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România are dep~ini1 incredere in victorie 
\ Ecouri germane in lf"gătură e ci R.In~nja. - Critici LoII,,,, \1 iee Ja adresa Alia 

ţilor. - Tratatiye Eden-Stl"tfinius. - Mareşalul Bado~lio la apele .ovietic; 

• 1.,-",0.. a. "Ct.~&lLcd O CORESPONDENTA l"ARTICUI,A- NIEI FAŢA DE RO~IÂNIA ESTE MAI J .1... ti II· 1/ I BUCURE.5TI, 12. S. P. P. transmite: TOCMAI AZI INTERESUL GF..RMA • 
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• ,?:,._ u,:::- - __ RA DIN BEHLlN I~[TBUCATA IN- lUARE CA NICIODATA . 
. , d' d II TR:UN r.fARFj ZIAR DIN CAPnALĂ FORIJRILFj GERMANE SUBLINIA,. 

(fl ec~ar(~ţal~ -lut Cor eU riu con~ AFIRMA CA OROINllI4 DE ZI AI4 7A TONUL PUN DE INCREDERE 
II tm~UJ sa preocl!pe aplntr! pubttca MAREŞAI,CLITI ION ANTONESCU I AL ACESTUI ORDIN DE ZI, CARE 

ttlOll(ll(tJa. Se pare ca o parte dm p~e8a, CATRf~ ARM".'l',\ ~DMAN." A F()~1' F::'Ii.:PR. IMA INCREDERE DF-PLINA IN 
amcncanq. este fcx:rte aecepţwn~lta d:" 1 PRI!\JT'r' ~lJ J)EO::;~;ITA ATENTIE VICTORm. F~L FIIND FOARTE m. 
lipsa. de ~On8!ste-nţa a du;cu1'su:ul 1'oSit! ! LA BERLiN. • PRESIONANT. . 
Dltmt'neca sem'a la Radzo de rnn!~8trul . 
de externe am_er~an.. \Vilheinnfrass.., fa din noa atitudine laţă de 

AfaOerea ca·zntan-ului sotliCttc Krav- rI~elaratia lui MoiotOT 
cenko det'ine o adevărată senzaţ.ie m01l

dl(ldă. Lepa<lârulu-se de Stalin, capita:nul 
Kravcenko a pus la dispozitia presei 
amenc(we docum ente aUfentic,e cari 
aruncă o stranie lumină asupra j.ntenţii
lor adel'(/.rateale guvernul moscoFit. 
Ambasada sOl'ietică dela WashIngton a 
înCercat Scl discreâiteze pe cpt. Krav
oenko, negând întâi până şi existenţa 
unui individ cu acest nu,me, 'ar apal 
declarând că e vorba de u·n mic angajat 
ffirii impo1'fa,nţă al Ambasadei. Această 
de.cl~raţie a provocat o pwnerz la ,puncf 
oficială a, guvernului american, arătând 
că cpt. Krrlllcenko a venit in Statele 
Unile CIt un pa.~aport diplom6~ic ofiCial 
al Sovietelor, deci este o personalitate 
de seamă, eare se lnwură de protecţia 
(!1{.1'enită diploma.ţilor până la· ""r.piraroo 
1'i::Pi prwrf/ortu7u,i său, chiar dacii ar fi 
"'at!pvăr dezerf()1' oum îl carificri o nou.ri 
dl'r!nraţie a amb(umdei 90vi~tice. 

Mareşahtl Badoglio intră drdi11i/iv în 
apele comuniste. El a num it Im repre
zentrmt diplomatic Oficial la M08Cot'(J 

Şi a Semnat un acord CU Tito lrttă oum 
· Se relatează acest din urmă e,.Jel1iment: 

· BERNA. 12. (Radar,) - Corespon
dent u.l agenţiei D N B transmHP: Du.pă 
cum (lnutl!ă fjExchange Telegraph(f din 

BERLIX, 12. WHhelmstrasse a luat 
djn nou a~Hu"ine faţa de de<"laraţia lui 
~Iolntov în jegăturii. eu Rnmânill. cure 
joacă încă. un ro! in presa internaţională. 
Se atrage atenţia aSGpra unei ştiri, 
transmisă prin radio, a reporterului eng
lez dela Muscol'a, Alcxander n'erlh, (~. 

I re ooracterizeazi lndirert intenţiile so~ 
vietice. Werth a anllntat eă pentru 
Uniunea Sovietj{'ă eU trHditiile ei revo, 
Inţiomlre nu a rest sjm[~!).l să fară f) ast.. 
reI de dl'elaraţie. {'are are de scop Jiniş
tirea sJliri'tt-lor În lt'zătllră cU planurile 
de exnansiune !ilovictice. Prizonierii de 
ră.zboiu români din Rl1sia - urmeam 

Werth - ar fi spus că ei au o ade,'irată 
admiraţie p~ntru si!iltemul fermelor co
I~tive, Din această afirmaţie se consta
tă-se spune la Wilhelmstrasse - că So. 
vietele chiar dat'ă. promit acum Româ... 
niei (~ă nu se vor atinge rIt' suveranitatea 
('Ii, au ~i pl'f>~ătit oamenii, «'!\l'a să reali-
7,f'7.e hleHIllri!.,. so\;etice în România.. ea 
.le pi'··<li !rl~aJnl e ... tef'tivÎ:rĂrii a.~it'ul. 
tnrii. Df' p.Hff>!, (lf"!'l~,l'l1ţia Ini Molotov 
aw.inteş't~ 01'('1\ mult df' nromisillnile. fă.
pute de- Uniun("!l Sovietiri la t.impul 
oportun statdnr balti<'~. in urma eI,ro1'8 
a. uT'mat bO'lscwi7..area. totală a aees'tor 
t"iiri. ' ,. ,: ':" ' 

Un expert bolşevic despre armamentul aliatilor 
BUCUREŞTI, 12. - S. P. P. trans-I rul- este un fenomen ciudat oare arati 

mite: Potrivit unei corespondenţe din nepotrivirea dintre eforturile de pro
Stockholm, colonelul bo:~vic folcea.nof ducţie şi folosirea produselor pe câmpul 
a publicat intr'o revistă de specialitate de luptă. 
un articol despre pregătirHe aliaţilor în Apoi C<lntinuă: Dacă aliaţii ~ oonso
vederea debarcării în Vestul Europei. lează cu credinţa că. a;cea.stă cantitate 

In deoSebi il preocupă afirmaţiunile de materia] de război nefolOSită va fi 
anglo-amerie:a:nilor p~ in care se arată că Înslare să producă descurajarea ger -
in vederea im'aziei au mari cantităţi de mani1or, mă refer la experienţa noastră 
armament. care dovedeşte că un tun in· funcţiune 
Supraproducţia de material dE' război are mu!t mai. mult efect decât zece tu

în ohiar t:.mpul războiului - spUllle auto- nuri in etapă, 

D. Eden şi·a a:nânat demisia tratând chiar cu d. Stettinius 
· umdra, zia1'ul nDaily Teleg1'aph(~ pre

tinde că trimisu.l lui Tito, Smodlaka .şi 
Badoglio, au semnat un aco'rd priVitor 
la o colaborare militară şi po:'if~rri ime- BERLIN, 12. (tp.) - Referindu-se la care au pricinuit-o. 
dintii, intre JUg08lavia şi Italia lui Ba- criza din jurul d-Iui Eden, s'a cQnstatat CONVERSAŢII EDEN-STETTIN/US 

. doglio. Negocierile ar fi aVUt loc la Bari, la WilheJmslrasse că după ştirile din GIflNEVA, 12. (Rador.) - Corespon-
!tnde Smodlaka a fost pent-ru câtt:a timp. presa engleză se poate aştepta. o amâ- dentul agenţiei DNB transmite: 
Textul complet al aCestUi acord 'va fi nare a dDmiS:Îei acestuia pe timp nede- Marţi a inceput la Londra conversa-
1mblicnr după reconsti.tuirea cabinetu.lui terminat. Ziarele engle7-e scriu că d. ţi'ile dintre d-nii Eden şi Stettinius. 
Bqdoglio. "Daily Telegrflph" f:T".rle ta- Churchill nu intenţionează. să-şi rema· Lntr'o declaraţie făcută după oonfe-
11/..'11 a puiCCt f(t(~'e câteva conw.nieiiri, cu nieze cabinetul, Cel puţin deocamdată. rinţă s'a precizat că au fost atinse toate 

. privite la conţinui ul acesftti !Lcnrd: Bfl.. ~a Wilhe:'Irl~tra~se. ~ ~un~ că acest chestiunile ce privesc politica e"tternă. 
doglaio recunoaşte comitetul rrlţional al I f,Lpt mi schImba UlmlC dm slmp1:omele La conversaţii a luat parte şi d, Winamt, 

, lHi Tita, ca fiind guvern de japt al JU!Jo- I crizei din jurul d-lui Eden ~i a cauzelor ambasadorul Slatelor Unite la Londra. 

prooontul d-e soldaţi austraIieni este cel 
puţin ega.l cu cel al Statelor Unite. j 

Schimb de reprezenfanţi 
diplomatiei Intre mareşalul 

B::tdoglle ,i SDyiefe 

MADRID, 12. - Agenţia "Efe" anun
ţă din Washington în baza unei ştiri, 
publicată de presa din Statele Unite, că 
Stalin a numit pe prof. Kostileff ca re
prezentant al guvernulUi sovietiC pe 
lângă guvernuJ Badoglio. Mareşal'lrl Ba
doglio a numit ca reprezentant clicda.l &lIi 
său la Moscova pe foslul ministru pleni
po1Jetlţiar italian în Afganistan, d Pietro 
Quaroni. 

Numai printr'o .... Inune .'ar 
putea tDţ.,le~e Fjnlanda eli 

R.sia S~nr~etieă 

S toekbo I m. 12 (tp). - Ziarul ~ 
(}~Z • .8\'enska Dagbladet.. lUlunţă din Hel
!finld ei eercuril~ bine informate de acolo 
d1!:cIară că o inţele~re cu Sovietele este 

imposibilă afari. de cazul "câ.nd .'ar in. 
tămpln o minone. 

fU1Ch, n'a Incheiat un pact 
de neagrraiaae eu Rusia 
Bucureşti, S. p. p. transmite: Din Js. 

tamlTll se află eă ştirea potrivit căreia Tur
eia ar fi înoheiat 1lI\ pa.'C:t de neagresiune 
pe 20 de ani cu Ruaia-. es~ compl~ n~ 

se:-ioasă. 

Călătorii dlplematlee • 
J 

AMBASADORUL TURCIEI 
DIN LONDRA LA POST , 

BtlC'.:Jreşti. 12. - S. P, P. transmite: 
Postul de radio :AIlJkara a difuzat ştirea 
că d. Unaydi noul ambasador al Turciei 
la Londra a p10eeat spre Londra. pentru 
a-şi lua postul în primire. 

D. VON PAPES' LA ISTAl\mUL 

Bueureşti, 12. - S. P. P. transmite: 
Din Istambul se află că d von Paţlett 
ambasadorul Germ.anieIJ la. Ankara a s0-

sit Ia !stambul. 
AMBASADORUL ARIKAN 

SE REINTOARCE LA BERLIN 

!stambul. 12, (tP.) - AmbasadbruJ 
turc dela Berlin. d. îArilkan., se va. rein' 
toarce in curând Ia postul său. 

Reltele George ar 
Greeiei la Cairo s/atiei. I Pl·" ti· .. 

