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a urlu.na ridicată de incii.lcările brita
# nice ale neutralităţii n.u s'a potoLit 
incă. Elvet~rl insă.şi~ ale cărei Bimpaiii 
pro-democrate S'U.nt arhicuno.wute, - ~ 
poata tolera limitarea samavolnică a ex" 
teriOl'itaţii. Se tolerează de ani de zile 
Cenzurarea coresponden.ţei par t:ict<.lar e 
şi comercIale din Americ<t, cat. destina
ţ~ in confederaţie, 1.a oare prOCedează 
Englezii la escala avioanelor tran8atlam~ 
tice din Azore, d4f" violarea dreptului 
oonsacrat de () îndelun.gată tradiţie a 
"l11lize1 dipl<nnaticffţ 

ti ridtOQl prQteste 
jl,twnime. 

UZQnţele acestea diplomatice, i" Imul 
paradoxale în epooa, noastră de t'ă::bOM.l. 
ta.oU, (le oonsideră in ţările ră'mlUJe in.
afa.ra conflagraţiei mondiale) $. ronsf.. 
deră ea wn ultim, ~ S'7J,prem drept la cu
re nu 8e poa.te remmţJa fără ti dec:ăd.ea 

tru GeTmania. Cea mai lllare parte ,1 zia· provine diln sugesţia guvel'llului, ei este 
['elOI' su.~d.ezc, ~ ~~lat p?ziţia contra acestei I lin protest spontaal cQ"ntra Încercări ali!a
prt"-tenţll Su.bl1niind Ca protestul lor ilJ.U ţilor de a viola neutralitatea ţă..riî. 

Portugalia va protesta energic Împotriva masurilor de restrictie 
Lis a b o 'Il a, 24: (Raduf). - Agenţia V'.\ trimite o ene.rgieă DOtă. ele ~ 

DNB transm.i~: 
MăSll~ de restricţie din l,ondr a sUnt Ambasadol'ul Portugaliei şi.. 8llliItat 

desaprobate in eer<,urile politice portu. rcintoaroerea sa in capitala Macel Bri
h1leze. Se afirmă că gu"trnul po-rtu.ghl'z tQlilii. 

Com •• ~ştii turei 'ioeântaţi de măsariie .agleze 
A D k a r a., 21 (Radar). - D 1\ "B allun· asemenea ei. ch~tiU\lloela cel ui de al d1iIea 

ţi.; Cercurile comuuiste manifestă o l'ro-nt devine lucrn serios. Aceste cercuri 
mare satisf~ţie pentru măsurile Il.f.I-te Consideră ca O acli ul\e (>Sf'!nţiati. intreru· 

perea It>gătUlrilQr guvernelor emigr&nte 
de gu\'el'nul englez impotriva corpurilor di· din Londra cu oficîHe lor secrete din jă_ 
p]omatioo din Londra. ('>()01uniştii cred de riie respective. 

Nota T.reiei la cererea aliatUor a s.ait la Lo.dra 

I 
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a fost transmis prin Stockholm şi se 
declară că 'DU este nici o informatie dacă 
acesta a sosit la MOscova, Se m<:Î.i. adau" 
gă. că nu se cUnoaşte conţinutul exact al 
notei. Ca o dovada di:n cele mai bune se 
Scoate in evidenţă că la timpul său dlieta 
finlandeză a declarat co~ditiile sovi€tiee 
ca inacceptabil\':. Sovi(>ticii au pus patm 
puncte~ 

1,) Dezarmarea şi internarea trupelor 
germane ceeace era identic cu lupta im
potriva trupelQr germane, 

2.) Plata unei despăgubiri de 600 mi-
lloaKi16 dolari, 

3.) Reuunţ'!3..r0a la K a relia_ 
4.) Demobilihar011 armMei finlandeze 
ComentatomI ~i'a exprlm(1t co:"vil1gAo 

le-a că sovieticii ai3.ră d\': ene]tu,'lile cit 
rep<lr.aţii Sf' outt>u hotărî ori~ând la 11 

ocupaţie. Comer.11atorul german a mai 
p..mintit voc,Ue de presă eJv~ţier~, -CiUpi 
cari sovreticii in' ca 2:ul Româ.ni('i d;jcă 
a~nsta ar ncoeDta conditiile d ... dl'R-nă~. 
biri. vur supt"9.~hia or:1!';f'le dp r>rnd1]c, 
ţie ,,?f!ntru a imohn.i chC'ltuelile d~ ropa' 
raţii. " 

" din pDziţia de ţară S'lWer'attă. Poate că 
" Keutrii văd in această "e .. rocotire 4 pre· 

sfigiu.lui lor un semn prevestitor d-e via. 
ltirÎ 'oiitoare cari s'o·r produce i-net't"ta
oU după term1narea război,tlltJ,i. in cx.wu.l 
Victoriei alw.ţilor. ' 

Burureşti. 21. - S. p- p- transmite'~ I de r3.SPU!1$ a Turciei, "'1 pri.v:ir'e l'a. sdhiIn
Din Londra se .anunţă ca se-rvkiul brita· bul de mărfuri germano-tu:rc. Aeeasti 
ruc de informaţiumri a comunicat Miercuri notă. este examinatâ de guvernul Marei. 
seara că guVlernu1 britanic a primit notta Britanu. 

D. von PapeD şi d. Menemeuelogla dlsc.t. 
pl'oblema li~rărllor . 

A.."'iK.ARA, 21, (Tp), - După cum anun
ţă ,.Tanin" ambasadorul germa.n von Pa
Pen s'a prezt';.nt.at la ministrul de externe 
tun: Menemenelog]u pentru a discuta asu· 
pra :!!.i'!;uaţiei produsă in urma demersul!U 

englezilor şi amel'!Îca.nilor in privinţa littă~ 

(;uverUlI.l s4rb caliiică de 
barbarie mediella'a bombar. 

dame.lliele de .... a'~! 

BELGRAD. 21 (Rador). - Gln-ernul 
~~ a emis un comunÎ{~!\t În ['are ia. po. 
Z1ţie eontra ataRurilortem"iste date de 
aviaţia angJo"amerieană a/'iupra Belgrll' 
dului în unna ('ăruia atI r!tst dist'rusl' ne
numirate ~Iădiri, spit.ale foii bj~.eril·i iar 
popnla.ţia a sufp.rit Itlal'j pierderi. C~mu. 
nlratul sub1iniază f":ă nici .harharii din 
E\1'nI ~fedill nu s'ao aplu-at de 8Sf'menf'1l 
~esturi, mai nlf'S la siirhăloa,rf'3 f'1"a mai 
sfântă a pm:mlaţiei. Cu ti)ate a!,~fpa inll~ 

Este cl1,ri08 că înceroarea - utuitoa-
re pe1ttru o mi-nte ru o formaţ~e demo
cra..fică·7iberală - de a .811p-rim4 prit~l€" 
giile diplomatice. tnne dilt tabăra acelo. 
r~ cari pretind cii ltl;ptă impO'triurJ t,.M

~'~!Iw.1ni"~ cuvânt, ~ub care Se in.ţelege 
in ţiil'He angZ.o-sB.'UYrle Şi nerespeCtaretl 
tratatelor Iti convenţiilor intr?la,ţionare. 

man d:".J.pă Co-nVOl'~ s'a reintore la Istam. 
bul.. 

I.treruperea traficului postal aerian 
1nfre Irianda şi alte ţări 

, 8i1P!ţindur.~i poziţia morală Ş'li;Medă) 
, Londm a hWl!put o cam.panie de vre· 

&iWti oculte ş-i. de propaga,1tdă prin ra
dio pentru a impiedi<-...a O' lUl'J1"e d-e p0zi
ţie Itn:tffen; a ţări,krr nctdre vizate. De-
8~l11tr nce."ltcî propagande treb1te atri.bui-

_4MS".!'hlRDAM, 21. (Rador) - Agenţia ruperea t.rafficului poştal aena.n Ml Europa, 
DNB transmite: Administratorul poştelor I Africa. de Nord şi insulele de pe COQ;ISta 
şi telegrafelQr din Dublin a anun1J.l.t Între- AfIicei. 

"Declaraţiile lui Jlo.iotev priTind 110mAaia SUllt 
si_pUa propagandă~6 declară .oal eeuducăt .... 1 eml. 

micul nu şio& aJuns t~lul ~i nu a putut 
produce un haos in râ.ndurile po[m'aţiei. 
Guvernul sârb dă aSigurare populaţiei 
şi a luat toate măsuri1e spre a irrtâmpi .. 
Da să DU se mal .repete nn a,.~emen('a atae 
şi In acelaşi timp populaţia a fost im:i. 
tată să DU dea crezare propagandei lna
mieei eJlre eaută. nmnlll să indlH-8. în eroa.. 
re poporul sârb. , III anunţarea unor defecfiutli cari s'ar fi 

prl'/lill,8 în frontul neutrilor. 
Opoziţia englezii pare 8ă...şi ridice ~ 

rm~ după recenta înfrângere in Camra 
Comun.elor. Motive de agitaţie m.tnt 
d.e,~tlde, Albimu.tl 1)G ieşi micşomt din 
acest războillt oricum s'a:r itwlina tu· 
la.!l.ftl victoriei. Şi în pa,rlo.men,tul sud
lI/narm :Se rnanifestă femerile în pmlin
~? "Ollrt".i pe ca.1·e o rezeruă Ru.aia. So
tieiică Eu.'ropei in c.azul unei Victorii. 

OOl1gre.<lu.l infe'f'1tltţk)t1.a.l a·l tf'U.(,.cji ,,'o 

~raDţn.r polonezi 1. Londra 
G 9n e v a,_ 21 (Rador). - Agentia I nită !n tilllJHll ~boinlui1 ~eă ~ nu 

D::\ B tr;tnsrruie-: s~ a facut 00 hOOMll oonsunţă.miI..ut al 
La Londra a. avut loc o mure JWWi.. popula.ţiei interesate. Ora«)l'Ul a subn. 

festaţie la cu.re a partiripat lUI mare blat că recUDoa.~t8et\ Ilniei Cul7JOOl va 
număr de emigranţi polonC'l.i. Prl'Şedi;n- dauna. poziţiei Ang-liei pe continent. Do.. A.Uatil desa.măgiti de ~şeeui 
t~Je pa-l"tldul,li naţiona.l DDlon a criticat in pă. ee a. enumerat teritQrlUe ee ar 1lI'1tlB. .... ,Uor ele a tl'eee Carp"'lii 
termeni afo'Jlri re("unna~tk'rea de ('ătre gu· să !felină ruseşt!, l'a prin aceasta să-şi 
vermd brita'flie ~, liui{,j CurlHn ci froll~ asignr(> domhm!iu in Europa, Vnl'bitorul GENEVA, 21 (Rador). - Agenţia 
Ueri. rolon(\1'.ă. 'F":I a rCfl.mintit !I('("]arll.ţ.ia 10 ;IJ'"d.tat Mi daci Rusia So\'ietică vine in DNB transmite: D. Ditldel Hart. eomen
dlui Chwehill dl'la 5 l)f'cembrie HHQ Polonia ca llă,,"ăHt,j)r atu-nd declaraţiile tatorlll ziarmui Daily IUliil con~tată. eă 
cind af'4>sta !t prl'ci".<-tt că nu ,-a rl'-4.'U'flHa- dlai Molotov eu pminl la România. sunt spel'3nţa aliaţilor a fost df'zamăg. aă de 
:.te nici o schimbare teriturhlă icrtti.'T\'& simpli propagandă.. c C ultimele eve.nimente pe frontul de RâsA .. 
ondBţiile de capitolare puse de FU,. FlnJandel rit. El s('.J'je că G(>ttnanii au dejucat la 

şi României comentate la Bf"rUn timp pJanurlle sovieti{'jlor de a trece , 
Ber-!fll. 21 (Ep_) - Ln Willwlmst"rasse f &ului finlandez dra.t Moscovei. ~ a1YJ.iln. peste Carpo.ţl, în c.o.ne1uzie afirmă ca DU 

s'au pronunţat cu rezervâ aSupra răspun. tese ştirile de presă, după. cari răspunsul pot fi de>preţ-uite şansele Germanilor. 
___ .. ____ ... _~_''01>.'''' _ .. ..,.-................. , .... ~,~ ....... ~ ....... ~--_ .. _ •• ~~_.- ..... • .. --... ----... -., -... 

. 1ltfrunit 8ii diMute problem-ele Ce 8e vor 
IHt!l.e după ră.;:boiu. Sm,"iete1e mt parti" 
tipă lq a.cca.<:;tă conferinţă. Abţinereo 
aceasta este loa-rte snmilicatiVă. 

SQedil, va J'eap2nge prete~. "Mă intreb dacă mai există tâmpiti cari cred că 
t'ne ... n~lllze . 

~l1S~O('~bulm,21 (Tp). _ Răspun~ bolşovicii alI renuntat la revolutionare~l _om!," 
1 &edu'i ta nOţ1-l ooJ!:lo~an}eril'ană prin Serie D. Dr. GUbels •• "Oas Heleb" 
~e !l'a ,OOfut oprirf'aljvră..rilor pentril BERLI~. 21 lEador). _ DNE: Mi- Rei{·h'dui propagă. a<,.east-i t4'IOrie fi-ţiş, bot,.",·iI'H renunţă. la programul 101' de 

" I ~lIlama. după cllm se <XIillunjc:i aici. nistru! l~riţlM.gatlJeJ. R(>idmhli d. dr., ei 00 dau lecţii în ra.dicalismul lor 81 de. n,'il tiu a fost st bt-t-t '"' k D 'T revoluţionare a lumii de drall;_ nI unui pre-""df. "a 1. "...,\"cns ·a· ag- Gij.bbeis. C(.nstată in r(WClI tul lui artjrol clară. fără. şovăire ei. ei vnr să Dimi('~~ 
t ~~, tit şi •• DJ\~"'ll~ N\"h{'ter" afli ră ho-- .. I supus acord ." Tehera.n. Sau sunt alţi 
t '4tlft>a pri -. ',v t 1 f ~ ~ apărut In ZLal"ul "Has Reieh" c~ mzooiu ci fUnt.a naţionalA şi ehiar ~,..;stenta po •. 

