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INVAZIA ItlSEAMNĂ TERMINAREA RAPIDĂ A RĂZBOIULUI? 
14ranţa e datoare Să lupte alături de Germania. Situaţia din ( .. iban .. 
Protestul luvfarnului slovde .. 23 cadavre- de8eoperite Jâugă lacul Riga 

It 

Jitua.ţia. poi.i1ic4 
$"_ _'r-.' •. -« » 

eea ce s'a discutat mai ales astăzi in 
cercunLe diplomatice şi de presa 

lin capitala Suea~ei a iost, in afară de 
invazie, care e un subiect oarecum per
manent, ordinuL de zi al lui StaHn cu 
prilejul ziLei de 1 Mai, conferinţa de la 
Lonara Il primilor-miniştri ai Dominîoa

r~ Relor;>i declaraţiile comisarului adjunct 
pentru politica externă a Sovietelo7·, 
Vtşinski. 

Din ordinul de zi al Lui Stalin se re-
ţinea m I>v~ciaL pasaJul in care supremuL 
şeJ somd'c sublinia - pentru prima 
oară in tCl1neni atdt de pozttivi - apor
ttU Statelor Unite şi aL Marii Britanii în 
război!tL ac~ual. "Marii noştri aliaţi, - a 
spus Stalin, - Statele Unite ale Ameri
cei şi M<lrea Britanie, contribue în mod 
wnsldentoLL ia succ€iJeLe armatei roşii. 

!" linand frontul în Italia împotriva Ger
. !It manHor .~i ţmdnd departe de noi o parte 
iilP importantâ din trupele germane. AHaţii 
~t ne furnizează materii prime şi armamen
nn 
rit: 
~ 

) 

. mi; 

te strategice de mare însemnătate şi 
bombantt:!uză pe calea aeTului în mod 
Btstematic obiectivele militare din Ger
mania, minâ.nd astfel forţa miLitară a 
Germaniei". 

Deaselltenea se Teţineau cuvintele lui 
Stalin ta ad"esa aliaţilor europeni ai 
Germooiei, cuvinte considerate în gene
re ca ameninţătoare. 

Totuşi, se re1ll.(LrCa la Stockholm, că 
departe de a subestima forţa Germa
niei, Stahn a afirmat în ordinur său de zi 
că. acţiunea ce urmează a fi întreprinsă 
de acum inainte "este mai grea decât 
El1lu[zarea trupelor ge1'mane din grani-

ţele Uniunii Sovietice". Motiv pentru 
şeful sovietic de Il accentua odatd mai 
ml,lt necesitatea deschide1'ii celui de al 
elot/ea front teustru. şi "apropierea co
mună dintre U. R. S, S,. Marea Britanie 
fi State~e Unite". 

Cât despre comentariile presei aUate 
asupra acestui ordin de zi, se inregistra 
deocamdată opinia ziarului liberal de 
seard S rAR ca1'e-i considt:rG. ca "o con
tribuţie majoră la unitatea aliată" pen
tru ca apoi să se afirme că "Noi cei din 
lr!Q,rea Britanie, su1. ';niem cu satisfacţie 
eli Stcd.in a recunoscut valoarea partici
pării noastre la luptă şi la aproviziona
rea cu material de războiu". 

Cercurile competente suedeze văd în 
OŢdinul de zi aL Lui Stalin, in pa'rtea lui 
~naJă, o indicaţie în plus că invazia an
~1o'americană va trebui să fie încercată 
" că ea nu mai poate întârzia. 

• 

WASHL~GTON, 4. (RadQr) D~'B transmite: MINISTERUL DE RAz" 
BOIU AL STA'I'ELOR UNITE, S'l'Il\ISON. A DECLARAT IN ŞEDINŢA SE
NATULUI) CA DUPĂ PARERJl:A LUI, TREBUIE SA SE EVITE CU ORICE 
PRET, CA PUBLICUL SA AIBA CREDINţ'Ă, CA RĂZBOIUL VA FI TERMI
NAT'IN SCUR'l' ~l'L\lP. ACEASTĂ DECLARAŢIE A ~nNISTRUI"rI DE, 
RAZBQIU At'\l}JRlCAN, E CALn~ICATA LA BERLIN, CA l<-UARTE SEM
ND'ICATIVĂ PI~ PR.'\,GUL INVAZIFA DEOARtXiE LUlUF.,A ANGI...&SAXO~ 
NĂ DAD}I~A nE ~IUI .. T ll .. UZIA CA INVAZIA INSEAl\olNA TERMINAREA 
RAPIDA A RAZBOIULUI. 

Guvernul britanic şi american vor face presiuni şi asupra Portugaliei 
BERLIN, 4. (Rador) DNB transmite: 

Ministrul de externe, al Spaniei, a publi
cat o declaraţie în legatura cu noua înţe" 
legere cu Anglia şi Statele Unitet Spania 
s'a obligat să reducă livrările de Wolf· 
ram, în Gel·mania, iar consulatul gene· 
ral german, din Tanger se desfiinţeazâ.. 
Aliaţii livreazil. în schimb iarăşi petrol 
in tancuri spaniole. Cercurile competen
te din Berlin declaril. că încă nu se ştie, 
care va fi atitudinea oficială a Reichu~ 
lUi, care studiază în amănunte ehe-stiu· 
nea. Se constată eă Spania a proced."lt 
sub presiunea necesităţii economice, iar 

l
atitudinea. politică a guvernului Franco, 
rămâne făni indoi ală ostil,]' Angliei. 

Cereurile politice din Berlin, sunt de
altfel convinse. că guvernul britani.e şi 
ameriean, Vor face asemenea presiwti şi 
asupra Portugaliei. care livrează. dease-
menea Wolfram Germaniei. La toate 
acestea se declară la Berlin, cii guvernul 
Reichului ţine socoteală de toate proba.. 
bilităţile şi a luat de mult măsuri cores· 
punzătoa1'e, astfel că. producţia germană. 
de eTmam.;-nt. nu poate să. fie surpriDsă 
având rezerve necesare ]lenttu orice 
'eventualitate. 

Ororile bolşevismului: 23 cadavre descoperite lângă lacul Riga 
BERLIN,4 (Prin telefon). - Presa 

germană. dă mare atenţ.ie ştiI'ei din Riga 
după care s'au găsit pe malul lacului 
Jaehel lângă Riga., in patru mormint6 
cada.vrole a 23 persoane omorâte la Riga 
in timpul stăpânirii bolşevi<,,e la Riga. 

Print.re aceste cadavre se găse.,;>te ~j 
acela al generalului leton Goppen dispă. 
rut în 1940, (',are se bueura de multă 8ti_ 
n1ă în Letonia. PrimUl direetor general 

al administraţiei civile tetone g'eDeralul 
Da.nkers Il subliniat la exhumare, când a 
avut o întrevedere cu reprezentanţii pre
sei, că ar fi o groaznică eroare să er('ei 
că 'bolşevismul sta imbwmt. Pentru toate 
popo..'l..rele EUl'opei llu poo,te exista altă 
lege supremă decât a.ceia de a folosi 
tOll'te forţele pentru distru~erea inami. 
eului lumii, bolşevismul. 

Franţa e datoare să lupte alături de Germania 
PARIS,4 (Rador). - ŞEFUL MIŞ. ALĂTURI DE GERMANIA. "EUA-ŞI 

CĂRll NAŢIONALISTE, MARCEL 1 MURI DE o SUTĂ DE ORI MAl BINE 
DUCARD AVQRBIT LA 1 MAl POPU- ALĂ'I'URI DE NEMŢI DECAT SĂ 
LAŢIEI ŢĂRU, SUBLlNIND CĂ TRĂESC SUB o DOMINATIE: AN. 
FRA!\TTA E DATOARE AZI MAI GLO.AMERICANĂ" A DECLARAT 
MULT 'DECAT ORI CÂND SĂ LUPTE ORATORUL. 

I Rusia măreşte persona1ul ambasadei de pe lângă guvernul Badoglio 
NEAPOLE, 4. (Rador,) - Ambasada care rulează numai filme ruse$ti sincro

sovietică pe lângă guvernul Badoglio I nizate. Comuniştii şi participanţii la 
măreşte mereu personalul şi dispune azi cursurile de limba rusă au acces gratuit 
de peste 60 membrii. In oraş a fost des- la reprezentaţii. 
chis primul cîner- 'ograf sovietic, în 

Guven .. din Liban este stăpân pe situati~ 
BEIRliTlI. 4 (Rador) . ..:... D1\'"B trans'l ţia menţine ol"llinea. in ţară, El a mai 

mite: Primul milllstru al Libanului, a rugat pe reprezentantul presei să se su~ 
comullll'at repre1RDtantuiui presei că.,gu. pună dispoziţiunilur cenzurii •. 
vernul este stăpân al situaţiei şi că. pl)li~ 

.tareşalul Graziani rănit in urma unul bombardament 
.BYCUR~ŞT"L. S'o P. P. transmite; po-t Fasciste: a ~ost r~nit ~a Trevisso în ur

tnvlt uneI ştirI dm Roma Mareşalul ma unUl raId aerIan mamic. 
Graziani, ministru de război al Italie. 

I-Iodt"'zia a participat pentru prima dată la ,ediDta 
. e~ .. binetului britanie de război 
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ai dominioanelor. 
Rodezia a participat pentru prima 

dată la şedinţa cabinetului britanic de 
război. 

4n eazul unei victorH, ee pl'e~ 
teoţU ar ."ea aliaţii IlIţ. de 

Gprmania 

BUCUREŞTI. S. P. P. transmite: In 
presa turcă a apărut versiunea că aliaţii 
in cazul unei victorii din acest războiu 
sunt hotăriţi să pretindă Germaniei 800 
miliarde ca despăgubiri de război. 

La sfârşitul trecutului razboi Germa
niei i s'a cerut să plătească despăgubiri 
în valoare de 600 miliarde. 

98 studenti alba.ezi a1l piecat 
In Germania 

TIRANA, 4. (Rador.) - DNB trans
mite: 90 studenţi albanezi au plecat iert 
pentru studii in Germania. Consulul 
german din capitala Albaniei, a decla
rat eă, cu toate că ne aflăm in al cincile~ 
an de războiu, Reichul este conştient df 
misiunea lui culturală primind cu ospi
talitate studenţii din ţările aliate şi ann. 
C~ cari vin să s~udieze in Germania. 