Presa turcă se OCU1}ă de silunţ=rt miU- O emlca aus ra o·amerlcana 
Iară G ., I - d , .. r· Bneureşti.12. - S. p. P. transnute: 

a ~ern~a.nle1. ftJa epeşa o tc~a a .\ Dl s t e r dam, 12 (Rador). Corespon- mai mult nil'ju. .. tificaf.e eu câ.t nu edsti ope- Di1n Cairo se află că Regele George el 
care reda opm~a a doua ziare i 1npn1'.fante: : di'nlul agoeJl!fei DNB transmite: ratiuni militare la cari trupe.le aastraliene Greciei sta reintors Marţi la Cairo, 
. BU.CV REŞTI, 11. - S. P. P. tran,s- \lil1iam lIughes membru al comitetului ar Ij putut participa sau pentru mri e:feo- Sosirea Sa neaşteptati este în legături 

. m,ite: O telegrama din Istambul anunţă cOII!'!uftativ de riizboiu australian ,,'a pro- livel,e ar fi inslJfid~nte. Alimentaţia este la. cu. criza dJe guvern, El 8. venit pentru a 
ca generalul Erkilet scrie în ziaru·l / t Im t' b ~··I· ha.'r.1l tuturor o""""raJhmiloJ' militare, dacă duce tratative cu diferite personalităţi 
,,cumI/uriel", că germanii au d.u,.~ '!>_ uter~ ntw)a po rlV3 4) ser"'atll or critice ce a .~ t 

fa~ ,1 St ~-I U .~-' tri d ., , ,se fine socot.ealii. . de numărul nftnu]a*"ei ~n vederea ;noului guvern. 
Ilioo UlHtu!i pe Imntul din ra~5rit, Nă. cu.}. a"", e m.." unpo va eclZJUnCl ~ . .·-r )" 
d.e}de~ că ruşii vor fi opriţi, înaintea Australiei de a scuti de serviciul militar -----........................................ ~ 
lanţUlui caTpatic, creşte pe zi 'ce trece. un DumAr de 000 mii oameni din armata Proui atributii date dlor prof. AI. Marcu şi AI. Bădăută 

conducătorii Ministerului Propagandei Naţionale 
Ziarishtl Attai compară, în f'diJia de !lll~traJiană. DI Hughes It rugat oomi.~ia se

Sâmbătă a z;arului ,.Ulus((. sitWlj1ll. Ger- natorială americană. pentru chestiunile mi
maniei ou situaţia Angliei din 1940. G~- mure. să DU lael comentarii provocatoa.re 
mania i.,i încordează toate puterile. şi ~omp~t neju.'itificate c~ .privire Ia sfor- nuc u r e şti, 12 (Rador). _ D. vice- Propagandei Naţionale şi AleXJLlldru Bă,.. 
Pent7'lt a câ,o<figa răzbOiul de care atârnă ţările Duhtare ale Austrahel. ..1' te· ~-,'- te R.... • 4.A • 1 t dăuU. sec"-ar general al acestui Depal'. Via '1" prese-JID SI pre!'WUln AU Ult.VrlJD a ,'~~' 

ţa sau moartea popoarelor. Germania VI Hughes a subliniat că. nnul din moti~ . "1' 1,' d' • >, t' I:::!_~~tar.:l- St tament sunt autorizaţi a. aproba. pentru 
!tic Il f I 4.-t I b d"' .• b t' ('.onSl lU iU e mlIuş n~""" ueat •• .. I tru te . ifl...~ erit pe /ronturile de lupră nici o \'C e ce a s.... a R7.a ,eclziunel In c es lUne I " noul,. In nume e BOS toa angaja,.. 
PT"'V"'JIire şi Se pare că e hotărît?, să nu este cel al planuluI de intensificare a pro- la Depart.am~nful Propagaooel Naţiona- ment(>te de cheltoeli ce se wr contrlWtS 
~e P~. o,n glO-,:f1,~ani să Î1:tre!n Eu.ropa: dUl'ţiunei agricole fu int,p,resul Amerh'anilor le Il sf'mnat urrnă.t.oan-a decizie: in ~tl1ră cn operaţiunile botlrâre de' 
'l ta.~arit. navala SOvietica poate Il I'p' se află În Pa{'ifirul de Sud Vest şi in l\n- Dnii prof. -"It'xandru l\lart'u ministru lUal'e<le Stat Major, privind apărarea na.-
°Ptită, .tral: •• Ob&er\;aţiunilo critice sunt cu atât Subsecretar de Stat la Departamentul ţiooali in eonditiunUe legii 186 din 1944. 
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P,.p., ... dă remâneaseă pe.~ hotare II muti' Va,ilatht ••• 
Cu eChipa rOll1ână Ma Belgrad --- O preţioasă victorie românească Inmuguresc copacii "Vilei eu. iluzH(1 

şi primavara !l§/e.aptii zdmb,?ful celui 
mai vesel ,'piccolo" - urându-i pe p/.a. 
cardele localului: "Intrun Ceai bun!'" 

-l)e~ t,'~m.\S«4 KOSU~ JS'PeoiJ,J.J,.) Râs
punzând unei invitaţii pnmite de către 
D. General C. Deiiceanu, prefect, pre
Jedintele Dis1;ricturui }>~iSpol1iv al 
ju:deţului ~Torantal, dela. D. Gene
ral VierOW'. St.acdo.rtskomandantul 
Belgradului, o combinată. fonna.ti. din 
jucă.torii de~ Ripensja, .Banatul, Pr0-
gresul ti Electrica, au jucat 1& Belgrad 
OU selecţionata. germ1JJlă. dd& Belgrad. 

Jucătorii români :;i-.&U î.ndeplin1t eu 
pI'iS<lei'Dţă misiunea, nu numai pentru că. 
au ~ ci ma.i ales pentru modui 
disci.plinat ~i distins cum s '.au purtat, 
culegind prin toa.te locurile cele ID.8JÎ 
mari simpatii, atât in rândul militarilor 
germani cât ~i in rândul populaţiei. 

Partida - catre 8. contat drept c 
revanşă pentru jocurile pe care le-au 
susţinut germanii acum un an la. Timi4 
~ - s'a soldat cu un desărvâşit SUC4 

CeS. Aproa~pe 10.000 spectatorH, intre 
cari toate nolabtHtătile din fata locului 
au asistat la lupta ~avalereascl. C8l'e a 
avut lQC pe terenul Beogradsky. 

CUM S'A JUCAT 
Echipa rmâ.nă a jucat în umătoares 

formal)e:" Lăzăreanu-Bradca, RooE'anu 
--Sl.'l.tin·&, Bozgan. Crâstănescu--Seoo
şan. Bottan, Coti, ~, Bi:nrle!l. 

Românii încep cu vântul in spate şi 
intreprind actiuni peste actiuni. După 
primul sfert de oră germanii incep şi ei 
să replice prompt, jocul devine varia:bî;ll, 
perindându-se pe la ambele porţi. 
Echipa germană - mult mai puter· 
nică decât cea din anul treCUt - se 
remarcă prin multe ;ri puternice shootUTj 
la poarta română. Apărarea. noastră' 
munCeşte dina greu, iar Lă:zăl"e&nu are 
dese ocazii ca să intervină cu bno, cule.
gind aplauze furtunoase. Inaintarea 
noastri. însă nu-şi găseşte cad~ţa Şi ll!U 

eSte suficient de activă, lucru care de 
altfel Se datoreşte S;i haifiei germane. 

In repriza a doua·jucăm cu vâritul i.n 
."aţă. Germa.nii atacă în trombă, dar 
românii joaci. cu mu:tă a.bnegaţ:e. DeŞi 
germanii presează. înaintarea merge 
mai bine, mai ales că în locul lui Ein
dea joacă. acum Borzan. ia4" înter pe 
dreapta este Purice. In a.pă.raxe Rodcanu 
eS~ scltimbat cu H.azga.. 

Germanii presează. puternic timp de 
20 minute, când Gorski marchează un 
gQal imparabil, care purtat de vânt 
intră in colţul stâng, 0:1. 

Goaiul a produs un puternic riviri4 

meni in rândlll românilor, cari atacă 
a.cum vehement, schimbând toată. fi
zionomia. jocului. Nu trec nici cinci mi~ 
nute când după. {) combinaţie frumoa.<;ă 
a înaintării Bon.an egalează la 1 :1. 
GoahiL româ.nilor a făcut <Ca alura. să 
devină vijeloasă, iar peste câteva mi
nUle Coti, asigură. a.vanta.j pentru nOi 
2:1, Atacul românesc continuă şi in m. 
42 Purice î tlSCrie al treilea gaal al ro
mâ.n;U.or. După un minut numai, tot el 
mai marchează şi al patruela. goal, dar 
acesta este anu::at de al'bitrul, în urga
nul de fluerături ale PIliblicului. Arbitrul 
- care de altfel 8. foot mereU desapro
bat de public - a. ma.i acordat în eontra 
noastră un 11 m. care a fost transfor
mat de Spleit. 

Se cuvine să menţionăm in moo spe
cial atitudinea publicului, care din pri
mele minute de joc a fost in mare parte 
cel mai inverşuJlI8.t suporter aJ; ecllipei 
noastre. In specia:c Vienezii, bava.r€Zii Şi 
OODCetă:ţenii noştri din trupele S. S. 
De altfel pub1i{;:u1 s'a dovedit foarte 
cunoscător şi imparţial a, judecând 
prompt chiar pe arbitrU, care de multe 
ori greŞise in defaV'Orul nostru. 

PRIMIIULE 
Echipa, română a fost prim~tă. la 

gară de D. Locotenent Colonel Kalen
badl, ofiţerul· de educaţie fizică a arma.
tei:,{~nnane, apoi condusă la Căminul 
militar Victo6a, unde s'a făcut o recep
tie, la eare au vorbit D. Lt. Col. Kalen
ba.cb. in numele D. General Vierow, D. 
Brinckmann, in numele Ziarului Dol1&ll

IDeitung f.i D. Veleesmt Zeno, în numele 
echipei române . 

A doua zi diminea.ţă. am~le echipe a.u 
fost primite de D. ~nera1major Sti~gl, 
Ortskoma.ndant, care 8. ţinut o fru
moa.si cuvâ.uta.re reprezentanţilor ook 

doua popoare, ~oţând în ev;de'1ţit satis
facţia D-sale personală ~i a armatei ger
mane de a putea saluta in mijlocul lor 
pe fiii erol::.ei naţiuni române. Din partea 
românilor a vorb.t D. ing, Ba.r!1a, preşe
dintele Comisiei Dist.< ictuale de football. 
După match a avut loc la le-gaţia r0-

mâna o recepţie, dată de D. Consilier 
de ieg-.'I.ţie, N. Solaoolu, ~ful OficiulUi 
Consular Belgrad. 

Cu aceastâ ocazie a vorbit D. VeI
eeanu, care a tălmăcit domnului Coosul 
mulţumirile echipei române, pentru ma· 
rele interes pe care D. sa l\-a a.răta.t în 
tot timpul, aoordând o părintească 0C1"()

ti,re jucătorilor români, veniţi să cu
cerească lauri pe teren sportiv culorilot 
române. 

Domnul Consul a răspuns scoţând in 
rcli€'f importanţa succesului realizat 
de echipa română, însistâ.nd a~mpra 
valoarei prestanţei 1»"in care românii au 
exce~at în faţa unui atit de numeros 
pubUc şi a un(>i asistenţe .select~. 

In rândul oaspeţilor preZenţi la LeJ 
gll-ţia română. am remarcat pe Domnii: 

"un.! aeia Donau.aellUng, 8chwartzkopf 
4.lil~torul Donaureitung, Le:hrmann re
dactorUl D. N . .1:>., Brinkmann reuactorul 
;$portiv al Lonauzeitung. 

Din parte oorpwui di plomatic au fost 
prezenţi Domnii consilieri de Legaţie 
Paulig tGermania) şi Schopoff lEul
garia) . 

Din parte Oficiului consular român au 
asistat domnii vicec.onsuli Grigore Dan, 
Corneliu Penţia, Petre stan şi Gâ-rbov 
Petre, cari în tot timpul, în frunte cu D. 
Consilier de legaţie Solacolu, au făcut ca 
juc.itorii români să se simtă copleşiţi de 
dragostea eU care au fost primiţi şi 
trataţi. 

La recepţie a vorbit D. Consilier de 
legaţie Solaeolu, care a mulţumit autori
tăţilor din Belgl'ud că au dat oeazie ju
căturilor români de a demonstra spiritul 
l')r cavaleresc, elanul şi combativitatea 
lor, ~i D. General maior Stiegl, care a fe
licitat atât pe invingărori câ.t şi pe in· 
vinşi pentru atitudinea şi jo<,ul frumos 
pe care bau prestat. 

(k>neralmajor Stiegl Orlskomandant, • 

I Loc_ Col. Kalenhach Sportofizier, Pro.f. Echipa română a sosit la Timişoara 
MtiUer Onsgnrppoenfeiter NSDAP, Căpi- Luni seara, după ce în tot timpul drtl-

1 tan Dr. Tanb'el şefUl propagandei Sud" mului aU putut <,onstata o mare siropa" ! ust, Loc. Reintg-en directorul dela Radio tie. determinată în toate părţile, de 
! 3elgrllll, Loc. Ossendorf şefUl se('ţiei de aprecierile frumoase difuzate de radio 
propagandă, Hermann Honig şefredak- Belgrad. 
--~_ ....... ----~~ ........... -... . 
Daruri pentru I.O.V. din partea guvernului 

La Lugoj a avut loc într'un cadru so
it:IDn disU'ibuirca uneltelor agricole şi 
in<:â.iţiminte, din partea guvernului pen
tru 2lH persoane din lumea 1. O. V. 

La. al":a::;tă Solemnitate au luat parte: 
Col. Stoiner prefectul judeţului Severin, 
Lot. Col. Hillu ;d Lt. Col. Ursii delegatul 
Corp. 7 Armati, şi dna Farcaş directoa... 
rea S,'oalei Normale de fete şi alţi inte· 
leduali din Lu~oj. . 

D. prefect Col. Stainer luând cuvântul 
::rată grija pe rarC 'Suveranul şi Cnndu
\·ătnrul Statului o au pentru invalizi, <Yr~ 
Lllli şi văduve. .' 