'tă 1l!;IPla 1, es e ua a şi ca. a('ea· actual est.e nu numai un duel al armplor ]lomlui e::_et'man. I~i 1Ml putem vorbi 'Plosti. (',ari lU1 înrredere in frarele lut-
pretrn~iune ".' f+ r p'm;( ~ • aleS Sa.. (,; şi un adevărat l"'~.zboil1 spiritual. Mă.- despro I'hPlStiunj mfl.roDt<l', cari stau pe glo-amerkanilol'. creZând că Il(lf>'j.tia pot 
It''-'8 8QfOdt"zA tmpofr~va ~u~area anndur ia ~rnpi~ţii ~giga.ntlce I~. ei şti,,? f~rte hine ('1. e vorba despre opri năvala din Ră,~rit rhH"3. arm~tp.l .. 

Pl'(>-tenţ -ilor en~ieze ŞI mverşunate t,~{-mn.l p('n.l'u ('a e vorha vr:·toTul SI e,,'<,:t~nţa nooo;;t;,.ă.. Poporul v;ermane no al' Jlutf'a. D{'i'j nu exist.ă 
8to kh . 1 de )uel'1lri eu mu't m~i im~rl)rt:1nte. Azi !!:Armnn~ luptă in a('~It\s timp si pentru I ~ ..... 1 f' I t să dă 

tA: ~ll ~lm, 21 (Rador,) - DNB anun~ nu se mai poRt<l' dii Îlu::I!'ăt ·inniut-f'a. JH'O,," l'elehltt> popoare europene, De(.i imi plin ~ eJ>(l~UlfV egere Ş ?IC nu.
pu e~, . ~ 

~ pa cu,m se ştie .guv(:"l'l1 ... ele .~l~aţ~ a!} bll~m{'l()~ 8('(>stui ră:tlH:i. nu ~ ma~ poa-l ('u t"t Ilrf'pful intre!mres _ ser-ie mai de. .~c1ă",t" l.a tRrorlsmul luanu:ulu,J nOI 
~ t Sllf'd~a 1 r~r.tr,) nor>. "~\':IHla sa t~ hld'''I:l "" f'.,mnţ"'ll'IS {'i ~1'{+'1'/' s:>f f13rl~ ,1. rlr. G.nhh~ls -. cladi mni sunt. raspundem e>U armf'lt' noal'Otre ŞI ştIm eU 

li:1.e livracra rulmoc.ţlor ~. __ ajuJlgă la o soh:ţie radit'ală- :ha .. '11idi tâm.piţj in a{"-ea.stă lwnel Oilti ~ ~ ~_ ~p\ că vom Inving, 
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CUM AU FOST PRIMITI REFU G IATII LA SÂiUUCOLAUL-f\1ARE A 6 E n D ft economică 
Evacuaţii repartizaţi pentru Sânnico

Raul-Mare, frfwţi de oboseal-a. druml1lui 
gJ*1, GU tot felul de greutăţi ~ intâmpl~
~ _ dela caz, la caz, având sufletul sfa
~t de aminlirei cămiT.'f'lor părăsite, 3~ 
inooput M aj\lllgt>m la 1{)cu1 de destI
~ţ1e. 

Le. orice Iren si oră de zi ş.i noapte, am 
fost iniâmpinati de autorit...~ţi, a,jU f1!.ti .. 
ne transporta la gazdele, d~nainte f~ate· 

D-l Drăgănescu, ~ful poliţiei, MI in
treg personalul 9ubaltem, a îngrijit de 

din zori şi până noaptea târziu. D·i Dr. ta, să De invesellca.scă suf1~tele, !!.!;la eum _ . #._#" __ .&1 IW_ 
Stoi Gheorghe. prim pretorul plăşii, d-l se cuvine 1& această. Sf. sărbătoare. • z." - --- R -

J )r. Adam David, medic.ul oirCUIllS{'ripţiei. Pe această eale, le a.duoem to&tă dra- r. rllle"e 
d-I Căpi~n Tân1jală. Ghoorghe, coman- gostea ~i mulţiumi.rile llIOastre. . 
dantul companiei de grăniceri, d-l Dr. Nu puteam răsplăti gestul frum0s, de- ',~ 11". • _ S6 Aprilie v 

Drăgan, directorul spitalului, care pe rât cu asigurarea. că. În noi bate ac·:,ia.~ 1 -. p'an<:;,.la~ .tta aceast~ r;J0:/e pre· 
IAngă această colm.borare ,a dat o dense- inimă, purtăm a.ceiaşi dragoste fată de ung~ta t7 l lta(IeCJt penmse pe.s-
biti ingrijire tuturor bolnavilor refu- ţară, neam şi. cor:d:u.cătcri, rere prin or-I CUtt Jn apele de nw~ ee. . 
giaţi, Pr. Bar.r.u Traian ş. a. gamizaţia Consiliului de Patronaj, ştiu 1 -a:~h:: Zt ele f;:ncţW~H e a C'Cl.2IJne-

Prin ei. am gi.lTl1pt dr.a?,ostea POPUhlţ;el 1 să. facă faţă :tuturor situaţiilor, ereÎate ar _ Deapoz~:~:~ i~Te CU l'idlC(1.ta 8ă 
fnitt'egnIUl oros, 11 specIal a. dO:lmnelor de mO:m'entul Istoric. 
~ all gătit şi donat, ţinând prin aceas. ŞERGID HALCESCU

1 
ktv. ~-ncuat achite diferenfţJ tU taXe. 

- T oat e intreprinderile mecaniCe ~ 
acest mare sl'ijir. 
Dclai~~ut~~ fufun~uM3c_- ~,.~*~~~~ 

tine. Prima, condusa de învă.ţătorul An- 'li 1" 

'metalurgice să C01n1hn!.ce Minf.s'ertllui 
Muncii salariile medii pe categorli fi 
grupe ale lucrătorilor. . eka.ş Gheorghe, iar a dona, OOndu'3ă ~ t:~ Doamn~ şi D"l Inspector Gene~al :ndustrial LiviU F~ur, .Doa~na. şi '.'.' 

invăţăt()rul Ştefi Ion. A tre.ia, oo~ I ţ'~ Dl Gheorghe Faur, aduc la eunoştiIl;.ţă tuturor mdelor, pnetemlor ŞI ouno- '., 
de inv. LollClu Letiţia, Muntean Do:.na ~l \ ~; ştinţelor~, la 13 Aprilie a. e. tnplinindu'6e 10 ard dela moartea' 
Doamna Dr. David. 'o Soumpet lor mamă şi soari .• 

La ac(>Ste trţ,.i cantine, timp de 5 Zile, ~! . . , 

Licilo'ii 
~ii.L Z7 Aprilie 

- La Prlmă.r:ia comunei Albina, jud. 

auluat masa ceipeste 900 evaC1la-ţ1, ! : SOFIA FAUR ('1 
tratati fiîlld, cu dr;Jgnstea ce se p<J8te ~, 
vedea in familiile cele mai ideal€'. ;; f. Consilieri ()omtmali a Municipiului ~IŞoa.1'8,: ... ·. 
1l',S ',,:.nl<l<ISRd" ;}ll? ~.lol~q.l"ls 'JS lUlu.ad: p._nt sul d;n' -,,=. SA Jt..-+~ nn A ril 10A A 'I"ML tn 

d 
i. -..., a e .l..V aIll, ee 'Va u.LlCi8. am'ua_ ~ p 'le V'r.I: DA .LVŢZ.: 

amene'jat o a patra eantină mare, un e " Cimitiml Ortodox Român, Cetate. . ' ',', 
timp d~ :3 zile, au PUtut S~\ fie prim;ţi }ia ~ 
m'l."ă. toţi refugia ţii, fără oond;ţ:e fi k"%:x::::t&$::$::=~"";).M·;~s :.'!Zt.:C::-:=:;::;::ţţpg.:;:f:,!F...;:::;;j 

Timi,-Torontal. pentru vâ.n2area mate, 
rialului lemnoo. de lucru. 

28 Aprilie 
- La Centrul Naţional de România 

re Arad! pentru arendarea morii, fosto 
Hala.sz, din comuna Tâ.rnova., jud. Arttvl, 
dela. suma de lei 400.000.-. 

plată. 
. Am rămas adânc imp:E'sionaţi, eAnd 

am lUat Io!' la masă Şi am văzut, că nt- : 
mic nu a lipSit, din ceiace tradiţia a hă
răzit - româ.nului - creŞtin. Pe lângă 
masa iJubstanţială şi gustoasă. de 3 orI 
p&a, a fnst colacul, prăjitura, ouăl~ roşii 
şi tlI1 pahar cu vin, . 

Pe fetele tuturora se putE'a citi feriCi
rea., că 'aparţin und ţări a.tât de bogati. 
ş: unui '.eam a.tât de primitor. 

Se auzeau gl.a,.surile îngereşti ale mien" 
ţilor copii ... 

_ Mămioo, facem paştele ca la noi 
acasă! 

- D:l, mami! 
_ Tăticule, d.(,'·unde toate astea!! '. 
_ Dela români ca noi, arătând cu de-

gctul1a capul mesei, pe D-i primar, ~ju
tor de primar, preotul Şi neobosituW direc
l~)r al scoale-i, 

Di-al'oglll parillţHor Cu copiii. continua, 
[01,'5i nd fiec,are prll{'jul, pentru a str€'tCU
n în c()n"tJinta cooila..<illor, dragoste& fÎ 
&toria de a. 'fi b,~ni c~tini Ijri bnni r0-

mâni. • 
Suntem informa ţi, că aoeastă cantim:. 

va continua să. funcţioIl€ze perma.nel1t, 
pentru cei lipsiţi de mijloace şi V& putea. 
asigura hrana permanent! la 200--250 
persoame. 

IA acEaSta, am văzut trudindu-!!c !'~ 
~~ mult pe vrednicul primar al or~~lll:n, 
d-l Pop'lvici Petru, d-l Adam R'Uss. 8JU· 
torul de priroa.r d-l Eufun Seraf()l~nu, 
directorul şcoaldi primare şi. oonduciitGrU1 
acestei cantine, care neobosit, muneeşte .......... _ .....• ~ 

SUPRAPREŢURI 

'Ultimele evenimente mil:itare ou dus 
la l:>'UprapopulaTe(J. unor C6Jftre in oare 
au t'enit să-§i fltute adăpost prOViZOT'tu 
mii ,ti mii de ,·efugiaţi. 

Această aglomerare de ma8.'Je G dat 
prilej iwora dintre negu.8toN să caute 
a·ş' v:nde m<il'furile cu preţuri care M-
1'((1esc OI'.Ce limită, fiind ajutaţi de fU"p
lul că uneori cererea este mai mare de
cât Oferta, 

Dm teama de a nu rămâne fiird .. 
mente sau alte urtico!e necesare, con..'IU
matond este diSPu.s să închidă ochii fi 
sri plătească oricât, fără să--şi dea Se.
ma. că prin aqeasta face un act romplecf 
conâamnabil, o adevărată crimă faţă de 
ceilalti consumatori. 

Nu 'avem motive să dăm supraVTeţU:ri. 
.Avem alimente şi mărfuri 8Uficiewt~.~ 
Dacă uneori ni se spune de către ne
gustori cii un"3le din acestaa lipSeBe, ei o
fac pentru. a ne convinge să d.ăm Ori 
cât ni se cere. 

Trebue s{i înregistrăm Şi in acem., 
: timp să reacţionăm împotriva speculaft.. 
: ţi laT. 
. Ntlmlli ae'!a vom stărili acţiunea imo.. 
\ FaTă re re!o; Ce vor să profife de ne-noro
I cirile aItom TW1!tru a acumula bani. Cât 
•• ai mu7ţi bani. . • (e.;.) , 

Credinta iertfa • 
ŞI Lordului Oyron 

1..& Ministerul Agriculturii ~ Dome· 
nli1:or Şi la Ocolul silvic Dragoelaw:e 
din Câ.mpulung-Muscel, se va vinde ma· 
terialul lemnos. 

vooe& AmericiF' ne onorează :zilnic ee inOOnmnri IP admonestărl. Rep.rlori. 
" (Olinele cel mare se zice că-l dătlăc.eşte târnuin<Ju.l pe eel miCl..), _ Legea Nr. fO' privitor 1& u.ne. 

Strategia propagandei orale i5 i are Şi H legHe ei. Decât, se mtâmplă ea scuti.r~ şi redu'Ceri de impozite di~. 
undele sonore ale retransmisi11Jlii londoneza să se amest-eee ea zbâ.măitul mO' pentru iZ'VQ8,rele de venituri. afectate d!' 
loarelor lor de avioD. - ,i atunci, .,. spune anul nu !!le potriveşte .,. eeeace acţi\IDile de război.. (MooitoruJ: Ofiaial 
face celălalt. NI'. 78--944). 