Şefii _l,cArii de rezisteuţA 
vor li jadeeaţl 

VICHl, 4. (E. P.). - Ca răsplios LI 
impuşca.rea ItcoL Cbristophilli, condam· 
nat la moarte de că.tre dezidenţH din AI
ger, guvernul francez va oon\'oca o C'.tute 
marţială, dUpa cum se eomunil"ă, oi"ieiaJ, 
Miercuri. 

(lurte&. va judeca un număr de şefi ai 
mişf'ilrii de rezistenţă.,~-eea.ce fU~se aJllâ. 
uat până acuma. 

,811te de leealuri dia 8re. d 
way au fost Incbise 

NEWYORK, 4. E. P. Sute de localuri 
ne noapte de Broadway au fost închise. 
E de prevăzut că în urma infiinţării unui 
impozit de 30% asupra acestor localuri 
de distracţie, şi alte localuri se vor în
chide. 

Gaver.... , ... .;,ovae proh: alea.:ză 
tmpetrh" inţelegerii djntre 
flu .. ern_1 in. exil cebeSloyac 

,i Rusi" 
BRATISLAVA,4 (E. P.). - Nim_ 

n'are dreptul să încheie ,tratate asnpn. 
teritoriului slovac, deeâ.t guvernul sJOoo 
va.c şi parlalllentui slovac. Cu aceste ~u· 
vinle se rimeă guvernul slovac.· intr'o de
elara-ţie împotdva. inţelegeri~ lWum in
eheiatir. Între guvernul din exil <-ehoslo· 
Vaa Şi guvernul so"ietic. 

Noul imputeraicirl ale 
preYeeţ~ .er 

~eprii 
j~ 
,II ftfl 
'hili ' 
apllt 

- MINISTRUL BULGARIEI LA 
~ERLIN SE GASEŞTE LA SOFIA. So
~ 4. E: P. Ministrul Bulgariei la Ber-

BUCUREŞTI. S. P. P. transmite: In 
Monitorul Oficial de eri a apărut un de
cret lege care pe tot timpul cât durează 
războiul impu terniceşte pe prefecţii ju
deţelor să închidă temporar pentru mo
tive de ordine publică, debitele de beu

BUCUREŞTI. S, P. P. transmite: Din tului de războiu britanic, care a avut loc turi spirtoase din comunele urbane şi 
Londra se anunţă că la şedinţa cabine- aseară, au luat parte toţi primii miniştrii rurale. 

11, d. praf. Zagoroff, se află La Sofia 
pen~ru a raporta. El a fost primit în 
~Udlenţă de consiliul de regenţă şi se va 
IlItoarce în curând !.a BerHn. 

- CONFERINTA ANGLO-AMERI
CANA S'A INCHIS FARA NICI UN 
REZULTAT. Londra, 4. E. P.: Conferinf [I~glo-americană din Washington s'a 
~~hls Miercuri fără nici un rezuUat asa 
~m T,e~altă dintr'o ştire dată de o age~
fii Qitc~o""sd. 

-_ .... -.....-_ ................ ~ ....... -............. _ .............. _ ..... ..-............... .. 
CUD1. va fi reconstruit Berlinul după război 

BERLIN, 4. (Ep). Ministrul R.ei('hu~ 
lui d. dr. Gobbels, t"are ('onduee diJ. UtUi, 
în (~alit.at% de gaulei,tt'r organizaţiile 
berHne7..e altl partiduJul Uluncituresc, 
paţional sodaJist. a J)r~luat aNJm si ad' 
ministmtia mUTli{'ipaiă .lin Rfarlin: Cu 
Il r ilf'jl,ll p 1'1"1 mll'ii f \1 nf' \!" n: 1 n r saie. d. Il r, 
Goebel6 a \'urb!t căţ.r~ U'erl).o.u.aJjtă1.il~ 

fruntaŞe ale administratiei Olunicipale 
beriineze. ~, 

"Toa-te SUferinţele, a spus Il·Sa., pe ca· 
r~ le-a pricinuit teroarea bombelor la Ser. 
)jn, se pot lecui când aeest ră7,boi Va fi 
t'f'rminat vh·tlJrios. Câţi\:'3 ani de l)~U'e 
~'or fi d~jt1ns p.-.nt,"tl ~\ în(·hjd.,. rănile şi 
UI ~Xll1tJni aW. B.YliIlJilya U re4:o,uQ.WuH 

mai fruDlQS şi mai grandios ca niciodată, 
Cu Iwninoase cartiere muneitoreşt4 eu 
străzi şi diidiri reprezt'ntative. aşa cum 
e demn pentru C'Allitala Reiehului. Când 
zidurile vor fi din non ridicate şi toat< 
suf~rinţc[e vor fi uitate, ceea{'e va ră.lnâ. 
n~ din Ref'St.e timpuri \'8 li numai {alma. 
eaJlilalei JleirluUJJJ/'. • 

1, 
.\ : 
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Aplicarea rationalizârii consumului de untură 
Prjo orduna.ul-a No. 24, Pri.măl-ia. 1(11-

ltWipiu~ui '1'im~oal'a It&bi~ d.et.Wle 
Iio apUl;."&l'ea a r aţion.aJ.wă.rii o.o.ru5un:wlui 
~ ,nt.u .. ă.. On:.lonanţacui1I'in-de ll~lă 
~ele di~oziţiuni: 

Art. 1. - Cu meeper~ ckda dAta. t~~ 
10.Aprilie 19«, lJUW" ~.Pită. $ije_ v. 4.i.ih 
~ numai pe ~lnll.f.h~ .. 'teI.i. vala! 
bil pe ll:Ul~ re~peotivij.. . ~ . ., 
Raţia lunară. ('Ste de nl.a:umum .)00 

i;T. de pereton.nă. 
lţ{ăc:elarii V~r . ].1::;tiI.i("~ di~ribuir~ 

uUtUrii tOf}it e j.'":u bonurile yalabile, 
conform coml.Hlie~telt)r primăriei - in 
luna r8S11eI;Uv(l, la sfârşitul fl~>.ărei luni. 
BIJlluri!e de untură se vor !iVi d.e miic.e-

, " . 1-
lari pe coli de hârtie, m~rlI~:e , ~:.a, 
t~are va purta entetul m~ce,an~l '1 tm· 
praunăl.'u un b{Jrd~'uu se VlU.' uepune l~ 
Serv. Aprov. al }>rim.ăriei pană la. 5 d'. 
fiecare luni. pentru distriblliri:e e~el"tujl.oo 
1'1 in Juna premergăt~l~re. 

Art. 2. ~ ~~ăt;~lari.i ~unt 'Ibliguţl. ~ 
loată osânza. l1i sliiuina. ·rezulta.tă din 
tăierea porcilor, ~ă ? to}.:>'iaS(\ă, ia.r, ~~u.~ 
ra t'lpila ubţ.mula t>8. o a.mbaleze 10 !#!,l 

lle":a. :.:lO--25 kg., care I:ămârw blocată. _ 
}I'abri~ele de n:te1'R.lUli :-;unt obligate, sa. 

stocheze de fiec~re por-c saeri1i('at, eate 
12 (:iou.ă.spre7.e'\e) klr. untură torJiti, .' re tleaRt'nwnea. Vll. fi a'Illhalată, in lăzi de' 
l~" 20-~5 kg. şi se va. păstra in ,~t;.1t 
condiţiuni pană. la disitrlbuire sau .ridl(>.&~ 
re in u"ma ordinelor Su'osec.retar:ilil.tl.ll~l1 
de' $tat al Aprf>v. 

Măt:elarii Ri fabricf'le de meze1uri, "gr 
raporta SerV. Apruv .. al Pr~Ariei, ~p
til.mâ.na.l, în ziua ue J01, numant1 pqrCl~ 
!'Ia~rifi(>aţi Şi l'l:!Utit,a.tea. de unţllra toPl~ 
obtinntă. \ 

A,r.t. 3. - Toţi măcclaril, fnblieei.e ,,~ 
mezeluri salam sau r.o.nservtl, pl"il,0um Il 
orice flp.t·inătoI'i 'de untttri tC1pit-i !\,i delp.<>r 
:r;tată p~ rază municiptl~1ui - chi~r ji 
in gaj ~- ~nnt "bli gat,1 a. rl .. ('l~r~ st~ul 
,lin ziu!1 (lE'; 3{l Apri1it>; llJ ~~rv. Aprpv. 
rar'l. L Str, J~nn~ Nţ. ij). Tran~p<)Ttul 
in ~Jnr& de ra;>;3 munieip,iuhli. po~tţ il!tef"f 
Z:S fnră ;(\ltllri;..;nţin llce; .. 1tUl ~rvicju. .. *.~~ .... "'" ......... ~.~ ....... 
.Judf':·i"Uoria de l)Ore ,ujxti. I4IItlj, ~ .. d. 

Nr. 7fJi 'l9·H ef. ~ 

~ ~ trll:ol diu publicf\!iu.ne de nci~fie 
şi oondiţiunile d.e li<-ita.-

In cauza u.e exoou~. ul1Piirioo.rej, Sp. 
~ia l{lss nii.~e. Schwaru contra urmărlvlluj 
Dimitrie Zgrioo]t. Jud.ecătGri. OJ'Wlni Ud~ 
::aţiune e .. eGuţjopa11i !. doua.) ~pr;, i~ 
'liului inscris în c r. a CODl l.f.âtuiJ::ul }(a~ 
re, NI". cf. 499 N~. toP. 100.· Casa No. ~, 
owl ş( grădină. în intiuMl'e de tiOO stp. eu 
preţ'll de strigare 1&.000 lei, Dhitnl ~~ 
-.rq crean~ ,Je 2./50.000 lfai 4*Pf~ fi. 
,",11.(:841. 

Fbtf:3Ză wrmen pfnfru t,inere, lkiţaţie1 
pe ~iu~ ~ 11 ~Jaiu 19H, Q&,:\ '3 Jl. q1. tţl 
!QC9.l:"J! on~ial .. 1 1:. f. ~ ar. 2. 

