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Întâlnire Între D. Roosevelt-Ch'urchill-Stalin

Cei ce vor răspândi panică prin false alarme vor fi pedepsiti cu moartea. Intentiile Sovietefor in Barcani
S. P. P. TRANSMITI<;: PRf;SA
OOME.'VTEAZA PE
Jitua.(:la. po. elJ:1.c...
ti
LARG VIZIT,\
DE STAT AL MINISTERULUI AFACERI.
BUCUREŞTI,

ENGLEZĂ

SUllS)<Xm)<~TAImLUI

••

-,~-

-=~-

tJ totdeauna, în capitala Elveţiei, Se
( ) acoraă intereS onestiunilor ae 0(-

gawza1'e pentr'U după l'azuui, Ar fi eroare imă dacă s'ar crede că ECVeţtenii au
1;.n 8p~rit utopIC că fac oaz de orice
proiect şi ae orioe idee cu prwiTe la organizarea lumii ·în vAitor. DimpotriVă)
pnporu,l eLVeţIan a1'e un spirit foartt!
realist §i supune critici~ cele mai Severe
twte imţiativele Şi toate planurile.
A§u a făcUi şi Jace cu Planul Beveridge §i tOL astfel se manifestă faţă de
organizaţia UNRRA (Asociaţia N~ţiu"
nilor penm.t Reconstrucţie). PraeJul e
oferit de declaraţiile făcute ziari,ştilor
ieri (Joi), la Cairo de ditre d. H crbert
Lehman preşedintele UNRRA-ei. Se §tie
că aceSta e de mai multiţ m'eme în capi~
tal.a Egiptului cu scopul de a "coor~ol1a(~
(Ictivitatea organizaţiei, Ce o preztdeaza
hr sectorul Mediteranei.
In declaraţiile făcute, d. H erbert
I~ekman a precizat că, între altele, ur·
măreşte să pună la mtnct cu autorităţi:
le militare, "ajutoa-rele ce ar urma sa
fie d,ate populaţiilor CiVile când ele vor
fi elibe7'ote(c.
..
.
Cercurile competente dtn Berna reft"
h'au în special afirmaţia că di.'wuţiile
atltde la Cairo ar putea da rezultate btl~
ne "dacă guvernul britanic dă ap7'obarea sa'( şi că în acest caz "UN RttA va
putea trece la realizări chiar în cursul
lunii vWoare« (adică Mai). Reprezentanţii UNRRA-ei ar urma să însoţească
(,ulorifăţile militare il1 cursul operaţii·
kff.
.
Aprovizionările ar trebui) cel puţm la

~

incep'ut~ să le furnizeze tot armata. .
Se observă însă la Berna că declaraţi 1 -

le d-lui Lehman nu sunt destul de CU"
nu da~
amănunte asupra cantităţii de provizii
de ca.re ar dispune UN RRA în eventua.litatea că ea ar trece la realiZări pe teren.

prinzătoare şi că mai ales ele

..

In legăl'Ură cu Italia~ dar nu Cea de
~ţ~ 8ud, ci ae nord~ se comen~a în chip loar·
'D . t~ V"U sentinţa anunţata JOi de taulio
.

. Roma prin care un grup de Ofiţeri supe~. ri~i ~m armata .ttahană .printre care Se
mai mulţ, generali. au JOSt con~
la moarte de Tdbuna.ul special
din ~formo, :pe 11I.ot'ivul ca au ]âcut pal'te
am baj,dete teroriste care UI măreau nieJ' t"icirea personalităţilor guvernamenlak. Din,re cei conaamnaţi, opt au fost
kiil ereCutaţl Miercuri Alţi Cinci ofiţeri,
cii printre care şi un general Ş! doi locotelut, r.enft-colonei~ a·u fost condamnaţi la in'f chis oare.
.
,

c{lă §t

~~ amni1.ţi

a~!

•

LOR KXTERNE AL STATID..OR UNITE, DANDU-I D},.'OSEBITĂ IMPORTANTA.
SI<':: CRimE CA ESTE I~UNENTA o ~~OUA INTALNIRE L'.'TRE ROOSEVELT,
CHUUCHILL ŞI STALIN. PJ~NTRU A SE PUNE DE ACORD ASUPRA PROBLEMELOR DE APARARE A Dl'.:lUOCRA'J'IEI.
SUBS}:CRETARUL DE STAT AL STATELOR UNITE NU AR FI STRAIN DE
ACEASTA

CONI!'.t~mNTA.

S. P. p. transmite: prima-I mente de a ·închide prăvălii le sau de a as.
l unde mărfurile.
1 nI general al Capitalei a' dat un comunIcat
.~ntravenienţii vor fi deferiţi justiţiei
j?rin care ill:erzice comereianţilor de alimihtare.

o~ele

S. p. p. transmite:

Eri

12 a av.~t loc la Prefectura ~oIiţi~i
Capitalei comemorarea personalulUl polI-

ţienesc

1

mort cu ocazia bombardamentului

din ziua din 4 Aprilie,

.!

. . . f '...

(..ei ce vor răspândi panieă~ prin false 8'arm~
ped~ps.iti

vor li

BUCURI'.:ŞT.t,
S. P. P. TRANSMITE:
..\RT{t.;Oi,VL 6 lHN ORHONAN'ţA. Nr. 14
A COl\fANDAIUI<::!'\'fULUI MILITAR AL
CAPIT.\.L~I ARI~
UR.UATORUL CUPRINS:

Mari schimburi de

mărfuri

B u cur e Ş t Î) 10. S. P. P. ~nsmite: Din A.nl{ara se anunţă că paria.mentnl turc a aprobat acordul comercial
inelle-iat de guvern Cu un consorţiu german de produse chimice.

cu moartea

. CEI CE VOR RASPANDI
RANDUUlLE POPULAŢIEI

PANICĂ

IN
PRIN FEL

DE FEL DE FALSE ALARl\1E

SE VOR

PEDEPSI CU MOARTEA.

intre Germania

şi

pan-arab
Bu<'ure5ti, 10. -

S. p. P. transmite:
din Cairo tratativele
preliminare dintre ţările arabe sunt pe
sfârsite si in curând se va convoca \ln.
conires p.an-arab pentru a studia dacă
este cazul să se înfiinţeze Un bloc al ţări
lcr arabt!.
Potrivit unei

ştiri

-

dominioane~or

britan 'ce

n u eu r e Ş t i~ 10. - S. P. P. transmite: Corespondentul diploll1l1tic al zia~
r<1lui 'lunes anunţă. că în cUl'ând Va a"e-~

lac la Londra o c.onferinţă a pr~dintilol'
de <'{l!llsHiu ai dominioanelor britanice.
Conferinţa va fi destul de importanică,.
Ea va avea ('a s<:op staiJilil'ca principillol
romune ale politicei domillioanelor.

Noul proectde buget alAngUel
Bucurc!3ti~ 10. S. P. p. transmite~
Din Londra se află că imediat după vaf'dnţa de Paşti. adică la 25 Aprilie, gu.
"ernul britaniC va prezenta Camerei C0munelor proectul de buget pe nvul un fi·

\

Noul guvern al Jranutul

Turcia

AMSTERDAM

In baza acestui acord T'urcia va primi

o Importantă cantitate de ,yAntebri", un

produs chimic care inlocu~te chinilla în
tom baterea m..·l1arici, iar Germania. va
primi Oi}iu turcesc.

Ag~nţia

Reutcr

Munţă

<'in Teheran că IÎoul preşedinte al consiliului de miniştri al Iranului dl Mohamed
Sayd a prezenta: eri şah:llui şi parlamen~ului membrii guvernulUi nou. Preşedinte.
ie consilirl1ui şi-a păstrat portofoliu! mi.
nisterului de externe.

............--..-................... .................
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Răspuns
D.IIJă

ce

Catnpanlel de

zilele I)rt..>OOdelile îndârjit&
11- 0.l."'<>.UA.Ja. u ................ a u~::.;.)U~ut 1"6 ~~
tie t"i!>l~t"nt pe .ttat tie iUiJlll prm presă şi
Ul

l'HWlI iJI'Om.;ld.â ':aJ.jij;,lÎti;l"U şi

Uel'unerca

o:;.tire:
J.lUpd. ee uc.a a!]a 7.J.Sa po\aJâ. amiuală
de a. ne parasI au...J'1i ş.i il ne lil)! armata
(1.l.St-Ol tHHjot,·.,tce COU0l'lLOare s'a tl't..'Cut
la at:U tie cunoscuta !ji zadarnica amelIJu)-llre ta annata. ru~;Jc nu se va opri pâ.-aii. la eX\;l'l'lilmar('a tJ<u'pe(or noastre.
După ce in tme tot atât de amer.ninţă.
tor si zadarnic din sursă oficiaiă sovi€ti.
(:ă.
cu asentimentul adversarilor JlO.şh{ din Apus s'a precizat asupra capitu·
llirii noostre, că este o chestiune Iăsa,ă
in sarcina armatei l'o~ii. dt>ei o op('rapu·
ne de resort exclusiv militar;
De astă dată de dincolo de ocean un
o'<gan adver 5ar de întinsă publicitate, int~'un articol intitulat .,Dilema României" !'t'Îa la 6 Aprilie aeeiaşi absurdă
problemă. e capitulării. asodindu-şi efor~
tul Ia campania de defăimare a oştirii
noastre, intreprinsă de adverSarii noştri
d{' pe continent.
Apredind int.eresat, în dispreţul reali·
tătii momentul psihologic pe care-l marclwazii. ultimele două. oomba.rdamente
aerwne asupra teritoriului nosfa.u - mo~': cnt psihologic care departe de a ne clă.
tina. n(>·a definivat unitatea de sirnţiro
rumâ:n'''as{'.ă, - acel organ adversar de
publicitate serie:
.,Romftnia a. de\'1'nit primul loc de in~it1nire J)t'ntru armatelE> aeriene ale po~
a~'.uuv~·

ue i:..1(,re u.. a\'a

nQ~tră.

si

Cercul de izolare în j1!TU.l lrlandei a
fOlt
.,.; mai mu,lt. E Ceeace Se
111.1
b strâns .Y'
o 8erva cu interes aici. Direcţia generală a paştelor a anun.ţat dealtfel că
~10l ~ErviciuZ telefonic pentru public între
I M~rea. Britanic Şi toate regiunile statu!In Ezre vor fi întrerupte imediat.
:d" ~ceasra ar fi, după cum declara a,genţia
-d,~ '!"Uter, ,,o parte din măsurile generale
ce ~rmează (J fi luate pentru a se pre~f7tl transmiterea prin lrl<:J,nda a vreunei rHor ooridentttlf> şi armatele tf'rf"Stre ale
~ormţii vitale({, în legătură CU d.eschi- !:"sif'i" - ca să cntl.ti·/t·!!l" cu d4'Yă.ima.r.-a:
rea &eZui de al doilea front.
.,Ar--ata română În descompUnere nu

ciU

politien~se dinCapitală

mort din cauza bomberdameotului
BUCUREŞTI,

Se va convoca un congres

I~ondra va avea loc o
cnRlerintă a pre~edinţUor

BUCUREŞTI,

la

Se cre·de că \'aloarea acestui schimbi
tstc de dnci milioane lire turceşti.
'

l .. a

Se interzice comerciantilor din Bucuresti să ascundă mărfurile

Comemorare-a personalulUi

epatt., ••

M3FTL

defăimare

})oate salva naţiunea de a plăti p~ţul înw-eg pentru o asucia!-ie care a adus ruina
şi moartea tuturor participanţilor" - ca
~ jllcll{'e cu atu'wa}ilUlea absurdă - pe
('are o sp..uoera eroica noaStră iuptâ:
;,Nu exîsta nici ceA mai mică îndoială. că
,"olllânla. doreşte să. capitu1elle aproape în
orice C\lIudiţiuni"..
Şi de a(,~asl1ă dală., încercarea de defăUnal'e, departe de a ne atinge, se întoarce cu brutalitatea eli care a. fost concepută. împotriva. defăimătorilor.
Din Însă.'jÎ tabăra delă.iruătorilor, 'Un
post de radio mn Apus la 5 Aprilie. în
emisiunea dela orel& 18, rOOlliIloşlea,.:
f,AtaeurHe at'riene împouh'a României
sunt oportune acum când ROMA.."\/lA NU
DA NICI UN SEJlIN CĂ AR VREA SA
IESE DIN AUAN'fELE EI ŞI DE(;~
i.>lN RĂSBOI".
" Aoola.'ji post de radi-o adversar, tot in
I.iua de 5 Aprilie~ în emisiunea dela orele
19, adaugă: "In cazul eventualelor eveui~
mt>n1le ce s'ar pr~ În Balca.ni, nu
est-e exclus să-i vedem Pe rom&ni luptând
llpotriva armatei roşii. Germalllii au adus
în România numeroase trupe şi În speeial puternioo formaţiuni aeriene pentru
a apăra teritoriul RomâlDiei, ial' în sectorul de Sud a frontului se dau lupte din ce
in ee nmi aprige".
"Pe te-ritoriul românesc forţele Mare~a.1l!lui Koniev dau una din bătăliile ce-re
mai c1'âneene di'IJ cursul ofensivei soviett:-e adaugă la ri.ndul ei din MOSCOVa, o
a.genţie de presA în ziua de 6 Aprilie, confirmând ri.spttusn' pe care prin erâncena
încle1jtare de pălântul cotropit, il dă

mândra noastră
"

armată

acelora
-- ~
..