Le PaŞti ne-a vorbrt d. Pete!' Neagoe, seriitoml amerlcmn de origine romi.. - Legea Nr. !O~ pentzu modifi.c&re& 
art. 446 dW codul~.-.I (~ 

DflRscă, IIU eare, acum 7--8 ani, am relindai pua in turneele li~r.re organi- ~ 
Oficia.l Nr. 78-944). 

tmte de Societatea St'riit.,rilor Român 1. L-am a.souItaC, ea pe • ftChe tAQl~ _ Lege<J Nr. E09 pent:ra t;r&nf;itf0l'll» 
tinţi deel, eU tragica dooseblr(", ('ă acum, multe, prea. multe reaLităţi ne de80 rea. unor ooruf~ţe in oa.tedre. (MoJi.. 
part: distanţa, războiul, credinţa, gândurile, durerea, - şi nu mai stăm. de tornI OficillJ. Nr. 80 di.n 4: Aprilie 9(4). 
vor.bă ea odinioară, la cafeneaua I~])a,cla" din Arad, alături _ O&tnIş şi MI alţi - Legea Nr. ~10 pentru înterpreta. 
inspiraţi ai sufletului şi gliei româ.neş1i. \ rea arl 4: punctul 1 şi. art. 10 aJimam 

Lam ascultat mâhntt. Ceeace citea, fireşte ei nu.1 apa.rţiMe. d .. fltnd 1 din legea NT. 164 din 19 Martie 100 . 
'.100.1', int.erpretul în limbe. română al fraze.lor eoDsotruite undm"& in birouriIepentrn orgarri2:larea şi. funcţionarea O> 
propagandei ofitiale, Am reţinut totuşi, două CUVinte, care. sunt wnvins tii misiunii centrale de fix:atrea preţurilor. 

pentru furnilUTile armatei. (Mon.i;toru. 
s'a·u sincronizat şi În sufletul său, cu sinceritatea sfâ.ntă a traditiei ... sâ.nge. Oficial Nr. 80--94.4). . 
iUi, a tot Meace ne~am obişnu~t a numi eonştiinţ&. noastră românea.S(·ă, I 
aCeealj, oricând şi oriundt', indiferent de adversităţile care De doojvcleazi ~f Mişeat'e. firme'.' 
acid. -_. .. 

PetrU Grilnn juft. S. Â.. ?& ţine adu1lt 
, D-_ be"a mai stri.'vechlnl "OHRISTOS A tNVIAT!- rea ge!D.{!raIă ordinari. 1n:z1ue. de %l 

· \ Dar nu mi-se permise răgazul să prelungesc in gând eooul acestei uritrI, Aprilie din Pe:r:iam. 
I 

deoarece erainicul anunţă o transmisiune de ştiri, printre care, t'.a Wl tra.gie Oassa de Pii.stTm-e din stulandTel ! 
eontrastţ ni se cOllumioo. bombardarea vehementă a Bu~tilor. Ploeştilor, p. A. tn lichidare a oomroeat adw1llt 
Bl'&.,<;OV1liOi ~i a 1ini~tltului Tumn-8e'verin. " gcruerală. pe Ziua de 23. Ap.rilie 1944. 

~;'"l" CHRISTOS A îN"IAT?! ._ _ _ __ __ __' Firma Remmel Iacob, f3lbrică de It 
, :1 ~. AH;e mii de vidirae eazuseră desigur în acea amill7Ă "'soriti ~ primă- reStră.u ~i moară cu aburi S. p. A. diI1 

văratie,ă a prazllieului Invierii Doomului, înrO!;lind cu sângele lor nevinovat, ee Periam. Ofic:m registrulUi oomerţn1lri 
a 1nseris ealitatea. de cetlSO!' a d-hti Iod!· 

şi acela al l\Iântuitoruloi, ouăle datinei, - în însăşI clipa l-ând d. Peter Neagoe mamt Carol 
la Ura "Christos a înviat!" "Be:too" }1'(Jl:rrfoil &! hdhior "l'OIIi' 

Gt. bun l'OlUancier. d. PeOOr Nea.g oe ştie citi in sunete, Ve va fi putut citi Soc. p. A. Lugoj. După modificarea. sta· 
in sufletul neamului, al cărui pmznlc, batjocQrlDdu.l aviatorii anglo,.ameri- tutelor CJlpftal'al aoefaJ, este de li 

\ eani - i L.au scii.1da't în sânge? 1~~_ __ . .. . 7 000 000 _ , . . . 
~ \ D~8a ştie ei. sufletele nil sunt obj~ctjve militare! Oonvocări. Moara" Tesătoria ,ot . 

~ Iar asasinatul, n'a avut niciodată darul ca să &()ropie sufieuşte victima ~. Lugoj, a eonvoeat andune.re gene"' 
i1e criminal, lă erlraordinsră pe zina de 2:9 M~ 

_ Nu • o glorie pentru aviaţia amerieană să se războin.ri ela populaţia el- 194.4. In ord'ina de ~ me:jorare-a. eapltt r: '\ ytli, strjcându-I cea mal mare dintre sărbători. htlui dela 15 milioane la 30 milio3ll! 
~ \ '; Sângele vărsat, poartă in roşeaţa lui, blestemul indârjiril. Singele eere leL 

( 18lnge. .,ll'undtes'" Soe. Im. ~n. l'a ţ\1l! 
I t Aceste trist.e a.devăruri, grefate pe şi mai tristele :realităţi ale ri.Bboltdut, 'adtma:re generală ordtn&ri tn ma d! 
'~ mi sunt de bun augur pentru cel ee neglijea7A sufletul neamurilol'. 30 Aprilie 1944 .. 

• 'or,.' Sau. a'\iaţia anglo<amerieană, urmitreşte, prin tonele ei de bombe, si ne "(JhibT'iht.rileH 8. A. It. a earl'vOC!! 
· '. allrtine de pe poziţia credinţii în temeIurile pentru care ne batMi şi marjmf. a.durta'l"€>a generală ordinari pe ziu& d! 
• i~. Dar, credinţa wlUi poporJ nu a'a născut pe şine de cale ferati. aiel'" 30 Apri1ie 1944. Capital 100 milIoane ~ 
.:- rezervoare de petrol' Rezervă 63,413.639 let. 

: Credinta unUi popor, e mai p:resus de materie şi de explosivi Oredinţa De ~ .......... -..-..... ... 
Iovată. asemeni poetului engl~ Lordul Byron. mool·t la Missolungl pentru a Grefa TrlbmsaJului, (larlUjl 
api,ra Enretpa de ÎJl'Vada't.ori: "CATE ODATA LUCltIJRn.E SE lNDREAP- E X T R 'A S 
TA ATUNU CAND NI SE PARE VA STAU MAI RAU./< 

.. \ Şi se vor îndrepta cu "oia lui DOmne7.6U, în care credem eu ti.rie şi fuţi Prin Sentinţa eiv;i~ă Nr. 1J 3, P43, ri 

\
' Q legile dreptăţii l-ăruia, nu an\ ~rcşit. masă definitivă, reeunoscându-se pe-J'SI" 

.. : Noi, Românii, asemeni lor(}U1l1i Byron, am păşit cu credinţă. şi botiVi!e nalitatea juridică li. Saeietăţil de V~' 
pentru apărarea aceleia.<şi l'~ur(lpe. 3. .. j,rei sentinelă estiti am fost :;i am rămas, toare "Cer1nl~", <kn Oraviţa, care a.rt a: 

Şi noi. ea şi lordul BY:Oll, suntf'nJ desigur prea puţini, in faţa pllhomlui. scop cultivarea vâmătoarei şi întrebu;,' 
Ş. 1 . • ta, rea raţională a vânatului, etc., s'a l.~ 

1 mu ţi, foarte m11lţi vom eădoo, ':am a ('azut şi marde poet englu, apa.rimtl scris în -regiStrul persoamelor J'uridit' 
Europa. 

al acestui tribunul, sub Nr. 1, d'm 1 Ma: 
:Memorla lorilului Byro'l este binnecuvântn.tă şi azi, indiferent d8('i An" tie, având urrnătoml consL~iu de ad.tii , 

glia, luptă. acum împotriva Europei. Şi marea de la('fimi şi de sânge jertfită de inginf'r Petm Comeanu. pre~dinte: Ve. 
poporul rotnân pentru libert~\tea Şi intl'.grita~ sa., va fi botez izbăvitor şi leriu Ciorogariu, Gheorp".,he Sfo'cu, Gt;' 
isteria îl va binecuvânta. < • V ta" Rahner, Carol Gt1c<YJl, membril; .' . 

Credinţa şi jertfa n'au fost şi nu vor fi nicieând inutile. Pe aeeete roor· hail JiAXIU, ~retar: Avram lana. IJ 
cIonat.e morale. Dmnne?;oo a înălţat 11'<oI"VIEREA. . '-';1."'" 1 C t p t M Sler; \.lI'L 1)1 ef:Cu. ons. o OCe ': . 

Crt'rJ:ând '!Ii jertfindu~n<\ Îi răspunrlem, eonfrat!:'luÎ Peter N'oogoe: "ADE' cenzori; Gh. Ghitcra. maestm d" vâ':' 
VARAT A J.r.."'VIAT!Jt . to~re, 

(1. MJt1:-LEROA __ .1981-1 1 
~ __ • -..... 4 _. ~"" 

Grefier: 1. Eptlre. 
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refugiaţilor poşta 
II 

Din activitatea Soc. RODl. de 
Filiala Titnişoara 

Cruce Roşie 
_ D&A~ 110iW»i~1E .tDfU&ia* d.iu 

~i. stabilit ia ~ Că.I:4lnul dt: 
~ Nr. ll~ Bul. Regina Maria 155, işi Continuând să publicăm dare-a. de sea'l tate socială.. pentru răniţii a.flliţi In t!J(>i- , telor Sărbători - a"l1lt O ~ cir 
AUt.i pArm!ii, din comuna llilel! ju~l{Jţul .w- mă asupra. activităţii 500. Rom. de tale:e milita.:'e dw loea.litate, cărora atât 364.829 lei. 
dinţi iar ta\.ăl COUCllJ1~rat la (;eH~ul '.ierito- Cnlce Rodjie, filia.l:a. Timişoara, ne vom cu ocazia sărbătorilor cât fi între timp In afară. de aceste daruri s'au mai da1 
rial Rădău!i. opri astăz.l asupra cheltuielilor făcute li s'au făcut diferite daruri. pentru răniţi: 

_ Tj<..:o~~m c ..... TA agent ~ta.r din ~ de această instituţie de Illare În.';'2!llnă- Astfel daru1'ile f"acută cu oeazta Sr1~- 272~ kg. unt tn '\PBloare de 176.4'14 
_ Bw.'dar jud. Liipuşna, în prezent .. 1 .......................... ~_~<O>_ .. ~~~._ ...... ~ lei; 1020 litri lapte în valoare de 38..150 
vtIClDt in COIUWUl n.oooş jud. TimilrToroD~ C lei; 2022 pahare iaurt m'\'B'lo8re de 24.822 
tai. iti cautii. soi:a Natalia &:tă impr6Ud U NOI ESTE DUMNEZEU lei; 713 bue. onă tD. wU08ft!! de 8465 reU 
_ pstrn copii. Cei ce au vre-o ftSt6. .1 
aaante la adresu de mai sus. 

_ VAD, ROZALIA OIIIŞro din Tlmi~ 
,.,ara. str, Verde 37, roagi pe euJlOllcnţii 
gbl8'ului ei Alexandru Renedi'Ct şi IIOtia lui 
Gabi Benedict nă...qc. Chişl'.1 rOS!, administra~ 
tw la fabrica de l"ht'lreRtea şi Ag1eta Bolbuc 
flrri,.ţătoare în cum, Lnc:n-eţu1 de sas. jud. 
StolOjinet. să-I eo.munice unde !te a,fii., 

- OI_GA SAFTmC relngiatA dela Seea
rad jad. Hotin, foncţlonară ta Inspectora
tul şCOlar judeţean Oraviţa jud Car~. J'Qa

li pă.rinţii, fraţii tii surorile să-i CODlUDJee 

lIrIlle s'an stabilit. 
- D . .\ R!A DARTE in,'ăţă.t()at'e, I'efngJati\ 

din Ohi"lÎTleu, stabilită in OOIIll1Dla Oehza., of. 
poşta] Ci3Cova, jud. Tlrmş..TorootaI. f~i 
Mutl părlntii, fraţii ~ lmrori1e: Darie B0-
na, Olga, ~1 Pa<O,l\..cailia Darle cu trei eeopll 
dfll oom, j:;roTeni jud. JA!,~nft. Cel ce ştiu 
unde 8= află ~!lCUl\ţi s'o Mll1lţe, 18 adreea 
de mai SU'4. 

- SOI.D. DmnTRU f;!TRATlTLA d~la 
ilemJtll1 !Jl'nt:ou ~r& .. ~t!'rp.J\ de (';8.t dhl oomttna 
~l"l:ovja Jud, Caraş Î',Il\ tJBut!\ famma ~ 
fR~atl\ din comUna Trn.~i jnd. Bot~n1. 
Ciu" 8U'1t unde "IlJnt nnde sunt !I~i oomlDll. 
ee Ta Itil"t><'I!I. mal !m~ menţionată. 

- DR. 1'ffil..1\ NT 1\ TtRICA Mfugia.tl din 
SoNw.a. În tln>7.1'nt medie de Clnmni~pţie 
t ItMmuna Bel'li~te Ttld Cara.,. <"'lut! pe fiiCill 
"" MIl"·'lU·f't.~ Tirl .. l\ ~l!imf!IItă 1", fabrlM de 
~ •. 'T,irn('!\" din Piatra. Nf\C1mţ. 

- SllDLOCOT. CONS'l:ArII'TIN MlR'AU~ 
fA dJ.n .kc& 5 v. Bat. I. îşa caut~ p-.1.rinţii 
Gheorghe \lI~ Catinca B.gricultori~ din oom. 
Lazlla. jud. wroboi. Oei 00 ştiu de situaţia 
unde 88 află evacu .... ,ţi" s'a, anunţe la adresa 
de mai sus. 