Cei cari voiesc !li 1ieiteu !\unt obligat 
",fi. doveden.'lră cetăţenia română, ongtn8& 
etnică şi să depună drept garfl'lţ:r. !fI'; ~ili-

. pl'eţ111 de sll'iga ... 
. Lugoj, la 7 'Marile 194( 
Jud-3~iitot-~.ef, CGnd'lcător de d, 
IN: i)J~ţpi ~fi1,a 2f);)~ 1~ .... ~"e~ 

A~i\"'rI{JN~ 

Soldfi.m (·11 mar: redueeri. într~gl11 
nostru stoe ti, 

CANDELA-BRE 
IOAN GROZAV ŞI 00. . 

I '. 1'i.mi~oar .. 1., Str. J.O Mal8 3. 
[nreg. Of. Reg. Corn. 1l0/139~!!2 

. 2641 

.. 'f JG N 'J' l U li 'Ut 
"'~ff .. n.J ţ.lO)HiVMlif.. 80a\'1~1C 

"VALEA-CARAŞULUI" ~ 
plopr. ţ.ur. UNGIJBE..UiV 

)Iare 1MIOrillJlt!!Dt de art;e~k a!lmea. 
tare: eot'IMlJ'Vt!, ~t. ." •• lN-iJl-.,.i, 
,!Mini f,fomai4, ,*"",1.ri, ... re 
M&l"Dteb.di. P~ohui. boaboftne, ... 1 r ' 

" .,.. 
Td,KlJ"(Jl!II: :170 " 

, &IU vq.", , Sh'. H.p~le MirAi L 1. r •. ~ 
~~19 

.. '( ~ e", ..... ___ '4 u .• ~Jţi5J i· 4 ce ,ac .411,_ .... 

Art. 4:. - Infracţiuni 1. prevederile l"ilOl"t re~rimş.rt>a.. specu1~i i1i~ite şi a sa
~tei ordonanţe. se pedepsesc, in I bota.JulUl economIC! publicat In ~~n: <?f. 
llon(onnitate cu dispoziţiunile legii pen- Nr. 100, din 1 Mal 1943, CU modlf1canle 
tl11 a.ctivarea producţiei. regimul preţu. sale ulterioll-re. ... _ .......................... ~~ .. _ ............. _ ...•.. _ .. 

Ştiri din Oraviţa ,i judetul Caraş 
SINUCIDERE. In ziua de 14: Aprilie a fost descoperit abia după. trei zile de 

a.. 0., orele 7 dim, locuitorul Unturici Jar către rudele acestUia. Nefiind i>ănuieri. 
cna de 38 ani, din comuna Moltlova~Veche !ie crimă, s'a autoriz<.t i.nbumarea.. 
"" şin.unis prin spânzurare ÎIl graj"odullle A F AL.-;lli1.CAT AllTORIZA'flA DE 
\.ite. NumitUl a mai imer('at de doua ud CALATORIE PE (). F. R. Individul La
",.u. se cinucidă. tot prin s'Pânzurare, însă zăr Vrabete din comuna Pătaş, a falsifi' 
:~ fost impiedecat de familia sa. Nu cat autori7.a\ia. de cilătorie pe C. F. R:, 
e<Xi,stă bănneli de crimă sau delict. Par~ eliberată,. de şeful postului de j~darl!1i 
,~tul Il antorizat inhumarea eadavrului. Prigor Prin înterealarea unor cuvmte III 

,{1l(lRl DE OI\UlR. Postul da jan- textul 'ei. Prez.entând autorizaţia la ghir 
,lumieara..,.o.va .. iIl.n1.l.Wll}ti1nţat f'lP"C!hef, §eUl gării lllblauiţ.a, JUd. Severin, ~ fost 
tel ei locuitol"lu Milo, Luca.. din wm. descoperit şi predat postului de jan.-
1'1Bl1llet.. jud. Carw;, a fost bă.t.llt gra'V de danni local. Actele de ~eetări sup.ţ 
jndivirlul JW,begili 011., din aceea4 CQo!' Înaintate parchetului CaraŞ, . 
p1'8nă, in ziua de 9 Aprilie a.. e., pe mOti~ RI~FUZ" DE PRli1fIREA. EVACUA. 
vnl că i-ar fi pi:scnt oilei grâ-ul din hol- 'fILON. Individul Ion Coou, din O!)lllU~ 
~I!. e,&. In UJIJn& acestor lovituri victima. a Tiovaniul.Yic. a fost qeirit ParohetulUl 
tneetat din viaţă. Parcl1.cl.ul .. ordonat de către nomriatul comunei respective pe 
!a-ee~a ~e-TcetărilQr şi autqpsia. cnda",.u· motivul că a refuzat să primească în 
~ui. Criminclul cu actele dresate v~ fi 01,l.S1\ sa. refugiaţi repartizaţi de autori~ 
i_tntat Parc-hetului p<>ntrv " fi d~Ufil 1;f1tea locală. 
Jn Irastcl pr~ventiv, . AMENINTARE OU MOARTE.'\. Ma· 

MOAB.TE sUfil'r4. In ,:ina 'de: 1 ria Joii Moică, din 00111. PrigOl', a fost 
Âprilla 11,. e:, locuitorul Vidn Guga, dir. ameninţată cU moartea de către indivi. 
~omtma M~re-ina. W. etate qe 59 ~ni, ve- du! Isidor Ionescu, pe motiVill unei vechi 
Jlinc1 dela Oraviţa., unde fusesege p~ntru du.sminii. Şeful postului de jandarmi a 
anumite cumpăr?ituri. în drum spre sară cercetat enUza., dr..csând acte (le trimitere 
a.fpst apucat de o criză r;amiaci ke 1\'10- in jurle.cati. 
~~HI. Uercina.-Broşteni la locul num~t Gh. IL 
ţ3toieni. rămâIlâ.nd mort pe Ioa Cadavrul _ _.. . _ • 
~.~~ ........ _ ... _ .............. oe;:~ .. _ ........ , •.• ~._ .. ~_ •• _4! 

TRAGEDIA STATELOR TAMPON 
Bombardareo. popuJ.attet ch'ile, 511Ji11,~~ea im~Hăţil dil.a~ce! pn. 
~ aslll)J"=t ţărilor neutre, iată sena.rea IWJloo.celor 1iUl~, ~

yewuutare Jle ~g4rsa.xoni, pentru illthrudarea ~ dem1al"lea Europei. 
JJăsp~DXâ.wl s.crlSOI'U duriarluloJ" din A.rnrf:ca, prin Q'IIl"8 4. ~velt • ~ 

~~li.(llt&t JJ: in1lep--eni p6IliTQ Q~oet~. b<Mnhar~entelor impotriva popolape.l 
~., fi ~ tlldidlor Ca~ IlU sunt ~bledi'ie nnht~. d-sa ~ dect;uBt ci u~ 
jlvi'l;ul ~tol"itimor mili~~ ca~e s?J1t peJJj1'p COIJ,tiB\UU"t'Q ~tor metode p'" 
~'!tind scurlara durabe1 pvţb(uIJlm, 

AI' ti li fntelegJem ci scopul ~zi. ~i,jlo!lcele. Dar, Oare, acest scop, seuzi 
oritIa mijInaoe, !Cbiar şi pe ae.elea ~re _Iri În picioa.fe .sentiIDeIltld ~e mnanitjlte 
ii Jeglle OROarei, ~i'nciutd la ~ ~~ ~~ ~en!l~~! i~~a~naJe, care, 
sub s~ tuturor statelor oodifl~ ('.()ndJţJiJe purtaru ra.zboiulm'H 

... Pruj~ ~up:r:\ t:ă.riJor ~tre, esr.. • ~Jtă ~Ie a ~Jea." fQ1'1ări " 
~~ţ~ tIe drept~ avâ.nd un dublu aspect: • _ ; 

Sasi7Ăm. as~tul polit.ic al acestei for.ţă~ -:- ~ ~au~e, JlI1prest~ ~l!fl~ ŞI 
• siguranţei de sine, priD. ear.6 "~SAmi, IPtJmi.dând~-! pe noutri ŞN~
,,,,,te pentru. atinge IJÎ al doilea aoop; blocar~ ~lC'. . 
. Da('~ insJi,. aliapi pregăteae a~t' .. bhliCare ~ Ge~lIiei, JeOW'g~~ prio 

rrJetOOa. petimâtă. Il intiplidil.rii, la sewiesil.e aelltl'iloJ', putem deduce ~ $tInt 
avizaţi la. ~t COUOllll's, Adf:f~ă., ori 8B~lo-saxonjl RU ~mt atâ:t .de pute~Riei cum 
ee sUq.e • .". ~ inUp"csla, ~ ger~ Pal slPlt a1f\t ~~ SJăPlţi ~Ut» Ql-şe suge-
~z4. " > " ""~I;;:'Ii4': 

EVQlntfa. unei 1l1Q:(jirJ, pel1~ Mi • ~JI~f. efectele 8OO1ltate, ~Hă !bn.p. ŞI 
.tunet ·cum stim CJl anele "IDt>tocle ra.pule pentru scurtarte razboiuhu, UlVo
~, .kePt "(''''Ili, de d. "'f~din~ ~J ~ta.tclQr Unite ale Americiif 

:'. ~l, 'f1.Jr~~ a fQst 001l$trâ.nsi ~ sisteM Uvrare~ de eI'OJD. La. Nord, 
s\le<na~ rontrnui a respecta. fur"i2;a~ d~ piesa d~ maşiJlj ~ lagire ~. bile. 

Fierar~ din a('!eS~ 00l1â. ţări nenfl~t ~ione~ in funcţie ~ po'.llţia d geo
lfafJri in )'B.llOrt C':ll ~jnătatea sau 4e~lMVU'&.l el de .. tatele lJl fol"ţ~le lor ar-
1PIt,tr ~ f'Op,riict. TurcleJ i·~ fQSt des~. ~amă (1f! yerieo1ul veeinătilţii cu ar-
.... ~e anglo'americame şi l1olş~1~. SUf'Uta Î~ scl~l"!b, estt' puntea de ~ 
ud:re Finlanda şi NQrVt'gla, dau", :ţări de stlh dlref'tă Innueu~ă genna~. 