_~.~~

a

s\~u'iâ in oiJra:t oicusa oalHuu<t.i'U.
~i raslJunsllt 3,oeS'.l de Jwa<)~.. ul'avură
româllea.sca aJ'e in el ceva UUl :t;:U1&anit UÎ

urmelor care se a~cut Cu teurH1talea !;tI
azi ca totdeauna l;t~utl"U H'Vta de z.dg~ui
re a nih'alei dUl .b<isărit.
.,Punerea in linie, ÎHCllfil!Uată de suet.eS 8 fOl'maţmuuor rOil«lll(şti pe cw'Sul
mijlociu al h'utlilui ln1l,iedidt. iUaintarea
jnantioului spre \est'J - )'e(:uuoaşj;6
1:10egios ÎIl comentariul din 5 Aprilie prin
cu"â.ntul său autorizat, generalul Dittmar:
"La 6 Aprilie illfiltra!iuni inamice pă._,
tJ'lunse b sectorul sud J ijia au io... t lidli~
dat(', o localitate a fost cură1ită dt' inamic, iar unităţ.ile sovietice rămase tăiate
de grOSlt1 trllpclor sunt În C'Ul'S de nimicf~
re prin acjiun'('a unei mari m:it:\;i de ca,..
valerie l"Omână în ('.ojabor~lre Cu formaţiuni germane".
t~Ou prilejul atacului aerian a.supra Bucureştiu1ui.din cele 44 avioane illamice 33
ml fO~t dnborite de aviaţ.ia de viÎ;nă1;.oare
româlleascl afirmă el(Jgios agenţia
germană de ştiri.
Este a'(~l"Sta răSOUflSul pe care oştirea
noastră ÎI trimite din vâlvă taia de foc a

frontului aeelora cari din apropiere de
noi sau dÎtn dt'nărtare ne vorbE'sc de capi.
tul~re în faţa evtropitoriJor din Răsărit;
Fiindcft brnvii no-;tl'f os~~i de azi sunt
rOl)iii at'.{'!ora t>aN' 8('1llm 27 de ani. pe
aet'lt"ia~i nl:>iul'i alt' MoJd~vf'i. răm5.neau
imuni şi d?nl {'fi fafa primejdiei roJ~vice
În dlPvenirl", stăvilind-o a.tnnei, ~a acum
rrin aet>la<;;i imunitate şi d:i.!'Zf'Jnif'. I"ptilm n(' ,·iaţ.ă şi pe moarte s'o stăvllÎll\

astăzi.
.

~

,

....
Psc'.t

Mlerenrl, 12 Aprllie 1944:.

IlAel"
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Străduinte
Din C'cle lJlAi veebi timpuri

pentru pace În decursul istoriei

Şi până

în

. . . noastre. ră.sboiul. ~ con tinuat să

il
: I

I

• tma din prob1e.mele de eea mai mare
-=tualitate, mteresantă in sine, tocIuUi
prin fap'kW că du~ în mod inevitabil .a
dIIuă concluzii diametral opuse; 131NBLE ti R.1.Ul.
Firă a intra in amănunte şi detalii,
mă voiu rESUma IL prez.enta uri scurt ist.Grie al afocţăriloc ~i încercărilor Ce au
fast duse în decurSul i:Storîei pentru
rnliza.rea pJ'8.Ctică a. păcii fi a bunei inţelegeri dintre oameni.
a aJllichitate s'a. pre'!onizat constitu1.re& u.nei. ID.Oll.arhii universale.
Aeeata este sistemul monarhie al pă~
cii, realizat puţin de Asirieni, BabiloneIIi, Medo-Perşi, Macedoneni, Greci ~i
Roma.n.i.
.
:\
.,Mai înainte, Egiptenii sub' Ra.maee
al li-lea Şi Eliţii sub Ha'tusil al il-lea"
cf.utau sa în.liture răsboiul incheind
convenţii în acest sens, La Romani ;;i
GTeei, găsim .,Federatio AntifiCltionoruIB'" din vechea Ela-dă.'"
Filosafii evului mediU, militează. pentru un stat UDoiversal şi creştin, sin-gurul
capabil de a. realiza "pax terrena.··. iar
Petrus de Bosco în "De recuperatione,
Terrae Sancte" propune federalizarea
statelor ereştine sub numele de "Repu- l'

I

bliea. Crlsti8.D1I.".

.

In 1460 G. Podiebrad, regele Bo~miei,

scopuri paCifiste, având ca întemeietor
pa 'farul Alexa.ndru 1.
"Către finea seoolu:ui al XIX-lea, tu
anul 1898, 24 Augu~t, Ţarul Nicolae
alll-lea al Rusiei propUllea dcsarmarea
generali şi stabilirea. păcii uniVersale.
Acstei propuneri Se datoresC conifeI"inţele dela Haga d:n 1898 şi 1917, eare nu
~.u avut alt rezultat decât că au reglernentat mboiul terestru şi maritim,
s;tuaţia. riniţilor. morţilor, PI"izonietilor, precum Şi situaţia. neutri lor.
Inceputu~ secolulUi al XX-lea .se ~~racterizeaza prin imperalismul Şl ml..htarismul universal, care au dus la marele răsboiu mondial.
Imediat după răsboiul mondial a luat
fiinţă L!ga Naţiunilor, care .se conducea dupa un statut de 26 artlcole, tU"mirind aplanarea conflictelor interna~
ţionale pe cale paşnică,
,
In urrnărlrea acestui scop, LIga Naţiunilor depunea toate sforţările, pentru
s. nu se mai putea da naştere la. măce·
luri care ar putea duce la distrugerea
totali a întregei omeniri, mai ales că in
urma răsboiului mondial în loc să se
ajun:g-ă la o reslabilire complectă a achi·
librului social mondial, acest echilibru a
fost sdrundnat din toate încheeturile
sale.
Pentru O compleClă biruinţă se cerea
din partea acestei societăţ~ o mai strân·
să cola.borare cu Biserica. pentru a nu
aVea a;;e:aş sfârşit pe care l-au avut
1Nate încercările de aC""..8t fel. Şi nu este
o exa.gerare, pentrucă "Numai ou HIis'
tos Liga Naţiunilor VI! avea viaţă, iar
c:...că va lucra fără El, ea va trebui.să

I

Formarea. noului spirit, schimbarea
Qa.menilor din t'gOişti în -.ltrujşti, din înclinat,.i spre satisfacerea poftelol" trupeşti, în luptători împotriva acestora, in?{·straţi cu spirit do jertfă şi abregaţie,
ca unele ee priVeSC intC1iorul om.ului,
ttcestea trebue să fie preocupările Celor
ce doresc o pacificare li. omenirii.
Cu toate aCestea Biserica a trecut la
realizări pe teren, lăsând laoparte toa.te deosE'biri:e dogmatice, pentru .. putea
contribui efectiV la realizarea păCii.
Teologul Ehrenberg. făcând o dare de
seamă asunr& confer:ntei dela St<lck·
!lolm din 1925, apunea U;tre altele, reIatlV la rolul Bisericii in pacificarea ome"
lIirii: "Ea a întins puntea între prăpas
ţii fără fund; ea a. împreuna: ceeace în
aparenţă era. ou neputinţă. de lmpreunat;
ea a lăsat laoparte toate controversele
d<.gmatice ~i a scris de.asup!a. porţii din
Stockholm: Aic':' nu dIscutam. Aici Iu-

criun."
Acelaş concurs neprecupeţit l-a. dat
Biserica şi în anul 192(} prin congresul
biseriCeSC dela Geneva. apoi în anul
1927 prin congresul mondial dela Lausaune, iar în ultimul timp prin congre~ul Lambeth din 1930, ţinut la Londra,
care pe lângi chestiunile pur re:igioase,
a discutat problema răsboiului ~i a pă-

rh."

Insuccesul porneşte deaeolo că s'a nepropunea confederaţia staldor creştin..: \
glijat tocmai punctul cel mai esenţial şi
cu un congres peJm;u;,ent şi un tribunal, !
anume, că, deasupra temeliilor juridice
laI' Sully, millistrullui .tiellric aJ..IV -lea.. a.
ale păcii, trebuie să dăinUiască necondiMat in u.noa. sa un p.\lect foarte inteţionat izvorul justiţiei civile oo.l'e~i l~a
reea.nt. intitulat ,,t'I&.I.1U: }tlare". El 00mora:ă şi care dăinuie până acolo unde
pa.rţea. iureaga. 1!.u.opa. in Iti "Republijustiţia civilă nu poate pătrunde singuques tres chretiertnes" care ar putea moară."
ră.
_
a
forma o uni unt! conou::>ă de un eon.siliu
Aşa s'a şi întâmplat cu această. Ligă a
Fără observarea a.ceStei legi, bazele pe
general Şi 6ooli,siLe ri ",
,
Naţ:unilor, de tristă memOrie, ai cărei
care le poate ereia justiţia civilă sunt
ldeia unui slat un. versal, in sensul membrii au uitat că orice ideie sublimă şubrede.
UJIIei. comunit8.\l ::superioare .. OO1pUSa. din Ce Se ridică până la înălţimea unei con. CheStiunea păcii lumii e o chestiune
state l1bere. a fost susţinuti cu multă CEpţii de Viaţă., trebue să sfârşescă în
morală.
Cla.Tita te , mai ales de teolegW portughez religie.
"Dar pentru aceasta e neVOie, ea,
Liga Naţiunilor, tndepărtând pe Hris' inainte de peirea zavistlei dintre naţiuni
Franc:sco SuareZ şi de renumitul filosof
german, de pe timpuri, Cri,l:."tian Wolff. tos din mijlocul ei şi l~sându-se prinsă ~i state, si piară aceea dintre Biserici."
Aaevaratii mtemeietori şi populariz a - Şl antrenată de Fracmasonerie, s'a desGEORGE RADU
to~'i a_ h:o;ofiei pacifiste au fOlSt însă, fiinţat de~a sine.
Sa-înt l~lerre şi ~rnal1uel Kant. Primul
îl! proecmi s..u "l:'rojet pour rendre la
l'a.x perpetuelle :ntre le~ potentats
ci h;uropc", apărut In 1713, Iar secundul
Învăţători, ţinut
Timişoara
prin lucrarea sa "Zum ewigen Frieden"
La ~coaia normală din Timi'ljOara, co- .3 11; Guleran Mircea 8,05, Stăniş
apărută în 1796.
.
Trei sunl ideile care se desprInd din misia formată din dnii: InsI', General T. Glleorghe 8,00. Te~iu Pavel 8,00,
filosofia lor şi care au rămas pâ.nă as- Vâjdea, preşed5.nte, Şt. P~trescu, At.
1'onţ Theodor 8,00, Bugarski Vlada. 7,97,
tăzi elementele esenţiale ale oricărei
Popa, L. Anţllă, Gh. Pascaru Şi Gh. BuSablici Du~an 7,97, Ciplea Mihai 7,94,
preocupări paCifiste: ideia de organizare
zulic.ă, membrii, având de secretar pe G.
,deia de abitraj şi ideia internaţională.
Ursulescu, şi-a termina~ lucrările refe- 3ăd.escu Moise 7,83, Cohutnie 7,83,
.,Proe<:.ctul de orga.n.i.zare al abatelui ritor la examenul de capacitate pentru Paşti Vasile '7,8ţ, Orha Vasile 7,77, Togi
Gheorghe 7,61, Mengher Cornel 7,56,
Sa~nt Pierre prevedea o federalizare a
ubţinerea diplomei de invăţător. S'au
tuturor slate:or Europei (pe atunci 24) 11t ezentat 36 candidaţi reuşind eu toţii, Pup Gheorg·J.e 7,55, Bulzan Teodor 7,50,
care să aibă drept organ un consiliu fe- ch.'pă cum unnează: Jucu Gheorghe cu Secan Traian 7,44, Ciupagea Ion 7,38,
deral Şi un tribunal permanent de arbi- media 9,72, Poto/Jeanu et;in 9,33, Barbu Luţă. Dumitru 7,27, Popescu I. Nicolae
Ioan 9,16, Iezdici Dav:rl 9,16, Topală Iu- 7,16, Schadi IO.!',if 7,16, Bolocan Dra.goş
tra.j."
Acest proect a. rămas însă fără liu 9,16, Sima Stelian 8.61, Nem~ Sabin 1.00, Ionescu Â., Ioan 7,00, mmia D. Ia8.50, Raichici Gruia 8,4.4, Hosu Octa- rob 7,00, Mu~r.n Vaf'iJe 7,00, Silaghi
niciun ecou.
In proectul său de pace perpetui, fi· via.n 8,38, Avram Ion 8,22 Pop Aurel Alexalldru 7,00:
h,Eloful din Konigsber6 spunea între altfie: "Nu se va considera btUl niciun tra.~at de pace în care se va rezerva, taci.t,
legătură
apărarea pasivă
ir. dispOZiţiile Ce le cuprinde, mater1a
Se aduce la cunoştiinţa publicului ci, fugia in cazul că e surprinsă in anumiunui nou răsboiu".
cu ocazia aiarmelor aeriene date recent, .Ie puncte ale oraJlulUi.
,
El propunea, în vederea atingerii sc0- s'a. constatat că. populaţia surprinsă. pe
Comandantul bubwnei Apărării Papului paciLcirii, o desarmare treptată, străzi în momentw dărli alarmei, s'a re- s;Ye ,dimpreună Cu Secţia M. O. N. T. a
căci, spunea el "trupele regulate - adifugiat prin ganguri şi pe ,su·b porţi, pen- P)·imă.L ieI Municipiului 'l'inli~oara, vor
că. armate:e permanente - trebue să. fie
tru a .se proteja. Astfel, într'un g.a.n'6' al tduce la. cunoştimţa publicului, prin zia't:csfiinţate cu timpul".
unui imobil din Piaţa LibertăţiI, s'au rele locale şi schem~ a.fişate la localurile
Kant, a mai propus în aceeaşi lucrare adunat peste 25D persoane cari. adăo- pub:ice ~i in locurile mai frequentate,
gaţi la. locatarii lui, ridicau numărul
tranşeele adăpoSt cele mai apropiate de
că, "nu trebue să cOnaractezi d11.torii na.ocupanţilor
la
ce
lpuţin
350-400
per2nuniite
porţluni de străzi din or~ în
ţ:ona.le în afară, spre a sprijini intereseiC'&lle.
care Se poate refugia publicul surprins
le stai ului".
Acest mijloc de adă.poslire arată o to- de alarma aerieană sau atacuri aeriene,
Prin aCele contractări de datorii. în
tală
necunoaştere a efectelor bombardaToate instituţiunile publice şi particudara, pEntru sprijinul intereselor statumentelor
aeriene,
căci,
in
cazul
amintit,
kre
unde accesul publicului este mare,
!u;,Kant a inţeles oriCe angajamente ale
e-a
suficient
ca
numai
o
bombă
să
caAiă
precum
~i localurile publice ca: Teatrul
!tatului, in fară, adică in politica sa expe &eest imobil, pentru. a produce rava~ Naţional ~i Opera, Cinematografe, Resternă, care ar putea creea o stare de
gii înspăimântătoare.
taurante, etc., vor afişa public scheme
răsbOiU.
Spre a. evita pierderi grele - SJ;la ctUn eu tranşeele cele mai apropiate unde să
"Kant, considera organizarea inter- s'a. intimplat în alte oraşe bombardate se poată refugia publicul care ar putea
naţională a statelor culte, ca, Cea mai ma- _ popu1aţia surprinsă pe străzi in mo- il surprins în momentul dărLi alarmei, în
!le pr~b:e~ă a. uma.nit.~ţH:"~
.
mentul dării alarmei, e rugat a se re- l()calurlle şi instituţiile respective.
, ~~ taI'ZIU. au luat funţă ~ Angha, 90- fugiI. in tranşeele adăpost cele mai Aceste inStituţii au Şi obligaţiunea de a
c.etă.ţl pent~ ~~e care .actlV&u.pentru apropiate şi nu prin gangun sau in orienta publicul spre ele.
trll'onarea pacII 'Il orgaolZa.Tea el.
curţile imobilelor.
Se atrage atenţiunea populaţiei că, cel
..Congresele de pace dela BruXelles
Pentru aceasta, Se ia urmAtoarele mai mic adăpost in pământ, ocupat la
0848), PariS (1849),
Frankfurt n l M u r i : , . timp, fereşte de suflul gazelor şi de
(0850) şi alte congreSe. se datoresc a.ctiPopulaţ~a care circulă in o:aş va re~ efeetele dărâmăturilor produse de ex\'ltăţii a,:,('st~,r 30cietăţi 6," De asemecilnoaşte - pe parcursul drumului !J;ozj, efede, cari dau cpJ mai mare proI