In numele D. gen. Comando al Corpu
lui 7 Armată a luat cuvântul DI Lt. Col. 
Ursă, arăt.ând ea şi in trecutul neamului 
româneso, domnii ţării, drept recttnO" 
ştiinţă pentru faptele eroice impărţeau 
daruri vitejilor. J 

Tot astfel eondu('ătorii noştri ealău" 
ziţi de aceleaşi sent.imente trimit dnrtrt'Î 
acelnrn care şi-au dat sângele pentrn 
Patrie. . . 
In indieel'c Dsa ureaz.1. a~lorn Nll"eau 

primit aeesf.e dnruri să fie un innem.n 
pE'ntru munca, agricolă care fncepe. 

IN SLUJBA PATRIEI 
Din nou trăim \'temuri de crânoonă. iucordare şi de mare nelinişte. Din 

r..ou C'erul senin al ţării noastre e intuneca:t lle oouri negri, aşezaţi în straturi tot 
mai groase şi prevestitol'i de furtună groaznică. 

In aceste timpuri de erumpiLnă grea., fi6Care dintre noi este da.tor si oontrk 
lmie cât mai intens la refacerea, consolidarea şi prosperu,atea. Patriei. 

Punând un dig puternic de apărare valurilor 00 ooI5e"i'Zare~ punâ.nd capăt 
tuturor patimifor dcslănţuite, ds:tori snntem cu toţii să Îuehină.m Patriei~ ,Re.
gelUi *i (""undl1eătorrului, întreaga şi neprecupeţiia noasi.ră putere de mWloi şi 
riragoste. ţ 

Armata 1ării îşi face din plin datoria. 
Dela. Începutul războiu1ui şi pin. detăzL pe pilmâ.nt, pe • ipe şi in vă.7,duh. 

ina.mi(~ul s'a izbi't necontennit de stânca de granit ridica'lli. ('~ apa ('a o pavăză 
ele ară.rare de piepturile bravilor noştri ostaşi, pe eare nimeni şi nimic nU:;Î 
poate înspăimânta. 

}:ii aU·un crez şi un singur Ideal: Paatri~ 
Hidra iudeo'bol~evieă, eu mii de capete. faoo nltime>le eforturi pentru a se 

ridica şi a dE"Slii,nţui în lume urgia. Se mi~ răscolind pămâ.ntul .se sbate din 
:i'L ... puteri şi'n turbare arunt'ă pe nări venin şi foc. Dar. rând pe rând, unul 
(·ate unul, îi Vor fi retezate ti>ate eapet~le şi va cădea invinsă de[initjv, pentru.. 
C'§, alături de erueiada.oereştjnă, pornită impotriva pericolului comunist, veghea-
ză ochiul şi străjueŞte liraţ;ul Domnului, . 

Lupta. e nespus de grea. Ostaşii îşi fac dat()ria. Să ne-o facem şi noi cei 
care luptăm pe frontul intern al Patriei "i revizuindu-ne conştiinţa, să facem zid 
de apărare alături de tânănzl Di>stnlSuveran şi Mareşalul Oondueător, pen .. 
trul'ă, numaI astfet răt-ind, vom dl.-:;tiga "ictoria finală.,. ia .. &mânia, ~~a cum 
spunea Dimitrie Cantemir "nu va pieri nidodată, pentrucă o Tk~z~te un trecut 
§i o chiamă un viitor". t . GEORGE RADU 

P~.tru 8 vă asigura eleganţa ~ nelusÎvitatea. tn calităţi, modele, desene şi 
culori, RS()rl,aţi articolele Dvs. de modă. cumpărându-le numai la 

MAGAZINUL ELlTEI 

DOMNIŢA, 
MODA PENTRU DAlIE 

"Piccolo! J)Piccolo!" - bat din palme 
miile de nfti'ăbdător1... "hcGolo! Ce 
fuci'! N'ai de gând să vii od.ttă't!(( •.• 
şi'n locul lui.". al "marelUi !Jiccolo", 
care .de-abia începu.se Sti-şi '1~rvea,~că 
spu..moasele c1tpe de glu,me ". apare 
umilit ,,[t'irjirică" ••• ceTând SCllze publi,.. 
cului: ~;Nu-l mai chem,aţi! Piccol.o a mu
rit. N emertlicii i-a.u dărânwt .,ViZau ••. 

iar nl1uziile" că, oaMenii mlllţ buni ca 
el • •• s'au spulberat pentru totdm·uM ... " 

A murit Vasilache! 
O mână de ma.şinist criminal . .. ~ lă· 

sat pe veci "cortina lui de fier" .' peste 
i'r/,egalabilnl tabZon al tinereţii tcatrulUÎ 
românesc • .• şi zâmbetul atei tor copii . .• 
atâtor tineri... şi atâtor br'itrâni. '. 
care-l mai aşteptau la f'mnpri • .. a în
gheţat pe bHze •.. in Cea dintdi zi caldă 
de primăvară. 

Este prima oaTă când am plins, 1;Qr< 

bind de tine, prietene . •. intr'ul1 incepu!· 
de >.nmugurire . •. când clopotele bi.3eri· 
celor boceatt patimile "Celui Marecc

." 

pe care rai urm.at şi tu .•. fârând 07'U00l 

modestă IZ teatruZui tânăr românesc. 

Pe o placardă in colţu,l unei străzi tin 
afiş îngălbenit •.• singura amintire 
um,i turneu tr evut •.• 

In faţa lui o femee ţinând de mâm 
un băeţa.1 oore~o intreba: "Maicuţ~ 
când mai 'Vine Vasilache ,ce .. 

puiu maXimi1ian 

·'-·~·""·"··"""··"""t 
Foi (,olan'.' 

fjriese in flfI; Slt~mo;j 
Istoria ti fost intotdeamm cea mai J 
~ 8făt1litoare~ cine i-a u~mat,inQVT 
mt.ntele ,,'a gre:pt niclOd.ata, Ctne 
Msocotit a plătit întodeanna scump. 

Toate paginile i8'tariei ?lOOstre 
un 8i:ngur lucru; dragoste pentnt. ~ 
,mîntuI Patriei ~, libertate cu oriceJ Ji ,.ăzbunare pMl t ru trădători. . 

Ori unde, in oriCe colţ al ţării, 
purta paşii prin munti, pe itttill8t' 
câm.pii~ pe tot cuprinsul ogoruJ:ui , . 
m01esc fiecare piatră, fiecare brazdă 
spun aoelea.1i cut)int e, oorbesc O si 
limbă pe care noi Românii d.e prcf'uf 
de-ni o inţelegem Şi o simţim. 

Noi mngtn'i ,tim cu câte lacrimi, 
cât sânge s'a frământat pămlÎntul 
ta, în ()41'e darm strămoşii. 

Noi 3ingttri "e CUnoa.ştem dur~· 
('-<ind *' privim în ochi Şi numJi noi 
auzim bătăile inimii ori de cât e 01i 
întâlnim. 

Dar toţi trebuie să ţfie c~ cloc()t~ 
î:n noi~ ce măZZtiţi avem când mi . 
mâna ~ cer şi Ce credem când 
dem lumănări în biserici. 

Varbeac în ocll ii no.,tri srrămry,· 
trăesc în nOi astăzi mai mari, mai 
niJiooti'Oi M ori când. 

........ ~ ....... .. 
NOTE 

• ~. 

PENTRU OOLABORATORll ŞI 
NATIl REVISTEI BUCOVlNFJ -, 

Revista BucQvinei, proprietatea Se .. 
tăţii pentru cultura şi literatura ro , 
din Buoovilla, care timp de trei ~ 
a.părut în mOd regulat îl) Cernăuţi, ~: . 
continua a.pariţia la Timişoara, stRl)' 
du<şi deocamdată sediul în Timilloar& 
::;\.r. Roentgen Nr. 3. 

Timişoara in Pahltul Palace, Tel.: 53-73 între orele 8-13 şi 15-19. Intrucât s'au pier!lut adresele abOf : 
Inr. Of. Reg. C()m. 504/944. 1 late 

Unde gă.siţi : lor şi nu se cunosc cele noi n e eo : 
8tofe fine din lâ.nă curată. _ Mătasă roate eulorile, lucrate in fubrlcă. Lor ilor , atât unii cât şi ce II alţi sunt, 

gaţi să le cmnnice cât mai neînU 
naturalii, Ciorapi extrafint naturali şi Genţi artisti~ din box, in toate iar colaboratorii să binevolască a-şi 
~tali, Fulue şi batitcuri, Lingerie şi culon1e imprima~ ~I colorate eu 
pol'tjarti61'e. mâna sacose din mătăsnri la cOOlandă :.:rute contribuţia imediat, deoarece 

Ge.tţi din piei exotice, pol'C şi box in cordoane, inănu~i şi bijuterii. . pune sub tipar un număr dubIu,' 
. triplu. ,. 

RE~IAIEM CIORA!>! nlt~ MATASE NATURALĂ EXTRARAPID CU ftlAŞINA Orice corespondentli se va îndrey·:. 
SPECIALA, DUPA CEl\. ~4.1 MODl~RNA PROCEDURA.. 1871 adresa de mai sus • .., 

t , . .~.. . ~ o ••••• ~-_ •••• 0'0 l' 



f( 

t· 
e 
d 

" 

~ : 

t 

n .!\ (" '''' ___ ~ __ IliIIL'I:_.u_~::I:'1 __ .., .... ~~ ______________ •• __ •• "_.W.["1 ___ ~ __ ~II"'';:'''~~:.l;;:;:ll:a;;u_iS __ !lI'''1:II _______ .-....... 1 ·,._rr n:Wrw',.,d .IE J;r;:t-_~_~~ ... 4t .. ;g 

~hlAtl.t.atea. 
i-'" .... 

• 'tJ!,., -
C AU»fNIA. Nl.:PUTINCIOASĂ. Se 

... da demult.. că. din calomnia Jan· 
_ti .. lIOC01eala cuiva ră.mâoe întotdeauna 
ee ... ea o ~ ea G bănuială.. ea. o ememi't 
1BG'I'81ă. LUCJ'Ul este adevămt numai în măsu 
ra tIR (Iftl'e cel calomniat justifică. mik:ar şi În 
padaI oeI mai mie bineala eu care este 
.tw.at. Cind, Insii., aoest temei lipseşte ca
Jcmmla 'Vine - prin legea contrastului -
.. pmemineze ,i mai mult virtutea fi mrii
taria celui pe nedrept calomniat. Aceasta 
este legea generală a calomni-ei şi dela ea 
_ sxistă nicio excepţ~. Amintim aceste 
dvă.nui. gândindll-ne in oe propolţli in
tr'adevlr uriaşe creşte prestigiul ti slava 
Oştirii nO:l--;tre in clipa eâ.nd calomnia.. mai 
.. aprupiel'8 sau mai de peste ocea.o. In
f.ifJftreă să-i diminueze strllueirea neintre
etfti. Vor veni zilele 00 p1W'le Şi de bn&ntoI şi 
Il: n vedea atunci că. Oştima romină atât ea. 
uitate şi fOrp\ militari. a neamului 1lO8trn, 
.. t li ca. fo.t1ă morali, forţă de geDer'o'li
tate, forţă de uma,njtate. forţă de Cl'ef}tină.
tate Şi de îngerea.sci noblete, nu a a.vut 
IUl6lDinare. ~ rămâne iD.ep.!ati. in r06tnl 

I .. aaţional, ereştm~ fi iot.erna.pouaL 
... 