, &.tă deci, cun, în\'e<'inările se alirmi, mai!f~ \'1'cme sau mat t9.~ .In 
dtriJarea poliUdi statelor şi îndeosebi .. 8~ntel~r m1(~. Mai ~es aeeI. staw. D\lC1. 
ea" se găsese prin poziţia lor gt>ografi l"3., !l?n~e Jntre manIe Puteri ca intre 
clot:all FOi nl .... '"814 nridt ~ vre~ "U pot ~ ramllllJ:&. ne:utre. . 

N~litat~ ~ "Qn optativ al 8t.a~t(Jr mici, state ale ci'i.rilr ~tr~itate t~
tndaJi. ,i in~rese vitale 118 au fost inciijeate, de unul sau mal mulţi dmtN ~1Dl. 
Pcniţia poUtit'ă a lleutri10r im;ii. nu e ba ).un~e Rl~8:.i d~ ,.sta.tu-<l!l1a"·u1 in -are 
!le "~.mpla.e ('1' si de pntert"a. roiliu\ri, c.· !;l de poslblhti\ţtle economice. 

"'V > 1. • • ..L. ~..J: 
Ca ata;re ttentrii sunt temu~ şi râvniţ.i, aiata thU!,l, cât sunt egnI U'<' IAl'J pe 

,...atla IQr fa'ti de pt\rt.ile in COIIflict. Oiktd f'~hi1ibrnl ,.e st...rici sub prestunea in
~lor uneia din a,ce;.re părţi, pozitia lor nl'JutraJă, vrândwD.evrând, trebuie 
!ilIndJne in o pl1,11ie~ răzţ.ohd w('âJJ.d a.$tfd in prag.' I 

Pâni la pro\'ooa~a neutrilQr de t'ătr~ • .nglo-8aXoni. po7.iţia lor, fireşte, era 
ele invidiat. Totulilepinde da~ supunerea unora SRU refuzul altora, ii antrenează 
laiii DU il) război. " " . 
,..,':~ Ce măslui l1iL tua ~J1llania. f"ti ~ 'fnrei~ iIJU 4nglia faţă. de suedezi! 
" .. "q: uitAm că ~~ SlJ~4tti el~'etjeRe, ~n f~st. 4oe j., bo."lhaJ'd.~te .t.mn 
""~ ..... (. J::I'fI~f~4 JHlti er. liOlfa., t.f)misa ~fW' tit' aceJ~şJ 8Yl a tQl'l, Cll~, ~~ ~ 
1I")t; J. pre<!izie să oombariJt"fI.e /Il6;.\:p4:tMI m:'jlŞl)l 'fnm.u~Se-"erin, "greşlnd ZIUa, 

rennmitnl ScbaUh.atJse,q elveţian - • •. , . '.. 
$i .r4 state eafe Jl'ţtu 8f\l4; _. nq.epi nimic .d.1': hnpărţ1t, CQ.re ~ nll a~,,, ho

tare mutilate ea noi ~i e.are DU COJlS"tttllle pri,n ponţia 101 ge<t~fica fiR tftn\poD 
ilttn! statele lJeligerante, sunt silite" ~e drci4i petltr " linii sa11 pn'trlJ alţi'. -
Rtunci să. inţdt>agă. "11 lUlumiţj.l 1.l}t'llţm.H!5H'· ,,1 !,ant.frij.zboinici" del. Jloi. ~ 
Româ.Jti3 tr~blIia ~ '~ iJ,,~i~l} pentJq jtl"ţr~ r.oo mare, aHtturl ~e 8(,~ 
Stllţ l'flre gftffinţH win urf'g~tire:> si" l1'":.lţr"~'llHi, 'l1tf'~ritl\1.l':1J llOtardor l'omal\~ti! 

O.Mm~ymc4 

SâmhA.ti., 6 Mal 19J4, ... 
Foi voran'« 

IJdea 9ubj,jj 
CttitoareLe mde au profitat de acll~' 

miq. can~ domneşte de cdteva ziLe c~ 
sa-şi scormonească iarăşi iUf~ettd, PTe: 
ocupate de veşni.ca probLemă: Dragostea., 

in ,crisorile pe caTe le primei.c. per~ 
mtă ~ceeaf obsedantă întrebare: Amb~ 
ţie sau Dragoste? •• IÎ 

Desigur sentimentul cei mai frumo. 
este Iubirea. Ea este miracoluL caTe ne 
apropie de Dumnezeu, ea ne dă anpi c:~ 
să ne ridicăm la înă~ţim, iJmeţitoare. . 

Cân.d iubim ne dăruim aerell J uitâl'l.' 
du-ne pe noi înşine. Greşala pe care 1) 

facem noi femeile însă, este că iubim 
până la ~nUr~Te, prj, aici trebuie să 1U 
oprim. 

Ori cât de mare este sentimentul pe 
care-J simtim. când suntem tovite 4J 
demnitatea, în mdndria pe clire trebuie 
,'o aibă fiecaTe om, atunel să ridică.nj 
capul. ,ă trecem fără milă peste mfle, 
tele noastre, să înăbuşim in noi, Orice 
chemare şi să trecem mai departe. 

Nu lacrimi, nu tvân::ohri zadarnice ci 
demnitate cu orice preţ. 

Iubirea este bazată pe puternicele legi 
ţtte eticei peste care nu tTebuie. nu ne 
,ste permi! sil trecem. 
Să nu ne dăruim rufietul decdt acelo

ra care nH merită. 
MIA MARIAN JALEŞ 

~o~.~~~~~~~~ 

Cre.fea teatralA 

"CERUR1Lli~ SPUN ••• " 
Mister cre,Ua ortodox 

de Victor PapUiao 
Situatia Tea~ Naţi<m:ale - at.UDIl 

d.ud. _te 1"Ol'ba .. 1n1clcmire& unlli l"Ie.per

tam .....,. Q.e.vine mult mai iIlp-a.tă decit • 
tea.trelor partii:ula.nt. 

Un ~t.r11 Naţional ~ să se gb
dească au nwnai 1& p.l1eferinţele marelui 
public ti deci la. posibilităţile Wlor cât .tnaI 
mari reţte, eL mai alea la iniţierea publli:u. 
hi ba toa.te l'llmurUe arte( dramatice, f.iirId 
obligat ai l!Ie .ulţumeuei .-,.. atunci cind 
este vorba do anumite piese - cu un publit 
foarte redua. Teatrul particular, neavân4 
dbligaţjrmi de 8.SemUleill naturi, alege p~ 
pen tru guatul DlaS3el.or • 

Direcţiune& Teatrului Nat1ona1 din Cluj 
la. T.im.işoan. 1nţelegând adevira tui rOst al 
Ullui ~trrl oficial. prin 1'Ieperloriul atât dt 
varia.t tntoemi.t, • reuşit l5ă tndepline:ll!Cj 
toate 4OI1dlţiunile arătate mai sus. 

Numind uItimlle PNmiel'a, a.vem o prt
:zentaI1O eloc:ventl. preoeupărilorsubli. 
niate •• ,Necunosa'lta", veobea melodramă 

... Care satisface tDcă geru3ibilită.ţlle suflet~t.i 
al. pubUţm1!li, 8. fost, urmată d,e pu.tern.iq 
tra.gi.cQmedie ,,Domnişoara NastasiaH fi. 
apoi să se treacă la o piesă cu totul de' altă 
fa.cturi, cr.un este "Cerurile spun •• . H mJ&. 
ter creştin Oliodca in 9 tablouri, de Victor 
PapUian. 
Cond1ţiun"e !n e8t"re I"a jucat a~nstl 

piesă fnvederează deosebita grije a dlui JO. 
riţescu, directorul teatrului. de Il o fact e'ţ 
mai. accesibilă. p'lllbliallui. ; 

Decorurlle sugestive, direcţia!ie seelll 
prezentă in fiecare amănunt, muzica tO!:'lla 
fost făcut c& textul greu prin prof~zimei 
lai, neajutat de eituaţ.H, eRl'Ie să. prilejuiască 
aeţiuni dramatice eontinui să poată d~' 
şi totu~i rampa şi să form.~24e o comunitate 
între scenă şi &li. 
Această lucrare a mUt dl". Victor PapJ· 

tian înainte de '8. fi însă O piesă de teatru, 
este un admirabil poem in care adevărUl 
ortodoxismuhi birue, inălţându-se peste 
toate mdoelile, aşa eum biserica urgisit ii a 
Părintelui Pavel s'a, inălţat !n ciuda tu tu., 
ror uneltirilor, 

In ceeace prive.'}te interpretarea nu pu· 
tem avea decâ.t C"J.vinte de laudă, Actori 
de prestigiu, ca Al. Economu, Nae Voicu ş1 
ViTgil Pot.oroacă, având T\lătuIi pe Nicolae 
Sasu. Titus Croitoru, Mihail Lapteş, Dra· 
gomir etc. au făcut toate posibilităţile si 
dea textuhi viaţa scenică necesară. 

Apariţia dnei Viorica I3tirbeţiu in Brigit 
a evidenţiat un temperament de mari posibi· 
lităţi scen iC!3. 

Un cuvânt de laudă c;e cuvine şi .mei 
Olimpia ,A. rgh h' in Filoftei'J. 

p. Ionel Olteanu, care a. girat acest Epe4' 
tn.cQl. arp. li1erite ders?blle. 

eol'st, Jolc, 
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DACIA Ib«. 1. . 

~ta_· _re_fu __ g __ i ___ ilo_r O 1~1FORTANTĂ COr~'UNICARE A fv11NISTERULQI CULTURII NATIONALE 
s,wF.JDEA TCACIUO invăţă1:oa.re, 
'. 4in com. : N 0 11a Suliţa, plasa 
· Rotin, stabilita in oont. Ră., 

Caraş "caută copiii Liudmila 
elevă în ei." . .vn a liceului Domni· 

,din Băl~ Anatolie elev în el. 
şi.Valentin ~ ~ V ~a. . liooul;ti de 

Ion Creanga dm Bălţl, SQţu~ Ana· 
· T\lSlcino il1vă.ţ.ătnr in ('om. Arbore. 