- PRIWTUL DmIITlm PODGOBi'A
NU, l"elugidt şi PWmt in cOD1W1A Valea(JlU, 
jUdeţul Ca~, roagA pe 001 ce cunosc pe 
elevul premilitar Apolon PodgQl"e&D.u, din 
el. 5·& a lle. oomercial ,.Regele MihaU" din 
BălţI, să-l anuui'e urgent la adrMa menţJo-
lIată. ~; 

- F..I~I<~NA SA VIN refugiată cu Teatrul 
, Sa.ţional <!in laşi, domil'iliată In JlmboUa., 

Jud. Timiş·'lorolltal, Bul. Reg'ele J<-erdlnand 
93, caută pe soţul său. Ioan Savln angajat 
la brutărÎn din Iltşl, str. Anasfasle Pana 18. 

- ăIELANIA BLEHAN funcţionari la 
Curtea de Apel din Iaşi, plas&tă la Curtea 

LA PAŞTI, IN h~~JLCCUL OSTAŞILOl INAH~TE DE rLECARE 
, - Aju'orarea refugiati.ol' De"'O!a~a -

Pa.ş;ti.:e acestui an. n'au fost numa.i Şi a. preoţilor ort-.;'\.w: .. şi catolic precum 
~ilej de sarbatoare ci ~i de .sârguil1Cioa-1 :ji a. nu.mero~i illLUt~, .solda.ţu balerii
să pn.'gât.ire - arma.tă ~i mOl'::l.lâ. - lor coma.lldaCc d.e d-Il.ll capita.n Chlrilir 
pentru nou:;.le 9aCrificii. pe C&l'e, cu Viei, hlazilu, I)opeb'CU-~lat::;o,a. S;i t)âJllea.. 
Wţii le datori.i.m neamului fL victoriei lui. n.u, au câ.nita.t câ.ntece patr.iot.ice F d:oi.ne 

Undeva intr'Uill sat oarecare, am ni,- n.a.ţi.onâle. 
mel'it prlutre &rtiler~tii DiviZio.nului Cu. acest prilej. 8. fost impă.rţiti" 4e 
Maiorului Subţire. către d. C. Miu-Lerca., swn& de 29.000 

Au dat Oe2Ul..l"U.lui, ceeace se CUv1.n.e lei. dou.a.iă. refug.oa.ţilor, prin biroUl .,Da
CezarulUi, dar si lui Dumnezeu I-au eia." de citre un tiWrăr !iRlhloco~ fi 
dat, tot pri.nosuÎlor de credinţă.. anume: 

Au mătura.t străzile. Au CUTăţa.t şan- RefugiaţlI.or Bona şi CiOOaua.. cu câte 
ţuri.le înfurui&te 00 vreme. An vegniat 8 copii, Lei. 2600 fiece.re. 
1& mormâ.ntul M.âm,tuit;QnrlUi. Şi au dat Fain cu 7 copii Lei 2(J(). - Mv&are, 
toate onorurile 1:t"ailiţionale, Invier.ii. Stâ.nga.ciu, Ch.iriac, eu câte 6 copii, câte 

Iv în sfânta zi. de Paşt~ la o masă Lei 2000, - Dobrieă. QinH.ă, Stavraclle, 
com.ună, au prăznuit, ofiţerii alături de ~ Jti Savu, eu câte!i CIJI[)ii, câ;e I..ei 
trupă, onora.ţj. de prezenţia :f:run~}or 1500, - nene, Hari.oa.u. Dumitl18ŞCll, 
şi oonducăton1or comlmii, pramicu1 de Iacob, Trnşean şi D&vid, câte 1000 leI. 
nadejde şi de bucurie. Propun.e:rfle pentru ajutarat"e au. bt 

In prezenţa d~lor Comandanti ai Regt- f"a.onte de către rţ!p!"e2'.ent.a.nţif locali tai 
DleDtulUi. Colonel ViBCOpo~ lJ1 Lt. re~. -~ .. "....~---.--, 
Co1onel Bădicean.u, a d-lor notar, ~ i', - ~'-:'~ _ REP'l.;. 

;.-•••••• ~._ ••• n •• ~.-.... ~ •• : ... -4!i: ~,.--.~ ........... .-.wo=:IFiiIl>-".~'" •. ~ 
Pentru refugiaţii din Transnistria 

35 kg: ca.rne de porc ta WIloare de 665(J ( 
lei; Şuncă, ~lmi, salam !a valoare de ;:! 
4311 lei; 24lltri tJIllb:ielemn tu V'8.loare da F ",' 
0051 lei; 10 kg. 0!lŞ In VIaloare de ~ : ::', . 
lei: 450 kg. M.hăr in vraloat'e de 21.67.0 1.\ 
lei; 71 bn.c. portocale şi 1ămAi In val()l8.t'e f' 
de 1628 lei; 3 kg'. bombaoane In val(J(l.t'el t-' , 
df' 2175 lei; 37 pereehi pui în valoare dtt ! 
8275 le!; 73 kg. za.rza.voat (roşii, cealli.t 
ef1Stl"'&veţi, ardei, V'aJ"Ză, etc., tn valoo.net 
de 4:7.868 lei; 560 kg. pastă tăjnoasi: 
(fidea,) In valoare de 14.762 Iei; 42 kg.. 
mere .in valoare de 2075 lei; 35 kg. mal 
în v.a:l~ de 2890 lei; 84 kg. struguri iIl 
~ de 564{) lei; 1. kg. Cit"'€Şe !h ~ 
loa.r
l 

e de 1230 lei; W4 lG?;. p~ In V'a-"' i 
O~ de 3275 lei; 75 bucăţi pepellii .. 

valoare de 1145 lei; 31.980 bue. ţigări t. 
valoa.re de 79,720 lei; 11.000 buc. că1'1:I 
poştale militare in vaJoo.re de 33.000 ]'ei:! 
prote;>-..e pentru ochi kt valOll.l"e de 116(1 
Id; 4.5 pe1"e't'hî. ochelari In va.1oare ~ ! 

23,022 lei; s'a repB.nlt dantill"a. la. 36 ~ 
nÎţi In valoare de 156,615 lei: medica-i 
me:rtle şi banda.j.! in valOofl..re de 36 315 
lei; 180 per~ pantofi de dlBă din' filfi 
şi pa.pură In ~ de 88.319 lei: 6(1 

păreeh! câ.rje !n l"Idoare de 44.979 ~ 
1 joe de ta.ble in valoa.re de 1~ !lei; 2M 
bue. bastoane in \1&lQU'e de 7901 l~ 

Se a.du.ce :La. ~illţi ~~ Timişoara. Vor aduoe autorizaţia de evt.- talpă. arlifickt.1ă pentru tălpuirea Pl-ntofi... 
ţilOI' şi evacua.ţilor din Tra.n8lli.&tria. eă. IIWlt ou.a.re. paşaportul, ~ de davedirea pro-- lor de casă in valoratre de 65.358 l~l", .. 
obHD'nH să. _ """"""';n;tB #:<->:. -,_: o ~A 41....... .....~ "" UI ~ .. ,.. .... ro- ....... a......... ~,...... .L"""'1unet ....... i care după a.oaasti. dată. vor fi T'IA1"tA./>hi oâr-i... tn. ~ ... _~~ de ~ A .979 le~r 
In ziua de Du.minică 23 ApI"Jie 1944 Ol'8l.e găaiţl. Pe 'teritoriul orat}llJr:Ji, VOI" li ootlside- r- -- - J"" ,,~~ =t .1.;;> 

9 dimineaţa, la. Chestura Poliţiei Munici- raţi ca infractori la legea Qont!'ohtlui StrM- s'au cumpărat fructe pentru maI'In('ladi 
piulni Timi.şoara, din Plaţa Unirii, pentnl a rulor şll& O.rdonanţa Nr. 3 a Corpului 7 Moi S;i siTopurt in valoare de 70,514 lei; deci 
li se oonlwUc& 1lne1e dispozJ.ţiun.i. în legă.tr.uă ma~ diJl 10 ~rilie ~ ~ ~ j s'a. cheltuit pentrU intreţinerea spitaha..1 
cu situaţia lor. Se vor pre1'Amt& cei a.flaţS tu. legilor ht ~ ,: .;!, lai în total 715.762 lei. 
:.-•••••• _.~.~ •• 4It'_~"::~ •••• ::.= ......... -•• _ ••• ~ .... ~. Tot Crucea ~ a suportat cheltu& 
~ .. _1 I •• liIe făcute eu oeaziunea celebră.rii C\VIlU-< i 

~J~aSUr! e grrvernu UI pentru mtretinerea refogiatiler mei religioase _ O9taşului rinit N~ 
Vinogă. din SpiWul de clrirurgia Dr. 
Au:r-el Cândaa... 

~. . de A.pel dIn Timişaara, lncarthultA. .. ee
mUD.a Dota, Jud. TZ.miş.-Torontal, c&uti If 
fratele său Octavian Bwlwl, elev la clasâ 
VU-. a Ji(l('ului Mihail KogălniooaDu din 
laşi. 

- C/.:' ACU ELIS,<\BETA fosti fIIMf,io
llari 1 .. O. F. R .• refugiati din Traosulstrla, 
stablJltA in Timioa.ta. str. Gh. Bariţiu Nr, 
9 i,l caută fa.mfUa refugiati din eornuna 
t'Unlşellţl. _tuI Mlnloeuu de SUS, judeţul 
01'00t. 

- PREIZA GHEORGHE, domie!ftat III 
TimJ~08ra, str, Popovfet Bercea.nll S, cauti. 
!MI dra Van Eugentat retuglatl dia eom. 
Oncttt Alb, jttd, Bă.lţI. 

- MmCEA PUşCĂŞELU. refugiat din 
Cernllnţi; actualmente ht Tlmi~&ra, Şooala 
de !ll!bingln~rt "tr. 9 Allgn~t 1 roagl pe 
tl'!ţj aeeia caro cunosc sau ştiu despre fa
milia Dumitru Pnşeă.şehl, să.-I anunţle la 
adresa dE> mal sus. 

- EUGENIA LESOV A refugiati din 
Odesa. şi stabiliti. actualmente în comuna 
Ghi1ad, judf"1ul Timl·ToTontaT Nr, 92. iti 
caută rl1del~ Ana ROlllB.nenco, Ta.ţiana Ro
tnanenco, Constantin Romanenoo, Victoria 
Romanenco, Maria Ermenco şi Eearerina 
Steţenoo, toţi evaeuaţi din Chişlneu. 

- AGRII'INA VERINEŞ invăţătoare e
vaeuată din Cbişinen şi stabilită in comuna 
Ceb:r,a jud. Timiş-Torontal, roagi pc ooE: ee 
şth ceva despre soţnl său Vitabil Veredş, 
s'o anonţe la adresa. de mai so.q. 

- Dna dr. AJexandrma M. Popesw 
refu,giati cU părinţii săi la Biled, jud. 
1'bnlŞ~Torontal, str. Biserieii 306, roagă 
~ ~i car:e ~iu unde s'a. refug:at d,?a dr. 
~rlDa SlmlOnescu din Iasi. s.aA raspun' 

dă. la adresa. de mai ~ 

:iUTRIMEHT AL fĂRULUI 

)·9·"oiIn'l<l.t.I __ m ... 
. i ...... ulU. .. ...,..,....nll. 

tAaottAmWL OIIMle 'A~ 
M«. G. HliTSCH 

~tllll 
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DAOIA Dummeel., 23 Aprllie 1M4 

I "IICUATE 
I lei tJUvântu1 apa~ in fiecare zi. Anunţuri 
• primeM la Administraţia ziarulm În Str. 

Insula Lissa apărată cu vitejie de un ofiţer 
ro:rnân bănăţean acunt 80 de ani 

lin Tim.pul din 22 Martie citim urmi
toarele: KiU'ăgetti Nr. L l'elefon Nr. ll·%8. 

Insula. Lissa. situată. în Marea Adria· 
til-ă. în apropierea coastei Dalmate a in

Vânzări ... Cumpărări trat de câteva. zile în actualitate de când 
telegramele au a.nunţat că. o. .garnizoani 

• 

De vânzare in cartierul vilelor vila cu e:aj american.ă. a venit să întărească bandele 
3 apart. 8500.000, casa in centru cu lui Titto care stăpânea până. acum in., 
etaj 6.500.000, vilă CU 6 camere şi cu 2 suIa. importanţa, acordată deodată aces.= 
intravilanuri 6.500,000, casă in otntru 4 tei mici :insule care nu mă.soară decât 
spart. 4.500.000 lei, casă in centru par- 15 km. în lungime şi 7 în lă.ţime şi ea.re 
ticular 5 cam. 4.000.000 lei; casă in cen~ nu are decât o populaţie de vreo-o 10.000 
tru 3x3 cameră 4.500.000, casă in centru de locuitori, & tă.cut să se reamintea.scă. 
2 a.par... 3.500.000, casă cu 5 apart. şi rolulimporta.nt jucat odinioară. într'un 
prăvălie 1.500.000, casă cu 3 apart. alt răZboi de această insulă., şi anume în 
1.400.000, în Pârneavs casă cu loc mare anull800 in cursul luptelor dint~ Aus' 
800.000, în Bujac casă. cu 2 cam. grădi- trieci şi italieni, InsUla Ltssa., ocupati 
nă cu 80 pomi fructiferi 550.000, - 10 de O garnizo.ans. Austriacă a rezistat 
jug, pământ 2.500,000, 6 jug. pământ eroic timp de trei zile atacurilor întregei 
1.800.000. pământ de inchiriat 120 jug., flote italiene, îngăduind astfel flotei 
Oferim casă. de. vânzare dela 200.000 lei Austriace si intervină în lupta câşti~ 
până. la 20.000.000. Agentura HAASZ, gând cunoscuta victorie dela Li3sa. Nu 
Str. Dr. 1. Petmn. No. 3. Telefon: 22·24. sunt însă. muiţi aceia care ştiu că 

..................................... în acel moment, comandantul Insulei 
, care a re~it să. facă. fată. tuturor a.ta· 

curilor in.amice, a fost Un rom..â.n şi 
anume colonelul David Ul"6 de Xar
ginea. 