GERMANIA ŞI TURCIA. Parlamentul 
ture., ~ OOIlWlDtm comercială 

intre Germania şi Turcia., Acest tratat c0-

mercial este fonda.t pe o stabilitate de ra
porturi priete.neşti. Pă.J11, ea.re IDtenţ(I()Dea
li să devin, mâine-poimâ.iDe. beligerante, ' 
JIU se joacă d~ tratate atAt din l'eS1){lCt 
propriu cât ti dm inutilitatea de a ca-mufla 
intenţii neprieteneşti. Tratatul acesta în
tre GerlJlrulia şi Turcia vorbefte de inte.
gritatea ra!lorturilor dhttJ'e cele două state 
~ de hotA.ri.rea 1_ de • JIiIli ~ţloe reci
proc in .. tarea de lolalitae ş.i lLIUici!;re reală. 
A{'f!ISt tl'Bt.n.m.fInt 'YOrbefte ,i .. PdAroieiB 
acelor influenţ.e politice din. -1!Ibu'l. CIIU'e au 
Ineermt să scoati TardA d.ig 4nunul el 
drept şi neutral. şi de ., O aruMa în com
plkn\tunr confuze şi, poate chiar, deza~tru~ 
oase, DMnnitate& 'l'ufolel rimi.n.e factor im
portant in nllaţhmUe int>Errnu.ţiooale. Dar ,i prlitigiurpulitieil oi do oavaleri$IU creşte 
din zi in zi mai cert. i .~ -:'1 ~' 

• ~~·~'f~~·";~"'r" 

Z
VON1LA LA STRDn'OARE. Coman

damentnl Militar al Capitalei a dat 
publicităţii hotărâre&. sa de a pedepsi a.<;;pru. 
ftri milă. in mod radieal, pe indivizii, care 
ră~pândese ştiri ~te. &, eunoo.şte 
ravagiol moral, pe care n pro-voacă &Ianna. 
prlmejdj~it care 8!rl:e eu atât mai deprimată, 
eu {'it ('3 est.e exagerati prin grain ~ sn
ge~tii, mai eu JM".rfidie şoptit.1., mai ca rău
bite sngf'rl\Ul şi mai cu infamie ră.spâ.ndită. 
D. Zyonilă, acem tip simbolic şi colectiv al 
aJarmismnluÎ d6 cafenea şi de stmdi. de 
mli .. ă şi de limbuţie va tnţ.e-lege acum. că 
80rietatM românea.seă.. cuprinsi. de !!Il'nt.i
lIIt'ufuJ datoriei şi de gri,ja marilor p~ble
me ale n~!innil. JI1l mai poate tolera 8adis
mul pen'(ll'!4 al a1ann~tHor, pe eal'fl el, ca 
tip inconştient sau ('J8 inamic al poporului 
fi a1 sta tuTui it intruchipeazA şi fi exprimi, 

al întreprinderilor 
Patri~tis~u~ tratue manifestat in primul rând printr'o ~uterp.ică 

Un exemplu al Industriei Române de Piele dei;1n de 

Adevă rafu I ro I in~!ustriale 
inţeiegere 
urmat 

socială 

In vremuri1e pe care le străbatem, VTe
m~ l'~ în care condi!-iunile de viaţă au sme
rit daLCri~ă evenimentelor excsp\,onale, 
serlOase modificări, problemele sociale tre
b1.;.~(; pu.se pe primul plan al preocupii.l'iJor 
ncstrE: de fiecare zi, deoarece ade. aratul 
p:ttrbtism In poate fi manifestat u, .ăzi 
du,it printr'o înţelegere perfec:ă şi >Cll'ă
duinţă cat mai intensă pentru sOluţion"i'(a 
acestor probleme.-

Pentru anali.::.area acestor problome am 
găsit întotdeuna necesar să pornim nu dela 
mare la mic ci dela ~ la mar~ adică nu 
d~la organizarea complectâ a neamului, ci 
dela modul cum se manifestă din !V:~ 
p-mct de vooere celulele care formează in
tregul Şi printre aceste celule au situat in 
primul rând bltreprinderile, care prin 
structura lor ne dau imaginea perfectă a 
acestui tntreg. 

Şi spunem aceasta pen .... rucă într'o int~ 
prindere găsim o COll1:bcere 'bine definită o 
ă 

~ , 
Il tura. care ajuti conducerii (funcţionarii) 
,i o amm.tă mai man!iI sau mai mică de 
m:mcitori. destinati a fndeplilli dispoziţiu-
1l4"'e 1J1 a efectua ltl-C'I'ăr-lle n-ecee:a.re. 

Problemele lIIOciale pot fi dccl studiate 
.aici "-.1 toată 8erlozi1:a.tea.. 

Intl"eprindel"lle In parte au tnţele« a~ 
lucl'l\1 şi în desvoltarea. lor an ţinut maJ 
mu1t sau mai puţin seamă de imperativul 
v:-emii, căutând să eobţioneze în mod fave-
rn~:T, dacă IlJU dfn convingere eel puţin din 
obligaţie., problemel.e lIociale, I 

Pr-intre tntreprinderile care pot ti date 
oI"iednd ca exemplu pentroJ modul eum au 
!n.ţe1cs .A rezolv. eee8te prOOleme, tn pri .. 

mul plan trebue să sit:.lăm Industria Ro.
ffid.l.a de Piele din Timişoara, care Îll toate 
ocaziile a ştiut să proosdeze aşa cum tre· 
bUla, nu din obLIgaţie, ci dintr'o sănătoasă 
traaiţi€ care stă la baza acestei în"'<.rcpr:n
cler!. 

Grija cU - r\ !"oatil avca o ;.' 
bJtz.ţie ecO!: ! .. : ; lUr:3. în1.clE':-;!l _.l 

d('(l'!jnă pent:. ->~', ,.;.le bi atât suflet,ştf 
cât ş: materiale, preocuparea ca apropierea 
dintre COnd"lcători şi muncilori să fie cât 
mai reală, a constituit intotdeauna pentru 
ccz:.tÎucătorii dela Industria Română de 
P~ele o problemă ca.re in mare parte a fost 
rez'1Ivată. 

N'j a trecut sărb1itoare fără ea m"md~()oo 
rii d~la această intreprindere să nu eu
ncs8ă solicitudinea. condudtorilor, nu il! 

fost necaz tn rândul muncitorilor ca el să 
DU r~ a:m-eliorat. 

Depozitul de alimente, csntina, dispoen. 
BllT"'Jl, org-aniza.ţia3ult'Jrală ~'[und şi Lu. 
mină, 'toate oglindesc spiritul caI"() dom~ 
neşte aid. 

In prezent I!:eI'Astă 'ntreptî'n~ II. '!l~~ 
ziţbnat un imobt1 C'tl :m de fncă,:peri, t':!ll'e 

tIl'me.'lză să. fie dat folosinţH ir,tstituţjflO'l' 

8O('ff;.le muncitoreşti, având'!l-Se tn proecl 
amenajaY":l1 unei săU de specUtcole, organ!. 
z~rea un11Î leag5m şi 8. unei grădiniţe ~
tr.:1 copii muncitorilor. deevol'" .. a:l'ea institu
ţll10r sanitare, etc. 

Ar;um <'U oeazia s!rb:tfl\rilol'. eon;J"e!'"l"e!l 
tntrrprlnderI1 a avut grije ea fiecare mttn~ 
citcr - Iri ta:brlca are ei rea troei snte - să 
eapete . e!U !:eee kg fă!nă, efncllrg zahllr, 
~ e'\l !amUff grele şi eI.te e!ndzee[ kg CSl'-

........... ,._ ..... _i .•••• 0 ................. 7' .... -. _ • ., •• -.-.... ,.-

tofi, iar funcţionariC au primit aju:oare in 
bar.:. 

Valoarea acestor daruri se aprop:e de r.l11 
;,:,l~~on. 

:i,.>ar grija pentru aproapele nu se mB.IlÎ
f .,_ii la conucătorii Induatriei Române de 

. ,;" numai în ce priveşte munoitorii lor, o 
~(: o_ă faptă care merită dată .. oexemplu 
(:;;t.e a~eia de a fi lnţelea imediat nevoile 
relugiaţilor ~i fără niciun tndemn din afară 
- ~ a fi fost primii care s'au gră.bit si 
asi~Jre hrana pentru o lună de zile tn can
tina intreprinderii, la 50 de refugiaţi din 
MQlcova, 

Sunt fapte {'Rre nu mai au nevoie de Co
mer.tarii, pentrucă ele glăsuieoo dootul. 

Am scris aceste rânduri I1U pentrn a 
acMoo lar.lde. pentrucă cel care făptue.sc 
!\F{'!.~enea at:Yte nu au gândul la laudă, ei 
pellfru a da un exemplu denm să fie urmat 
ce toţi cei CBl'e AU po.<;;bilitatea şi eaTe vor 
'Să a.rat~ că simt eu adevărat t"O'l'âneşte. 

Const. Jale,. 
:0.-..-.-...... -.-.-•• -.-.-•••• -.-.-
Poşta refugiaţilor -Uucer TeodOl' refugiat din Iaşi roo.gă pe 
fratele său Pe""..ru CuA:er din1;r'rJn regiment 
de Dorobanţi, să-i trimită !!.dresa la reda~ 
Uarului .,Dacia" din 'l'imifoara.. 

- Angajaţii uzinei electrice şi tra.m~ 
u-lor comunale din laşi, aflaţi la Timişoara, 
arena I. E. T.: Toma Danciu. Mihai Teodo
rescu, Tecdor Cucer. Aurel. LozneanrJ, Mir
cea Ungureanu, Afiliai Jeha.e, Mircea Do'Pi
ne:seu, Dum.1tTu Chlrill, Gheorghe Oaneea 
,i Clement lţieu, roagă pe di1"ectorul gene
ra.I al In trepIinderilor de ma-i $Us, d, Mir~f Comunicatul Comandamentului Zonei II A. P. ;; Volan8clri., aflat tu Br~cureşt.i, .tr, Ange, 

'o le:t'!m Nr, ti1, si le trimitA salll.rui ee li IV 

Comandamentul Zonei fă.câ.u.d eontrolul - Pregătiţi·vă din vreme valiza eli ett9b!e ea refuglaţi, ]uâlld fn &00111.1 "jm~ 
apîil-ărU măsurilor de A. P. la. diferite lucrurile de prima n2CeSitate şi de "al~ ml\.suri să f~ pl:t~aţi Ia serviciu. 
ctiWirl 1& COO1Statat că mai sunt prol}rie- r4 prec.-um şi ou actele legale de itieut.i- _ SerI:'. Labooe 10&1\ ctg, 1929 dela 'c.Oti 
tari ~i nu s'au oon1ormat direcUVl~ tate ou eare mergeţi in adăpost în ~ do 1& sub, of. Inf. Botoşani-Timişoa~ cant: 
date.. alarmă. soţia ~i cOl'Iii şi pe tatăl-socru, primarul di, 
Repetăm m r~umat măsurile pregii.- ~ Faceţi MZen'e de apă ~ aIiro:ente corn. Dumeşti j, Botoşani. Se roagă de toţ 

titoo..re ee trebuiesc lIua.te: P6 timp de 4S orc. acei ce ştiu de aoarta lor a-i comunica und' 
- CamutJa,ji lwninile astfel ea Dicl • - Sooateţi rându1 al doilea ode gett- se află. 

razi să nu. se mreasci. în a.fară.. muri ~i depozităţile in loc sigur. 
_ Amenaja.ţi.vă din timp adăpostul _ Ingrijiţi~vă. de lămpi eu petrol in -- Scrgentnl Amam Gh. dela Şcoala 81lJr 

şi-l prevedeţi cU lopeţi tâmaclYcllle, tru.se cazul când se întl"crnne curentul elec'tric. of. Inf, din Botoşani.T;mÎşoara, caută soţi; 
iBdividuale.. . Până ~ttm Coma~tu1 s·a. mnL şi cUJli!-11 din comuna Paş~ani, satul Boşter. 

_ GoIip podurile locujnţelor de mate- ţumit să aplire ~lor vinovati amenda :ud, Baia, Cine ştie de soarta lor să-mi ee 
• bit' fu' f nnnic? la adresa de mai sus. rlale Inflama e şi In ldeţl pe supra a.. rl'~lementară pe viitol' vom publica ~ in 

ţa pOOulni un strat de nisip de 2 ('ro. ziare num .. le celor recRoTciiranţt. o - Cojncsrn l'Ila.-ia, refugiati din Cer 
_ Pregi\tiţi din vreme mat.erialnl de Se fiXt'$7.ă. ca ultim t.nrmen U?",tru pu- năl.lţi, dela Căminul de Ucenici'! îşi caut 

stins incendiul a1ât in pod C'ât şi lR fie. nerA!\ la pnn('/f; It ~....,rll~ ,1.- A, P_, d::lta. pirintii şi fraţii tot refugiaţi din LunCE 
ca.re etaj al locuinţei dotândn,,) eu i;ăleţi n{'l 15 A 1lnlie 1!U4. 0"'1 '!ă.~iti î"l D""l"f'~l- Cine ştie cC'va desp!'Ie Cojocaru Costacbe f 

cu apă., saei eU nisip, E"xtineblare, etc, tii. flr:~2-' ae.eastă rlntăvor' fi dif"l'lti Ccjoearn Domnica să anunţe pe Cojoca.r': 
- Dotati.,tiJ, cu materialul sal1it.ar Cnriii ~~l'tia1e r-ln-n !lInbofu.r('~'l w", .. u- ::\raria (fata lor) la. Cfmin:Jl de Ucenice sb. 

sub fonna 'de tmse inllividuale A. P. ..il·f\~ (11' A Dal':'In'l Pasi,.~.. Berthelot 4. Timişoara. 
.:+ ....................... '_... ... ........ • • ........... - !\olaria HmiIev~hi pensionară C F R 

C C _1 refugiată din Chişinău cau!ă pe băi~tui e Episccpia. Lugojului, apitlul atedra.J. dinariat .'Episcopesc de LugoJ." 
Nr. 160 Inf Aslreanu Ion cu soţia E~lena refugiati to' 

ormaţiUDi mai de'l-ailate se pot dt~ Chişinău, Cine ştie OE""a despre ei 8: 
P 1bllCATIE DE LICtITA'l'IF' avea la biroul capitular în orele ,le ser-

U J. • of- :.t anunţe pe mama lor în Timişoara, str, Tran 
Capitlul Catedral al l!;piscopiei Romi" viciu, 1:elefon: 42. silvaniei nr. 3. 