Suooa.va., sora Maria Loganoviei fi 
Ta;rnara Galitz din Bălţi. 

Direcţlile şcos.1e1or evacuate VCll' eomuM I va. Brita num.ărm lor ~ pos:ibfiltăţiloe de. .. i 
roca atât Ministerulu.i m~ţia Invăţă- tntreţine; Pe ee lună 5''} primit ultimrlLl sa. 
mântului Profesional). cât \!oi Inspectorate- le.r.i.u pentrn personalul fudactic şi adminis. 
lor Şcolare Regionale din raza cărora au b-ativ al ~oalei ? Directorii e,i. Directoare-
plecat şi a acelora In raza cărora a."l ajUllS, le ~oa.lelor, care a.dapcrsteee alte şCo&le e.-
localitatea in care s'au stabilit, precum şi vacuate, păstrează eonduoorea şi darl spri
oriee deplasări 6\'entuale, ţinind S2ama de finul lor necondiţionat, pentn1 instalarea 
faptul ea. : elevllor şi. personalllhi şcoal-;-lor gă2xluite, 

Directoratul Cernăuţi se află la Tin;;şoa· precum Şi pentru lL.'Iigurarea păstrării tn 
l'a (Inspectoratul Gl. R:2lgiQnal). bun</! condiţiuni a. materialului B<pa.rţinân.d 

Dm!etontul Chişinău se află 1'& Sibiu acestor 9Coa1!&. 
(~torat'"JI Şco Judeţean). La r!ndul lol', $eoalcle evaen.ate se vof 

GALEN PAMFIL, refugiat din .Cer.. ~pectol'at!"ll Iaşi. se află la Piteşti (Li. conform dispoziţiunilor luate tn. scopul de a 
· ' aetual la. Căminul de U~enjcl Nr. ('elll 1. BrătianuL mai sus de către Minister şi direcţiile şeoo-
"';T!\.;sOSLra., eant părinţii rudo:le, lJrie< In' 1 ro l' flv 1 pv+:: 1 lelor de r"'''edi.n*~, pun.â.'ldn-Ie la di.......,.,;J.:~ ·eunoscuţii.. Rog cin'e ştie, a mă speetoratu ...".a. aţl Ee 'fi. a a. ao.&..r a· ~ ~ ~1:'~ ... y' 

gela (Judeţnl Buzău). personalul Şi materialul de cam dispun, in 
la. adresa de mai sus. In" 'f l' ",,:-""T'.~" .... _el· "a' t -..,~ b' .... e ;- ..... "lawrl. comunlcare ş~os. .. u~_~ 't"or .:!.c~ un Sc..\:.T y ~ -,~\.. _.:10 Lll~ 1.. ~ u.J...:. :;LU:lLa 

CL'IE şrfIE (~:VA • desp::e fa.miliile raport-memOriu a~np"'a. Mnd1ţiunuor in c&-- profegorU refugiaţf sunt obligaţi si 
· i "ni. Liviu Bălan dm Frumnsu! re s'au eV"lcml.t, arătând : presteze Bemeiile oe. le vor fi solicitate d.e 
, na, 'F,raian Cârdeiu din Rădăuţl Dacă. &:1'11iva şi a.ctele de ge."!fiune ti.nan- eăt~ direcţiile şooa1elor u.nde e!&u stahilit. 
Vasile Câ.rde~u cl~ Su~ea.v~, este rtLo dară au putut fi evac'late şi dacă se afla, Ol'donanţar.e.a salariilor profesorilor 1'&-

să·! anunţe pe FIlip Cardelu la Cenad. in loealitatea. unde s'a. "'~fugia.t ş.coa.la. sau fugiaţi. se face numa.i prin inspectoratele 
n.lJ'~RIA. SEUL, năsl'.ută Chima, re· în altă l()(!alita~; ~o1d·ll 'n n1,!m'i'!rar la dllta şcolare de care depind, tn care SCop se va 
'din Rotin. stabilită in iX,Ul. refuirlului ~ măsurih ~nate pentru conser'- executa mtoonm.i dispoziţia rt~1a punet 1 l. 
h Nr. 511, eallti't ne mama varea a~estuia.: Dacii. llU pllblt fi, eva"uate oe mai sus, I . ",4" '~"I""!FJ 
Achilina Qhim:ct şi frate Chima Di. şi alte elemente patrimoniale, lOC-lI unde se Elevii ~ ele";ele ~coalelor ~ !nvă.ţământ 

· ' invătător, reÎIlt"isţi din eomuna află şi euro s'a, asigurat '!)ăstnret\ lor; Dacă aplicat S'lnt obligaţi să activeze eu începere 
pe Siret, jud. Storojineţi. _ odată CU şcoala - s'au refugiat şi pro- dela 1 Mai a.. e .. potrivit normelor stabilite 

DE Y CDNS'! i\.1\"TIN lesarii r'~'''lJl(';('tivi, cu n.r1tarea grad'llui în mai jos: 
Elerul IFl'O . .- '< w ~ • t . ,. v • f' ~. t EletVÎ1' -eol;lle1or tellnj'C"-Înausu-iale ~ ne din Cernăuţil anunţă pe fratele <nva.ţ;1.man, ~ specralltR.ţli lerarwa Şi El o-- y v- ?~ 

Preot Miltiade Iftode şi re eumna. calităţii nnde se gă!'\es~i Dacă s'au !'efl'l- me"erij se vor conforma dispo:r,iţiilol' pre-
S "d S lbe ţ' -.·ot...; el~vi ai .... n'alel·. ell sau fără Mrtntl. văzute in ordinul Nr 67523'1944 cu pl'e-său Preot pIn on pu r. evacua i h"~ '" ....-v . ~ ~ ~. . •. :'., . ~ te' ~ d l' ..... ~_ .. 

eom BU~5ti-Bala si BiJ.!:> bănt>t' ti' PAnt1'\l ele~':'r !\~ftllmţl lara narmţ, ~l aflaM elZâ~e.a ca se ~p aza e a. a.,-"".s~ nonn .. 
. - se aJIă în· cOrn. Mănăstu.r I tcri 1n !ocalÎb,tţ9. d€' eV'l.t:.Llare a ~{"ofll~i 5~ 5Co&lelo evaeUa1:.-e si aMl~ urld~ g ar lua oa. ... , . "". ~ ." ~~~~~_"~"'L,....,..Aftr''O • ..:''''''''"",,, __ ~_'''' __ ~.....-___ • ____ _ 

~:~~~ro::r~~,:~~sc;i:" "·F'ERc'· O· .... FARB.I# 
Ofiţeri Rezervă, Bacău, refugia.t II "\., 

lneu,Arad caută. părinţii şi pe fami· 
· Vasile si Nicolae Roma.niuc, foŞti 

BUQD:<LI"} 'ta Administraţia. Finaneiară 

GHIDRGHE DUDU invăţător din 
Hotin, caută pe Marusea. soţie 

Maria. A. Rusu S08.C.fa.; refugiate şi le 
. să stea pe 1()(> şi ~ă conmnice adre

la ziarul "Dacia", Bulev. Regele 
Timisoara, sau la Preot Ionel Ru.. 

~jm, Br~lşteni. jud. Argeş. Aştea.ptă 
Goruia, jud. Caraş, unde este eu 

r i provizoriu. 
ORLOV TAŢlANA refugiatii dela 

Nati.onal din Odessa în com. 
jud. Timiş,Torontal Nr. 471, 
fratele său Nicolae Verbiţc,hi, 
licillCii Basara.biei din Soro~a, 
Taţiana fun:ţiomi.ră C. F, R., 
Verbiţohi Marioara invă.ţătoa. 

in Chişinău şi Malievschi. Serghei. 
TOM,\. l'IIOULAE refugIat din Iaşi, 
Mără.cineanu 13, in corn. Biled, jud, 
Torol1tal Nr. 166, eaută pe Ana 
Profira Buehendrea, Emilia Al

si Maria, Gheorghe. TOm&t 
di.n'Iaşi. 

OORAIN llARIA oU sora Neon.ila şi 
Claudiu şi Valeriu, refugiaţi din 

Berlinţi, jud. Hotin, în cOIfi. Dogne
jud. Caraş, caută pe subl. rez. Alexe 
, din Reg. 29 Inf. 

Preotului SERGIU GROAP.~· eyae'1ai 
eom. Res"teu·Ataehi, jud. Hotin. in 
Sasca.-Montană. jud. Cara.ş, se in· 

de situaţia. famillor Gh. Tă.ra
dr, S. Tăraţă, ing. Mihail Gube.l1!~U, 

. Groapă si tuv. Valentilla Teodora,. 

. ştie unde'sunt, să anunţe pe adresa 
mai sus. 
IOSIF CEUOTARENCt refugiat: cU 

. din spitalul Cor.sti.r1geni.Chişi. 
Jimbolia, jud.' Timb?<Torontal, 

familiile Cebotaren('Î Paul, 0'1)0< 
Vladimir, Borid Ale..~anclru, B~r-

Linaida. şi Căsianu E1ena.. 
PLACfNTA A. GlIEORGII din eom. 

• plasa Lip('ant, jud, Hotîn, sta' 
in corn. Berzovia, jud. Ca.Ta.Ş. !".aU· 

falTlilia Evghenia PIă.cint..\ şi Alescan" 
Plăcintă. 

Familia A.'"DREI N ASTOI din Siret
este rugată a.şi da adresa la 

pentru nepotullnr, eare ii caută. 

R t:FU GIAŢI 
lirteţî câştig~ ;!:ilnie rl~r l-·2QOO lei 
tu!npărând renumitul ap'!:t."t\t de rema
iat ciorapi cu mân1 marea .,VICTO. 
lL\", costul ustp 12.000 lei, Firma- vii 
lili'3.ţă ......"t· ~." 15, 

'11>.'_ Fil'lna .,VICTORIA" . 
-.v, Strada Emilteseu Dt, 
~.lleg, Cam. 104391D/942. 

...... ~A7A=S2 

Timi,oam, n. Str. S August Nr. 3. 