Toată lum~a 
faee abonalIW'nt de ghiaţă la fabrica 

" 
FLORA" 

A1'ad. BlIl, Rel!,;t>\.e Ferdinand Nr. 83. 
Tl'~"'Kf'ON 11-41 

Colonelul Da.vid Urs, era de fel din 
Ba.nat şi îşi fă.cuse deJa. dovada ex:oop
ţionaleloT sale calităţi militare cu ~ 
ţiva ani înainte de bătălia. dela Solle
rino, fusese insi nevoit să. plece din 
armata Austriacă, unde fiind român 

l5J -ac&1U "_MR"'=- q nu putea înainta aJ'ja cum i se cuveni&. 

CI'nem,a FORUM Arad Atunci când a i2lbu.onit din nou r~boiul, 
• Colonelul Urs a fost din nou dtema.t în 

Telefon: 20-10 

A ZI! 

Cea mai fantastică 
realizare senzaţională 

Panlem NeH~ră 
Filmul misterelor şi emotiilor 

Repr.: la orele 3, 5, 1 şi 9 fix 

tari 

activitale. Intre timp după SoUerino 
împăratul fi făcuse baron si el luase cu 
aeest prilej numele de David baron Urs 
de Marginea. La Lissa. a ajuns albia la 
20 Aprilie 1866, odată cu câteva eompi.
nii de infantede pe care le aduooa să in
t3.reaseă garnizoana insulei. A .găsit apă,
rare·a total dezorganizati şi forturile 
construite de englezi, în timpul stăpâni .. 
rii lo-r in insulă între 1812 şi 1815 a.proa
pe dărâmnte. 

De altfel cOnstructia aceswl' torturi 
nu se mai potrivea. şi nu mai putea re
zista artileriei vaselor de război moder
ne, de care dispuneau Italienii. Colonelul 
român începe cu O extraordinară. energie ,. Ai... - să pună in stare de apărare, prefa-ee ve-
chiile forturi, improvizează altele noui şi 

......................... O-_~ Î8i instalează cele câteva tun.uri de ~ 
STOFI! 

"L ft O OI nRDELEIIi" 
)l:tga.z.in de sticlărir, geamuri, in~l'ă.ri de 
tahtouri şI artioole de mt'Inaj, cu preţuri 

ertir-e. 

PR OPR ~ET;\ It: ŞT E FAN HA·ŞU 

ARAD, Piata Avram Iancu Nr. 17. 

dispunea, astfel ineâ.t tirul lor sl fie la. 
nsvoie cât mai eficace. Nu are YreM6 
multă pentru aŞi lua aceste măsuri de 
apărare că-ei abia trecuseră trei luni de--
<:ând se g-ăSi'.8. pe insulă. d . .n-d· intr'o bună 
dimineaţă s'a trezit cu flota italiană ga
fa de atae-

La 14 Iulie 1866, Ital!'";1'lii tinu seri 1& 
Ferrara sub preşidentiR Regelui un eoJLt 
siliu de ră2Jboi, care h"tă rîse să provoa
ce eU orice preţ la. luntă flota Austriacă, 
iAr ca m?'3ură pregătiicare urma să fit'! 
ocu.'pată în l'rimul rând insula. Lissa. pe 
e~Te o anărA. colonelul David Urs de 

...... <&-~ ........................ Marginea, El nu dispunea d-ecât de O 

Cinematograful CAPITOL Căminul 
filmelor grandioase lIdu8trj~ilor Arad 

• TEl ... EFO N 2R.2~ 

Azi! . 
Cel mai frumos şi mai drăgăla, 

al sezonului 

Azi! 
film 

ASSIA NORIS .. SILIA SllVI 
VITTORIO DE SleA 

10 

Vinzătorul de ziare 
o duioasă poveste de dragoste ce se desfă .. 

in ctldrul fermecător al Italiei 
Bepr. : S. I li 1. 

.'. -

1 
garnizoană deajuns de redusă, formati 
d~ 1200 de infan~erişti •. 562. de mile-

• nşti, 27 de soldaţI de gemu Şl 49 de ma· 
rinari, adică. în total 1833 de ofiţeri şi 
Soldaţi. Partea. mni grea era că, nu avea 
pentru apărarea insulei decât 88 de t~ 
nU1"i cam vedhi şi de ealibre mijlocii, pe 
~ nota Italiană. menită săI atace, 
dispUlIlea de 64,;;, de tunuri din care ma' 
jori tatea ~au mai puternice deeât cele 
Austria.oe depe insulă. Tunurile colone· 
h11ui român, .aveau cel mult 200 de lovi
turi de fiecare gttr.i de foc, aşa încât tre' 
buiau să facă. economie de muniţii. De· 
pozitele de alim(>Jlt.e, eraU mai bog[lte, 
8.şa încât insula ar fi putut rezista din 
~tul a.cesta de vedere, chiar o lună. 
intrea.gă unui asediu. 

Când flota Italiană. a primit ordinul de 
a a.taca şi ocupa. insula Lissa, a consta
tat abia atunci că nu dispune de a hartă 
a insulei şi că deci comandantul ei .Antb 
ralul PersaDo, nu îşi poate face planul 
de luptă. Flota a pornit atunci spre Lis' 
sa, dar s'a. oprit in larg dincolo de raza 
de vi:zilbilitate & gamizoanei insulei. A 
trimis în dimineaţa zilei de 16 Iulie un 
vas de recunoaştere, care a înconjurat 
insUtIa purtând pavilionu1 neutru englez. 
Toom<ai in ziua aceasta colonelul David 
UTS, Îşi adunase toa te trupele la o para
dă militară. Văzând manevrele suspeete 
ale vasului aşa zis englez şi fiindu"i tea
mă ca acesta să. nu fie de f:1pt un spioI1 
inamic, el G intrerupt parada Şi a trimis 
imediat toate trupele să ia pozi ţie de 
luptă. 

Pe baza informatiilor aduse de vasul 
Ce cercetare, Amiralul italian Pers ano, 
ti. hotă.rât să ... i îndrepte atacul prin~ipaJ. 
imPotriva micului golf de pe coasta de 
nord. est a insulei, .golf în fundul căreia 
se găseşte aş.ozată localitatea Lissa ea
pitala insu1ei.. La. 20 Iulie, dimineaţa, no~ 
ta Ito.li.ană ("C.·mpusă !lin 12 vase cUiTR<' 
sate cu plăci de fier şi 22 vase de lemn, a 
apărut in faţa insulei. Spre nenorocul 
garni7.0aooi apăTătoare, În<3ată ce a în~ 
ceput bombardamentul inamic, un obuz 
a rupt către amiază ooblul telegrafic, Ca
re lega insula cu coasta Dalmaţiei şi de 
acolo mai departe până la Vie-n'a. Tele
gralistul depe coasta Dalmată, insi a 
avut buna inspiraţie să se mute cu apa", 
ratele lui de pe coasti în vârful unui 
deal, de unde putea observa deajuns de 
.bin~ ce ee petrece la Lissa şi să. comuni
ee c.ea.s eu ceas mai departe mersul bătă.< 
liei, numai graţie lui atât Viena cât şi 
.eom.anda.ntUl flotei Austriaoo Amiralul 
TegElhoff, au putut urmări evenimentele 
şi lua. }.a, vreme măsurile necesare pentru 
ajuwrarea colonelului Da:vid Urs. In 
prima. zi de atac la 17 Iulie, Italimii nu 
au reuşit să forţeze intrarea în micul 
goH din faţa localit:iW Lissa. intrare 
eare era apărată, mai ales de fortul San 
Giorgio. Astrel la căderea nopţii, flota 
Italiană s'a retras pentru 8 începe a 
doua zi. din nou atacul, de data aceasta 
Italienii hotărîseră să. bcă cU orice preţ 
debarcarea şi pregătiseră. nu mai puţin 
de 2500 de soldaţi de infanterie de mario 
nă în acest scop, deşi în curS1u dimineţii 
Italienii aU aV'llt norocul să lovească cU 
o bombă depozitul de pulbere a batf'riei 
Sohmidt şi să~1 arunce în aer odată cu 
intrea.gă baterie şi cu toţi 8ervanţii, a·pă
rătoril nu s'au întimidat timp de nouă 
ore, ei au suportat focul artileriei vase
lor de război pierzind o treime din tunu
rile de care dispuneau. Au cOntinuat în· 
să să tragă.. lovind în plin qwrasatul itaeo 
lia.n "Formidabile" şi incen-d.iind marele 
vas de război "An{!ona". In cele din ur
mă fl()ta italiană. este silită să se retra" 
gi şi după $ doua zi de atac. Colonelul 
Urs de Marginea, repaTă peste no.apte 
!ntăririle fa.ce o nouă distribuţie a arti-
leriei ,i îşi a.duce infanteria în punctele 
In oare se aştepta la o. debarcare a ina~ 
micului. Când flota italiană apare din 
nou a doua zi dimineaţa, el o întâmpină 
cU un foc slab de artilerie si o lasă să se 
angajeze până în faţa orăşelului Lissa,In 
aeesl moment, el des~hide un foc viu ÎIIl< 
potriva vaselor italiene nu munui Cu al"' 
tileria. ci şi. eU armele infanteriei aşeza te 
pe coastă. Italienii se retrag şi de data 
această după ce scoseseră insă din luptă 

N oa-ptea de 19 spre 20 Iulie, a rosi 
tragica pentru comandantul insulei, mu· 
niţiile eraU aproape €puizate şi nu mai 
putea opune de\:ât vreo 50 de tunuri su= 
ielor de guri de foc ale inamicului, pe de 
altă purte era lipsit cu totul de veşti şi 
de l"gătura cU uscatul aşa in cât nu ştia 
dacă poate spera saU nu vreun ajutor. 
In dimineaţg, de 20 Iulie situaţia a a.pă. 
rut şi mai gravă, toată insula şi marea 
din jurul ('i, era acoperită eu O .ceaţă. 
deasă Îneât nu se vedea nimic şi a.păTii: 
tarii nu pute.a.u şti încotro se va Îndrep' 
ta a ta{'uI flotei italiene. Către ora 10 di
mineaţa. ceaţa s'a rirli('a pe neaşteptate, 
lăsând să şe vadă flota italiană. gata de 
un nou atac al insulei, în RC'elaşi timp cU 
flota Austriacă comandată de Amiralul 
Tegethoff ('are s~ pregătea la râ.ndul ei 
să atace pe itnlienii. Lissa era salvată şi 
colonelul Urs de Marginea a putut privi 
satisf.ăcut până seara. La prima mare 
bătălie nnvală dată între două flote qui= 
rasa te, bătăIle cure a fost câ",Uga.te de 
Austria"i în mare parte datorită vitejiei 
~olonelului român. Impăratul Austriei 
l'a decorat pe Urs de Marginea Cu corQ&. 
na de fier, aar oamenii politici care nu.l 
vedeau bine pe colonelul român Încărcat 
de glorie l'au trimis din nOD la pensie in 
Februarie 1867. Cei treizeci de ani pe 
care i,ca mai avut de trăit eroul dela Lis. 
sa şi a putut astfel închina numai nea· 
mului lui şi mai ales grănicerilor băJli" 
ţeni din rândurile cărora plecase. La 10 
Septemvrie 1897, colonelul Da.vid Barou 
Urs de Marginea a murit la Stbiu şi a 
fost înmonnâ.ntat la biserica. românea
scă făr·ă prea multă Pantdă. dar plâns şi 
respeetat de tot neamul său. 
~ ............................... .. 

- ŞCOALA fARĂNEASCA. In ziua 
de 9 Aprilie c. şi·a mcheiat CW'SU:1"ile 
şcoala ţărăneas~ă.. de sub îndrumarea 
Cercului Cultural "Astm" din Pesac. Au 
participat pe lâ.ngă eleve şi o mulţimt 
de mame şi câţiVa. inteleCtuali din Pesat. 
Pe lângă. programul zilei a vorbit d di
rector C. Mariesc'l, despre îru.semnătatet 
şooalei ţără.neşi.Î de utilitatea şi! bine
facerile ei. La sfârşitul programului Pr. 
Grigone VermeŞ:lJ1 preşedintele cel'W' 
lui cultural Astra. It drat ultimele îndr1J. 
mări, mulţumind pentru munca al~ I 
d-nei FloriC8. Mariescu, eonducătoam 
şooalei, precum şi tuturor cari au CClfto 

lucrat la program1i de educaţie a şooaleI 
ţărăneŞti. Anunţă a.p05: că. prin el. in· 
spector Marius Bucătură, 3. primit pen
tru prenllen"e8. cursistelor 3000 lei, ca.I'E 
sumă s'a împăI"tit între 17 eleve, cari aII 
cercetat regulit şcoala şi s'au ~ 
prin o diligenţă. m'ai pro1lllmţlam. Au pl'l' 
mit premii:: 500 lei Ruica Fanu. CÂl1 
200 ler: Ecaterinl't Fanu, Ana. Lata, 9) 

il fja Doboş, FlorbJ. Mărăzan., Maria. Nt 
vrincian 1, MaTia N evrincian Il, Ee!te \ 
rina Slatină, Mart'-l. S1atină. Câte 100 lâ< 
Ana Nem:ncian, Floarea Bratu, AlJI 
Bogdan, Elellla. BJg'dam Elisabeta. Mar .• 
roane. Floriet.t Crăeiun şi Sofia Ţintoi. 