·t d' L J- 'n u ....... " pr b "·1' LugoJ', la 7 Aprilie 1944, 
~ ne uni e m ugo, 1 uu... a o a!l Ioan Stancin - Ana Drăga.n din Boto~~ni strada Doc. 

T \ -..'C... i"ft>E~~TIN ~T ~m p I Pr~ Veneratluul Oruinariat Eplscopesc tel' Ureche Nl', 3. rC"'Jg;ată "n Timi. .. oarr 
S L •. 'f a, VI\< ~ A /1..,' oporU N 1749'1944 - ta b" - 00' n' .• tar capitular ~', ! ,.,. < 

româ-n este &',emuit de c';Ure }lar6- r. i' prm aceas pu ,lea .iCb Dr. Nicolae Bl'î:nzen S~_J"9.c:.a Prota Drăghici Nl'. 3, Inginer Tibol 

l 1 C ~ 4'll. ..x t" xt~ ta.ţie pentru vâ..nzarea. următoarelJ!, i-.e- Âd'~r, do~e să afle cAt de nura'nd unde 
şa U onducator eu .,s_n~,. a ereş m", a.- se de incălzire centrală.: P:repozit 'f' ~'i" .! ~ 
ţii", A erc:jUnătă.ţii )'MIe. istoriooJ precum - ~ - 1929 sa rt> ugiat CO.:'R Drăgan solistă la Operf 
. l' 3 cazane, 1 cazan pentru apa cah;a, Română Buctlre"U, Cattinel Va:>!'!!'u st-d~ 

Şl a celei din prezent, O mai mare g orlf~ 128 radiatoare aU robinete, 7 robinete cU ... ""' .... .0-•••.• -.-.... -_ ••• - I .,. " ... <' 

.... ntrn n"umul rom~n_n nu ....... ·Ist'" d"".l[t PUBLIOATI];> , G. Dul'l't Nr. 1 las. i, pre"um ŞI' p---tu~ 

.r' v . ~ v,..; vA Ho, ~. î.n.ohidere, ~rca 466 m. ţevi de aburi ex- .ci LEandru FIă:mânzj Botoşl1n~I'. ....., " 
a dOl'rdi - cum prea evident dovedeşte tenoare. Se adUCe la ounoştinţă că, Stabilimen--
"iafa lui i!itoril'i şi naţionall- eli el a fost Licitaţi~ va avea Ioa Vineri 21 Aprilie tele Economice ale Munioipiului Timi- -~ Pa~Ja ~.ta~asin refugiată din Iaşi 
lin neam pliu de lumina lui HrlSW!:. şi ("ă Ofertele insoţite de 5% garanţie pro- şoara. pri.n Exploatarea Pom.pe Funeb- r~a.~a pTleien:1 şI,:unoscuţii, cari a.u cunoş· 
pe pământ - măcar Şi pe nlllC1l1 nostm pii- vizorie, se vor depune la Capitlul Ca· Te din. circ. 1.~ Str. E. Ungureanu No. 4~ tin,.a unde se afla in prezent f;ica -ei Eli. 
ntânt roman"~e - el a si\vâ:rştt "oia lui tedral până la ziua. lit'itaţiei. După des~ execută transporturi Şi SeTViCii de pom- !Iabe-ta Neehita elevă în clasa 8-a a Liceu. 
Dnmne7AO'U pentru slava Lui şi pentru inre- facerea ofertelor, Capitlul Îşi rezen'ă pe funebre, pentru ::nmonnâ11tări de lua;~ lai Garmen Sylva din BotoşanI sau rudele 
tnelerea Împărăţiei Sale, Stânca. cre...,tină-

1 
dreptul să eontinne CU licitaţie ora1ă. la preţurile fixate de Minister, precum ei: familia Nechita din BotOŞ~i, familia 

tlţii jn~-.enmni. ei toate jllStlf1.Ci.rn~ lupte- Du})§. adjudecarea ofertelor, g-aranţia Şi înmormântări la preţuri10 ma.'r:inw.le Ionaşcu din j"Jd. Botoşani, să-i comunica 
lor noastre au fost şi sunt justificAri reIi- provizorie se Va intregi la 10%. Rezultla· globale de Lei 5,300. Şi Lei 4.000, în afcp- actllalele lor adrese, şi orice alte fapte în 
gionrte ~i rll tn~~ Patria romAni\., l'OOlinnl tu111~itaţiei obligă pe ofertant im~diat, ră de articole de înmormâ:'lfare, Ce Ue legătură ~u evacuarea lor pe adresa: Paula 
o simte l'a o fromtl'leţe oerească. şi ea o iar pe Capitlu numai după aprobnrea găsesc în depOZit, la pretari le,'}ale. A tanasiu l1{'tualmente tn COttl",ma Vinga Nr, 
realitate divină. Nu este oo.m o profan&1'fI aceleia din partea. Prea Veneratului Or· 1924 478 jud. Timiş-Tol"ontal. Roagă deasemeni 
6'" Jo ti ,~- ~-, d' t ri' in re toţi a~i care au cunol,ltintă de actele fu· 
~~e:tâ::ă~:;~~';;i ~nr;: ~b:e 1$jW,1f't&m~1itJGB.~~7tr.!1t~~W=~~ Ta~e soţului ei Dumitru Ata~asiu grefier Ia 
si fie Î.ndi(,,ll.tă tocmai ea pHd. a cea mare" Ad~c î~ureraţi aducem la cun~tin ţă cunoscuţiilor că iubitul noStru, ,':- Judecătoria TI, Urbană Iaşi, in prezent la 
ea pihlă uni,'e1'SuJui Intreg. eare si spună soţ tată, bunic - Juddtol'ia Vinga să-i com".mice ceeace ştiu 
1teamnritor pămlntmul el., viaţă e~l - POPP IOSIF , fn legătură a:t furtul actelc;lt' şi a sumei dE 
este pcsib\Iă In Jmnea aoeasta. el ea este ~' 70,(JOO Iei. / 
\lea ml'.i frumos.. ~ el numai prin M 8e proprietarul CinematogTafulllli. din ~t elia, a. decedat după O scurti ~u... r - Ştefania Mac~i/ refugi~tă din Târ-
Irtfăptne<;o mafOe idealuri de dreptabo,. şi feri:nţă, .~ - I bU:. U" ghenI, jud. Bllţi caută pe soţul siu 
C1e frltietl1.t.e fJtemă. A~T0-3merteanii tTt-- lnmormânta.rea va avet loc Joi, 13 Aprilie orele 5, din locuinţa. Fra~ - serg'. Vasile Sbimea dela Cercul de Recm • 
... el D,lblL In oehl bn,,,tinea ~4'''';::lu~)tQ'lre .i. teIia, în Cimitirul Iosdin. r ":lli'~ taTe Inşl. r'j,W' "h'! <'6\'& despre el i"~ ':'I''I1Inţc 
•• mt't~"lJ>i ... _1'- ... _+ .. ; .. t:.-.. ~ ... ~... Hl'}2 __ _ F AlIULIA _~_OLIAT~~ ~ Sl.ISn"JIf • -. ~~_A40 ...... ;"l r. F R. B1to 

'0 _, '_.'_ :î1.Za"-- '. -. '_'0 .' • ~1C.;*~ o ~aş, s!7 .... ~ 
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miCI rUBUCnftlE i • 
Societatea anoni· 
mă de transportu" 

• 
J. G. A. 

de Galenit 
. 

6 lei ~II\ imtul Iljmre 10 fiecare ti. Anunţuri 
It! primf''ic 1~ Administraţia ~rului în Str. 

!Hiif.~(,i Nr. 1. l'elefon Nl'. 1l·28. 

Vânzări ... Cumpărări 
hhriea elumid D:.odemii eu msta.aţÎU1li, 

ea.za.u sta.biJ, clădit cameră cu ma~inărma 
iIoc'!le mai Ulodo.~e b:oeal de fabric~ bIrOu, 
aproviztonată c:u cul0ri pentru fabriC'8re& 
orleăl."or a:":'icoJe chimice, din mutiv fami
lia: urgent d-a vânn!'e ~ci 2,00{1,roo. In 
eartierlll vilelor casă ,:n 6 camere ,i C14 tot 
~om fortul 5,oli('l.OOe leL Casă cu 1 X 3 ~ .. -
liIl~re. 1 ol ~ortill Şi 1 X 1 in cen~ru cu 
3,/5UO.OOO !ei. Micâl8.Ca cailii particulară 
• -?Ilă eli 3 camere. cu .ot comfortul 
1,300.000 lei. L~sâ particul:1rii cu 2 tam. 
eu grădină mare, c!:'i>ă nouă in Pârneava 
1,3Cu.(j{)() Iei. Agertură văd. lui Albert 
Haasz, str 1. Pettan No. 3. Tel. 22-2~. 
Inreg. Cam Com. 3C37 J 1942. 

~ ••• 4':.._.~"''''''~.''''' •• ''='.' 

DrmifrIe consranliu 
E ' 

& Co. 
MAG.-\ZIN CU TEXTIJ .. E EN-GROS 

A RAD, Piaţa Anam Iancu Nr. 10 

Fuhrmann losil 
-

PIELARIE EN·GROS 

A RAD, Bul. Regina Maria Nr. 1'7 

TELEFON: 11-31 

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

SOCOROM 
S. A. 

pentru Comerţ şi Industrie 

AR.\D, B~I Reg. Ferdinand Nr. 5. 
D 

l'ELElcOY 20-68 

......................... ! 

"MONOPOL" 
CIRICI NICOL.4IE 

PIELARIE 

r..entrala Arad, Str;u'la BUCUr Nr. 1. 

TELI<:FON: 16·15 
Sucursala Bucureşti L Str. lI-le]ndiei Nr. 2 

"ACETUM" 
FABRICA DE OŢET 

S. A.. R. 

.. RAD 

Di:rR~RIND"..RE MILITARIZATA 
'\ 

TELEFON: :ro.71 

\... ... ~ ....... _ ..•..•... : 

internaţionale • rl 

S(IHIIEIN"I{IEI~ <& (O. 
SUCU!1SALA ARAD 

t:;ulevardul Regi
na Maria 
Telefon: 

• 

Nr. 8. 
19·00 

Depozit de hârtie În angros 

IL CIII~fICI.AUI~fE 
ARAD 

Strada General Berthelot, 8 

'TELEFON: 20-51 

Sursa cea 
, , 

mai avanta-

joasă de 

v 

cumparare 

Ind. 
ŞTEFAN l\olATYASl 

Produce: Nasturi modemi, piepteni, agra.fe. 
8\:e pentru pălării de dame, ţigarete de. 

galenit. 

ARAD, Strada C. lIodoş Nr. U. ............................... ~ 
»STAMPAa 
AL 

Karczagi • 
ŞI Hin 

GRA VURA ŞI ŞTAMPILE . 4 

ARAD, Strada Eminescu Nr. 1% 

:+~ •• _ ........... _ .... _ ••. _ •. ~ ... 

l\U,GAZIN DE INCALTA..'1INTJ!t 

»C l j.\ R j.\« 
Pmpr.: CLAR." GUBITZER 

ARAD, Strada General Berthe10t Nr. • 

TELEFO~ 29-59 
" . . ~.-.~ ...... -.... ~.~ ... ~~ 

" 
ID lE llA

1j 

A. Gochel 
~ :"~'{, COMERT, 

. ~"'l AGENTURJţ 
~'. COMISION 

J 

~ ARAD, Strada 1. Vulcan Nr. t. 
·'ti·l,: . Telefon: 13-46 I .... 

... ~-• .:::.~ .. -.:....::. .. ..:..+-.-=--.-• .:::. •• _ .. _.-._~ 

(saky Iuliu 
Atelier de gravură şi şfampHe, meaalli, 

sport şi insigne emailate., 

'&#± 
ARAD, Str. Brătianu vls-... 

cu po§ta m.are. , , 
• ". 

SPITALUL GERMAN ARAD 
Str, IosU Vulcaa Nr. T~lt-fon: 24-91 

Se primesc oolnavl in afari de boli contagioase ~i mintale Alberl Prancisc 
PANTOFAR Şi RICHTUITOR 

SpitaltJ e.~t~ orgs.niz3..t după cerinţble mode:nae. A R ti D, Strada Mihail Eminescu Nr. 3!, 

IOSIP RASCA »)G LOR I A « Postăvăria 

"ARDELEANA" 
1. BOCEANU & COMP. 