Caută legătu.ri comerciale 
şi combinaţii În branşele 

fierărie. vopselărie, articole· tehnice, ~ectro~chnloof metalurgi-ee, ehimicale, 
frânghil~ tc.xtilf'. fotografice, artie() 1" de vânătoare şi 8 J'Tllurări .. , {'te ••• 

ore de birou: a. In. 8-10. d. m. 15-11 2047 

;:::::::::::::::::::_:::_:--:.~:,~~~;: __ -------------------------------.. ~ -CEIA-TENI! 
As.i.guraţi-vă a.vutul, contra bombe lor incendiare ,eumpărând din timp 

"EXTINCT.ORUL AIROMAX" 
(aparat d~ alina in.::endii), aprobat de Comandam!'.'utul Ai>ă.rărli Pash'"e dela 

proprieta,r1 A. WEBER. Timişoara. L Str. Eugen de Sawya L 
Inreg. Of. Reg. Cam. nr. 5/119981/ 1944. 'IIelefon : 49-61 .3()42 

Sobe şi chemmeuri de teraeotă !tI :faianţă, articole de bucătă.J'k, de tot 
felul rezistente la foc, obiecte artistice, livrează promPt, cu preturi 

I1lOdest8 

LUCACI 
eer...misti ' 

TDIT:;:,OARA U. Str. ZUrich 18. Tel6fun: 21.84:. 
""'V " • 

~Iagawud Elitei 

·It-o-·,-.• -----.~ ?d~nt~ D~n: A __ ... ~ ___ I 
• d sw:a 

Timişoara L, Pa.la.tul Palae:e. " Tel. 53-73. R~g. Com. 5041942. 

invită. ctioofela sa. distinsă aMşi fare cum pără.turil.e, conform o1'llrh!!-.:d dt> ''1U'3, 
intre orele 8-13 şi 16-18, iar in zilele de Sii.mMt.i intre orel~ 8-14·, 

Cumpărând la acest ma~in aveţi ct\rlitlldin:ea celei mai bune calităţi şi a' 
oxclus!Yitătii în modele. 

P~lAIEM CIORAPJ IN 24 O~El 

1_ Y li 

1871 

Vase şi tacâmuri 
cele 
H 

mai 
E 

eftine la 
S S 

T!mlşoara IV 
Str. Brătianu 11. Lângă 

Cinema .. CORSQ" 
Telefon '«-56 
Of. Rea. Com. 

No. 451119S$35 2040 

măsuri de eva.cua.re, . 'iti 

In luna. de vacanţă ~levii &tl ilbertatGill. ..... 
fără a fi obliga.ţ,i - ai aet.ivese »e eoDt 
propITl m ateliere particulare, -' . 
, Şcoo.lele profesionale 'ţi de goepodă.rie .., 

vor conforma dispoziţiilor şt&bilite prin or .. ' 
dinul Nr. 67651/1944, (;U .aOăogirea .. 
doamnele pl'ofesoare-maest:re _ ~ 

~ 

ll3l"e nu activează zilnic in cadru1lJC~ ... 
vor pune la dispoz.jţia orgaui:r:a.ţillor eo. 
Sl'liultd de Patronaj din loealită.ţije unde .. 
a~a.. lJpl'e a aet1.'va. tn ea41'Ul ~~ttTa. .A.de. 
v.eJ.·lnţe1-e primite au TSlabilitate f'aţl da 
direcţiile şooa1e}~r 1Iespact:tft la lneepatul 
bml1ui şcolar viitor, dt e,i pelltru ~. 
earea salariului pe va.ea.n~ : I 

La ~ele oomereiale se aplid tlormele 
tixate prin ordinul Nr, 67369Jl944-

Elevii ~ elevele şc.oal~lO!' :menţionate mal 
sus, care lJe a.f1ă eu familiile lor In .. te, se . 
V01' Incadra In activitatea orgmimtă de 
&"ltorităţile l(ll('Ale Şi vor ajuta pe colegi{ 
'lor mai miei la pregătirea di.fer:jtelar .... ' 
mene (de admitere. ile f'OT'igenţă, efe,). ~ 

Aet·ivitatea premilitari eoatinul fi ht 
timV.n vacant.ei. 

Elevii ,i elM"el.e ap.q1"ţini.nd tuturor ş(!oe... 
lelor de învăţământ apli('.a.t cmnt obligaţi si. 
observe In tot timpul va(!an~ ti In toe.ht 
manjf~ă"'1e lor, nonneie unei eonduite 
strict ~olăreşt1. E\'enbalele aba.t~i dela 
aeeastă dispoziţie vor ,fi semnalat$ de mem.
brii corpului did8.<!tie a.utorită,!ilor şoolat'll 
sU'fl'erioa.re. . 

Şcoalele din regb.n.ne r.~Y~t'>1m.tfl vor M

muniea. Min:i.steruluj daei. ·t~alul· I'l!Speethi 
a avut de BUfel'it din Mw;a bomberdamea-o 
"beloi' aeriene şi dacă. s'au luat toate JD.ăn.. 
riIe reelamam de !mpr2jurări' pen~ pie,' 
trnrm bnnurilor aparţi nbd fCOalei. 

Direcţiile ,eoalelor vor eomuni~ nefnttro. 
ziat Mînfst.erohti orice 8Chimb.ări ar inte!'< 
wni in sitU'a.ţia. şeoale{ respective, ulterior 
primirei prezentului ordin 

Membrii enrpllhi dida~e - vot !na.inta 
Inspectoratelor regionale re&pective .....
prin direcţiunfle şcolare căxol'a &ţ'I8l'ţin __ 
'r&poarte luna.roe de activitate, tn vederea ot.t 
donanţării salariilor pe V8ca.nţ!. 

Ineepâ.nd dela 1 Maiu &. c., organele tW 
control ale Ministerului' vot' vizita ,ooale~ 
in conformitate eu planul ifurat de Ministel'. 
spre a eonstata la f~ţa loeUlui daeă se ree 

I pectă dispozIţi:I1e menţ1onatt'! mai 81l.I, ~ 
cet!nd totodată fehl cum s'au efeetu~t ln: 
eră.n1.& pentru." incheerea &1lului toola.! 
1943---44 ~ care eate &ltuap,. arhivei ~ • 
sc.ripte!or şeo&Ie;L .. i ",'~ J ., .......... -~ .......... ~.-.-.-... 
Scutit de timbru !n baS!!. arl, t 
legea 88911940 •. 

OOPII!l 

~ l"BDI PBOOUlW~ 
SuhAemnata văd. Ana. ~a, tefugiatJ 

din terltorul cedat Ungarlef.,. ,ceeaee d09e
dese cu. carne1r.u da retugiată. Nr. ~/a 
din 15 Ma.rti~ 194:1, el!ber&t de Prefeell1l"& 
J~ui Bihor. 1n pl'em'!.t dom.iciU&tă II 
comuna. Jebel jud. T.im.iş-Torontal. eu 0ft0a00I 

h: Vă rog eA potri'9lit legii N!'~ 88D. puN. I!l 
)lon, Of. Nr. 291S din 14 Dee. 1940 ti Nr, 
362, pb1. In MoD.. Oi. Nt. 92 din 17 Aptili« 
1941 a face toate investigaţiil.. D~re 
pentrureoonstituirea aelr.1lui men de ebi
torte fne.heiat ea soţul meu. Grozea Nieol .. 
tn comuna Bran jud, Bihor la 23 lan. 1939 
pl"eCUm ~i a actului de Ilaşf;ere Il fiu1r.U meu 
Ioan Grozea născut la. 17 Sept. 1940 tot In. 
eom. .:şra.te& jud. Bi:hor. având n<e.voie de 
8'CeSte i extracte la tntoemirea. dOMl'111ui "-

·.pensie, tntrucâ.t soţul meu a murit pe d.m •. 
tm1 de luptă. : : 
. Ca probe invoc pe rerugiaţiî Pa.nc Dutni· 

-tru şi Negl"uţi Vasile, stabiliţi şi ei în eom. 
:Tebel, CSl'i pot dovedi ule susţinute de 
mîne. 

Jebel la 2S FetiMarie .1944;. " .. 
, . -Cu stim.ă.: 

. _ .... ~.' ANÂ' GBOZE."-

Don.uIeiSaIe 5 :",<f ,a~~y ... ~!:" 

DOll:mulUi P1'lm·ProotttOl" aJ.-PtLI'dletn11d 
~~,' Trl'bunalultd nmt,.Tnt'M1~t 
mr- , Thnho .. r. 

In eonfonnit!lfe el! l('g~n. S89 pUbl. tn Mo
nito.rril Oficial Nr. 2915 di;t U ~c. 1940 fir. 
Nr. 365 pnbl. In Mon. Of. Nr. 92 din 17 

. Aprilie 1941, 3e pun,;. !n veod .. re tuturor 
celO!' care posedă act~lep~~ntei să III! de-
ţltml Ja gl'efa Tn1nm.a1ului Timu,,-Tol'Onta1 
h-:I '-n-..~_ '- , C!f..erew 
IrLIm--.t:Ut:lL~, . " -= . 
lnd:~U .203't".-'!' ~ 
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DIICa PUBUCITATE 
•• 

li ]6 cU\'ântu1 apa.M în fiecllre Ji. ~nunjuri 
se primcS4J la Admini.~traţia v;illnllui in Str. 

Mu.;,~ti Nr. 1, l:elefOIl N,o 11-28. 

.----_.------------------,----. 
Vânzărl N" Cumpărări 
De vâ.llZlU'e in eartierui vilelor vilă. cu e:aj 

3 apB.l't. 8,500.000, casă In centru cu 
etaj 6.500.000, vilă eU 6, camere 'fi cu 2 
intravilanuri 6.500.QOO, casă. in centru 4: 
a.part. 4.500,000 lei, casă in centru par. 
ticular 5 oam. 4.000,000 lei; casă în cen
tru 3x3 cameră 4.500.000, casă în centru 
2 apar.. 3,500.000, casă. cu 5 apart. şi 
prăvălie 1.500.000, casă cu 3 a.part. 
1.400,OOQ, In Pâ.rnea.\"a casă. cu loc. mare 
800,000, 1n Bujao casA ou 9 cam. grădi
nă eu 80 pomi fructifer! MO.ooo, - 10 
jug. pământ 2.~OO.OOO, 6 jug. pământ 
1.800,000, plmbt do Inchiriat 1~ jur. 
Oforim eul II. vinzBre dela 200.000 leI 
-până. 1& 10.000.000. Agantlll'a HAA.Sz, 
Str. Dr. 1. Petran. No. 3. 'l'elefon: 22-24-

-a.I-~ş~ini.'· 4e fi-rez, pangli~f' şi 'difsritelll~ 
ţo~r~ l~ Sc4amberger.A:-.:ad, Bul. Regel~ 
Filrdtnand Nr. 48 (MirM llegru). 