- INSPECŢT B1. In 8 Aprilie c. d 
primpretor al pla;e± Periam. Mihai Gri . 
vei, a făcut o lnspecţie inopina.t.i ~ . 
Pesac A eerc.etlat împreună eu notatii 
comunei toate familiile refuglate. g'1 
interE:sat de dorinţele şi doleanţele 101 
A dat îndnlmări ou privire la cantinl 
refugiaţilor. S'a interesat de activital6 
CerculUi Cultural I\st.ra şi a rezolvat P 
tere'l ma: multe ci1estiuni de adua.!itAti 
~w~ ..... ·_.....,...t"'~ 

Cinema URANIA Jra' -Telefon: 12-32. 
Cinema de premiere 'fon şi pt'OtO' 

ţie ireproşabili. -
AZil 

Un film unic captivan. drama..tie .... 

Viveca Lindfors 
în 

FEMEI DESCHIDETI OCHII 
Repr. : 3, i şi 7. 

alte baterii ale apărării insulei. -__ 11-___________ .. -
- -. _. --~.~--... ~. - '~ 
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_ .ANl"j<~&.':iA.REA A 55-a ZI DE NAŞ
fERI!: A. ]mEIIRl<~Rl:Ll:1 LA TIMIŞOA
RA. Joi scara la orele 8 in ;oala ,.Trasser" 
d-il1 Timişoa.ra, Grupul etnic gu'mun din 
1oc&litate sa sărbă~orit Într'un cadru festiv 
• 66--a zi de naşLerc a Ii'.tChreruJu~ Adolf 
Bitler. In numarul 110!;1 tu de mâine vom 
publica o dare de sealll:\ despre această 

-.mtesta ţie. 

- PEG.SOJl; ALE. D. C Miu-Lerca, direc. 
torul ziarului noslm. mul;lmcşle pe această 
.le tuturor celor care i-au trimi.s tradiţio
llaLa urare de Sfintele Paşti şi le rÎÎ.SpWlde: 
Adevărat a inviat! 

- IN ATENŢIA l,li:\Hl I. O. V. R. Bi
roul L O. V. R. de pe lângă Prefectura ju
iaeţu1ui Timiş-Torontal aduee la. cuonştinţă 
lumii 1. o. V. R, din acest judeţ că mainte 
de li ~ la Timişoara. in legăt'll"ă cu situa
ţia fi. eU revendid!.rne lor g-.tnt obligaţi să 
treaci pe la birOtlrlle 1. 0, V, R. din locali
tă.ţne l'!"-"pective, eare să facă ref~rate, la 
fiecare cerere adresat~ biroului judeţean. 

- L.~DF~:\INIZA'flA DE SCU1\'IPETE 
fJUVE.'\'ITĂ OFICL'1NŢIWR STATISTICI 
Ministerul de Interne a adus la cunoştinţă 
Prefecturilor de Judeţ că indemnizaţia de 
IIrlIDpete cuvenită oficianţilor statistici eu 
!l!Llariu fix d·":! 3,850 lei este de 3.160 lei. 

,;... DO~.\Ţn PE~TRU REFUGIATI. 
La redacţia ziarului nostru s'au primit ~r
mitoareJe sume destinate r~fugiaţi1or: 
50,000 lei din partea magazinului "Bandu" 
Şi IO,OOO lei din pa.rtea urrll prof. refugiat 
din Iaşi. Aceste sume au fost depuse la 
prefectura judeţului. 

- APROBARI DE REGULAMEl'I'TE, 
Prtlr-ectura Judeţuluj Timiş-Torontal a 
aprobat reg"lJamentele pentru organizarea 
serviciului de cură,ţit coşurile in comunele 
Ursel'Li, Petrovasela şi Rernetea M.al"e. 

,.~ M. L: TIMIşOREAN CONDUS DE 54 
ŞEFI DE SECŢ1E. Organizaţia M. L. de pe 
lângă Inapecwratul Regional al Muncii din 
Timişoara, dispune de 54 de şefi de secţi-e 

M. L. Aceştia conduc acţiunea C"liturală câ~ 
şi oea sportivă în intreprinderile timişore-' 
!le. după indicaţiile prImite dela şefii de or
ganizatii. 

INSTALAREA NOULUI PREFECT 
AL JUDE1'm~UI SJo;VY~IN, In prezenţa 
dlui inspector general administrativ dr, Gh. 
Ciupe a avut loe ieri la Lugoj instalarea 
dhl general Popescu-Corbu în postul de 
prefect al judeţuluri Severin, In locul d1ui 
col. Steiner chemat la comandă. 

- UN SINGUR Fl'a- DE PAINE SE VA 
FABRICA. Printr'o decizie .ministerială 
apărută in Monitorul Oficial, s'a. hotărît ca 
pe tot cupriru;ul ţării să se fabrice Ili.unaj un 
singur fel de pâine din f;tină populară de 
grâu. Pâinea se va \inde contra ronurilor 
de ear..elă, Covrigii Ş.i grisul sunt libere In 
comerţ, 

- SFINTIRE DE TROI1'A. In ziua de 
23 Aprilie a. e. m. orele 10 se va faee sfin· 
prea troiţei ridieati in str, 3 August (Fa· 
brici) în a.minti:re8. morţii la datorie B. căpi· 

lan111ui An:!:on1e Ioan fost eomandant al 
comp!lTIiei de pompieri din TimiJoara. 

- SE MENŢIN CD.'TIl\"ELE ~ 
LARE ŞI 'N TDIPUL VERIL Ministe. 
rul Culturii Naţionale 8. dat dispoziţii e& 
siî. se menţină cantinele şcolare, de pe 
lângă şcolile primare şi 'n timpul verii, 
pentru intreţinerea. populaţiei refugiaEe. 

- NU FOLOSITI ASCK-~80ARELE d-I-I 
pă darea alarmei. La o idreru~e a cu
rentului electric, riscaţi ~a. rămâ.n~,ţi latre . 
etaje şi să vă primejduiţi şi ,mai mult vi.1ţ&.. . 

INSPECŢIE LA FABRICA Df': ZA. 
HAR DIN FRElDOUF, D, iMpector Vasile 
Marta.. dela Inspectoratul Rgional al Muncii 
1'imişos.ra a inspectat in decursul săptămâ
ne! .,Fabrica de zahăr Freidor1'" din ~O!lte 
punctele de vedere, depunând refl'ţ>~ detai
lat la Inspectorat despre cele eostatate. 

- DONA'flI }'ACtl'l'E CKUCll 1'0-
şa Crucea. ho:;ie filiala. 'J.'illllşuara, adu
ce mulţumiri acelQra care aU duuat baui 
şi alimente, Astfel: Ana, ;;i Alex. Lupu 
societ. firmei 'l'ran!:lbunat 'l\mişoa.ra au 
donat suma de 2000 lei; 'l'ineretul din 
Ianova 3000 lei, Şcoala primară de Stat 
MUr&ni 8.228, Lorenz Elena 500, Dna şi 
Dnul dr. Ciuponeriu 500 lei, Klein Elena 
100 lei, Pâ!'Vu Ioan 1000 lei, FuncţiO" 
DArii dela Continentala pentru Comerţ. 
FirulUi Timişoara 4.000 lei, dr. Aug. 
Maior medic primar 1.000 lei, Panateh 
Luiza 100 lei. HarmRnnisidorl R. 200 lei, 
Hereceg Roza.J.ia 1000 lei. 

- .,MARIA STUART" La NAŢIONAL. 
De prezent la Teatrul Naţional din Chj
Timişoara se repetă drama istorică "Maria 
Stuart" de Fr. Schiller, sub direcţia. d.e 
scenă a dlui Vintilă Rădulescu. 

- DONA'J.'n Sindicatul ViticoI a donat 
pentru ri.n'iţii din Timişoara vin tn can:".l
tate de 200 kgr. Vinul Il fost distribuit prin 
filtala Crucii Roşii de sub presiden ţia dnei 
Zoe dr. Coste. 

FAPTE Dll1~RSE 

Şi-a sugrumat concubina care era bolnavă 
pentra a .cAp. de ea ,1 a loeereat sA .lItaia.eA pe medic 

spre a ae conatata totu,1 eA este moarte DaturalA 

In dimineaţa. zilei de 30 Septembrie cIin Periam nu au avut nici registrele le.. 
1943, J)Ull1i.Uî1 Rujescu., de 58 a.n.i, cLn gale In ~ 
comuna Bucovă.ţ, Judeţul Ti.nl.if, a. avut . 
o ceartă. aspră. cU temeea Para.sehiva. Ee· L-au ameninţat cu m08rfea 
jenaru, CU care tră.ia de mai mulţi &ni în lQall PasooJ. dln 'l'iml~oara. 5tr. '1'imo-
concubinaj, dar de care ÎW:IiL VOIa sa se 

GUlu.i a reotamat pare.lle4.UJ.ui PeIltru. &.J:DOo 
despartă, fiindoăaeeasta, zăcea. la pat, nmţa.re pe l!.OmJ.lloli .Pop, ~oar. 1& 
de câteva. luni, grav bolnavă. Cearta s'a L l2I. T. fi pe concuomul acesteia. Ioan 
înăsprit şi Rujescu şi-a sugrumat COllCu.. .Alexa, din str. Uucâl IOaJlovioi .3:9, iaI' 
bina, din care cauză. &ceasta a.şi decedat. pa.rQb.etUl i-a trimia in judecata tribu.nar 
După. comiterea. faptei, inculpatul a in- lulut. Intr'una. din wele lunei Iulie 1943, 
atigat pe l~'\litorul Bumba,· Petru ai inQUlpata Pop Emilia a ameninţat pe ~ 

. - Co;,.nSIA DE ARBITRAJ de pe lângă meargă la medicul de circumscripţie Si... elama.nt1l1 Ioan Da.scăl că-i va &runea 
mspectoratul M".lll c-ii , in şedinţa dela 18 mon Aualbert, care fusese încredinţat oU l'itriol în oOO.i, iar în luna Octombrie & 

Aprili~ a, e, privitor la cQIlflictul colectiv a.utopsia cadavrului victimei. pentru a-i __ uiaş an ambii inculpaţi w.u bătut pe 
de muncă (salarii) dela fabrica de bomb08.- oferi suma de 10,000 let drept Dlită. ea reelamll>nt ca.uzându.i grave leziuni cor. 
ne Kandia, a. amânat pronunţarea pentru in scl1imbul acesteia. numitul medio . să pon.:le. Proeesul se află. spre jud~are tn 
data de 27 ApriIi-e crt. constate apoi că moartea victimei a f08t '&1- aeetlttJ. a 4:.& a tribunalului. . 

- PARCUL BISERICn ORT, ROM, DIN naturală. Locuitorul Bumb. Petru, 1n~ 
PERlA}l. In preajma bisericii din Periam stigat de criminal, s'a dtlS la. ~dic şi i-a Doi " cârciuml!ri contravenient 

&iru 7 

Pa.l', ,1). --
TOT I 

sau F' a 

_ SANAT}\TK\ HLL'1 JOSll>' \fANC1V. 
Excelent:"ll ~or 11.1 Tca~ruJuj Naţional din 
Cluj-1'uuişoara, pwfe:.or la Coruervatoru1 
de Stat, d, Iosif Va.nci.u a suferit o opera
ţie, c:J.N a reuşit in mod I!l8.tisfăcător. Sta
:rea bolnavului continuă să tie 5erioa3ă .... 
':!ă cu o tendinţă netă de imbunătăţire. 

- OGOARELE DIN .JUDE1'. In i".uleţul 
Timiş-Torontal după ultimele date statis
tice s'au făcut până la 16 Aprilie crt. 
59534 Ha, ogoar".:, cari urmează după planul 
de insămâ.nţare al anului si se inseminţeze. 

- DELA "CRUCEA ROŞIE" Cererile 
pentr"l dÎspăruţi 98 transmit prin filiala 
Crucii Roşi'i din Tim.i.şoera, la Geneva. Ce
rerile vor fi scrise citeţ fi complet. 

- CUNOAŞTETI nDf VRE"E CE 
TREBUE SA FACEŢI IN OAZ DE ALA&. 
iUĂ AJt:RL<\N A. In timpul bOm.bar. iame.J. tf>. 
lor o singură scânteie poate provoca un 
adevărat deza.!t..ru. Aveti deci grije ltin~ 
geţâ totdeauna focurile dh soba, ~Ilehirteţi 
maşinele de gătit cu gaze, primu~:nile etc. 