ARAD, Strada General Berthelot Nr. 8 

TELEFON: 11-90 

At.thel' de perii şi magazin special de c~uri UZI N ADE G HET E 

şi jucării pentru copii. A RAD, Str. Kogălniceanu Nr. 48 

ARAD. Strada MeţilLllu Nr. 2--4. TELEFON: 2'1-40 

iUAGAZIN DE DESFAOERE: 
AR.1D, Bul. Regina Maria. Telefon 18-44 
~~~ .... ~ .. ~~~ 

................... »F E ~L N A« Anton 8uath ATENŢIUNE DOAM..~L(JK! -
Vizitaţi numai Salonul de Cosmetieă 

L\ lREPRINDERE DE COl\'FEC'f1UN1 

PENTRU D.\"'IE ARAD, str. M. Emin~ Nr. 20-2~ , ; 
IULIA HAJDU 

AutorÎZat de Onor MiniSt. Sănătăţii·' •• , 

)L\GAZIN DE INCALŢĂ!\lmTE 

A RAD. Bnl. Regina Maria Nr. 24 

TELEFON: 23-88 TeJefoa: 2l.s1 IAR A D Strada Horia Nr 5. '1 

~ ........ _ ....... _._~ .~ .. -.. ~-.... ~.~.-.~.-.-.') ~~-....... -........... -.-... 
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- D. CONSTANTIN MlCI01 A INSAR
CINAT CU CONDUCEREA DlRECTItl~~ II 
PJj.ESEI. BUCUreş';:i, 12 (Rador). DI Ccn
IJt,II.ntin Micio\ a consilier principal de pr~· 
să, cu. una gradaţie, ~~e însărcinat cu con· 
ducerea Direcţiunei Presei. 

- MAI~ELE SCRIITOR ION MINU
LESCU A mCl:TAT DIN VIAŢA. Bucu
retu, 12 (Radar). Azi dimineaţă a incetat 
din viaţă marele scriitor Ion Mmulescn, din 
eauz:a unui atac de -inimă. Minulescu a fost 
director general al Teatrelor, apoi director 
general al Artelor. 

- ()ASA DE PENSII .. \ TEATRELOR 
NAl'IONAL~ ŞI OPl:Ki".WR ROMANE. 
SE VA NUl\'I1 CASA ARTiŞTILOR. Bue'l
reştî, 12 (Rador). Actuala Casă de pensii a 
TQ1.relor Na.ţionale şi Operelor române va 
funcţiona sub denumirea de Casa Ar..iştilor 
dramatici, lirici şi instrumentişti. A0:2astă 

"Caf,ă va acorda pensii, asistJ~nţă, credit şi 
asigurare artiştilor" precum şi personalului 
tehnic. Sunt ;d~ dropt şi obligatoriu membii 
al a.cestei Case întregul personal al Teatre-' 
lor Naţionale şi Operelor din Iaşi şi Bucu
reşti, membrii Sindicablui ar!;işWor, perso· 
na.Inlui "tehnic admrnistrativ şi de serviciu. 
Decretul a apărut azi in Monitorul Oficial. 

- ADUNAREA GEXI<=rU.I..Ă A COO' 
PERATIV]~I "l}KIUNEA COOPERA
roRllilR'<. In ziua de 29 Aprilie crt. 
Ol'& 9 djmineaţa. va avea loc Ia sediuJ 
cooperatiVfli "Uniunea Cooperatol"jlor 
din Timi~oo.ra", adunarea generală ex: 
tr'aordin.ară. La ordinea zilei va fi fuziu· 
nea cooperativei cu cooperativa "Cămi
mrl !ndustria...,Uor". etc. 

- llUhA',rII. Societatea sportivă de 
pescuit "Somnul" din 'l'imişorua. in auu· 
c.area gen-erală. eare a avut loc recent, a 
donat pe seama Catedralei ortodexe din 
Timişul:lra suma; de 50.000, iar pentl'u 
refugiaţii din regiunile periclitate suma 
de Lei 2'5.000. Fie acest gest creştineso 
şi naţional spre lauda S. S. Somnul, con
dusă de d. dt-. Ioan Rusalin, care stie să 
infrăţcasc.ă sportul cU tot ce.! naţi~nal şi 
ereştincse. 

- CARl"iETELE C. F. R. PE!\"TRU 
1. O. V. R. Biroul r. O. V. R. de pe lâ.ngă 
Prefectura Judeţului Timiş-Torontal a~ 
nuntă că eliberarea carn{!felor de trratui
tate'si reducere pe C. li'. R. pentru1!lvali. 
zi, văduve şi orfani, se facc-pâ,r.ă la 31 
M~ 19,14. 

- APROVIZIONAREA FUNC'flO' 
NARlLOI'. Având în vedere că ne gă
sim in preajma săl"batorHor şi foarte 
mulţi funcţionari e-vaeuaţi urmeazâ. să 
fe aprovizionaţi, ECODomatul general al 
funcţionarilor din judeţul Timiş-Toron .. 
taI îşi ţine destiliise pl'ivăliile până Sâm" 
bătă, 15 Aprilie orele 13, funcţionarii 
Ecouomatului renunţ,ând la concediul lor 
legal eare in<,(>pe pentru toti funcţionarii 
Joi, la amiază. 
~~._--......... . 
Episcopia L\igojului, Capitlul Catedra! 
hl'.15ti. 

l'LJbUCA'J'!E DE LICITAŢIE 
CapHlul Uatearul al EtJ~scopiei Româ. 

n~ dIn Lugoj, publică licitaţie pentru 
\lanzarca a 3 sobe de fier oo.ptuşite, 
Sistem "Sa1gotarjan" pentru cărbuni §i 
cocs, în stare bună. 
Licitaţia va avea loc Vineri 21 Aprilie 

1944, orde 11. PreţUl de strigare va fi 
15.000 (cinci spre zece mU). 

Ofertele illsoţi~e de 5~o garanţie pro. 
\liZQrie, se vor depune la Capitlul Ca
tedral până la ziua lidtaţi('i. După des~ 
facerea ofertelor. Capitlul îşi rezervă 
dreptul să ccntinue cu licitatie orală. 
După adjudecarea ofertelor, > garanţia 
provb:ur;e se Va intregi la 10%. Rezulta
~llllicitaţiei obligă pe ofertant im2diat, 
tar pe Capitlu numai după aprobarea. 
$.;eleia din partea Prea Veneratlllui Or
dmatiat Episcopeac de Lugoj. 
Informaţîuni mai detailate se pot 

ay~a. la biroul c~pitular in orele de ser-
\>iC1U. Telefon: 42. , 
Lugo~. la 7 Aprilie 1914" 

- NOUL GUVERNATOR AL BĂN
CII NAŢIONALE ROMANE. D. Con
~tantin Angelescu, fost m:nistru a fost 
numit Guvernator' al B. N. R. î~ locul 
D. Otulescu, care este de mai multă vre
me bolnav. 

- RA •. ";CUMPARAREA PRESTAŢIEI 
DE PENSIONABU PUBLICI. Ministerul 
Afacerilor de Interne a adus la eunof:inţa 
tuturor prefecturilor că pensionarii publici 
care au un sa1ariu până la 16.000 le-l, vor 
plăti 50 la s'Jtă din contribuţia. răscumpără
~ii prestaţi.ei pentru apărarea pasivă anti~ 
aeriană a ter-itoriului. 

- PERDEAUA DE PROTECŢIE DIN 
COMUNA PARŢA. In comuna Parţa. 
s'a inceput plantarea W1ci perdele lunM 

gă 12 km, împrejurul păşunei comu
nale. La această. p-l1anta.re pentru iniţje
re s'a deplasat ~i d. :sub·illBpector D. 
Munteanu. 

- REZERVA DE BENZINA A PRO· 
PRIl!."T ARILOR DE TRAC1'OARE. 
Toţi proprietarii de tractoare - mobili
zaţi pentru ]ueru sau nu - su~t obligaţi 
de a aVea în depoozit 5()(} kg. benzină.. 
Acei cari au traetor şi nu-}: ştiu conduce, 
slmt oblig1aţi de-81i a.ngaja un eondud.· 
tor n.emohi1:zabiJ. 

- PLATA PENSllWR I. O. V. R. 
PensiiI"e. bursele de familie fi ajutoarele 
cuvenite lumii I. O. V. R. au' fost plătite 
pe lunile Ianuarie, Fe'bruarie şi Martie 
prin preturi. Pen.siile pe luna. Aprilie nu 
-iOT putea fi plătite până la aprobarea 
bugetul1li Ministerului de Ră2lboi Casa 
r. o. V. R. 

-IMPORTANT DECRE'l'-LEGE. Bucu
rt>,ti 12 (Rador). In Monitorul O!ieial de 
9.&l a apărut Wl decnt:t-lege prin care ter
menul de aplicare al redueerilar de drep
turi la importul de autovehi~lle şi biciclete 
se pr€lungeşte până la data de 31 Dec. 

_ PUE1'll SE POT RIDICA L.'1E. 
DIAT DE COMUNELE CARORA LE
AU FOST REPARTIZATI.Comunele c~ 
rora Ii s'au repartizat p~eţi din pepine
riile suboontrului de p:'antare judeţean 
pentru impăduriri, sunt anunţate ase 
prezenta imediat pentru ridh::a!'ea IOf. 
Timpul bun pentru pla.nla;re este tocmai 
a.cunl. 

- REemzmoNAREA TUTUROR 
FORŢI<::LOR IN AGRICULTURĂ. Co
misia JudE'teană de Mobilizare agricolă 
rech:ziţion~ază toate forţele (,xistente 
în judeţ, pentru bunul meI"!'! a;r lucrări
lor in agricultură. Aşa se eO!lStderă re
ehiziţi(maţi! a) Toţi caii, boii, b:~o1iiJ 

- PEŞTE PENTRU FUNC'fIONARL neree:hiziţ'Qn8.ţi de armată, maşlnile 
La Economatul funcţionarilor publici a agricole de tot felul precum carcle şi 
sosit, în vederea. sirbătorilor, o eantita~ 1 cărutple 'Şi toţi oamenii dela vârsta da 
te mai mare de serumbii de Dunăre, eue 12--70 ani. Or.fr:.uizarea săminăturilol' 
se pune în vânzal'e pe preţul de: Rizea.f. se face în comunele din judeţ de călre 
ea Lei 200, S(',rlunbii albastre ui 2&i şi administratorul agricol: tn p!Me de 
scrumbii de Dunăre Lei :tiQ.-. 'către Ocoalele Agricole şi pretor. ... -.................. -''''~'''~_ ... _-.......... . 

FAPTE DIVERSE - . 
Condamnat pentru bătaie 

La secţia 1 a tribunalului s'a încheiat 
llU lu·oce:::. Lare ţme ne pai:.ru ani. hicolae 
l'e.mer alU UiUlvaz a iust dat in judeca
tă de Ioan t:ă.dariu din Meia.ş comună 
pentru vătămarea inregdtil.ţii corporale. 
.in ziua. de 28 Decembrie l!MO. adâ.:ndu. 
se în ospătăria Sohn. Feimer s'a luat la 
(!eartă CU redamaJlitul Cădariu, căruia 

i-a aplicat patru palme. Discuţia a por. 
r.it asupra persoanei care urma să fie 
numit primar al comunei, ambii locui' 
tori, adică redamantul şi pârîtul având 
păreri opuse. Lovit cU putere, cum era ~i 
invalid şi deci în situaţiunea de a. nu se 
putea apăra, Ioan Cădariu a cămt jos şi 
f,'a alt's cU o nouli fractură la mâna 
dreaptă. ' 

In completul dlor judecători Iu1iu8 
Cheţeanu şi Iulius Popp, grefier Nicolae 
Obeanu, tribunalul a condamnat pe agre~ 
SorU} Feimer la. 3 luni Înmisoare ('Ol'ec· 

ţlonală, 5000 lei amendă. penală. şi 
20.000 lei despăgubiri civile. 

A vândut cornurile cu '1 lei 
• 

Ni colae Bulza, din str. DII,ai!or 1, pro. 
prietar de bodegi. a găs~t de cuviinţă si. 
depişească. preţuril~ fixate peatru vân
Zarea eornurilor, incasând 1 lei şi nu 6 
lei. Deasemeni, bodegarul vindea untnl 
cu 600 lei kgr. şi nu cU 580 lei, iar slăni~ 
Da cU 520 lei în loC' de S8() lei. I s'au dre
sat acte de trimitere în Judecati. 

Moltrte subit ă 

Sryfia Pascu. in vârstă de 67 ani. din 
ComloşuLM:are, a rost găsită. moartă în 

grădina Casei sale. Medicul de eiremn. 
seripţie ţ'i ceroetăril-e postului de jaD.> 
darnli au stahilit că Sofia Pascu a mu. 
rit subit. in unna unui MceS de eo~-":. 
Parchetul a. dispus inmormântarea ca
davru~ui. 

.,Sunt femee şi nu mă pricep· 

Secţia de jandarmi din Periam a dre. 