Rezultatul examenului de capacitate
pentru
la
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:t~.ela a.dă.OO$t ÎD...ca.ri să_~ P:Oa~_1:.e_:.._ c;ţp.t_ d~t~!1i l,i.!.iU i1;

volanf.

UndfVI 'a pftUeti" ..
Undeva la periferia oro..,-uJui. intr'o

Cl.trciumă unde vin muncitorii din port
eâ~şi înece necazu.l sau să-si exalte mi-

cile lucruri la un pahar d..fJ ţuică, c4ttta
i'itr'o noapte un aeardeon.
~rau. atat 45 pur• .sunetele aceWa §i
atat de apropl'iat vorbeau Bufletului
carltrastând izbitor CU atmOSfera iltJB~
'} rinsă parcă din cărţile Zui Gorki.
~ Me8~ia noastră de gazetari tle poarta pa.ş~i pretutindeni.
Şi '~ lumea strălucitoare, da,. plină
de artifioiu ti Zua,'Utui exuberant, ,. 'ti lumea,unde frunţile sunt mai puţin senine
şi zam betul mai puţin străl1lcitar. E totuy o Zume reală pe care am îndrăgit-o.

Uneori ne ducem .,ă descoperim ineditul !}i 81Izaţionalul. Alteori ca să Otnortm în nOi nostalgia unui alt od~ont. unei
alte lumi pe care o purtăm în 8Uflete 1t.
noastre ca pe o făgăduinţă. Şi de t:ele
mai multe ari, alergăm În neştire atunOi,
t,ând întâmplar,e<a această divinitatI
oarbc"i·, destramă ceva din visurile 1Was.
tTe din veşnicele noastre n~ii.
Căci nimeni nu ştie mai bine ca noi
să-şi c7ădească iluzii, să se hrănească cu
ele, să le dăruiască ca pe un joc de 41'.
tificii, cal'e de Cele mai multe ori ne ard
81tfletul, ni-l chinuesc până la 8UpliCiu1
până la lacrimi.
MIA MAIUAN JALEŞ
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Poşta re'fugiaţilor

as
Toţi membrii Corpului didactio diA j ..
deţul Tighina pot căpăta informaţiu,ni dt
serviciu, La. ŞcoaLa. primară de stat Nr. Si
ain Timişoara. în fiecare zi între ~
11-13! d~la Inspectorul RColar de eiro.
~cnPFe.

Ca-J:t

.

•

părinţii şi fraţii

de care m'8lIJl _
Numele tatălui meu . .
Gheorghe Nichifor. Cei ce ştiu unde aei aN.
să-mi scrie: Ana Nich.\.1'or. Căminul <le rett
I\"r. 4: Timişoara.
părţit în Cernăuţi.

Puşcăşelu

•

Mircea care se at1ă la Şooelt
de Submgineri Electro~Meca.ni.ci, St.raa. a
Aug.-.1st Nr. 1 Timişoara, roagă pe toţi actJ
~l\re ştiu sau cunosc wesa părinţilor (Dar
lnitru Puşcă.şelu) refUfiia.ţi. din &>toşa.Di
să-i oomUJlice adrea.
.~

Preo: Traian MerchelJ retug'iat din lb
covina, roagă pirin1J.i şi rudele să. cotnWlicl
unde sunt. Adresa (F'reidorf) jud. ~
str. H. Nr. 64.

•

Cine ştie despre fa.mi1ia mea refugiati
cHn Hotin com. B~ 8Oţia, fetiţa li t
soră cu numele Dobreţsohi Ema, Dobreţd
::"'ubob şi Dobreţschi Ose:n.ia, să anunţe pe
soţul Dobreţschi Nicolae. Piciniscă (Băilr
rlerculane). la. Grecu Ghiţi agent agricol'

•

Elisabeta Ciobota.ro

soră

infirmieri

I

Spitalul Central din Saraca" refugiat! ~.
Spitalul de S:at din Ora.viţa, jud. ~
:munţă. pe logodnicul săr.1 Truşcă Anasta.sll
6in Re<g, 8 Grăniceri din Chişinău, ea.n
fost în ultimul timp la compania 8~a gri
nÎ<:eri. armament greu tn satul Varvaren.4
Ji'loreşti, jud. Soroca. el O poate ~
"ldresa de mai sus.

Lingerie şi Cit,lrapi
pentru dame
in ma", asortiment la

,

"L UIZE"
. -"ropr.: KISS I.UIZA
nAsc. Valko

se

remaiază

.

ciorapi

TimIşoara IV. Pf.a Drăgă1ina Nr. 4,

Inr. Of. Reg, Corn. Nr. 346/1078~194t
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Intră-m
S
8.<\rJI .ămâna Patimilor
simlirl'a şi
....,cIbaI
inclft:ati de ideia, că fără păH__ ... exati "viere.
in planul

'&a[. S.

I

----------------------------------------

I

...