- CONFERINŢĂ ADMINISTRATIV)l 
La inspectoratul general administrat-iv 8 

avut loc astăzi de dimineaţă sub preşeden. 
ţea dlui inspec!or general dr. Gh. Ciupe o 
importantă conferinţi administrativă la 
care au luat parte toţi prefecţii din re
gb.ne, 

_ REDUCEREA 1>t"EMOTIVATA A 
CIRCULAŢIEI TRAMVAIELOR, Direcţia 
I. E. T, anunţă el tncep!nd eu Luni, 24 
Aprilie, ult1mele vagoane yor pleca dela 
oprinle finale din Fabrică spre Cetate Ih 
ora 21. E adevărat că publiC"Jl călător l5'a 
răr!t foarte mult !n u1~ele nopţi, dar 
aceasta nu tn!eamnl ea 1 E T,-ul să nu 
menţină ln circulaţie măc~r ~i1teva vagoa
ne pin! la ora 24. ora le.ţală de mchBere 
a loca.lun1er. Călătorii sosiţi eu 7enurile 
de seară 88.11 plecând !n prOVincie d-~pă ora 
21, ar avea fi el dreptul la oarecare !!On
sideraţie din partea I. E. T.-uhi. care este 
o regie publică, iar m!l o fntreprin dere co
mereială oarecare, ee1'Î restrânge afac~i
le cAnd ele devin neren~bile, Cerem eu 
insistenţă al se examineze din nO~2 hotărâ. 
rea luată. şi să, se modifice M"Bl'r.l1 acesta cu' 
totul nepraetie. 

pe o intindere de circa 0.50 Ha, parohia oferit, potrivit înţelegerii, 10.000 lei. . Fiind găsiţi cu eâ.rciuini1o deschise 
ort, rom. B. hotărit să creeze ~m parc, cu con Medicul a luat banii, dar a divulgat in&int. de ora specificată. in ordonan.ţ& 
cursul. primăriei. Pueţii necesari sa"'l pus atât pe eriminal cât şi pe complieele siu Corpului de .A.rmati ,i vânzând beuturi 

.' la dispoziţie din pepiniera suboficiului de Bumba Petru. Buroba Petru, care a foet a.looolice. cârclumarii Mixici şi Ştefan 
~ pla.ntare din Timişoara. Ace~t gest ar pu!P.a apoi pus SUlb inculpare pentru delictul de Pieptă.n&ra din Timişoara au fost pe
I fi 1ll'nlat de toate comunele bisericeşti din dare de mită, a mărturiSit că, în aeeea.şî depsiţi de ahestura poliţiei cu înohiderea. 
r' jqdeţ. . dimineaţă a mmei, Leonte Rujeseu. in loooJ:urUor lor pe timp de cinei ~ile. 

- CTh'"E AU DREPruL LA CARNE
TE C. F. R. CU 5tY:7o REUUCERE, DIN 
lNVA')'Ai"AN'.f, Profesorii §Î învăţ.it~ 
rii titulari. Profesorii şi invăţătorii ca.re 
supli.nesc catedre libere. vaoante lnu ca.' 
tedre &le prof. sali mv. detaşaţi). Pro
fesorii 8uplin.itori numiţi in condiţiile 
art. 91 din legea invAţămâ.ntulu.i secun· 
dar din 4: Noembvtie 1939, adecă 1& un 
grup de cel puţin 10 ore. Personalul ad· 
ministratiV şi de serviciu plătit de Stat 
,i cel care intri in prevederile legii din 
1 Aprilie 1933 (plătit de Efoda şcolară, 
dar OU reţineri pentru pensie). Soţiile şi 
copiii minori (pâ.n11a vârsta. de 21 ani) 
ai funcţionarilor publici din categoriile 
de Plai sus. 

- OOMUNEI .. E INVITATE A RIDICA trecere spre câmp, s'a oprit la poarta lui 
PUEŢI CERUŢI DEL.<\. PEPINUmE. ea.. şi I..a rugat să se ducă aoasă ,i să·i cer- Spargere 
IIl'mele cii.rora li s'au repartizat pueţi la eeteze concubina, care este grav de tot, AIttoniu BAoh. din B-dll.l Cetiţji 67, & 
cerorea lor şi nu i-nu ridicat până acum anticipând că din ohinurile ce au en· raala.mat poliţiei că in cursul nopţii, aU. 
SUnt anunţaţi ~i pe această cale să se pre- prins-o acuma. nu mai poate aeă.pa. eu tari necunoscuţi i-a.u forţat uşa, au. fn,. 
zint9 al re!Jiniere pen:ru ridicare intru cât viaţă. . trat ~ locuinţă şi i.au furat toate haine-
aceşti pueţi au fost pregătiţi pentru pre- ActUl de acuzare al Curţii descrie tin· le ,i numeroase obiecte casnice de valQ&-
dare. prejul'ările in care s'a eomis această ori- re. Cercetările poliţiei n'au reuşit inci 

- CU}f SJ;~ VOR DEPLASA CEFERIŞ- bilă crimă Şi dispune ca. acuzatul Rup- să. identifioe pe spărgători, dar investi-
1'11 IN ALTA LOCALITATE. DiI"IeCţiun~a cu Leonte să. fie judecat de Curtea Cri.. gaţiile eontinu.i. 