sat acte de trim~tere în judecată, pentru 
speculă, impotriva comereiantei Ana 
Racner din oomunlt Şantlra. In prăvălia 
sa, Ana Raeher nu avea preţuri afişate 
Ia mărfuri eum rere legea, facturiel'ul nU 
era în regulă şi lista de preţuri ~'a i!l 
lImba germană şi nU în limba română. 

Anfl Rachel' a Uel:l!arllt ul"mătotlrel!:'~ 
.,Eu ~unt fern~ si nu mii. nrieen si tin in 
regulă reeistrtll de f<tf'turl pentru. a-l pu
tea prezenta 18. eontro14

'. 

MăceJar trimis în judecată' 

Măcelarul Herman S1:amm. din str. 
Ranetti 26, care s'a"făaut vinovat de re
fuz de tăiere de vite, dosîre de carne şi 
refuz de v1nzare, adică de sa.botaj, a 
fost trimis in jUdoata. secţiei de snbotaj 
a tribunalului. D~i este mobilizat pen
tru lucru şi obligat deci a tăia vite, m,i
eelarul Stamm n'a tăiat vite pretextind 
eii n'a găsit marfă fiindrl a fost săroo._ 
t0are, oU toate ('.ă a.lti măcelari au tăiat 
vite în aoelM timll. Intrebat da('ă sre 
oarne de vită, 11\ control1l1 ce j să S'l'\, fă. 
mlt .. S~l\mm Il de-chll·at că t'lU l'Il"e, dar în 
triO"f) .. ir~r s'a p-~c:it tnllld ilo~H~ n mare 
cantitate de CRl"ne de vacă ,i de porc. 

La Restaurantul 
" 
MERCUR" din Timişoara 

R 

1. Str. Pa1allca Nr. 2, de Sfintele SĂRBA TOR!, precum şi intre Linlp, înce
pând cu dala d~ azi Se Bervest~, ren11Dlli te~e v~urii de DRĂGAŞA.NI: 

"Tămâiosh superiM la preţul de 200 lei peste stra<iă 
"B0rdO" SUPerior la preţul de 250 lei peste stradă 
.,Barghina" roze la preţul de 150 lei peste stradă 
"Al b de masi" la preţul de 150. lei peste stradă 

fu z:lel! de~ Marţi, Joi. Sâmb3.tă şi Du minecă se 5el,teşte tot felul de 
gr~tare, preCum şi mititei . . . 

PENTRU REFl1GIEAŢF~ ŞI EVACUA r.r~ atât mincările calde cit tioele 
reci, se serveso~ cu 10% reduCere. 

Ioan Standu 
lotar capHuln r 

. Onoratul Public Între oareIe permise de ord<m.a.nţe1e tn .! ,g~, are la 
, dispcWţie, renumita. ORCHESTRA ,.HU BERT" fonnată CI..O membrii ev8.-

Dr. N!('I,l(\{> Bdnzeu eu aţi , unde SE CÂl"I'TĂ TOT FELUL DE CA1\1'J'ECE NAŢIONALE, nre-' 
Prepozit cum şi clasice. , ' 1931 

l029·--.----u---------w~*--______ . __ ~~~.M.~ ______ ~._.~._.~ ______ w~ _______ ~ __ ~~ __ 

- COMUNICATUL PREFECTURII JU
DEl'ULUI r~I1Ş-TORONTAL. Toate in
treprinderile, firmele şi perssoanele parti~ 
culare CaI'i doresc să angajeze dJ:criţi spe
cialişti in-:electuali din populaţia evacuată. 
in Me&t judeţ, ca: medici, farmacişti, ingi~ 
D~. arhitecţi, agronomi, etc.; precum şi 
meeeri8.!li, ca: maiştrii zidari, brutarî, trac
torlşti, mecanici, etc. etc ... vor inainta aces
tei PrefectuI'i de judeţ, cuveniteLe cereri 
r-entr.l 801uţi~are. 

- IN ATENŢL"- REFUGlATILOK. 
Vis-a·vis de gara Domniţa Elena funcţio
neau. in permanenţă. o can:ină pentrl refu
g-~aţi. Toţi acel care n'au miJloace de trai, 
pot să la masa in mod gratuit la această 
cantină. 

- TRt\NSFERU1E. D. Oană. Olimpiu 
n"tnr la pretura p!ăşii Sânnico!aul Malle, a 
fost transfera: in interes de serviciu la pre· 
tura plăşii Reeaş. 

- onGANIZAREi\ ATELlERELoR 
CO)IUNALE. ultimul Buletin al Judeţului 
Timiş-Toronfal publică în intregime regula
m.entul pentru organizarea şi funcţionarea 
aLelierelor comunale. 

- APROBĂRI DE mmtTL.>\~TFJ',,"TE. 
Prt'.fectura Judeţului Tîmi~-Torontat CU de
cÎL:a no. 6428 a aprobat regula.m;~r.,:ul pen. 
t."'U înfiinţarea irnPQzitelnr şi ta.'l:elor comu. 
nal~ pe anul 1944-45 al comun~i Parţa. 

.- REPARARI DE PODEŢE. Prin 
decizia Prefecturii jud, Timiş-Torontal a 
a.vut 100 l'eCeIpţia dclinitivă a podeţelo!' 
care au fost reparate pe şoselele Par1o.ş
Jamul Mare, Ofsenita--Partoş şi Jebel
Tonm.e -,. , .. 

- IN 50 DE OOlfUNE SARACE SE VOR 
FACE GRATUIT VACCL~ARI IN CON
TRA t\NTRA.'\:ULUI, Ca.r:nera de Agricul. 
tură Tim:şoara, a aprobat şi în acest an 
executarea vaccinărilor preventive ()bliga~ 

torii şi gratUite în 'tOI/te c0m"m r le să~ 
din judsţ unde antraxnl a!lCl.re in mod en
demic. Astfel in circa 50 de comune ~e vor 
eX~.lta vaccinări anticarbonoase preven. 
tive • 

)~ ATENTIA crnnmn.on Ri';ŞIŢA 
Orice recla;naţjunf, sau orice ci:€~tiuni in 

legătură cu ziarul Dacia, in loca;:ts:~a Re
şiţa, să fie a.duse la cunc·ştin!ă noului nostru 
co~espondent Pitic Ione! din Reşiţa, strada 
Fahricei 3. 

tI:" •• 

Al'EN1'It'NE! ! 
VlZITATI CONSmlLL RO';L\":J}~C 

, "VALEA CAn~şULUiu 
1 propr. Gir. tJ","Gt:la;.\.NU 

Mar~ asortimellt de artt{:el~ p.li~n. 
fure: con!*rve~ unt, ouă, brânwori, 
slănină arumală, mev!Ilri, nH~re, 
marmeladă. pişcohui, b(mbnane, etc. 
etc. 

TEl.EFON: 2,0 

ORI\ VIŢ_\.. Str. Regele ~Iihaj 1. Nt'.22 
1895 

LE MJiIi$J ........ ;ovm~W;'jiţ'm,;ţT' .... Ir,"~ 

Se aduce la cu nO§tii1 ţă Denerală că, 

in vederea sărbăt01'ilor SI. Pa·rd~ l)jrou

rile Oa8ei Naţionale da Ecor.omii şi 

Cecuri Poştale Sucursala Tim~Joara~ V01" 

li in(:71i~e În zilele de 1l" 1'; .. 16, 17 §i 

18 Aprili~. 

c. t. C, 
19$.4 SUCURSALA TIMIŞOARA 

'. 
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Podul Ilaaei Si is.-frumos au fost re(uc:erile 
rit <,u paraşuft'le din alte avioane dt.· 
1 nnha)"lllnnpnt amf'rie:!lle, ('ar~ an sbu
rat pe deasupra teritoriului suedez. 

laaiBtarea iudo-japoneză euntinuă .a Kolima. Răsboiul 8t"'riao. Violarea 
sistematică. a spaţiUor aeriene neutre de către auglu-americanl. A ViUO de 

Cimitir sp~cial peni ru avia, 
torii pr;abuş~ţi in Eheţia. 

"ânăto8r'e englez dobol'U de UD transperter american 
Rema, 12 (Raclur). - Col'esponden· 

~U1 agellTlei lJl~.I:S traw,;mite: 
Sttua.ţia. 

• - 'mr' _ant 

In fJectarul 8U(lic al jronwlni de Ră
aărit si,tu.a.ţia evol:uiaza in sensul unei 
clar1!icCl.ri favorabile trupelor româna· 
ge'mume. .tlrtmcarea in lupti}. a rezerve~ 
tor gerrrw,ne} cari iHtervm eficace in 
sJYI'ijmul trup"'lor romane in ttlpta crân~ 
Genă pentm leri.iariul ţarii, a smuls ini' 
ţiatioo dm mâna R1i1.iu~r. in cdt.e~(t zi
le, câ'na se vor fi termmat mi§caru"e ae 
desp-rî:ndel'e ordonate pentru alinit:rea 
raţumală a lrontului} Se poate a:Jle]Jw 
o acţiwlIe de maTe an'vergură ro m.all 0-

yennană. 

La VeSt de Odessa situa,ţia eSte cea 
prevăzută. l!Jjortunte cumanaameniwu1 
german tind la dejucarea in/el/ţii/or ru· 
seşti cari vizeaza gunle LJwuil'ii} in 
til/LP ce o altă coloană sov'ietiw tinde 
Jura S'UCCeS spre Carpal ii Ruteni 

Pe frontul ltalîan I>'itlwţia este ne-
8cnwwai a. in )aJa e~t.<;uU,f,i CUl (JOI iC 

al acestei intrepHlider. de de/Xl. (,urc, 
angUJ-iJ,iltITU(WH vorbtsc (t2tL nou cu m

Sistenţa despre planwt/e ~(H (ie Ui.t:llZte, 
aand prec.:i..uni menite sa impl eSLOy,eZe 
adver~aru~. ;:)I-s/em:ui ae apui'::tre yei"
mat~ pe coastele Aeiallitcul'ltt a josi WSU 

perfeCj.H,IHlt U~ UrlmL învâYi.minLEtOT 
• trase (Hn luptele dIn /talia, a~i(L meat 

nu e delOC pJ'obat)i1 ca alla.ţii ;;a'§iîn
CerCe in cuaind ·nm·ocuJ. 

Proiectew de invaz.ie pun, problema 
"epo:rti:::urti sarCinilor razboiu,··iL ti!U'e 
Gtoaţi. Wtain legătură cu <U.easlU o leie~ 
gmmă semnificativă: 

Am s t e r dam, 12, - Corespo)ldeu
tul agenţiei DNB. tratl.Smite: o telegra
ma aula de agenţia engleză ~,Reuter", 
anunţă că repreZentantltl serviciului de 
informarE a presei americane, a telegm -
fiat a.genţiei ~.United PreSs" că ZJU<t m
vaziei a fost fixată definitiv. Câteva u
nităţi, care fac parte di.n cm'pul expedi
ţkmar de invazie au şi primit ordine 1'(1.1.
ţiale, care prevăd direr.!ia de înaintare. 
Trupele amel'icane~ spune reprezentan· 
tul, au primit cu, m.are iJlcordo,re aCeastă 
ştire, deoarece primul val al atacatorilor 
a fost formnt din unităţi americane .• 
Ziua hmiirâtă eS~e C1UlOSCută de foane 
puţine persoane. Numai câţiva militari 
şi foarte TJUţi1h mc'mbri ai guvermdui 
britani.c ştiu aceasta. 

Un general ameT1.cn a dec!rtrat) im.e· 
diat după fixarea zilei invaziei jonă. 
Te/ei europene, că Ceea.Ce va urm.a, va 
fi fără îndoial.ă hotărîtor pentTU tot 
Glasul opemtil.milor din acest !l.n, d(ţr se 
pOO/e fOd.rfc uşor ca aceastri bătălie să 
pecftluiusâi (:;f}(lrw 1·uzboiului întreg. 

In liT)să de alte POSibilităţi imediate 
de acţiUlIf:, anglo-americanii intensifică 
o/em;it:a aeriană în Vest. ObiectiVele 
industTlale §i nodui"lle de cale ţerată din 
Germania §i te1'itonile ocupate din Vest 
sunt ţ1ntele trâmbiţ(J.te de comandamen
tul aliGt. Ca tOtdeat. na, i4'l realitate Se 
d.au atacuri teroriSte asupra ora.şelor 
de,'Jchise, fără nici-o considera.re la var 
larile culturale distruse şi lrt victimele 
neVinovate file1de. In special populaţia 
francezâ şi belgi(mii a sufeTit pierderi 
însctnnr(/e in ultimele atacuri. 

H7 morţi la Paris 
, 

PARIS, ]2. (Rador.) - Coresponden
tul agenţiei DNB transmite: 

COl\IA~DA1'I.EN'll:L DE CĂP.KfE. DECI lUARI. ,-- ..... ,.,....-
NIl':. AL AJi"fIA..lJ<.;l, UO.MlJ.N1CAT IN BASAHABIA DE l\'fi.JLOC NICI 
A..~lJh{A lJJ:"bHA.p.VNILUR DLl'\l UN f.Vjl\~IUE.L~j' ll\[eaRl'A:.,,\ 1' . 
ZHJA OI<'; Il Ai'iuLiE 1944. IN NORDCL ~IOLnDVEI J<'OR:UA-

IN NOtWLJL (.,lillU.t.~I, lJNDJ<; INi\~ ŢIt:;\j{ BLlNDAl'l<; HERlUANE, IM~ 