G;~~~~'2r;ţI""!
~~~".q,i~ ;~:'I"'~!~~"~:'~I "~;~r4 trlJBt~!'â"nI
~~·u./iij~~L~WI 1."llfÎlj.~1,i... ~1tQi.i.~tt"j)·J,.~'îUi W."Ii~ U &-HIJ oi>'ii. . .
Orav],ţei

acnrd'ă

La caprttu l Celor 7 Km. ai
in
. :lI.;jl()( lL unIIi ('ddrU de natură săJbatecii,
. !Şl d~CQ zlld0 de azi pe maine o ş.coalli
Atit
din
t.ehnlcii. industrială do ~,ţi 8. ciirpi nece,.. al ră.scumpări.rti, câ.t; şi în' planul mk ~'l,.t~' w!:,·jV un:I::,liw ,rc'~U!1oscut;i şi care ~
.. aIemer al vieţU no&atre omeneşti. Nu rm• ~ ~ucura el ~ P!'tVl!,;glll~ unei vitreg-ii tona.l~
. . . IilDvia în niei un sens dacă nu vom fI Uondt~Hlllile rle t~cţlC1!lare aLe acestei in.
, ' . 'i pentru ~1ilt1, pria oare ne.am stituţll rL'.::um ŞI traiul elevilDr şi pr·ofe~ moM1:oea.. Sentimentul pă.timirii este
SOnlOl'llltre"c;,e~utezidurip.eten(!uite contmaI din no~mativele perfa-tibHiti\ţll româ. .-sLltue 1.n ll Cll:vllra t apostolltt. Elovii ace.aşd. Noi a.m trăit istorioeşte prin sufe- stei ş,('r)~ m~!-'eriaşii noştri de nlâ:1ne, rec~ . eart ne-a purifiea1;. De-a apropia.t de t'Ll!aţl. dm pat LIra In:unc1toreaacă. şi ~~~
Dumnezeu, n&-a făcut ~irtuoşl şi ne-a in. r.eas~. de et',h' mal n;.ul~e on hPSlţi
ilrii lIpirital pentru ]Qptă. şi in,'klre. "ro-- cl)m?~,'t (~e_ mljL ,ac: ?lQd'!'lale, ar merita
cesal istorie aJ românilor este procesul in- O m::tl calda ŞI lell'ga ll~ţelegere,.
~
vierii din m~ri ardpnte pătlmiTi. De ~a - Dm ar:ul l~L 1 de r;and ~c:asta şcoala
lkIi Intrănl tu pătimirea tdigtoasă a lui :. fost nJut:lt[L ~tehl BO!;OV1C1 la Oravlt~
'1_
'b'Irea ce rL~.l7.n
..... ,li. !lnlferintel"
a. 1 SE' da
....
_ ea IU
~
.'" m.'ln - .(U seopnl dp
",
It CI dl'svol:are
d··
. " mal
.
AP'TAL'UANA PATIMH.OR.
eu

ia

de muncitori. Statul
35 de burse.
Pentru O bursă li})(·ră toţi fac cerere.

Progre;;elc rei!liz.ate in CI.!IÎ ZfrCe a:ni la
BoZOVlc1 şi z.ece am la OraviJa nU sunt
(' irl'l't ptoPQlţj()n~Je cu timpul dm punct
de vedere al ol'trdnizăni 11 iurestrarii CU
utilajul tehndc de a:bsnlut.ă n~sjt.ate. In
atcliere nU se 'lltili7.eazâ incă forţa moLrici, elevii lll~lând nurn:J.i manuaL Datori,ă aocstUil faPt meS('l'Ll.';lu1 de mâine se
gă.seşte în imposobilitate de a păşi cu în"'~C'de~ea ne~s0rJ. spre m~L '~ea .i'rdustrie,
f11'l prm aSOl'l.'aţle, C()OPC1·tiţl~, fle ca llngaj:) t , .
Cn:u"'m greşită icleia df~ a da ,,b<301ven·
tilor ace~tor scoli numai un l.ri?unt mic
~e mieă indu~lrie, d<.:s~illa~i sa Se lJl,;UPe
:r)ată Vi:~ţl1 numai cu c.â.-por",-,l.i..

,i

tuitoa.re, Invierea. rii ~ ~rată În peTSpectÎ\~.. :'llare! nt~ ~ ~ j,!<Cut a ceva ecat mIt! ~~
t· mf U
Joc('l. e,h.v,llentul genero(lselo r sHb\(~n
1
nJIIIJ>I,n
In o Gl'auna ea un nu
a.ş l)rIl
,';
. ·t"
f_l i .
. ,
1 rtr si a o victorie a D~ptA.tff
,.~ rn~l e , ~n aşa CJ- ne-at ŞI a~i () ~(',al'\"i
mo , 1 ~ c
•
- .
je mvaţ~imant serveŞte şi de sala de
nlânc~rt', undC' mirosurile de varză şi
PARAREA CXUCILOR Ne apărăm
.' ~~ A t I
1 _1
'
t
...
izl etOclle jtl'ăriiOŞn~t -- rosteşte l'S urOl perSISLd m to cursu ore ar <.I.(l

DE ,r.OD. B.lr: (1T.-l 0-• Dn~.r,'.r"""vu:>
~.-,. .~.,
U~CtV"'VD
IO'T C i\LltXE
~'1 • •

_~ eşti' t t

h

w

. ... c /;;::,
In lnt ervalu1sC'llt't de timp cA.t Rm con·
~
t· 1 tit U~le
" am cons t n t a t cu
~us a('eaR ,3 ns
~tudiu.
•
.
multă. s~rât1gertl de irHmă lipsurile mulQco1!la fU"ltfnnl"nza cu fi claM Sl .. tiple c:iri a-u Îmn. irrlecat rJ:d'icarea a~st('i
':l't- '. '-> - d tn-'
l ' d' • 'd' 1·"
.
r.os l,rl <iona o eta s, oua e. I'mn
R'X)1i la îhălţimea chemării riAtltru carf> a
b,:)un~
' ",'
'.
1"- 1 ' '·f
~.
l"
1'1<:"I"1<:l :>,) e evi SI rE'cvent€'aza r<>. f, ~dt..
t
" fost bfii'1t..<ttă, In _l1ceRt ooop Hm pr"""'ătit
~~
• ~J·25-· 'O·'. 't· ~
gu 1at
, I n re aCeŞ1;1a Vi) j'() sun copu
un phn de luctu, dar imprejllră.ri indepe<
.... _
' . . ' ..... .. . . . . . .
• •
. . . .- ~ . . . . . . ._ . . . . . . . . - ....... - .......................... ' .~
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Conducător în cuvintele sale că
tre români. Imaginea crucilor JoItriimoşeşti
exprimă IIEstiei şi tl1tr'lJ sint~zl duioll.·,l\
acele innltetabile tntdiţiJ de rOm&ueasci
ereştinătate. calle ne leagă DU numai de UD
h'eMlt e-brllt ~i epi'Cj Ili şi de viitorul nostru.
SPORT'
be pare 4) epot'ă de pace ,1 dreptate. A apă.
---ra cruclk, shimoşilot inseamnă. a apăra spiritualitatea românea.-''Ică. din care s'1l plă,.
mădit in variallllt' ~tt]e inepuizabile (' uit ura cea ID a iDO b i I l d i D I u·
Belgrad, 10. Pe stadionul din Belgrad, ŞOarei. Echipa română, după un joc ne10 6 - (; uit ura rom â nea s că. Viaţa
În. faţa unui public foarte numeros, a
~pus de frumos, a câştigat Cu 3--.,2, S'au
noastră rom,.'Înea.scă este viaţa crueiJnr
avut loc matchul de football dintre remar<'-At dda români portarul Lă7.ă.rea
strămo~;U>5tl. Scoat.eţi din viaţa romÂneMcă
reprezentativele Be1gradului şi a Timi- 'DU şi Bindea.
Crucea. strămoşească - şi Dimi.o nil mai
ră.mâne din ?o~ !,Ii ~in ist~r~ no~t~ă, ni- l'i
~.Qpa\ {~Q_mcu~~a 'Y1~te:ţ"~e
mic ~fant nUWe mareţ, DlIDiC obhgator.
(.un: ~ăptllnu\A.a treeu.ă
Crucea e:te temelia tuturor Întoemirilor
RipenS1B loycn;te eli. 6~2 cembia.ta PoliteebD'ea·t"ro~resul
noa'lt1'8 trecute şi Cntcea :rămâne temelia ~
Intr'o frumoasă revenire de formă, pentru Ripensia, Iar pentru Politehnica
primenirilor noastre n.ntion~]~, moraie şi
R:ipen~ia.a ?bt~nut O n,ouii. eo~cludenţi Bngariu şi, Rădulescu. .
SOClule. Ordinea C r u e 11 r Il m â n e o rv'idone - au.p-d. cea om Durninaca treIn deschIdere la "amloBlul" de mat
din ea o r g ani c il a Rom â n j e i C Il l'Ută. - împotriva ULei oombinate Poli- sus, s'a disputat tot amiCal, matchul dinSta t, e rJ 10 r ţ ă ca. S p lr j t. Cru- t.ehnica-Prc:s"I'eSu1, de data aCl~asta la tre Chinezul-CAMT şi Electrica, reve·
('~a (·'>te fl;lalitat.ea istorică a nea.mului rol-:I'oml de 5-2.
nit ptiJmilor cu scorul de 2--1, la pa.uză
ma.n~sc. Prin Crlloo am tn\it, prin cruce
Jocu1, incepui in al urS destul de pasio- 1-1.
.
,"om trăj pentru crue,C"oi lui Lsus existitm. nantă, arată un echilibru egal de foIţe,
AMANAREA CA:'\fPIONATm~TJI
Aceasta ~lOte mlu·ea splendoare a poporului marcat d~ altfel şi prin SC(JrW reprizei,
NAŢIONAL DE IX'FTE GREOO--

l\lare,alul

Echipa T.m~şo3rei aj~1J!ns cu 3:2 reprezentativa BeJgradului
'1
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Ţărănimea
oou.loIiră şl-. realizat munca in intre..
a;:inlt\ .I}.CCUUl ~i il\ rostul ei supraiutliYldua l

a
d
~

zu:cn,'11i simţire din sufletul
ţăranului nQstru. 1<;1 lucrenză. pt'ntru aproa)X"le, nu pontl'u pllLta oozealeJor fi pentru
pl'eţuri inalte. Aceste sunt consideraţiunile
roercantÎlf, dar lllh,tdeaWta secundare. El
mon('.R.IŞt-e rA fiu al obştei naţionale ,1 ca
Fiu al Patriei !'omîie. }'jind atât de indiso1nbll legat de Taril şi de pAmintul el - ţă
ranul româu rcf(>rif. totul la ea şi in primul
, ..r.nd, munC:l sa pe care el o să\'îirşrş{;e ca
C Îllcbl:tarp lui Dumnezeu. l'ăl'anuJ ne dă
şi În timl)U! at-estni războiu pilda ooa mai
fnlmoa!'lii (le devoi-a.ment Şi abnegaţiune.
EI dă tot numai pentru bucuria de Il şti că
Ţara este Întrf'ugă şi că Ţara este a lai. Il
~eraţiilor·~ se DaM:! din .1 şi se continuă
_
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TANTARlJLUJ
omului neeste veche 'ii ~tim la ee

R \NSI<'ORlll\REll.:
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ROMA~'E

trebuie să ne Apărăm. Este o blare virtute
SOCialil, ca nimeni si nu 9xagereze, CI1 toatli
rumea si respingă ,.explicaţi unile competente" şi "oompetJn~le bine informate" ale
fierariJor. cari nu au bonn) simţ şi no se
tl!'t!d obligaţi să-şi ifrân1'!'Ze mAndi.rimea de
limbă ti încHn!U'e11 - atâ,t de stupidă şi ~
'~loasă a('um - de a transforma f-inţa
l'IJl In llI"mli!lllr 'II llrMIi..uiMlJ _ intr'o Ml'- .
{heUe al~"""ă
~ •• ....
.--c>
-.a.. r
-_

CnmpioMhll nnţional de lupt~ grec-o..
r0mane individual a cărei disput.are,
C'onfonn pro-g'ramului urma. si aibă Joc
eri, Duminkă. a fost amânat, datorită
faptlllui ci ('{'hinn Reşiţ(>i nu a pntut face
dep1asare din mottve independente de

voinţ3 Sa.

' ' .'-

............... o ..... ~. . . . . . . . . . . . . . . . . .~ • • • ..-'..... -.-.....-~--~"1Ii

F APrB DlVERSE

În strada Paris 5
Sef de Q8ră trimis în judecată

Cadavru descoperit
Proprielarul imobilului din str. Paris
:'5 IcJ. ';::;chmidt Francisc a anuntat poliţia
în udă-postul cnsei aale a găsit cada.v~
ruI unUi uec;unoscut. Cercetările llU au
PUtut s\.,'l,bili i'nsă. identitatea celui mort
şi niCi imprejurarile morţii. Nu pare să.
fie vOl·ba nici d(l O crimă şi nioi de vreun
accident. Ccrcetări:le continui, j,a.r cadavl'W a fost depus la morgă. pentru autopsie.

•

(Ii

T~bdint8.

serios de a eX'lgt'ra
fantasmagorÎ('fl combinafjuni ajunge ea.
Dnrl În timpuri normale ţânţa,rul ora tran __
formnt in armi\.sar, ·aMtm imr.ginatia multi.
Jl1i('li ~ 8rm5fo;ft1' Intr'o plul'ftlitnte- neAfl...
şitl\. Zvonul d.-,'iM o calamitate. Domnul
Zvonni'i. _ un inamic al AOOletliţli ti al SIl11~tuJui omenesc. Ad€'Vărat este, că. senzaţia eatastl'ofaIă a zilelor noastre îndeamnă
, la exa~;'erări Şi panteă - dar existA !'afinIlea eriUrA. a Aatt>ritlţilor. care dă intot~nua idt'ia precisi a perioolelor. de care

1,

p.auzr~ 1--1. In repriza a doua,
Hipensit domină, reuşind să-ş~ impu"ă jocul şi mnrcând alte patru. goa..
1u-:-1 în vreme ce combinata Poli-Progl'r:s'Jl nu marehează de cât un singur
boaL
A'utorii goalurilor sunt; ~lenn ee! mai bun de pe teren - 3 şi -Covaci 2

la

român.
II

Cabinetul 2 instrucţie & trimis In judetată pe Dumitru ilie, ş('Jul gării Cenad,
pentru crima de luare de mită, IllculpafUI
~)lim~.tru llie, avea obiceiul să ceară şi să.
prirnea.seă mită prmtru orice vagon pe
Care n punea la clspoz,tţi.a oomercianţilor
de zarz.avaturi din Cenad, Sumele încasate astfel se ridlircă. după lIn calcul sumar, la· circa jumătate de milion, Inculpatul va fi judecat de Curtea de Apel din

Sinucidere

Timişoara..