BIROUL Dr. IOAN POPOVICI, 
decedat la 9 Aprilie 1944, & foSt prelnat 
de nI', ~hiu Nieoresev avocat. Timi
şoara L j str. Ungureanu 2. 1915-2 
~~~ .............. . 

fJ.04f4 1t.ed.a.cţLel 
. ---D~ P. VmtiIă.. Scrisoarea d·tale 8.IIl pri

mil-o. Jnţelegem necazurile fioecăruia. T~e
oeti pe la nOi ,i VOlti. găsi ceva. generală C. F. R. a pus in vedere intreg'llui minaHi in stare de arest, pentru crima. Hoţii vor fi judecaţi de Curtea M:al"'l 

personal ceferist că eşte obligat să arbe de omor şi instigare la delictul de dare de ţi!!.1ă pentru crima de fUIt pe timp de 
~ . a3Upra sa, pe lâ.ngă actele de identitate ~i mită, iar Bumba Petru, în stare de liber· camuflaj • 
• ', ortiinul d-e mobilizare pentru lucru sau 8CU- tate, pentru delictUl de dare de mită.. Moarte subrtă· Grefa Tribunalului. Ou-Af 

•••••••••••••••••• 

II 

tirea de mobilizare, şi un bilet de voie sau Curtea Criminală, compusi din dnii • Ii: X T RAS 
ordin de servich. Acei cari vor fi găsiţi in Alex. Popârlan, Alex. Eniu şi N. Băr.. EvacUatul Franciso Hliaduc, de 77 ani, Priu sentinţa civilă. Nr. 1111943. in-
a!t1i localitate fără aceste acte. Vor fi con- bat, consilieri, grefier d, Iosif Serafin, &. pensionar C. F. R., din Cernăuţi & murit vestitA CU titlu exeuutoriu la Nr. 4l,9U, 
SJderaţi in neregulă., judecat acest proces şi • amâ.na.t pronun- în trenul Arad-Timişoara, din cauza. reounOElcându-~ p6rsone.Htatea juridICa. 

- CONTROl.1,iL f·l .. AYt'.\TWAlR PE ! ţarea sentinţei. \Ului acces de cord. Francisc Hliadue a societăţii de vânătoare "ArcaţHl", dIn 
PAŞ~NILE (;OMIJ~ALE ŞI' COMUNE'JUsta de preturi In ,. român~şte este refugiat din Cernăuţi şi era evacuat comWla Ca.cova, jud. Caraş, Clare are ut! 
~l, director al Came~d D~. ion Mart-in, dI. • . 1 la Strehaia. SCop oUltiva.rea Y~lorEli şi iutrebuin· 
~nsp. f!ilvie D. Muntt'WlU .şi d1. A BuLsan, este obliQstorie· Tramvaist Înecat ţarea ra.ţiona1ă. a vâ.na.tulu.i, etc., s'a in. 
I~g._agr. au inspectat plantaţiHe de salcâmf '... .' .. '. __ o - SCris in registrul persoal.ldor jurldi~ al 
ŞI ra.chită din Ocolu~ AO'ri~c. Central ComercianţiI Ecatenna. Schneider din Ineasatorul Ioau Stc1cules,~u, de 51 acestui 'l'ribunal, .sub Nr. 3 din 23 Ma.r-

o • comuna BuIgăruş. Cristofor Scrutz din ani, dela 1. E. T't cu domiciliul în str. Lu.. tie 1944. având \.'.nnătorul Consiliul ,le 
11 -- DEOLA.RARE.I\ STOCULUI DE ZA. comuna Urnei şi Lambing Ioan din co- nei 43, a fost pescuit din Bega. Ioan Stoi- 8.llminish'aţie: inginer Valeriu Linţîâ, 
.~. In baza deciziei S. S. A. apăru!.ă in muna Şandra au fost trimişi in judeca- culescu s'a mecat în sea.ra. de 24 Martie preşedinte; Rudolf Szoczek. Iova Miuţă, 
~o~torul Oficial. din 20 Aprilie a. c, toţi tă, pentru călcarea legii speculii şi ~bo' 1944. AC('identul Îne-cului se datoreşte Ion Grincea, Ion Bogrlan. membrii ~ Ru· 
abl1canţii, d"pozi~arii şi comercianţii de pe tajului, faptă aomisă prin aceea Coli DU au' I ebrietăţii. Ioan StoLcules{'u Il băut in dole SZf)~n"'t( se<-,retar; Ion Croitnru, ca· 

I'aza municipiului Timişoara., vor declara. tn avut liste de preţuri decât în limba ger- mal' multe cârciume şi s'a îmbătat. In si~'r; Va:"1ile Angeleseu, AndreI FllChs,' 
•. tetln~d 24 "1' ., ~ , ". e ore, servIcI'l Ul aprovlzlOna. mană şi nu in rnmâ.ne~te a.<;la cum pre= drum spre casă, pierz:l!1d simţ;.u orkn~ emz"rii: C·,·:c:tav Ralmer .. m!lt1"itrul de 
~ ;~;.: 1. Str. LeDau 6 a~ocul d~ ~ veue legea. In plus, aceşti <.'cmercianţi, tării. a căzut in Bega. Callavrul Il ie:;:it vâ.nă.tOC1-e. Grefier 1. E» u re. 

--....... ~o.triyit ,~t.aţ~~iil?~t~~ ~ d la 1J~~:~I1~ .a~i dupi 16 ~._.d.~~ ~.... . -_ .. - J.9Sl--3, 
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TOATE ATACURILE RUSEŞTI LA SEVASTOPOL AU FOST RESPINSE 
Re,t-dinta epiaeopală a 1.I~I~iel bombardata de americani 

~xp.ozle totârziată ha Par.s şi Roueo 
HODibe cu 

J:il'..tf.Ll J.>J, 't1. (teador) DrtdJ. Gares
pOlme".W "IIUla,. «t uye,jf ~et 1h'll:). (;U/l

Ma~u '" LeyutUtU ~u 1II'1~UrHe de a.(I(; u.e 
UlHLt<t,tI), Y(>f",.t!·me U"(IL zona .::;tUtll-SWI' 

~, 1. u,rn(jpu>. c(l(U;eStta u:u caraderul ~! 
IeUU. ae ~nounată!ire ~i mdreptafe a 
j /"0)/ tU",q, precu.m ş~ tI. regtunea awtre 
Ctf',f.;, l' Nistru. Aceste ope/"ltjiwH 
tm m.rt:<': cadrul locul ş! Cl{ toate ca al! 

o im puna-Tl.ţă milit'ara Govd/§it(,W'c nu 
se pilate 'L'Vrbi des.,re O' oj-tnsit:ă ger-
?llli,,,,. Ul Berlin se cunoa.,te !oarl e bi
tle p,(il/ul şi ţelul urmănt de CanHluda. 
tneHlrt, ytnnan. eaTe e~te mww.i îrulrcp. 
t{lr~a J' oI/titlu; ondul!lt Şi intărirm })o
Zt f'fU6! ocupate. Dadi. aceste operG,ţiu-ni 
ill'SWI'II,ă pentru inamic atd, la Mo:~co· 
'('u, lJ(eCum .~l in Vest. O ~nrpriză ş~ el 
rorbcsc despre o of ell,~: I;(t gennalw, a
fund putem să ne c/iim ŞeG"rnu limpede 
în Ce ,climă se află ei .~i r"re. S1mt a,ş'ep
tă.riIe l~)r reale. La Berlin Se adaugi! că 
111 nil!? Ce III' mează va aduce surprize T€f.t· 

le in r10menitd militar pentru .inamic. 
Dep!asi'irile Fieute dc tn/pc1e germa· 

"le, (111 amH rezultatul (lşte]Jtat {l'1 tOf1.te au 
n l.'aŢow"e mai nH~1t dcctÎ/ îl1dorln:cii. Jar 
lovrfl!rile suferite de sovietici hw.inte de 
(J ntinqc tel;/.l lOl' sf.ralegic, vor 1u'1 pro
portii ·,r ~or aI'ea un e.ţeet bine mo:'mrat 
,<tt calcHZn.t la Bedia în ceeace pTtt:eŞte 
~pcraţiltnile vi1t()tlfe. 

Comalldamentul suprem militnT ger~ 
T/WU şi-a /t'RUt plwwnle sale tie luptă 
pt.nlrupara ~i avâluitt-b'C ~n H(lc/'e re: 
zei'vcle te SIUU. Ia djspozlţle se o~tca pf(, 
cu calm .ori eu too/ă i1itrredtTea dCsFOltf.L

Ta1 8ltlwţiei. Asi f el c1'ificii mtlitari ger
numi caractri.:eazti luptele lIcfualmolfe 
h~ (~Ilrs h& secfol'l!l sud pc frontul de ,'d
~rit ca mle'rmcdiare 'ii acţiuni de pre
giiti"e. La acest ftttpt nu. se schimbi'! ni
~j te nici prin imprejlirarea că în TC!7!Il: 
nea SeLYlstopol actlwlmettte o of cnsma 
sovietică eSte în curs. 

Situat.ia în general e ca'ractel'~z(llli cu 
I/.n S1U':Ce8 defensiV complet a·l ti upcl.o-I' 
germane, în acelnşi timp se adaugă in
să. că 8ot'ieticii 1'0)' relufl desigur îneer• 
că,'ile "tor ofensive înainte de toolc in 
regiunea Tighina. 

Trupele gernwllC (l.u. intreprin.s ase
meJ1e(1. acţiuni locale de o amploflre nuZi 
·mare .,i Ut nord de Vitcbsk .,i i/t. regitf,.. 
"EI« Narva, aceste operaţiuni mai ales 
in sectorul de nord par a depăşi cal'aG
terul local, numai din impreJurare, de· 
oa1'eCe c(mdîţiu.nea terenului pre"llfimfe 
ll.ei Mişcări mUt intense spre a putea in
bunătăţi poziţiile. 

Tru,pde inam ice au suferit §i în regiu
"'ea Nart'lt, pierd.tri foo.rte m.ari d<:oa. 
rece ei cauta Cit odce lJreţ 8ă stânj~ 
tl(! lscă inaintarett tTuplor germ4ne. 
Des,,-re lr01l~u.J. di.n If~l1(l, nu se semna-
lp(J.w operaţtun·i mai tmparta.nte, dar lJ::o 

cert,~ta să datoreşte în primul rând tim
PIiJui nefavora.bil. Recunoaşterea gerw 
1na.nă semnalează ci., mai ales armata 
Cincea americană fi primit întăriri oon-· 
sidembtle. 

B u cur e ~ ti, 21 (Rador.- - COl\l.\~nAiUENTIJL DE CArET.L"NIE AL 
AR~fATKI ROMAN~. CO}IU~ICĂ CU DATA D); 20 APRlUf;: 

TOATE ATACl'IULJ<j SOVIETICILOR DATt~ SI n:RI CO:NTRA CAPU
LLI DE POD St:V ASTOPOL, AU 1"'OST RE...~PINSE DE TRUPELE ROMA
~'J-G.F.RMANJ<':) CALZANDU-SE INAMlClJ1,ITI PIERDF~RI SANGEROASE. 
JN m;RSUL ZI1.EI DE IEIU INA1\DCUL A pn:RDUT IN REGIlJSEA SEVA
S.rOPOL 59 A ''IOANE, PE NISTRUL INFl<:RlOR SI BASARABIA MI.n..ocIE 
ŞI Pt: FRONTUL MOIJ>O\'EI, NDUC Blf>OUTANT DE SEMNAlAT. LA 
Sl'I)-VEST DE PAşCAN1J O PADURE A FOST RECL"CERITA DELA INA
MIC. 

Americanii bombal dează reşedinta arhiepiscopală a Belgiei 
B r u xci) e s, 21 (Rador.) - Agenpa I oraşului Malines re~\(linţa arwepiscopu-

J))\,8 (ra'flsmik: lui Beigiei. Populaţia a a'\'Ut pierderi ma-
lIn atac de teroare a fost dat in mai ri. Au fost distruse şi incendiate biserici 

multe \'alun de 3\iaţia americană asupra ~i ca~ de locuit., 

Divizia italiană Garibaldi luptă in Jugoslavia 
alături de armatele lui Tito 

nU('urf'~ti. 21. - S. p. P. transmitf': I FAPTUL CĂ DIVIZIA ITALIANĂ GA
INTI:.RVIEWUL ACOHDAT ZIA.I~J- HIBALDI LUPTĂ IN JUGOSLAVIA 
LUI ,,'IIMbS'· DE PRINŢUL UMBER- .ALATURI DE AR.MAT~LE LUI TITO. 
TO DE PIEMONT AR 1"1. COmi'IRMAT 

Nu e nevoe de o . puternică ofensivă in sudul frontului de Răsărit 
Bl'rlin, 21 (Ep.) -, La. ~Urile sovietice 

~.rivituare la o nouă ofensivă germană )0 
P~t rr~'a. de sud a f['{JntuIUl din răsăJ.'i.t. cu· 
~'ntâtorul militar german a declarat Joi 
:·ă el ,nu crede că pentru acţiunile de 

limitare şi amdiorare a frontului să fi~ 
nevoie de o putoel1ndcă ofensivă. Despre o 
ofensivă ci'in partea. germană nu poate fi 
vorba. 

Pagu~ete priCinuite de ultimul bombardament la Paris 
Bu<,ure-şti, 21. - S. P. P. traru:;mite: Parisului s'a soldat eU 700 de morţi ~i a 

Din Viuhy se află c·i ultlmul bombarda.> I t:altZat mari pagube in gara. de Est şi ga. 
nicnt 8.nglo,ameriean executat asupra l'a Austerlitz. . ___ -'_ 

In fata Carpatilor ofensiva germană face progrese 
BerHo, 21 tRador.) - In legătura cu Ilunicatele oficiule rrupele româno-gel"llllll

lUPtelE' din secLorul sudic, al frontului din iLe, au recuccrit impol·tani.e poziţii. dela 
H.a.să.rit, se comUnică. din sursă compe-- inamic. La sud de PrUt, S'a observat iert 
le;;iă că ofensiva gN'mană. in faţa Car-"' o retr~ere desordooot.ă. a trupelor sovie
}.;a\Uor in rurecţia Sud'Est şi Sud, face tiei, deci armate cari a'oondOn&lL terem'Ul 
prt.-grese. Cu toată resisten\.a lor dârză ţ;i armamentul lor, fHrd goniţi ~i puşi pe 
soviet.icii sunt siliţi la retragere, chiar fugă. Avilaţia germană a avut o parte 
c"ntraatacurile viguroase dute de sovie- foarte însemnată. la aceste Stlcoese. bom
Lei la Prutul superior şi La Nistru, nu b~rdând zi. şi noapte poZIţiile il;~'amicultli 
pot stâ~~ni mişeările germane d~ inain- -i fiirJd în Urmarirea {·oloan.elor în reN"a
tare. După cum s'a anunţat in 00- g~rf>. .......................... ~ ......... ~ 
A 20~a conferinţă internaţională a 

muncii s'a deschis la Filadelfia ... 
Bucur~ti, 21. - S. p, P. transmite: 

Eri Joi S li ueschis .La ~ iladtiiia cea de a 
20 conferinţă internaţională. a. muncii. 

Prublemeie principaie oiscutate la 
această eon1el'inţă sunt în lcg·itura cu 
politica SOCiala din prezent ŞJ mai ales 
din viitor_ PreSa londoneză. afil'mă .. că 
această coMerinţi va lua in dis\'uţie pro
blemele sociale ale viitorului însa nu 
este ohemată să şi spună ultimul cuvânt 
in ceeace prive~te reorganiza.rea Euro-

I 
pei după răZlboi, întrucât ~eastă proble
ma va trebUi rezolvata de comun acord 

~ de Marea Britanie, Statele Unite şi 
I Uniunea SQvietică. 

• 
... DAR FARĂ lTRSS 

Stockholm, 21 (Rador). - DNB: Se 
află Jin Moseova că Uniunea Sovietî<-·i 
cu toate st,iruinţele c.e depun aliaţji. nu 
va lua parte la t'onfe-rinţ.e Biroului Inter' 
naţional al Muncii. 

Noul guvern in exil format de Badoglio 
Stooklw.' lm, SI: (RadOr). D~B:. Dt.l~ I palt~d~ ant~fa~iste. as~el ci nU'!lai a· 

tratative de mal mult de o saPtaroana şa ZIŞI} a.cţIonL,?ti au ramas afara, Se 
mareŞalul BadogUo, a reuşit să formeze spune că şi Contele Sforza ~: Di Croce 
noul guvern italian in exil. fac parte din noul guvern. care va pre' 

In regiune-a Stani~u sovietele au COn' 
c,,,ntrat noui forţe spre a opri inaintarea 
;Jhită.ţUor blindate germane, contraata.cu· 
rile sov:etelor aU fost însă sdrobite 'ii 
illamicul se retrage şi aci spre sud-e!!t 
Jn cotul Nistrului s'a prăbuşit O încercare 
a sovieticilor pentru degajarea presiunii 
germame forţele inam:i:ce fiind intâi risi· 
l>"ţi şi pe unnă nimiciţi. 

La est de Stripa forţele gpl'mane U!'

lrJi.resc oacţiUJof> de desprindt>re deoare
ce obiectivul tactic din regillnea Tartlo
pol a fost ajuns, Sovieticii nu sU'nt in sta· 
re să îrilpiedece mişcările germane, 

In regiunea Kowel şi la 'nord de Brody, 
nimic jmpnrtant de semnalat, Snvieticii 
nU Entreprins mai multe atacuri cu efec
t'wl unuibatalion, contra pozitiilor d& 

, zăvor :ale germanilor, Vn..,>a fără SU{!ce8, 

Pierderile armatei amer ic •• e 

Am.sterdlam, ~t. (Rador). DNB. De
partamentul armatei Statelor Unite, dă 
următoarele cifre ale pierderilor arma· 
tei americane până la 7 Aprilie: 25.000 
morţi. 29.000 răniţi. 22.000 dispăruţi fi 
28.000 căzuţi în captivitate. ,._ .... ..,.,. .. ,. ........... .. 
Aniversarea Fuehrerului sărbăto. 

riU la Bucuresti 
Bucureşti> fI. (Rador). Aniversarei 

Fuehrerului a fost sărbătorilă şi de g, u, 
pul german din Ca.p'taLă într'un mOO 
fQ&Tte sOlemn. Dt Manfre<! von Kil· 
linger. reprezentantul Reichului., din ţa. 
ră, a vorbit desopre personalitatea Fi.!. 
T'erll.lui care a făcut Germania mare, ti 
a re<!at poporuhu german încredere in 
frine. După. el a vorbit dl, Rettl din Ber· 
lin, care a stat ani de zile la Moscova, 
şi cunoa.-:;te bine bolşevismul, a vorbit a· 
poi Şi. despre eVenimentele politice ac
tuale~ 

Finlanda nu dă DubUc!tătii 
ultimul schimb de no~e cu 

Statele Unite 
Stockholm, 21. (Rador). DNB: ZiCi 

rut ,,stokholm Tindnin-gen" află din sur, 
să. demnă de încredere din Helsinki, că. 
sta.tul finlandez nu are de gind să. des 
publicităţii ultimul schimb de note. ce a 
avut 100 intre Finlanda şi SlIatele Unite, 
privitor la posibilitatea unei păci sepa' 
rate . 

O parte a z.:a.relor fin1indez·e, scrie de
altfel că Finlanda, nu a căzut în capca· 
na sovieticilor şi nu a primii oferta 
Cremlinului •. deOareCe guvernul ştie 
{('nrte bine ce înseamnă o captt1l1a~ 
fără condiţii. Bol~vicii a.r fi provQlCat 
după demobilizarea armatei fi nI ande1.{'. 
o revoluţ~e roşie in tară şi urmarea al' 

fi. fost Încorporarea Finlandej la Uniu· 
nea Sovietică, 

Ministru! erglez al Comuni
catiilor despre invaz!e 

GENli,;VA, 21. (Rador) - DNB anunţă: 
Colonelul Stanlcy ministrul Coloniilor. (:'1 

prilejul unui discurs rostit la MancJl%ter ~ 
declarat că cel de al doilea frdnt va CIX" 

stitui faza cea mai critică pen~ru Angi;3 pa 
şi Statele Unite. In acret războiu armatele ÎI!I 
lor se vor găsi in faţa celor mai gigantir.e ?I\( 

Operaţiuni din istorie. el a anunţat că aci 
această fază va începe intr'un vii~or foa.l~Z lUt 
apropiat. eZi 

La Parăs ,1 Rouen au explo· 
dat nameroase bombe CII 

lotArzlere 

In guvern iau pal"te cioci din cele şase zentla Zilele a.ceslea programul său. 
~~ ......................•.... -~ ...... ~._ .................... .... lea 

PUi 

PARIS, 21. - DNB: Cu prikj1l1 ope,
ratiunilor de cttri.ţire in urma bombar' 

. dame.ntulul deasupra. ora.şului Pariş şi 
'''1, 3U explodat numeroase bombe ~u 

intirziere cauzâlld vietime noui intre 
, t·· ... taţ.ie şi echipele de salvare. Ziare1!J 
rranl.'.e'le exprimă indign~a lor asupra. 
a'taenlui populaţiei civile şi constată ei 
pentru aceste acte de teroare nu există 
aiel ., justificare. 

Pe intreg frontul de sud sovieticii au atacat zadarnic ~ 
!lOt 
de~ 
!1(k BERU"N, 21. - Dela. Oamerul gene

ral al Jc'tihrerului, maltul comandament 
81 forţelor armate ooDlunică: 

In spaţiul de luptă dela Sevastopol, 
pe Nistrul inferior şi la nord de lasi 80-
vietjeii şi eri au atacat zadarnic. ' 

Intre Carpaţi şi Nistrul superior tru.
pele germane şi aliate au Înaintat cu toa
ti rezistenţa indârjită a inamicului. 

Ora~lIl Ottynia a fost cucerit după lupte 
crâ.ncene, 

La sud-vest de Narva. trupele germa.ne 
sprijinite eRI efioo.citate de formaţiuni de 

I 
Il:\'ioane de asalt &Il inaintat. 

Din Italia afară de numeroase aeţ,inni 
de şoc ale trupelor germane, ('ari an pri" 
ciouit mari pierderi inamicului, alt evfl,l 

I 
niment ma.i important nu s'a produs. 

Formaţiuni ale a"iaţiei genna.ne ad 2f?U 

ataeat pund.ele de spriji'n i~amiee dela ~ 
l\:ir, 

Lanziano de pe c()3sta Adriaticei. Îsr teţl 
peste noapte la capul de pod Nettono. ~ 
Deasupra spaţiului Ualilln aU fost dobo' dee 
rite câteva, avioane inarn.il.'e. ~ 

1Ir)~ 
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