l\U(;(1L ATACĂ CU FORTE SllPE$ PHEl1NA CIi UNITĂŢI nOl\lÂNF'; AU 
RIOAR"~ DJ<'; I~FAN1EHî~, CARI<; CO~.· 1 RAATACAT l.s FLAXC V ÂR· 
nE I_UPl'A SI A VlATJl<~. l'RllPELE FrRTI,E DE ATAC ALE INA~IICl1-
(mlnlAN)~ 'SI ROMA'NE CONTINUA I,t'l CARE :F08T SFARÂ;UAn~ ŞI 
SA nllCA Ll;I'T)~ (TRELE nE APA, l\~lT~CATE INAPOI CU MARI PIER
RARK LA VIGT nE ODE'<;A, FOR-I DEIU. 
TELI~ fiER:'.f.4.:S0·RfHIANF. S'AU ORASF,LJ<~ PODtif, fi_OAIE' Sol 
iU3TRo\S CONFORM PL\NULlTl TARC11TL FRUrtIOS AU FOST RI<~Cir< 
PRODUCA~J) L.~AJllCULUI PIER. CERITE. , 

Mari succese japoneze În India 
TOKIO, 12 (UlHLr), - Forţdt' indo

,japoneze, eari cuntinuă operaţiunile de 
curăţire în re~>iune.a lll11nw:lsă. tli-I ,iuCI.!1 
{lra~ulT_li Kohima ali cu('C!,it WI impor, 
tant pUfwt de sprijin inami(, arJ"t la 
A "ativ. ] O 1.1ll. ?\urtl dl(' Knhima, tăind 
ast;fe-t I'l'mplet l'a 1f':J ,lt> retragere It ioa' 
m;('ului in 1t('ffis'tă lliretie. 

Intr .. timp forti'.le noa.;f re l'at'P aH O(>u
llllt hw:,lihte-a K,.lllma. au stRhiiit , ...... ă· 
fur,. f'U g!te r<'rmafii, (',n> :>11 I'Ilr>pri t 1"0. 

7iţii inami('e importante din p"net (le ve-

dere strategic afbtc la Nord~est de Ko· 
hima, 

Rezi!'.t.enţa inamică s]ăbt>şte tnt mai 
mn1t În urma hnrHurilor nt"Îne~tate pe 
I'~lre le dau trupele jap.on('zp~ Mai multe 
mii de su1d~tţi illamiei ('e sunt hărţuiţi 

fă,-ă ÎII(<etare ~i Împin~i inapoi dinspre 
~or(t"'l'st şi Vt><;t. npun a('Um o ultimă 
rl'7.jstt"nţr~ 11 i;';Iwrnt1i. Jt"':i nu JP'd pot însă 
să S('l\U<, "~S"~l'·~'l ir.cvitabHă a unei 
eomplete nimidri. 

Catastrofale p.ferderi an~[n-ameri~ane În ultimele ata~uri 

E.0Wp<l.l:;111e t",rurl,':;~e l1'vHt americane 
in urma luptelor aenene lllvei·:;;unat.t; !iti 
care le·a uat avw<inele germane ae \.'«.
natual'e, il SUlel'lt prin Pl\lbuşirea ~i a1.e· 
rizarea forţata a avioanelor ele oom 
bardamellt pe terituriUl H;lveţiei neut.re, 
unde au putut să scape, pienleri de oa. 
meni atât de grele în<:at nord-americanii 
au creiat la Meunsingen un "cimitir 
nord'ameriean", 

Un ziar nordoamerican publică Marţi 
o mare fotografie a aeef1tui cimitir, 
"mormântul unui pilot nord-american 
mort de ('urând." 

Ziarul scrie că toţi osta:;;ii nOrd'ameri. 
cani, ('ari VOI' muri pe teritoriul Elveţiei 
vor fi îngropaţi la Meunsingen. 

"Nu numai aviatorii amerl. 
cani g'reşesc ţinea"~ 

GENI<~VA, 12 (Rador). - Corespon
tlen'~ul cu;enyiei V ... ·Ui transmite: 
'la legatw'a, cu bomoo.rtiarea de către 

IJ\'loal\lC16 ilmericane a OJ:a.,uluj eJ,veţiaa 
..::1t·u.UUlaUstlll, .Ia \\'ashingmn se spune 

că. nu numai ~unericallii fac asemenea 
gre.~t'H. Astfel corespo.ndentul din Wa
shington al ziarului englez ,.,News Chro. 
nide" anunţă ('iL de curând un avion de 
yâ,năt·oare ende.'L a fost doborit în hvgul 
Deeanului Atlantic de un avicn nord. 
:t.rneriran de tra.nSport tare avea şase oa· 
meni pe bord. 

Vietimile emeneştl de pe 

. , 
t 

BERLIN, 12, (Rador.) - Fortareţe 
aer!t.>ne anglo-americane au pierdut cu 
p,r€jul ac~iunilor lor Ul!l curSCll Zllei de 
M.rurţi peste o suia de aV.oan'tl depe ur, 
ma intervenţiei aparării germane care a 
făcut dovada de multă viLalit'l.te şi a 
căror operaţii au fost efectuate cu o 
mare grijă. 

triva rgiunilor din Centrul ~i Nordul 
Germaniei, operaţie efectuată sub i:m· 
ternica escortă de avioane de .. ânăloare, 
alacu. He neîncetate ale forţelor de vâ
nătoare ş, distrugere germane înlărite 
de violentul foc defensiv ai numeroase
lor baterii aeri6ne din diferite zone de 
apărare au provocat o catastrofa printre 
avioanele de bombardament nordameri
cane eu câte patru mot9are. 

cruci şe torul ,,1:'el'leJope" " 

... ~eva, 12 (Rador) - Corespondentul . ~ 
a['~>nţi~ DNB transmite: 

Aşa după cum Iasă să pr,~vadă ac· 
ţiunile de mare amploare al~ to maţii
lor de bombardament americane împo· 

Numărul avioanelor doborite 

Se află din LOlldra că după cum anun-
ţă "Daily Telegraph", amiralitatea brita.
:1ică a adus la cunoştinţă toomai acum 
pierderile de vieţi omen~ti prilejuite de 
Fcufundaree. crucişetortllui .,Penelope" 
:I~ luptele pentru capul de pod Nettnno. 
BiJ.anţ~1 acestor pierderi ar fi de 413 ofi· 

BERLIN. 12. (Rador.) - Numărul Dintre acestea 24 sunt bombardiere de ţeri şi marinari omoriţi, răniţi, sau daţi 
avioanelor inamioe doborît€' in cursul noapte britaniCe, pe când ool'elalte 11, lipsă. 
ata-curilor date de anglo-nordamericand sunt avioane nord-americane, în cea 
asupra teritoriilor ompate î.n ziua de 10 Generalal Gir.ud •• II numit 
Aprilie şi în noaptea de 10 spre 11 Apri' mai mare parte bombardiere cu câte îDspeel ... general al armatei 
he s'au ridicat după ultimele ~ri la 35. patru motoare. AJ.....!""" , . Amst erdam. 12 '(Rador.) - C0-

l d • • I ..., rpspondentul agenţiei DNB transmite: 
Av .. oane e nor -aD1erICane VIO eaza Serviciulbrltaniedeinfonnaţiiannuţă 

dÎn nou teritorul suedez ~inAlgereăpostuldeşefalstatuluima-
i~umeroase aler.zarl 10"'Ul" jor încredintat getrerslului Bethouard, 

STOCKHOLM, 12 (&ador). _ CoreS' piere de Rings Joi. este UD post non creiat. Marţi,săptă.mâ-
t;ondentul agenţiei UNB c(}munit·ă: Nu mai puţin de cinci avioane de bom. us. trecută urma să se atribue gemeral'Ului 

Avioanele anI410,ameri;:;ane a vi "lat din blll'd-ament americane au trebuit să ate- Giraud conducerea acestui post timp de 
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nou neutralitatea. Suediei. rizeze În cursnl zilei pe teritorIul sue. '18 de ore. 
După cum anunţi. agenţia. suedeză eă {Iez, două pe aerodromurile lUahnoe şi Comitetul frane.ez a aşteptat . ră"pnn· . d 

două fortăreţe sburătoare au sburat Bl1lIzofta, doui pe aerodromul militar sul lai Giraud eu privire la numirc9. sa in 
Marţi În jurul orei 13 pe deasupra re- din Rin-kaby şilmuJ În impl'ej'uimile 10' llO<;:tnl de inspector general al annatei. 
g:iunii H0~rb'y ,din Sup.dia.. eaJit.ă.tii Kristianopnl. Sunt Însă pllţin,: sp~.raillţe {'â, ~cesta si 

lIn alt avion de bftm\~8rdamcnt ameri' }~('hipajf'le aU ~wă.pat tefe-re. r€vină asupra hotannt sale do a refuza 
ean de tip greu a fost obSt>rvat În al}ro~ In jurul orelor 15 patru aviatori au să. ae~astă numire. -... -------.------------_ ... --_._---------~_.~.~ .•..... 

IpE INTREG FRONTUL 
BI<.;ttLll'li) it. - lIela outieru1 general 

al .Fiili.rerlliui, înaltul coma.ndament al 
l·orţ.f'lor armai:e comunită.: 

RĂSĂRITEAN SE DAU 
Pe Ni<;trul inferior la sudest de Orhei ~i 

la norrn-st la~i au eşuat Încer{·.ările de 
~trăltnngere sovietice spriji'nite de tan· 
Ct1ri. La nordt'St de la:;i trup'de rapid~'. 
germaifl6 aU respr..ls PI~ inamic şi mi luat 
o înălţime importantă., Nmnt'roa·sf' gn1iJoe 
de luptă. inaIDice iz{}late au fust nimicit.e. 

Intre Stanis]au şi Tarnopolul apă-rat şi 
mai departe Cu îndârjire unilăţj ger
mane ,i aliate au t,u~'edt din nou nume
r,~ase loralităţj cu toată 8părart>s Îndir
,jit,ă a ioamiC!JlJUi. In l:lptf'le dil1 ultimele 
zile s'a distins În mod deot'H'bit Mt.a.::-a
~ntul "Tiger" de sub comanda căpitu-

In spaţiul d .. Inntă dpra I{nwl trupele 
germane au sdrObit grupe de luptă so-

I 
La sud est de Ostrov au fost respinse 

dUi,ă lupte îndârjite atacurile so\;etieilor 
date cu rorte prm"'<;.()l'te sprijinite de avioa
ne de bătălie. In ultimele zile s'a remareat 
iu mod deosebit ba.talil}nul 1 a regimelltu. I ~ 
hJj de aviuţie :Nr. 25 de sub comanda că.pi- ti, 

bllului Gehrken. 
\ ase de Pll7.ă ale marill(~i de răzooiu ger

Itolmă au doborit. '" bombardiere sovietice. 

I I 
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După ulti.mile ştiri numărul persoane
lor ucise în cursul atacului dat in îm· 
pn'jurimile Parisului în noaptea de Du
mJne.că spre Luni s'au ridicat la 177, 
iar Cle] al răniţilor la 179. 

l'e front'.ll (le nOrd al l..rimeei fru(Y<"le 
germane şi rumâne s'au mutat după lup. 
te crâneenf\ pe poziţii aşezate mai la sud. 
A fost nimicit WI mare munăr de tam·uri. 
In cursul mişcă.rilor de desprindere apli~ 
eate în peninsula Kerei, a fost· evacuat 
oraşul şi portul Kerci după. distrugerea 
tuturor instalaţiilor de importanţă mili. 
ta.ră. Sunt În ('urs {iupte grele cu fuamirul 
care inaintează puternic. La O,'idiopol, 
h'& est da estuarul NlstMllui. trupele ger~ 
mane au respins atacurile violente ale 
inamil'ulni !<Oi au nimicit forte avansate 
ale imtmietÎlui. Cu acest prilej aO fost 
nimicite 20 tancuri sovietice: I 

nnhli von Lauge • 

':it'tice. . 

Pc frontul din Italia de sud, , trupele df 
:jOC germane au aruncat. in aer şi eri nmIle· 

rOI\',e eazemate şi puncte de sprijin ioa,mi. 
ce Împreună cu o{~upa.nţii lor. In regiunea 
Netiullo, bateriilt' germane cu tra~re Iun
r.;1i au pricinuit puternil'e explozii şi mari 
inet-ndii În c1epezifele de mawriale ale ina
micului. -Societatea Naţională de Edi~ură şi Arte Grafice ,Dacia Traiană" Timiş:;ara 1.. BuL I',i.'::!c·:,! Mihai I, Nr, 4, înmatr. sub ~r 52J 14~Sj1943 la ~cg. Of. Comertul'li Timişl)ar~ 
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