Locntarli imobilului din b-dul Regele
Mfuai 1. Nr, 21 au descoperit i'n adă.Post-uol din curtea cas~i oadayrul ~trânul~
Ş,t'Cf.an .Baba u , de 52 ~ muncItor" orlb"Ula~ ~~n ~latlna-Sevţlrm, fOit ~~ ultimul
domlcIllu .l~ Cost:~mta, C~~a~rile orga.lielor .P():lţl~n{'şţl a~ sta:blltt ca Bn;beu
fi.tefan S li SInUC1~ pnn. 8tz:.a.ngu1are. SmuC':ga!ful era suţennd ~l trall~ in tni.oorie.
Paroh~t:tl a d.l3pUe mmormâ.ntarea ($.
davrn1111.
'

Hoţi

arestaţi

in flaarant delict

, Retnic neam", şi Retnic Gheorghe, ~
ţie şi bărbat, ambii de 38 ani, au fost
LJ'eiitaţi În flagrent delict de furt. IncuI.
paţii nU intrat, aiua, in prăvălia Cornel'.
ciant:ei Aurelia DcspotoVici, din str. roi..
lor dela Tisn 87, şi a.u furat o fhnelă..
Soţii Rctnic sunt evacuap din Câmpul~ng-Bucovina. Poliţia i-a inaintat par~
ehetuhli local.
,

I

E .

i l..

l\,1are asortiment

de

•

le

stilouri

(tec,mrt rezerv.are)
la

LIBRĂRIA CENTRALĂ

-

il

v()Înţă

imPied~t"

,le11h: de
me& m'au
pot traduce în fapt, SuCCbaOl'Ul.

i.

i

i

meu, d:'

&

Stere Gheorghiu venit recent dela. Bălţi ii ,
Ql'ed că n'a Va tr~ce eu IDdiferenţă pe 1.â:D. !I I
gâ el şi Va reu.'ji totuşi să. realizeze ceva. 1; .
.sunt lmpvt.riIVa cerşi:rului de subvenţii p! ;
1a diferite :l,utorit.ăţi şi nici a ingreuia bq,.
b"<'tul statului CU prevederi pentru moto&- !' i'
re c~~re COStă enorm de mult.1n vedf}rilE · . 'i
:nele ar fi un împrumut de 0CIa. trei ni,&.
.~
lhrroe La Casa Invă.ţămâ.nrului sau la ( 1 ,
Tt:stiblti0. mare cum ar fi Soc. U. D. R. ti . ~
e') .n:lsin:!e ce ~'~ instnIa, dată filind le.· ',::
~f'a c('rem, asmzl fO::trle favora.bilă., in
2-3 ani s'ar restitui împrumutul.
'.
In pr(lzt>nt există în Oraviţa câteva at&.
ti(·re ca.re dau câ..~tiguri fabuloase.
COT.dH~e
"I' Si' n gu-l·
r' au:,';
1
. ',~' de- ~.. t.ră;n·
<'. 1',
<v e c=,,: 1
~şim, de for~,.în vr~me ce eâţivE{ ro- i 1.
ma.naşlluen-'Iza]a m",..,..'eo,e
.... J,.,~_
'
. ~ . . ; " - ~ lJJ.~ SRO;UHU 1fi
C'.-lte o odăIţa în care abea ~trund 1mina:til'et·
l.'e- u
In alt:; ordin'" d 'd .
bl
~
"" el el se pune pro ema.
"c-crutăril proff'S tiI t d c sU'·
ti
c(:!, pentru in('aljlr.~ ac~st~::a r~ ~:~ui
1"·
~I:'
~rn LOr practwe, spre deose'bîrea ct>lor
d '1·
. li
ca gtmnazil si 'cee teoretiCe Există la
1~
' ; ; '
şCO[tv.:l nOastră profesori şi mai ales prof~soar(' ('Bri in de l'S de 1It-6
~
au
'-' ani n 'au
n,trat măcar o singuri dată prin a1:eliere
să Vadă. la lucru pe elevi. Datorită a,ce..
~~ui faPt raportul de inţelegere şi flpr&-

l

toR.,. ,

.!

~~:.;(>~~~:1te~~r~:r:l:t ~J~~~udiu~

nat.o~re une-i îndrumări pea'agogice ş6 te=::te1nIce,
~
Stl'1l:- tura psl'hică a eIevul'Ui w:!(>nlC oa.
re Iup:a cu nndeaua, fierăstrău1, ciooa.n,111 , !lIÎCO,vala, stnmgul Şi ajustaju'l di:fe.. :'
ntoIo\" pl€'Se de. fier .şi lemn Î.n raport Cu
ncel'a a elevulUI de liceu care se vf>lie hint' ocrat u1 d :mâine, prezentă a.':;pecte eu t{),
tul deoseblJe:, d~Ci prinei.piul pedagogie
nu p03.te sa fle Identic.
Cât pri~eţ;!e izolarea acestei şColi În
~adur~, mtn~ şi,bătută.de Dtlmr:ez~
o~Par~e de or~~ rItm al vieţii, este o adev~.r<'.tă ~~laml~te. Este absolut necesar
::::a se ga!Oeas~a soluţia potrj"ită de It fi
l~Ut<1tă. spre cent':Ul oraşului. R('alizâ,n.,
(.U-Se Ş1 ~.cest dCZlderat, putem să ~
('l~ î~c;cd.:'rf' ~ ~pre viitorul de aur al ROmamOl de mame.
w

PA.."VĂ -4.TtJNCI ELEvn FAC

EVlIlLIBRISTIOA

If'~ând la. o parte multe păcate şi au,
rerl dm tragedia acestei fOOli, se ptm~

probI~mh drumului de aCCes la acestă
ş?O~la. r~fesorii şi elevii precum şi rarii
V17.ltatO r1 cari se î'l1'Ou.metă să o cereeteze.
sunt sUiţi să străbată un drum desfun.
~t §.l o cloacă de noroi pe o dis~,antă d~
cateva sute de metri pe lângă Lacul ma'
l"€~ pr01'rl(,tntea Soc. U. D, R. ingră.jit C1J
!ln costisitor zid de piatră şi beton, iat.
pe delsupra c:m un' grilaj metalic d" toată
frumus€'ţca, Pe această pol"ţiunp d2 Jrum
nu există masină sau cărută să noo.tă
străbate, mai· ales dacă a ' ploua t < mai
:l'<1l1t. Am văzut elevi şi profesori cari se
CAţără de grilaju'l metalic şi fac ad~,răra~
. tă echilibristică pe el, pentru a nu !';"" Irn'
potmoli în noroiul d: alături.
Ar fi de dorit să se pună. capăt acestw
tabloa tragi-comic, iar soc, U. D. R. să-şi
lndeplinească obligatiuneli de a 3.sana
mocirla din fntn proprietăţii s:11(~, pie.
truind a<'t'a<;tă porţi~ne de drum, sau sâ
C'0nstruiască

un trotuar pe curp coptii
în condiţiU'oJ
mai "menesti la s~oaJă, In felul acesta
puternic:'! s'oc. U. 'D, R. ar eontrib'Ji în'
tr'o minimă mă!lură la urha,izal'{'!i unrj·
porţiuni din oraşul el de reşedintă, în
prea ima căruia se Întind vnste!t> (li do-'
mCnii.
prof. Gh. l'T~t('i
desculţi să poată ajunge

•

I

III'.
iii uR ID"'~LI·~ITAJE
tib b G 'fase li!

• loei (',tl1.ântul apare in fiecare ;/;i. Anunţuri
e prime~ la Administraţia ~iarnlui in Str.
)fără.~şti NI". 1. l'elefon Nr. 11·28.
I

I

[Ioan f/Juiciiu
AURAR
Cumpăr

ŞI

.(lângă

I

"

1

In ziua de 10 ApriHe 1944, s'a ofidat
in cadrul familiar, logodna sim'Paticei

telefoane) .

IOSIP MUZSAV

BIJUTIER

l'L\GAZL.~

aur Şi argint şi execut tot felul

... ..........

............
_

~

ARAD,

DE HAINE

VÎ8-a-vis de Teatru.

Te1.~

I.

~.

şi
şi

ARAD, Str. Eminescu Nr. 20-22

.................

~

Moldovan Iulia
şi
,

",

Mihai Martin
a~~lier

d", bijuterii

..................
ARAD,

Piaţa

Miron Cristea Nr. 8.

,,~IINHRVA"
;:::w.:.........

~!

LIBn.\RIE

A

~L\RE

---::=

P.\P1'~T.\RIE

RAD

ASORTUIENT IN ARTJCOLE

DE BIROU

ŞI

CARTI LITERARE

.......................
ARAD. Str. Y. Stroescu Nr. 13.

JI nn!N! ~!AIOR &CO,_Z!lMrPA

I

1
,1

DEBRETIN &Co. S. 1. N. C.

........................

,

1

& CO.

IA

-

.J

.

1

<

.......................
:ARAD, Strada 1. G. Dnca Nr. 5.

;~

I

FUNF..BRE

A RAD, Strada. Tribnnul Dobre Nr. 11.
Telefon : 20-94

...................

Consiliul de Patronaj al Operilor 80'
c:ale deschide in orasul Arad un
magazin ".Bu.ruiem de lC~LC((J la preţuri
E,:}; trem de reduse.
Acest magazin va funcţiona în loca1u)
c:..chiziţionat da către Consiliul de Patronaj, din Str. Eminescu No. 8. Inaugurarea sa făcut Duminecă, 9 Aprilie 1944,
orele 11 a. m. de către dnii prefect Gen.

.<0 RJ.\ "IYI\
~_ .

,

.. ,.Eid

ARAD

!.i,'r

STRADA E~lIl'I.'ESCU Nr. 10

<

..... •••• •...=~1

de Div. Sabin Pantu, preşedintele Comi- ~:.~~
~~
tetuhti de Patronaj, fiind prezent şi d.
Radu secretar general al Consiliului de
Patronaj al Operalor Sociale.
Au ~sistat tOţi şefii autorităţilor loca- ,
le. Dln partea orga.nizaţiei jud'E'ţene a
ConSiliului de Patronaj a asistat d. Sbl.
COS'tea Teodor ~eful organizării roaga·
zinului,'
,
.:'\B.\D, Strada lUoise

............................-.-.......

'~ ~

\

aODEG).\

INTREPRINDERE de ARTICOLE

Deschiderea unui magazin al Consiliului
de Patronaj la Arad

.

\

Ui:!!!!::'lJ
Nicoară

Nr.1'

_~~

INFORMAŢIUNI

~ X ZONELE Viii{;OLE DL~ JIJDE'j
'fUL '.I.1111l~<L'Ol\.Ul\'.lAL. l-'e baza De<;lZlei MinisterUlui A. gric~lt~riî Şi Dom~'
Conlor Nr. 72824 publicata ln Mon. 011'
eia! Nr. 64 dm 10 MaItie 1944, se stabibile-Se zone viticole în comunele: Baco~
va, Buziaş, Clop-odia, Herneaco"a, Izvin,
Llpova, Nlţ0hidorf, Pişchia, Rec..lş, Şell1;;
lacul-Mare, Benceeul de jos, Bcnrecul de
sels, Alioş, Buzad, Chesinţ, Fel'endia,
Fiscut, Firiteaz, Fib:ş, Giarmata, Ja;
mul,Mare, Lăţunnş, Ma::loc, Rerr.etea
Germană, Seceani, Charlota, Saco~ulMare şi 8ilagiu. Limitele acestoT zone
sunt cefe fixate de comisia de delimib,<
re jUdeţeană prin lucrările şi sehiţele
tie plan at1ate la cnml111ele respective ~i

la Camera de Agrieultură a juj~ Timiş'
Torontal.
X IMPOZITUL PE CIFRA DI<~ AFA·
CERI DUPA BRA.t~ZETURI.Potrfvit
Deciziei Ministeriale No. 461676/944. cu
bcepere dela 1 Aprilie 1944, taxa fixă
de Lei 150 stabiliti pe cap de oaie mul,
gătoare dr0pt impozit pe cifra de afar. . . . . . . . . . . . . . . .. .

d3

s.

r

~

13

o

mco:are HOSZD9dBr

a'am

....................

E.

Inreg. Cam. Corn. Fi. 10245/2176/1941.
Telefon: 27-25. - Cont la Cec 87249. _
Hepr. Gen!:raEi de ~fi:rfuri po cont propriu.
Import-Export. - Adr. telcgr. "Alcotex",
Arad, Cont-curent: Banca Arde1eană,

...

Ţ

BLĂNAR

Propr.: GERMAN CAROL

În CODnrgint

1I'''Ne!

~.~"'''~.::40~_~'''.-=-.':'~'''~_._.·~

..._._.~.. "ALeUiE!"
Iilous HubenVI ,
"',oară

in l't'p. transformări
fecţionă,rj de obiecte de aur

.-

A. T R U

:;..::.

~-_

~pedalist

fi

ARAD, Str. Eminescu 6. Telefon: 21-39

Nr. 2.

,

CeDlrala de CIOraPi

C. DODOACA

c.

ARAD- SUCURSALA: TL\nşOARA

,

,

Z-Immermann
:,.:aW::'~=ĂRIE .. I • IIftleaandru'l'

& CO.

ARAD, S'mda Mo;,.

din B'lcur€'.!J~i.

ARAD, Bulevardul Regina !\laria. 18.

&
s.

MlHĂILEBCU,

..................

15-79

1. "'EDREA
ION GARDA

~l

ABFALL

S. 1. N. C.

"SARBATORI FERICITE"

şi bijut~

CSbPIl

ALEXANDRU

<li

:::.-:.

_.:

~

de aromate şi delicatese
de 81. Paşti Onor, eHentele

aurar

domnişoarei

•• _

'r- ARAD, Strada Eminescu Nr. 15.

Prăvălie

l'tIeţianu

"Ar[C

~

4L"'#O

funcţionar

ISAI IOAN
ARAD, Strada

·IM·

PC

Prezintă şi vinde cele mai elegante modele de pardesiuri ,taileuriuri şi roohii de
dame. Calităţi superioare. VizitaH ma gaz inul fără obligaţia de a eumpăra.
Tennene< scurte de livrare 11\ comenzi.
Of. Re;. Corn. 10~6lf1042.

..................
urează

mCII~I~

prOllr. M. BELlel, ARAD, str. dr. Ioan Robn Nr. 6.

Vânzari .- Cumpărări

I Ii1alrl'ica ehlmicli mudernă. cu iusta.aţiuni,
u.z&ll stabil, clădit cameră cu. maţinărlile
ule mai :rnodc~e bea! de fabrică, birou.
aprovizionaU ,'Il. culori pentru fabricarea
ii
f);,;eăror !\7:icole chimi!:e, din muti" fa miiI
l!a: urge:tt de vânz...~ lei 2,00(1,000. In
eartierul vilelor eMit .::u 6 camere .,.i eu tot
eomfortul ti.b(;(I,OOn Ici. Casă cu 1 x 3 ca1iI1~, tol eorr.1ortul Ş.i 1 x 1 in een~ru eu
3,,500.000 lei. }Jicâlaca casă rarUculară
• I a0Uă cu 3 camere.. cu :ot CODlfcrtul
/ __ r-J:-'
1.300,XO lei, CWlă particuhră cu 2 cam,