-Ag.on~m· ~fUgiat din Bas~a.bi~ ~pe ~~~Ii
mt tn vitiC'Jltură, verificaţie şi pomIcul
turi, caut post de adminlstretor de mO~I'I, 
MU vie, sau orice ocupa.ţie OOlle8P'.1tl'.i~ 
toare. Pre-tenţimrl modeste. Adrell& 1& 1!&0 

dacţia :darului. ' 

-n;\i/.~;;~e' 7 J.lgăr; ;i ju~ăta~ vi~. oas~ 
pre~, ~vp.iţă·1 ~a~j ,i 1000 bqc, plWi 
frucUferi. Tllt~l i\.500,OOO lei, ..\~aa. 
l.Jvia 'l'oth, Str, Gn. Popa Nr. 9. Al'ad. 

• "'*ilh: ,a_i •••• .$ 

o ignifugare CU 

tIU ti I FOC" 
sai y e a z ă i mobil u I care 
valorează milioane 

iA'N ."8 

J • 

IAgentura de lemne 

I "ARBORUL" 
1 RADU şi COMP, 

't ., Ar~~ Str, Teod()r qone1Jea NJ,'. a, 
.~ -, 

t'~'Toaiă'~~=-Q8IŞ 
fa~ abonament de ghiail la. fahriea 

"FLORA" 
Arat\ ~ul. ~ }I'&l'dioa.nd NT. S~. 

l'ELEFON 11-41 ai". las-
;.. ........... -................. _~ 
SfOPU 

"LA DOI ARDELEGI" 
)hga.zin de stic)ă.l'ie, geamuri, ioeadml'i de 
tabloill1 Şi articole de menaj,. cu preţuri 

, ertine. 

PR OPRIETA R: ŞTEFAX HA,U 
..I\RAD~ Pia"ta Avram Iancu N-r.1'I. 

~ ... -.... _.-:-..... -...... " .... ~ ... 
ATENŢIUNE" ~. DO.UINEWRl 

Viz,itaţi numa,i Salonjll ~e Co.smetîcJ 

IULIA HAJI)U 
A.ltAD, itr. 1\1. Emin~u NI'. 20..22 

Telefon: 21~81 

DACIA -
Cinema FORUM Arad 

Reprezentaţii la S, 5, 1, 1:1 fix. Telefon: 20·10 

In fiecare' zi la orele 3 matineu" Intrarea 
generală lei 60 

A Z·. 
,Alida Valli, '~'aria Denis, Fosco Giachetti 

in 

"VAl.TOIREI VIETII" 
i.N .,un_ =W1MDiB4'iMiiţQ!ld_ .'s ..... , 

• ee 

Coloniale şi fructe sudice 
en-gros 

loreg, fa Cam Comert. Nr, fi 69a5~ 1943 

Tel. 18-04 
-< 

-

• 

f 1.~------__ --____ ~ __ ----------------____________ ~------~ 

~ ,o. ,. 

Vinuri selecte din viile 

PALLAVIMCI 
fost Selensky aflaţi unmal la fIrma 

EDI4ur~D \VAGNER -- P"_ W _mmrrp=-r;;=r=_ ,..",.. NIf~ • 

dep,Qzit de beuturl cu ridicata 

Tot felul de beiJturi În mare asortiment 
ARAD, El·dul Regele FerdJnand NQ~ 57, 

Telefon 26-25 

Sâmbfltă. 6 Mall!l4! ., 

TELEGRAM 
EXTERNE 

ROMA, 4. (Radar.) - Se anunţă" 
prilejul ultimei et'upţii a Vezuviul\U 
fost distruse 11 sate şi acoperite 1 
krn. pătraţi cu lavă. Numărul moi 
fiind 321, iar paguba materială C 
luate la 2 miliarde lire. 
iii i iiiiiiiiH1 

• 
. - :AMABASADORUL ANGLIEI 
MADRI~ A PLECAT LA LONm rel 
Bucureşt~. S. P. P. transmite' n 
mueL H oare, ambasadorul MaT~i Bri I!'dll 
~a Madrid, a plecat eri spre Londrc. I J 

-it . 

-lNITIATORUL F AL'ANGEI 1 ~I'II 
CEZE AFRICANE A FOST EX!· ple 
TAT. Bucu'I'eşti. S. P. P. transmite: ~ 
tul de radio Arger a anunţat eri cd, CG4 ~ 
nelul Cri,tofini; iniţiatorut jaltll1"ci _ 
';1I,c1l plrh;"M " ioa' .~tc".n",. 

• • . ;ANKARA, 4. (Ep.) - D. Abd~ '.1\11 
rm~ SU1tallOV, a fost n\lmit conliW i' ,tg I 

rai sovietic la Ie~salim. ~ esw 111 !il 
~e~a~ din Cauca;z; având cetăţenia . 1. 
vletlca. D. Sultanov a activCl,t pân~ a, ţilt 
la legaţia sovietică din Cairo. El a .\ : 
rat reprezentanţilor presei că are in' , ~ 
ţia de a face ~ ,călătorle in .to.te ca~ 1111 
lele af3be. ' .'!la 

.,-'., ....... ~ ... ~ .~: ',f!. 
.' .. . ~"i:' '"(!j>, lIU 

ROMA., 4. (Rador)' Ziarul Vati 
O~Rltore Rumano, publi" u 
Dicat orlcial. in care autorită.ţlle :v 
nului, fae eUDoseut eu JI8g1'et ci D 
ni de automobil." e31e aduieS8 
pentru p.,pulaţia ROID61. a fost at 
de aviaţia. anglo.americ&nll., cu t.Ja1e 
mal multe &t.ea.guri ale Vaticanulll 
fost iIltms0 ~li vb:ibile dela mare ~ ii 
me doasup... ooloanei de ma.5-i1\i. . 

• 
Berna. 4 '(11l. PS. - Bombal'd J 

duborâte densupra teritoriului elveţ' 
'In noaptea de ~ Aprilie 1944, dtrpă c\l1B 
zulti dintr'un comuni~at oficial, 9IUl! 
naţionlllitate engleză. ATh.'-heta a sWo) 
că. prăbuşirea bombardierelor engleze It 
datoreşte loviturilor artileriei antiii
rien~ elveţiene . ...... ~ ... ~ ............... " 

Ştiri di,n Oraviţa 
şi judeţul Caraş 

OUNlJ""NIE. ~rl\ Mâr\oar~ 13l;ljW. fi' 
cj.lui Iu\\ ~(I.iifi dll\ Cal'~na~beş, şi'a, 
letb.r&.t ~Ul\uni~ religia,a~ă iu Cit 
ortedo.xii.,0l.\ d. Qheof~he Nţda.. dill 
viţa, student la Academia teologică, 
~ua q') ~a Aprilie a. e. ~ ~ş~ au {O{!ţ . 
Şi v d~ Nicola.e Jula~ f\.l.llc1i0,ţ1ar l~ l 

marIe, 
:r~CUmE D~ CADA VR{]. _ 

nierul Teodor Pătl11, d~ eom1.W3 " 
toare Seeul. ~ pescuit cadavrul lui 
~oohi~. !;lUl einaţulU. D. R.. YiIi :... ______________ ._-_ .... """'._ ... _ .... __ - ___ ...!. •. Reşlţa. Anunţân4 postul de JaBd 

-z ___ .. I1111! .. _____ I!11!!1 _______________ ~ s'~u ~iiout iIWesţigaţUle necesare, eal' 
p. '''AM aaa_ r 4 oons4tat că victima s'a ineeat iiiBd 

Fabrica de nbintă a obnlorniui :~~~~~~~~::::: 
~l'Mi!!1rl"rtti WSVilltrdB~Ii,*,.. er:- .". ;t ci comuna,. Ş'(lcol, tiind ~ngajat de prun 

. T'elefon: 2"'~53 
Av$od serviciul de transport 
reorganizat, furnizeaza la 
domiciliu În, orice cantitate 

ghiati artificială 
de prima calitate 

ao~\lneţ. Stro.Îa Qonstantin, din 
\Za,. • .Nouă. sa.,'i ţransporte PO.PUBlB• 
ga,.ra B~zi~, la Moţdov:l,-Veohe şi-' 
şţt qOi s~c~ I.\e port\ffiQ goi. invoe3n41 

tivul c3. nU <lispă.rut. :rentru fa{>U' 
fost trimis în judecată.. . 
~~lE.N1NŢARI. Mârva. Robert;,. 

R..e~iţ~t, {1. ~:menLinţat prin BUvin~ ~ 
t\).~re pe loc~it(lr~1 Nicolae Blldulan. 
aceeaşi comună, pentF-U ~J'e ~p~ eli 
nele poliţiei au dresat acte de. trulllt41 
j~decat4. . 
- --:-; Individul Ion norca., mun91tfl 
S(}~. U. D. R., din Reş.iţa, a: a.m~illW 

'~2~~.a~~~ •••••• '~laa •. ~~~~~ •••• u •••• ~i~~~~bn.~~~~ •.• I~;~Lg •• ~.U~A.j.l.R.Q_.~s~~O m~rtoo~f~~aMariaMo~~~ 

••.• U.i·SWA.~p~-~.PI-aT~1~~A~·B.B·L~··Uf-~wL-,~·~IG--~~E~-·n~~~·a-M--A-··t·~-.~r~·A·~·~-····A'··~"-·J·r_.=~~~~=~~ 
. _ ' ft"· ,.. R. . D nele p(lliţiClle~ti i-au {'r.es~ţ acte ~41 

mitere în jtlqe~ţă. 
~-"''''''''= -,. .. $" 

~;, P{~lU~~ ~avţ în ~faT~ de boli COJ;\t~iioasc i]i J$.t~l\\ 

FUI~T. Lo.cuitorul ~urgi8v Mir~ 
din Reşiţa, Str. LibertăţU Nr., 3~, , 
pus o p1ângere la {lomisar1illtu1 de ~ 
îmllotriva. ~ţi.ei a:i\le legi ţ"ne, ~~ 
J'i.sind căminul 0atlju.g~\\ iea t~ra\ I 

3pilaltil esta cl'ganiz'3.t d-upă cerintele moderne. de 45.00 l~. Â(>ţeltlo ~lfJ \\~r(\ştăn ~I\ 
ţ:l~ţalt:J posoci'i.: ~ţia cllirurgic.ală, sec~ de bWi :mienl2 şi c~iia ~ i·l~U.I,l~Ogi~ 

Autorizat de Onor~ Mmist. Sănltăp;i li • ' •• )1113 .DiIiii"GFG~~=::;;::'...,:iili_IIII:I_ ... t:Jill0;;Sr::.;i;z ____ =!/:i' ___ • trimise P:!.rchetului spre soluţionare. 

