĂ· PE FRONTUL 
UN' ELOGIU AL MAREŞALuLUI KES- DELA l'-I'ETI'UNO. S'AU Dl~;TINS IN 
SEL.RING. LA ADRESA NOUILOR 'fRU- MOD DEOSEBIT, . 

ţii se află, din cauza totalei lipse 
aprovizionare şi a atacurilor neconw, 
japoneze in situaţie disperată, 

AMl!<RIGANll SE SUSTRM~ DEL.! 
AR!\IA.TA 

ROMA, 31. (RADOR) - POS1'JlL DE 1 DEOSEBI DIN "BATALIONUL. BARBA-

PE FASCISTE IT ALIENE CARI, IN . . '. . Lisabona. 31 (Rador). - Se an 
i n <.;f oU aţi a din Washington, conform constatări' Pierderile bandelor lui Tite 

poliţiei secrete, că în acest an cu SI 
BELGRAD 31. (Rador) - Bandele l"..u 

Tito au sufe;lt in Croaţia de vest iarăşi I 
pierdeti foarte grele. in iuptele ,rallcene 
din ultimele zile au pierdut peste 400 
morţi şi o bogata pradă de război dep<lzite I 
de arme şi muniţii precum şi 4 spital-e eom-
ploct înzestrate. 

Intre morţii bandelor din "lltimul timp se 
află şi un conducător de brigadă I}i 2 con-

dUCă.tofi de batalioane. . sută mai mulţi 'cetăţenii americani s 
Interogatoriul luat de cOmandamentul sustras ordinelor de chemare la ~ 

german medicului bandelor dr. Proscauer , decât in perioada corespunzătoare 
căzut in capti,vita!e, a evi~enţi~t iudai~- lui trecut. Acest fapt este o dovadă 
rea bandelor. ŞI mal ale~ a paturel. condu. ca: 1 tantă atâta moravurilor publice p 
toar~ ~1şev1ce. Dupa declarapa .~estUI şi a sentimentelor micului burghez 
me<hc. mtl'egul l'~!;:: _.:.... al t"'01"'. 1 or eate. rican, care nu vrea să se ducă în răzoo 
evreu t lui Roosevelt, deoarece spiritul şi 

~. .. acestui războiu, îi este lui necunoscul 
....... _ ................................ IlO ......... .-........................... _. 

La Nord de laşi, a fost străpuns un pliler'tic sistem de poziţii sovletl' 
. . .. .'. In Italia. bătălia continuă cu ,ÎnverşunarE:; . 

.BERLIN', 31, Dela. cartierul general al 
Fiilll'erulw, lOa1t111 f!OI11liIUlwmmt al fur" 
telor armate comunh:ă: 

In marginea de sud şi sud-est a mun
tilo~ Alba.no ~j eri au eşuat din 0011 du
pă lupte îndarjite toate încenă,rile de 
stri.pungere ale inamicului date eu pu
ternicelmităţi de infanteria şi tam·uri. 

In regiunea Lanuvio au fost nimicite 
la acest prilej din 200 tanl'uri inamice, 
ra.rj au atacat 78 în majoritate in luptă I 
din apropiere. Caporalul Farhte din 
rompania de tancuri a. unui regiment ,le 
(t"enadierj blindate a scos din luptă din 
nl'mi,llodti apropiere eu tunul său 11 
tancuri. In munţii Lepino trupele de 
1nJmte ma.r04."3ne au pătruns in poziţiile 
,le siguranţă germane şi au ajuns !lună 
lupte grele la Carpineto. In ~torul din 
,ambele părţi dela Rosi.none, În sudoest 
:de Sora, pl"oomn şi 18. sud-vest de Alti. 
sena, trupele germane de ftC'()Jle'l'lre duri 
lupte în(lârjite şi continue au oprit ror
ţele jnl'lmlce em'ârşltilal'e ea număr. 
. Avioane ge luptă şi de bătălie de 

noaPte germane aU ataoat cu mult efect 
o'beetive din regiunea Cisterna, precum 

'şi' coloane şi poziţii de arMerie inamice in golful Finic t.1ei VILfoie de 15igUfan!& 
tiin regiuut!& aprilia. vietice. Un alt vas a fost .\'ariat. 
. O formaţiune de avioane f.orpiloare Bombardiere americane au pătruns 
germane au 5eufundat .ia bleidterană., in zi deasupra teritoriului Reichului, li 
nuaptea spre 31 )Iai din COllvoi inande pricinuit in unele ]oealită.ţj plin aru 
un vas de transport şi trei eargoboturi I de bombe incendiare şi explmllbl~ 
eu o deplasare de 23.000 tone. mau,riale şi neinsemna.te pierderi in . 

Un alt ,'as de transport. cinci m\"gobo- duriLe populatiei. 
turi precum şi un "as petrolifer cu o depl&- Forţele de apă.rare antiaeriană. 
sare tot.ală de 44.000 toM au fost .variate. mane au nimielt 42 aparate inam!!e· 

In risă;rjt, unităH de infanteri.e şi de Doptea trecută eâteva avioane brl , 
tancuri, germane sprijinite in mod excep- au a.runeat bombe asupra. unor 10t'!1t 
ţional de formatiUni de a,'ioane de bătălie Renano \le.~traliene. In lupta iRI 
germane şi român'8 au !ftrăpuns un sistem avioanelOr teroriste anglo,ameriCll~ 
de p07.iţii inamic t"ŞIllonat în adâncime lJi distins în mod deosebit o grupă de \ 
puternic f0l1ificat, aruncind mult lodiriU toare de sub ClOmanda maiorului I 
pe inamic. Terenul câştigat a fO!ţt n~ţl· tag. .1 

ntlt CI] toat~ R!"etatt"le contra-atacuri pn- . Subrnarinele germllne au s4'l!dnllt 
(:('rnÎce alE' bolşe,idlor, Avioane de ,·îlni.- '7 vase eU o deplasare de . 29.500 i 
toare 'ş.i de bătălie au nimicit dP6.~upra preenm şi opt distrugătoare şi \'SSt 
~lJi "patio 69 apallate ina-mice. 6ODvoin şi ati doborit afară de 

In noaptea ~p1'e 31 Mai ao fost bombar- sa,"'''' avionne inamic.e .. 
, Fortele navalI' ale marim'~i de rI date de puternie.e formaţiune de avioane 

00 lupti gemtalle nodurile ferovial'e dela 
Kazatin şi Fastov" 

A"ioane de luptă ~m&n~ au seufunda.t 

german€'. 9rtile:ria antill~~;qnl I ~ 
nel de r\'Thnfo ~j a· ml\ri~~i ('(llllI'''', 
all1 n lmicit în IUDa Mai, 202 a"WoIdt 
mice. 

Societatea Natională de Edltu~ă ~ Arte Grafiee ,.Dacia Traiană" T-imi,oaN 1. Bul. Regele Mihai l. Nr 4 'n,.....-·r. su'> ~r 52'1488'1943 la Reg. Of Com Tfm:~'~~ 
..,. .. de redactie resporul8bU: DOJrU.N GBOZDAN'. ~~ti. \, 31 Ma1u 1~ 
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