eu grădină lD3l"e, C!!6ă noui in Pârneavt.
1,3(){).OOO lei. AgeI'tură vid. lui Albert
llaM!', str. L Petl'811 No. 3. Tel. 22-2t.
Inreg. Cam Cam. 3C3'i;1942.

rc

g=

1. N. C.

.\RGl!'l;TARIE
propr. IULIU

CSORDAŞ

INDUSTRIE DE CIORAPI

.. ...._...

ARAD, Strada
~~_.~~

Dorcbanţilor

_.~~

68.

~~._~

eeri de 5%, cuvenit pentru brânza albă
brânza, fră,
n::ântată zis~ de Mnhlfiva, se desfiinţea
za, urroand deci Ca fabricantii de
Lrweturi să achite impozitul pe' cifra
de afaceri aferent, pe bamde registru
speeial la valoarea de ci.rculaţie a brâ.n"
l.cturilor, cu eota de 12%. Sunt scutiti de
i!lata acestui impozit numai aeei cari posedă cel mult 30 oi mulgătoare sau cel
mult 5 vaci, dacă Însă au peste 30 oi mu1P
gătoare sau 5 vaci snu vor colecta lapte
şi dela alţi proprietari de oi sau vaci,
decad dela dreptul de sClltire şi vor tre.
bUi si a(>hite~mpozitul aferent pe bază
de registru 8pe('ial cU cota de 12% la pre.
ţul de com€'rdalizare a brânzei.

(zisă de Brăila) şi pentru

x COiUUi\fICATl;L MARELUI S'rA'f
l\IAJO~

YRIVll\ltl L,..\. ~rRAN:SPOlV
.rlJku:..r. r'lARI"lD'iE. In conformitate
ca Legea Nr. 482 din 26 Iulie 1943, pentru prevenirea evaziunii vasel8r, se· or.
donă: 14'oiosirea în alte scopuri decât ee..
le militare şi economice ~ vaselor sub
pavilion român, sau străin, eu port de în•
Scriere român, cât şi a vaselor străine
construite sau amenajate în România,
sunt oprite până la terminarea războiu~
lui. Persoanele, ('are vor activa sau vor
sprijini, direct sau îndirect altfel de
transporturi, Vor fi tr!mise în jude('ata
Curţilor Marţiale pentru sabotarea intereselor superioare ale apărării naţiona,
le şi siguranţa StatulUi, în timp de răzo
boi. Materialul pregătit pentru a fi folosit în alte scopuri, Va fi de drept conris~
cat ~i trecut în patrimoniul Statulţ1Î,

,
,

»GLOBUL«
S. A. R. DE TRANSPORTURI

, 1
4

I

I

.1

ARAD, Str. Episcopiei Nr. 32
TELEFON: 18-75 : 18-76

w

·1

....

REGELE = PALARlllOR

I

S. Il O R NOI U

& eo.

S. I. N. C.

........................
AR.\D, Strada

Meţianu

Nr. 1.

1

,

!

CAROL ANDRENYI:
ŞI FII S. A~
FIERĂRIE

AnAD,

• ..*-._•

.. - -_..

EN-GROS

BRAŞOV !}1 BUCtTREŞ1'j
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_ ,.DACIA" IN 6 PAGINI ZIlJI,']C.
~&~re imperativele vremii, ne... impus reslrâagerca numiirubi de pa,mi dela. B la 6 pagini .z.iln·ic. Cititorii vor
.1:1. ai apreclz4;>zc stn-tduinţele noastre de a
toneentra materialul. Colabora~ol"ii sunt
m-ţi, din aceste motlve, să-,! eonoentreze
lIWIusc'!'i sele.

-INSPECŢIE. P. dr. Ion Martin directorul Camerei de Agricultură din Tilrii,oara
:l in5pe~at in 8 Aprilie crt. Ocolul A~Ti.cQl
ain Ciacova. După inspecţIa la Ocol a insţectat şi felul cum sunt cazaţi refuglaţU
la Şcoala de Agricultură.

.A..wUd !n

- .,000 DE MUNCITmU AU ASCULTAT
CONFI'~RINŢELE
DLUI LOCOT. COJOOARIU IN TIMIŞOARA. D1 ]oeot. rea. Co:'\ocariu delegatul M. S. M... confer't'nţiaot
f n cadrul M. L. la fa,bridl4t: Atelierelo C,
R, ManrJfaetura de Tutun, BOJBa$:,.Fabric.
de zahăr, Freidorf, O. Munfiltandfy, Stan·
~ard. Usa, Dertnata. Au participat hl aces~
oonferinţe cirCI;\ 4000 mvncitori.

_ PY.NTRU A lSI'Vl.BERA diversele
lf(IIluri in legătură cU accidentul suferit de
dl Consilier Minis~eriai Dr. Aural Cosma,
eu prilejul bombardârii Capitalei, ni se co-

r.

:zrm.ică din Bucureşti că numai tlpartamen...
tul Domniei Sale din AtllJnee Palace a fost
df.1trU.8 ,şj. toate lucrurile aflătoare în el, ca
tmbri.cămlT!te, obiecte de valoare şi bani au.
fost eomplect arse d-:- incendiu, ag~el că.
DaIL, găsindu-se in timpul bombardării in
adăpost,

a

scăpat C"'J viaţă.

ti

-

73 din Legea relativâ. la orga.

1'Ilzare& lnvăţământului superior,

Ele publică

şi

ftcante urmâ'..oarele pOeturl : Un post de
Asistent la Catedra de PatQlogi'i vegctnlă;
Un post de Asistent la Catedra de AgrologiC; Un post de Asistent la Catedra de Zootehnic; Un pos~ de Asistent la Catedra de
Cbimie Generală şi Chimla Solului. Cererile
ii actele candidaţilor cari îndeplinesc concliţiunile prevăZ'.1te în legea invăţămâ.ntului
ropcrior, p"lblciată in Monitorul Oficial Nr.
,74 din 23 Nov. 1943, VOr fi depuse in termen de 20 zile dela data. a.cestei publicaţii,
Decanatului Facu]tăţii de Agronomie Timi~oal'8, Spl. Tudor Vladimirescu Nr. 10.

plă.ti prestaţia

la tariful normal,

-

fără

-

APROVIZIONAREA LUl\J11 1. O. V.
A. CU ],El\INE DE FOC. Conform ordinului Ministerului Afacerilor interne, Prefectura jud. Timiş-Torontal a dat dispoziţirJni
Pl"itnarilor oraşelor nereşedinţă, primpretorilor şi pretorilor, ca in colaborare cu or· ganele silvice să procedeze neintârzia.t la
ajutorarea lumii 1. O. V. R. cu lemne de foc
şi a famiiiilor concentraţilor cu crăcile n!· tUltate din tăierea pădurllor şi lemnelor
Uscat",.

pa,

judetUlUI Nr. ;)'213

Apararii

vă apăraţi viaţa,

-

LV VEDMEA REPARAUII DUC.
In vederea a.cţ~1lI\U pentru f€:larEi-rea ,i intretinerea drumunlor din jU·
ceţul Timiş-Torontal, prefec'_ura juucţubi
a procurat Jlneltel~ llocesare Cf\n t0l11erlIor
lllsărcinaţi CU aceste 11lcrărt,
r~ecepţiona
!'e& unel~IO!' e'a f~ut PP!!l rtt'cilia P1'efec~UR1LOn.

t,urii Nr. 4S34.
DELA DISl'lUOJ'l)I. I>OJ~J."WORTIV
FLşele complectatc in rlrma
!"QCensiimâ.ntului sportiv fn Faza distriotului poli-lIportiv Timişoara, VOI' fi lnalJltate
ditlt.ridului Jn tFei t>xemplare, in reI mai
(.eurt timp JlO6ibil.
-

]'IMJŞOARA.

-

NU .FACETI aprovizio!'L1ri e;u:f:)Sfve.
în areste mc.men te e:;tc hIlprlllă .

~bulbarea.

- AJUl'{)R.'\,IU~ CU I.}:;j~l\J<; rt.;l'TRU
l.O.V.It, O. MareşallQ1J. Antono;,,~ l.I Coducă.
tornI Statului II. l\probat să fie aloce (.:aşai
IOVa. inqă un fond de lQ.()()O,OOO l~ pentru
~mplinire~

.... POST VA~U;T. Inspectoratul gene~
raI i),clminietrativ II. aprobat publil~llrC4 V8.~

()A'ltei

A postului
f!dmiuis'trativă a

de Oei de birou la secţia
llrimărici
Sânnicolaul

lfare.

tea .regun.relor de C04~1.\t,1A

11.nt\'u."'t~

cltt COQ.ul d.e Cw:o.erl cat Il a rocgUllreJ.ol' &j.lC.
ci&1o pr~vil.zute eLfiI aluleatul prac«!e.nt,~.
!'ellua!il41 de propr1et.ătl agr.co.:.e c.wU\la~,
c:omercU\Al-U d.w. oomu.llctJ.o l'UrIi.l4t WIILLf'
peotru vwUtllli p&wi. la 100.000 tel. Ii.IUJ.Il!
~ci:JSiv Şi propr.Letarii de vase d1 na\,Jga.~le
fluvială. şau mari'"Jună ca.re posedă cel. muit
trei vase pe oare le molllna.zâ. altora cu
luna 8&11 mai multe lr.uti.
Scutiri, Prin modificarea art. 99 L. C. D.
scutirile pe term,en de 3. ani acordate In
baza legi! pen.tl'U organizarea ti func.ţiona.rea Invăţă.m.lntulU:i eom«rm.&l "lndustrial
.. menţin numai j>ent!l'.l bltrep~d.eril.. iri.
dustrwe şi comercie.le ti ateUerole de
Dte8Ol'ii CUI au venituri impozabile anuale
~ Da depă.fe8c suma de lei 1.000.000.
DeAsemen_ s'a rer..râ.n. re<1uceril-e acor~
date refugiaţilor şi expulzaţilor 4in Ardeal
.fa o singură s-JrSă de venit care să. nll depişească 2.000.000 lei.
Pentru a obţine aceste reduceri toţi acetr
tia sunt obliga.ţi să depunl imediat la Circ.
de Constatare respectivă certificatul de refugia.t din care I!ă "wl'".e N't. earnetulni,
daeă Inainte d~ 30. Aupt 1940 Il avut ~
mietliul In tel'1tonul eedat ti dael benefl~
ciad. de redueerlle previzut.e tn 1.. T. din
2~ NoemVl'le 1941 fi 26 Noe:mvrie 1943.
. Odată cu eertifieo.tulwr ~UD. o declaraeu arătarea tuturor r~r:.selor de ftn~
. ·1' a eelel pentru (Iare opteaza să 1 MI apliee
reducerea.
"
.
Cei .care nu vor depune eertif"teatul $i (le.
claraţla resyecti,:ă vor fi repo~ţi pe
1944-45, fa~ ft1ef o redueere, plerzlnd
astfel dreptunle avute.

!ie
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,\UI"\e'a

nevojlol' de le>mne tie fpo

~nt.1TJ

1. O, V. R .

Potrivit Deciziei

Ministeriale No.

416.676/944. horticultoru, sunt obligaţi
a depune la Administraţia fillandară pâ-

nă la data de 10 Aprilie 1944 declaraţiile
de impunere la cifra de afaceri pentru
suprafeţele borticole cultivate cu flori.
pepiniere pentru arbori şi arbuşti de 01"nament pe exerciţiul 19404/1945. in care
vor speCifica: '
al Suprafeţele serelor; b) Suprafeţele
eercevelelor de geamuri; e) Suprafeţele
terenurilor cultivate cu flori diferite şi
trandafiri şI d) Supra.f('ţcle pepiniere]or

al

dui lor ingineri. arhltecţi, subm~

şi

..:onducă-tori de arbitectură, sunt ruga-te să
tacă m'ltaţiile cuvenite in ClU.ierele celor
cuprin.şi 1n decret, pe baza publicării din

de
orice comunicare
~_~_._...... :.. . . . . . . . . . . ..
Jlironitorul O!iCia]., aceasta fiJlâ:nd loc

I

~

;,;if,.1t.'t"cc"
PUBLICAŢIE
Se aduce la cu:n~tinţă că, Stabilimentele Economice ale . Municipiului Tm.j.
,oara, prin Exploatarea Pompe FunebTe din Circ. l.~ Str. E, Ungurefmu No 4~

pom-

ezecută r:ran.sporturi §i 8ervicji de
pe funebre, pentru ~nmormâ"tări de lux~
1'1 preţurile fiXate de Minister, precum

la preţuri~ maa1imale
gloOOle de Lei 5.800. )Ji Lei 4.000} tn ala-rli de articole de înmormâ'litare, Ce Se
găsesc în depOZit, la preţuri leqa1e.

1924

FEi baza acestor declaraţii se vor face
impunerile, ia.r impozitul se va achita
lunar între 1 pAnă. 1& 10 ale fiecărei
luni,
Serele pentru l€g'Illne sunt SCUtite de
taxă fixă, dacă îo.să după culegerea t.cestor legume se lnsănlinţează cu flori,
aupra.fcţele re!lopeclive 88 vor deema Ad.
ministraţiei Finandare în vederea iJnpu.
tterti lor,
Nedarea deelaraţii1ol' sau deeta.rarea
nesinceră va atrage dupA. sine san<:ţio-

,~ pe~tru arbori ii arbu§ti de o~~n:.,.....~~~ hortict,hor!lo:rejPlictivl.

pentru construcţi'i d~ drunl'l1ri n~ţionale şi
,!rumuri de interes loca1.
- PEN;o;JON ARI LA OPERA. Com'itetul
OpereI Rom~n~ din G'tuj-Timişoara II. prorns. pentru limită de vârst! sau al'!:e matlve, următ01l~lc pensianări: so]jştii dna
lya Pop, d. M!ll'ius Nicul~u şi d. 80c.uls~hr; ma,.. strul do cor d. Herman Ktee;
c'.in Corpul de bnlet dna Floriea Lapte..,; din
cor d. WiI!'Rm Thirier. Pensionătile acestea
pentru a deveni ef;"ctlve, vor trebui sA. ri~
!l.rtrobate de Casa de P!'Tl!rli. Locurile d~
n~~ T8.OOJlte nu ee Vor eomplecta deoeamdatA.
- IN.tUNTABI IN OORPUL TEHNW.
lu Mmuto1'\.U OflCJ.aJ Nr, 71 lla.rtt& 1 dJ.n
Jdartie a. c.. a fost pubLlea-; decretul Nr.
'120 din 30 Marw.e O".l pl"lvire la admiteri,
promovă.ri, încadrări f1 îna.intă:rj in corpul tehIDc fi fu corpul arhitecţI10r din 8erviciile pablice. Inatituţille, cari au in eervi~

şi inmormântări

Pentru suprafeţele cultivate cu flori
impozitul se va achita lunar

I

Paaive

- 900.145,030 LEI PE:il.TRU DRmUTJtI
Pt: seama Mjn1sterului Lucrărilor Publ1ce
~i a Comrmi4'A-ţiilor, s'a de-schis un credit
extraordinar!n sumă d;; 906.145.000 lei

din lege.
Impunerile apelate de eontribuabU ee Con~
sideră de drept apelate şi de fisa. care f t
face în toate cazurile cercetări prin orp%lele sale în vederea motivării apelul..u.
Registrele comerciale. a) DiapoziţiWll'l.
an. 41 alitt. 4 s'arl modificat in sensul ci
registrele de contabijjt-..ate prevăzute de (».
(luI de Comerţ sunt obligatorii pentr'l tu1rcprinderUe comerciale şi indulltriale prevăzute de art. 30 cu venituri impombile mai
:nari de 500.000 lei anual fÎ pmtru toate 10cietăţi1e pe acţiuni.
b) Dispoziţi"Jnile ar!. 41 alin. G s'a mod!ficat in sensul eă toţi comercianţii ,i ind'l8triaşii cU venituri până ]0. 500.000 anual
inclusiv, sunt obligaţi să. ţină un registru
special prevăzut de vechile dispoziţiuni.,
care Ia închidt're va fi eomplectat şi cr.1 inyentarul de mărfuri rămase nevândute specifieat pe feluri de mărfuri.
c) Pispoziţiunile art, 41, alin. 6 s'au com-

etc.

::nişte. R~tând ins~ţiunile

plecta.! Qll lloW, disopor.iţi\Ul.l, QQ, lUillia.t wlUQ. w. StJW-U cii. stwt I\aml-i. ata.t u. ~

!mpunerUe

buabilii vor putea. tntrod".1ee apeluri pAni. Ia
30 Aprilie 1944, dar l1mai dacă se , .. dGvedl că ÎI1 anul precedent au realizat UIl venit jmpozabil mai mic cu cel puţin o pă...
1rlmo de.cîl.t venitul impozabil reportat. Intreprinderile vor tl'8bui să dowdeud.
reducerea venitului impoza.bil prin registrele prevăzute de art. 41 din L. C. D. BiDeere
ti l"'Ogu]at eond~ în condiţiuoile an. - Il

aprovizio-'
a agricultorilor

- .1:.4-\1',\ SAL.~RULOR PERSONALU.
· ,L.UI Cl:.l"JjjJ,m;T DE 81<'Il'iTELE PAŞTI.
mvederea sfintelor sarbătOri de Paş::i,
ilirecţia generl:llă CF'R, a dispus ca salanile
cuvenite p.:rsonalului cefer1st din tabelele
A. B. şi C. din cadre şi '!.emporar pe luna
Aprilie c, respectiv Martie a. c. să. se achite
la epocile normale de plată. Din salariile
~-el':'3onaiului din. tabela A. pe luna Aprilie
şi din acel~a ale celor prevăzuţi în tabelele
}), şi C. pe !:Jns. Martie a. c. nu se vor f~ce
~I!rmltoarele reţineri: Ratele imprumuturi, ~~r contractate la Casa de Credit şi a.sigu'are ~ personalului CFR., la soor..atea.
~~eţl~narilor publici şi la Casa corpului
iIlda~lie şi implinirile şi amenzile CF'R. A''IBte reţin«ri se amână elin oficÎ'"J, urmând
~ le efectua in lunile uvmătoaI"e, iar cele~Ite se "or fllce în mod normal. Alllenzile
ta~e până la 31 11artie a. e. şi rămase
.n~ute, nu se vor mai plăti niciodată.,
"t',t ra.mâ~ând însă trecute
ii tabloul de
stn1tlU.i '

I

lrate eu toate uneltele trel7.1llcioase 1"en:11l lucrările de salvare. Păstrali ordil11~ şi

. ....................... -..................
In contra irnpunerilor l"CPQrtate contrf...

- ŞEDINJ'A CONSILIULUI DE AD~II·

primă.vară,

t.a docilliei Prefectu1'!!1
din Martie 1944.

d.îl\

a~

- IN OAZ DE ALAILMA e:K.':cut.aţi cu
::::tricleţă ti imediat toate inslrucţiuilje
Apărării PasiV'e. Intraţi in adăpost.uri.
.!..uaţî măsuri ca adă.poB~urile să {I(~ 11lZ<.'s-

LU<:RJlKlLll1 Dt!!..-\. NOlJL .'ALA't'

ti.l,Jlpljiri~ lli. uoul palat administrativ
'J'imişl'lara. Recepţionş,rea ş'a !ăC"Jt pe

&

- SJ<;Cft.l..:'r~\JUI OENERAU L.4. !JINI~
-'!Tji;RIJL Di!: FtNANŢF. o Prin decizia. ~~
de d. prof, Gheron Netta, min1strrJl finan.
telor au fOcst delegaţi la acest d~'partan:tent:
d. Eugen Demetrascu, director' genel'&l al
contl'ibuţH1ol" şi d. Alt)x. TO./Ilol'oveanu d,i::8ctor general la C. E. C.., Il! îndeplinească
tuneţ!. de secretari g:i"'nel'aH. .

rea din 1941.

NISTRA}'JE A OAMEU.I!:I DE AGRICULmBA ~L'\fIŞOARA. Azi a avut 10<: şedinţa
Camerej de ,Agrie'.1ltură. Principalul obiect
la ordinea. de zi a fost realizarea de C".1lturâ
hâ.r~ie

-

•t01UN1S1'ltATlV. Zilele trecute a avut 100
11€cepţiQnareE\ d~finit.ivă a lucrarilor de

SPECTACOl~EUlR

profesionişti ş.i C'.l 40% sall 50% 1& mese4'htfi dupA CUlll au fost i.nlpuii prin clasiUcare In UH·2 "au li s'a menţinut e1alliiica--

recitalul de mu:..ică religioasă franceză
al drei Deana Pawl, anunţat pentru l!6'lU'a de Marţi 11 Aprilie, s'a amânat
la o dată ee se va ["IXI. ultex-i(lr.

de

brazde..

int.reprind,erilOl'
comercia!tl şi indu.s!.riale li exucitările profesi.onale se reporteaTA pe 1944/45, cu UIl
apor de 20% la comerţ, ind".lstrie şi liberi

medievală

de

SUSI'.t;NDARI':A

Reportii,ri.

joră,

sfoară

In:>lmA,nţaţt

impuse contribuabllilor
care trebue$c îndeplinite

- Al\IANAREA BECITALULUI D-REI
JJ,IlANA PAVEL, Din motive de forţă ma-

insămâ.nţă.rilor

neamului.

Obligaţiuni

- VJCRU<1:0ABEA GE.~l'IUNEI L.o\ (JAMERA DE AGRICULTURA. DI inspector
Crăciunescu din "'Ilnisterul ,AgriCl:lltur U şi
DomenHlor se găseşte la Camera de AgrÎcrultură Timişoara. pentru verificarea gesaunei bugetare pe 1943-44.

a

nădejdii

TEATRULUI NATlONJ\L Şl ~ 011 .:"
UEI, Spectacolele Tefltrului National şi al~
Operei Romnie din C1uj-TimiJolU'a au fos:
"l:,spendate pentru durata Săptimlrtei Paf!milor, Ele VOr fi reluate tn Dumin,,·ea P:lŞ
E]or d".l.pă un nou fl!'O!': matineela se ~r
bcepe la orelE' 1430, iar repre2'X'ntaţiile de
s~ară la orel~ 18 fix,

amendă,

· r.area eu

a

('IJ ,. AprUt~ 19~.

le de zor. In ele înflorEll() d.dejdiJe de mtine ale patriei.

_ S'A PRELUNGIT TERl\lENUL PENIRU I)LATA PRESTAŢIEI. Ministerul dc
Interne a aprobat prelungirea termenului
poLtru pla.....a prestaţiei de apărare pasivă
până la 25 Aprilie. Până la această dat! se

,oate

- S' ,'" lNCIfI'}I,\T CONTJ.{:\.(,'T OOl.I<XJ.p
TIV intre toate tntreprltl.deti1e pat.ronale
cui file operMl).lPi d.1'l locarcare-dc,scărcaro
fu p\)rtu1 '.I.'lmişo~r8. şt Jll"mci~orU d~ oric.
t'ate~oric perlm~JI(;I'IU ~i flolanţi d.lu a.cest
port.. :precum şi diIl şeh1l111 C::~ tnţr~ Î1l
:raza de jUl'i sdicţlllne ~ accs~ui port. Con.
tr~lctlll a f03t 1chiliat pe O lupi, i.nQcpân<1

Pl,UGAR" voi şqnteţi annnta. m\lllci!

ell.E

fi

- LO(Jl'JULf.; V.\CA...~TE IN Th'T;RJi1.
PRIND1<.at.l S,IL VOR OO~IP.u.'CTA NU?
:\1 A. I CU APUOJHIU~.'l INSPJ<X:l'Ql\.."'1'Uj.UI &IUNlill. Iutreprinderilo comerciale ti
lUdustriale sunt făcute at«lte că nu pot
('oncedia 88:.1 primi demi.s1a, niciunui lucră
tor s~u func.ţionar, pânij. când nu a ceru-t ti
obţinut a.probarell In_pectoratului RegiD.
l·ai.l MuncA. conform legii regimulm
·!\luncil în timp de războirJ. Orice abatere
<:'ste crimă de sabotaj pedepsită eu tl-2Q
ani muncă silnică, Vacanţele se complecte!\~ă toţ QU a,pl'Q!mf<:l& 1Pape.etoratului.

_ TIf,ECERE L."- Pf:NSIli:. 'Pe elata d,
31 Marti. el"t. dJ insp. agl'. oOludIier Nic.
Popescu-Arad, şeful Inspootoratul"Jj Aţ;l'ieol
Ti'mişoar&. a fost p~nsionat. Se a.şteaDti nu.
mirea noului titular.

_ DELA FAOULTAT1l!A DE AGRONO.
HlE VLUJ-TDUŞOARA. In conformitate

cu azot. 72

r
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DOCTORUL

ION COSTIN

(refugiat din Cernăuţi)
consultA pentru boli femei, oaşieri
,i chirurgie 2-5 ci. Dt.
'l'im11)Oara, n Str. Pt>8talOZZi Nr. 18
(li-ugi Şeoala Nol'1D. de Inviiţăt.orj)
191~

-

- DB. lUEDlO GHEORGIlE BACHJ.
OlAN. h:lli Femef..eh·irurgie. eon~ll~ data
4 p!tnă 1.1 i d. m. Timişoa1;a li. PHI.ţa 0:1-

/ . :onini Nr~ l a . , . t,~
.,
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C1H'ă~
Trupele rOlTlâne au respins atacurile ruseşti
cu

1_ SâOJbăta mare catoHeă (iOO bombardjere şi 400 avioane de .Anatoare au
ataeat ora,ele BrauRscbnitz şi Frftokfurt. - Avu.Knele americane dobol"Ue
ta Germania.
AI treilea atac teroriait asupra oraşului Niş
m

n

.

,

_

Bu cureşti, 10. - CO~lANDAl\Il"NTUL DE C.(PETENIE AL ARMAROMANI'~ A DA'I' VmHA'1'ORCL ()OllnJNICAT PE ZIUA DE 8 APRILIE:
IN CRilllEI<.;A PE CO;\SI'A lUARII PlJ'l Ju~nE, 'l'I{(Jl'EL"~ lWMAN"~ ŞI {iI<.;R·
M,\.NJ<~ AU RE~PINS PlJTERl\'ICE ATA{JlJiU ALE SUVIKfICII.OH, IN lJNI'~
LE PĂI~'fIi (;UIAR PRL'" CONTRAAT ACral. LA EST DE NISTRU, LUP·
TEI.I': CONTINUA, CU ACEI<JAŞ \'101 ••:i\"JA. IN BASARABIA CENTRALĂ,
SOVlEl'lCII AU OtJNTll'ilJAT, IN TO')' C1JRSVL ZILEI DE ERI ATACUIUI..E
LOR Pl'Tlo:RNICE, CARE AU FOST II,SA HESPINSg PESTE TOT. IN
CtlUSrL ZILEI Dl'~ I'~RI, SOVIETICII AU PIERDUT 33 TANCURI, DINTRf:
('.'\RE 11 AU FOST NIMICITE LA COHNESTI, IAR 22 I.A ORHf;m, IT.r-.'lJI·~
LTlP'TEI"E (~RÂN(,E]\"E, P.f<~NTRU ACEST ORAS, CONTINUĂ. TRITP:f:LE
ROlfAl\'EŞTI AU Rt;SPINS, CU VITE.JIE, ATACIJRn.J<~
INA.\UCE. LA

T";I

PC'

(II tt~mile telegrame depe Jrontul ră·
'fii santc.a-,. Ullunţă că ta ~wrd de 0t. t:~sa, t1'upete SUVleOce au dut pute/'n';ce atacuTi impotri.va pvziţtitoT geTmane. l'rupele gennane au 1'espins toate atacurile SOVtetice §i au cuceritJ prin
contra-atacJ nw~ mu~te localitati, etibe-

7thui Şi linia femtă Raste/nayu-Udessa.
Intre NistrU şi Prut, preSLunea sennetică a devenit mai puternică. Savieticii au incercat să străpungă poztţtile
germane dintre ChişirulU şi la.şiJ dar a·u
fOSt 1-espinşi, cu pierden grele, de trupele gennane Şi române. O unitate de
tltncuri germane a respins pe sovietici
şi ti eliberat o ŞOsea de aproviZionare a
r::-upelor germane, Aci au fost reCucerite 'm.ai multe localităţi şi câteva pozi·
ţii fortificate, situate pe dealuri de im-

J

XORD

DF~ CF~RNAUŢI

CONTINUĂ.~:

. AI treilea atac terorist asupra
Rel!{rad,10, (DZ.) -

Se transmit ur-

111ăton"ele ~l'talii d('spre ~1 deal treilea

ata.c terorIst allg1o·amencan

ast,pra
Au fost lovite i'n special
e;lrti!'rele de loC'uit Şi catedrala a fost
luvită, o bnmbă căzând pe altar. S'au

ora~ului

I

Lichidarea influentei

spaţiul

oraşului

Ni$ ,

111ai JO'lit un spital, administraţia fjnan·
ci:lră u~i.gându-se mai m.'UIţi f~lncţionari
Şi funcţIOnare, Un marI" numar de case
parti('u!are au fost distrtlSP. Numărul
morţilor şi răniţilor nu s'a stabilit încă,
el este însă Însemnat.

Niş.

portanţă strategică.

In

I.I':Pl'ELE YIOLENTE

evreeşti

În Ungaria

Kowel, atacu,l german progresează
favarabil. Com.andamenttt,Z
BudapeSta, 10. (DZ). Ordonanţa asUr concedieZe jumătate din angajaţii lor
german a lăTgit poziţiile gennane din 1-1'a evreilor s'a executat sistematic. Din evrei, Pl'in dispoziţia care interziCe ejnTul ace.sttti ora.ş şi z..a încadrat, din Estele Baroului avocaţilor din Buda- vreilor de a aVea personal casnic femi. S1S
. t emu l d e a Parar e german
nou, tn
.
. pesta s'au s, ters din cei 3200 membri rân creştin, deVin disponibile vreo
BolşeVicii au suferit la Kou;el pierderi ~r'o 2?00 c~ evrei. Cam~ra.P~esei a rafoarte grele. De la 20 Martie până la 6 Qla~. dm Cel ~500 m~mb~l .al e~ 131. ,E- ]00,000 de fete şi femei.
Aprilie, sovieticii au pierdut la Kow;l vrell botez~ţl, vor fl elJ~ll:aţ~ ulter,lor,
La Budapesta s'a inceput recensă6000 morţi, 140 tunuTi, un mare numar camera artIştIlor dramatlci ,Şl, de Cllle- mântuI lOCUinţelor evreeşti şi se pregă,
d pr'zon' r- şi o imensă ca.ntitate de Il'1atograf a şters 250 membn, Iar Opera Lf'Şte transfer~rea f~mi1iiJor evreeşti .în
meate:ial ~ee ~rrlzboiu de tot felul.
Rf:ga~ă. a conCed~at doi solişti şi 1~ mem· anu~ite l~curl, locumţele d~~enite ~~~,
Al'
brl dm orchestra şi cor. DIn ordInul co- rOnJbJe fIind pUSe la dISpOZIţIa famIhlB er lin, 9. (DN B J.
tacu. aerl~n misariatului pentru munca in tf'lectuaJi'i . ;. !( r maghiare sinistrate de bombardar.ordamerican din ore
e pranz ~ ~ băncile şi înlreprindoriIe mari trebue să ment.
;:ilei de Sâmbătă a Jost îndreptat fara
in,(wială împotriva capitalei Reichurui.
D. Dawey candidatul republicaR cu cple mai multe
Regimentele de aVioane de vânăt~re
şanse in aifl"~el'Ue prezidenţiale am r-riC8ne
germaneatt întâmpinat aVioanele tn-a-'
Belgmd, 10. După cum anw1ţă coreS- New)'ork, devf'nit cunoscut la timpul său
1rl.ice imediat ce au trecut deasupra gra,pondentul rul Lisi1bona al ziarwui Do- prin atitudinoa hotărîtă luată de dSa
',iţei germnne )li nu au permiS, nici unde, inamicului să ajungă până la Ber- nauzeitung, în urma alegerilor de pro- ~alitate de procuror împotriva gangstelm, silind jorma.ţiunile împritştiate bă dinWiscousin, unde" a suferit o în· rilor politici grupaţi în organiz'lţ..ia Tam·
rnany HalI.
sn-şi arunCe bombele il'l câmp liber şi
frângere categorică, d, Wendell Will·
Renunţarpa la candidatură. a dlui
~ă se întoarcă, căuiându-şi salvarea în
kie, considerat până acum candidatul WE"rdr.>ll Willkie este eu alât mai senzaf1tgă. Intre Elba şi W es~ au avut loc
rartidului republican in a1egerJe prezi- ţiOnală. că în ullimile a!egeri în 1940
tătălii aeriene crâncene, tn caTe ina-C.enţiale ale Statelor Un~te, a decLarat că
dsa a luat 22 m(,]io:\n(, de voturi faţă dle
niCul a suferit o nouă şi mare înfrânrenunţă la candidatura d-sale, rugând
~6 al!' dlui RoosWplt, Scăderea popula.rigfre_ Nici twde avioanele inamiCe n'au
l.rietenii d-sale să înceteze orice propa- tă.tii frunt;Jş1l1ui republican se datoreşte
rf>uşit să treacă de Elba spre Berlin.
gandă.
,lf'silrur spriiinullli pe c~re l-a acordat
Adiversarul dlui Willkie, care devine p'1litic?i ne răsboi a dhrl ROflspvelt, duIii
Un mare Dumăr de bombar-astfel favoritul partidulUi rept{blican, CP în campanili €>le"t(lrnlă combătuse cu
diere americane doborite
este d. Dcsvey guvernatorul Statului violer.ţă ncpas!ă politică.
io Germania
Y

I

led

,

i,
,i

rn

Berlin, (Rador). Agenţia DNB, anunţă: Noaptea trecută puternice forma'
ţ:uni americane însoţite fiind d~ vână.·
tori, au sburat asupra GermanIei centrale şi a regiunilor din nord·vestul Rercbului, unde au fost pretutindeni atacate de aviaţia de vânăloare germană,
rare, împreună cu apărarea antia.eriallă a doborât un număr mare de bombar(!iere inamice.
Oraşul RosUfeu aCacat de
aviaţia Sovietică

j
I

1

j'

Riga, (Rador). Se anunţă oficial că
in noaptea de 6-7 Aprilie puternice formaţiuni SOVietice au arun~at bombe eXr!osive şi incendiare asupra oraşului
Rositten, cauzând pagube conasiderbile
~j peste o sută victime omeneşti.

810 bombardiere şi 400 avluaue de vA "Atoare au atu cat
ortlş'" le BraUD'ichnÎlz
şi Franklurt
Bucureşti~ S. p.
~âmbăta trecută a

P. transmite: Deşi
fost Sâmbăta mare
pentru caloliei, 600 bmnbardiere grele
r,ord·americalle, însoţit
400 avioane
de vânătoare au bor,
,It oraşele
Braunschnitz şi Franktur~, importante
<;entre de viaţă catolică.

Vie activitate

militară

Berlin) 10 (Rador). - DNB transmite
î.. legătură cu luptele de eri: Comandarnl~ntul militar comunică că activitatea::t.
fost în ziua o.~ eri destul dp vie şi in se.c~orul nordic la sudest de Ostrov unde de

la sud-est de Ostrov
altfel aU fost nimicite 36 tanclH'i inamice
precum şi la sud de Pskuv, trupele ger!nane au dus lupte defensive încu'l1ounate
de succzs cauzând inamicului pierderi
mari.

La. frontul Narva oontTaatacur:i
mane au avut drept rezultat
unei infiltraţii inamice
care prilej feil
ţP. considerabile inamice a.u fost liob.i
oate.
In Crimeea toate atacurile de eri' ,
ir!:1micului ,au fost zadarnice.
1
In regiunea Odessa tru:pele române i
g~rma!}e au oprit Înaintar{'..a, iIllamicul~
In reg llllea dintre Stanisl a u şi 'rarnoprl
trupele germane şi 'l.:ngare au ~~
teren spre est.
t
După cum anunţă comnndnmpnbl
<!uprem nI armatei germaie unită
consk~c>rabi1e ale armatei germane c
h vest de Caman(>z.! Podolsk timp de 1
zile aU fost expus€' primejdiei de a fi i
cercuite au restnbilit, legătura Cu groSI
fr',mtului respingâr;d tOilte atacurile'
mice.
In legătură Cu aceste lupte se comu
!'ă că generalul COrpUh11 blindat germa
Hube ::t fost aCf>La C<'lre nn numai că
Împied'c>cat î!X'ercuirea unităţilor în
mejdie în regiunea Kameneţ Podoll
dar
It
respins
toate
ataCUTi!
Ruşilor dinspre Nord şi a înr.-.gistrat Î
lLlpte foarte gn>le duse ~ua şi noapte '
zăpadă 11 pe un ter0n mlăştinoS un
t"t deosebit de important.

J

r '

f;eneralul Gir.ud a lest
numit inspector f.!cneral al
armatf"i
B UCUre.'l ti, S. P. P. transmite: Eri
apărut la' Alger legea prin care geTIer. .
luI Giraud este numit inspector gene
al armatei.
Generalul Giraud, făcând parte
comitetul de apărare va trebui cons' .
t~.t în toate chestiunile de organizare, .
crumare şi utilizare a forţelor mili
terestre, aeritme şi marine, precum
cu ocazia numirii nouilor ofiţeri.
Cu ocazia acestei numiri generalul
Gaulle a trimis generalului Giraud
scrisoare de mulţum:ire, din eare se v
lje însă clar rolul de figurant pe
re-l are generalul Giraud în noul post.
Trupele romAne şi ~e'r_aD
au respin. 'oat~ ata.urile,
jnamice
Bucure;;ti, 10 (Rador). Coman
mentul de C'.1petenie al armatei r
f'omunică:

Pe data de 9 Aprilie în Crime ea uni .
: ,·e române şi germ2;M au respti,ns a
curi dtstul de puternice încercate
către inamic.
In regiunea PeriJiwp precum şi di
marea Azovului la nord de Odessa
le române şi germane de asemenea
:espins toate aiacurile inamicului
'
In Basarabia miJ10cie şi în regi'U.
Urnei lupte defensive în curs. La nOrd]
Iaşi

situaţia

a
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O .. a!tua UdeSM

Il

violent

rost e"acual io cadrul p.anului de degajare

B eri i D, 10. - Dela cartierul general
allo'iihrerului; înaltui comandameut al
fortelor armate comunică,:
ia capul de pnd 8ivaş şi pe istmul pereskop violenţa atacurilor inamice a
"r<>scut în intellsitate. Stmt în curs grel~
lupte cu inamicul pătruns in unele seet~are.
In r('.ghme.'l Odes~a, trnl*le germane
~l pe mai departe dau gr('le lurt.e defensive. Oraşul' msuş după. e:WCl1ta r ea
rlistrug..rilor tuturor instalaţiilor de râsbolu p!-egătite Cu săptămâni înainte ~i
dl\p8. transvorlarea tuturor vaSt-lor, ve-hieulelor si a et'hlilalt material a fost
cv8('\]at
cadrul planului de degaja re
prC','3.zut.
La ambele părţi al., Orhl'hllfli aU eşuat
atacurile sovlof'ticiIor. O pătrundere la
fost curăţită. prin confraatac.

În

atacă

In Bucovina de est tru!lt'le grl'mane şi
române au opus resistenţa Înaintării inarr1Îcului.
Apărătorii dela TaMopol Sl~nt în grea
luptil. defensivă eu inamicul pătruns în
nra..,. Sunt în curs Îndârjite luple de
8tr!lOă.
Formaţiunile a\'i:tţ.iei

de luptă germană
din nou noaptea trecută orn~ul
Koro'iten cu un succes ,'izibil.
Intre Ni(lra şi Ciaussi, au fost reeucerite mai multe sectoare de poziţii pierdute
in ultimele mnri IUJ)te, făeându-se prizonieri şi pradă de rii:!boiu. Contraatacurile
inamiMllui s'au prl\buşit in focul concentmt al artilerid.
La sud de Ostrov !OO\'Îetirii au eontinuat
,ada"nic înoorcările de străpungere eu forţe proaspăt amn('at.e În luptă. La sud de
~u atăcat

..

t
t,

prevazut

t
t

~

a
G

v
(
~

l'leskau inamicul în unna marilor pie

(
suferite, a încetat atacurile.
Pe frontul dela Na.rva. au fost u' " ~
!'mlturi ale bolşevicilor Înoorcuiţi.. dU1lăJ.
:ente lupte corp la corp.
(
In Italia ziua a trecut fără nici t~
eveniment mai important.
, t:
Formaţiuni de bomba.rdiere ame.
P
r:e au zburat eri deasupra Germanie!
!"iord şi de est Şi au aruncat in unele' t1
curi, îndeosebi in regiunea oraşulllli. ;
?,en, bombe explozive şi incendiare, F ~
ţele de apărare antiaeriană germane .
r:imicit cu prilejul acestor atacuri
o
cum şi în noaptea trecută cu ocazia
d
rului avioanelor britanice din regl uc "
Uării de t>st şi a tel'itoriu]u: ocupat fi
'E..$t 71 aparate, dintre cari 62 boJ.ll' 11
diere cu patru motoare.
t

O
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1

rămas T1-eschimbată

unele locuri ale acestu'i sector.
Trupele noastre au ocupat poziţii n .
::>pre vest.

.~~

In· Crimeea sovieticii
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