~----------.... _.J 



DAOIA 

D E , o A TE 5 I PEt~TRU Tor I 
... OORUL CATEDRALEI dă ră.spururu

IiI:Jrgice la bisc::ica din [osefin, Dumi-
1 Yaiu. orele 10. Memhrii ooZ'işti &unt 

la. recepţie Vineri, 5 Maiu crt. ore-

18.2()~ 

_IN ATENŢIA GAZF.TIlRILOR RE
Pentru a. găsi o modalitate de 

a gazetarilor refugiati din Bl1sa~ 
Bnco~'inn, Molrln\'a ş.i Trnnsnistria, 

se gii.~~ renartha~i 10 judetele: Arad, 
Se\'l"rin, III1Jledo:1.ffi şi' Timiş-To
~gionala Timi.;;<Y.\ra a l\lini<;ooro

NationalI' ii 1'O1l~. pe 
ml1'J, !\-şi Anullta ~d~l'I ~ nUlMle 

•• Pacllt" din l'imişoara, Bul. Re
Mihai 1., NI'. 4. 

.. )lULŢUlURI ~DUSE CELOR CE AU 
Comitetul mU.lidpa.! .de Patronaj 

rnulţumir:i oelor ca.re-au donat [Jen
.:antina. evaeuaţilor, care funcţiona b1 

Terminus": D -::01. Braia 1 l!:g 
~,".,.rmI~a'L'u R. 2% kg zahă.r, 3M gr salam, 3 

magiun, 100 gr ceai; plut. Hurloi Nic. 
ig făină, 1 kg zahăr, 20 ouă, 3 kg ceap~. 
! bulion Şi prăjituri; Achim Petru pol!· 
, 10 kg făină, 1 kg zahăr şi 8 ouă. 

_ AFIŞUL NAŢlON ALlJLUI. Afişul 

apărut al Teatrului Naţional din Cluj
anunţă. urmitorul program : 

6 Maiu ge jOacă "Domnişoara Na.s-
., eu distribuţia ultimelor reprezenta
Duminică 7 Maiu seara. se reia "Magda-

tI 

!hdilrminn, CU distribuţia dela premieri., 
9 Maiu este premiera anunţată a CQ

"Sunt tatA !", iar Joi 11 Maiu se 
& treia oară. "Magda.". 

LOCURI VACANTE PE.!-""'lTRU 
"~~a"f;"t.. ~l Au.;,sl:J.UAŞI. Direcţla. 

plasării şi Îndrumiirii muncii -
muncii - aduce la ou~ 

oelor interesaţi că are diSponi. 
imediat următoarele locuri de rouu' 

la intreprinderile din Bucureşti: Dut-
10, zidari 20, fierari 40, rotari 4, 

mecanici 60 muncitori 120, coa~ 
hizeri 11; lntrep.rinderile respeGf 

bune condiţii de salarizare. 
!lllII'j~W'~"'- să ocupe aceste posturi se VQr 

'ului publiD da plasare ;JiU 
Str. Calomfireseu 8, intl·c 
dimineaţa şi 16 jum.-191;2. 

- SUME PENTRU REFUGIAŢI, Bueu
S. P. P. transmite: 0".1 incepere dela 
Mai ee va proceda la distribuirea. aju

pentru refugiaţi ti evacua-ţi, din 
&duna.te prin subscripţie publică, 

- CVM SE POT VINDE A1\~IALE. 
EVAOfjAl'ILOH.. Prin decizia mi

~veI\U'llI agrit"Ulturii şi domeniilor fa 
că animalele proprietatea loeUl-

, din regiunile evacuate. pot fi vân~ 
fără. prez.entarea actelor de pro· 

eann:!et,ate_ bilete de vite şi a.cte de origine 
te, dacă acestea sunt pierdute. 

1SA""~lr= proprietăţii în aceste ea'&llri 
iRo\i.flml:l!~,-ii s~ se facă de către 2 pers'lane 

. coloană de refugiaţi, în faţa 
comunele rurale sau a rllDc-

"'-""'IHUI dc1ebst de primar în comunele 

- OONFERL'l\'1'A DE PL<\SA.. S:'Jb pre-
41ui primpretor E. Popovici s'a. 

ziua de 1 Mai, in localul primăriei, 
primarHor şi notar:ilor din plasă. 

. 'l!' ZlAnE f~NTRU B"NIŢl. Organiza~ 
Duul Ostaşu1"li, face un călduros Il~t 

toti cetăţ.enH, să doneze pentru ră
din spitalul "Notre Dame", ziare şi 

.illti'.·:i.f6 

• • , .. 
- MULl'UMDU DI. Dr. IOBJI. Duboşan, - DONAT" PENTRU ORUOEA ROŞlE 

primarul Mrmidpiului 'l'imişoara fi preţle- Vuki S~Ja.mOll SO lei, St::lllller Iuliu 200 l~i, 
dintele comitetull1i Ialuilieipai a. pal.fQJ;l.a,j Il. ilbre."f~ld SIlO Iii, SchiHal' l;'Jliu 100 lei, 
mulţumBŞte in D\1IIlo91e acestui comitet, U1- Bere .Maria 100 lei, Holotill An .. 4{)Q lei, 
turol' cetăţenilor elia ~ pentru re- Reup.i-uJ!.. felQ.. magh. 4.006 lei, VU'belm I-oaa 
zuJtatul oolectei ~ s!1 fwt peD~ rpftJ- 100 IIi, Cu\intorij de wtuD din Dol"'O'Vw.., 
giaţi şi eva.cuaţi. Softrm 1.546 lei, Reuniunea. TinerilQr Re· 

_ CULTIVATI CANEPA. PEJI.'TRU SE.. ~Ji-aţi ~ t.i li S. 1. R. T. B. 15.000 lei. 

MINŢE. Camera Agricoli elin judeţul Ti. _ D<l'\'EI_J: PROJi'F.SOARE REFU· 
miş-Torontal îndeamnă ~ toţi wltivatorii GIA'l'E sau din pl~()vineie, (Iare dun:s!: 
de cânepi .. jnseminţeze o purte p~ntru să ,reste~ munca de r.ăzboiu in Bncu< 
săInâ.nţă. Culturil~ q.e cânepă de sămânţ.a -reşti, ~ă ~ .dre."eze diJ'eeţiun~l şco!!lei 
se pot face In culturi pt'~prii fi. se pot prof~sionale de fete .. Prin~ipe;,a E;lsa· 
semăua prin eulturile de sfeclă. In cUlt)lri-, beta", din Bueure~ti, calea Fţah,wei NI'. 
le proprii necesită 25 kg la H.., iar in c'J.l- 70, Mlereuri şi Joi, intre orele 4-6 d. p. 
turi amesteqLb!l fj kgr. pentru informatii. .............................................................. 

In atentla patronilol' cu salariaţi 
In vederea aatisfacerii.)bligaţiunilor la sala.rii, in eare scop patronii vor prezenta 

ImprumutulApă.rării Naţionale din 1944, 111& odati cu atateie de .alaoi ~ următoa,rele: 
]Ylll patrooilor urmă:tQarelJ) obligaţiuni: A) O declara.ţie diA care si rezulte: 

Intrucât odată cu plata. impozitului pe sa~ a) daci pbligaţia. miRifIl~lă ~te suporta-
larii I*ntru luna Aprilie 1944, se va face ti da patrQIl; 
ş-i plata împrumutulr.1i după Glllarii ,i pentru b) daci patrt"lJ1ul a avansat În contul sa. 
ca ghişoole $. nu ti!il aglomerate in ultim~l. lanatului nmele minimale, 'lrmâJ1d ca re-
zile ale lunei Matn, iar puhlicul să fie silit ţinerea din sala)' să se iacă ulterior; 

fm:~~~u:;e i:l:~' s:r::~:.a:~ l:c~:~ c) dacă sumele au fost reţinute deja din 
bnă după cum urmeazi: a) Cir •. 1-. (Ce- dri&Ptprilt salariatului. 
tate şi Ale-hala) se va prezl'nta la viză intre JJ) Un ta~lou nominal de toţi s~1ariati-i, 
5-15 Maiu. b) Circ. TI-a (Fabrică) se \l'a eare .şij. cuprlnd~ următoarele coloane: 
~zenta intre 16-25 Ma-iu, c} Circ_ moR Numel, " prol.'lumele salariatubi. Sala,-
(Eligabetin) se ft prezenta intre 5--16 1'111 Ilet pe luna Martie. Salaml net pe hUla 
Iunie. d) Circ. lV-a (Ioeelin) le va prezen- Ma.iu minus ilJq)ozitul. Contribuţia nU..l!ma-
ta intre 11-25 Iunie. 11 obIigatol'le. Rata din Imptnmut ca:f' se 

n. - Odată eu plata impodtuhtÎ ~ SIl- varsă În IUrla Maiu. Sum.l fă,maai de ·tlrsat 
larii se va race şi plata tmpl'UInrltului după tn luna Iunie. 

........................... : ........ "' ... --.-.-.-.. ~.-.-..... -+ .... 
FAPTE DIVERSE 

Condamnări pentru speculă fi sabotaj in luna Aprilie 
Instanţa de sabotaj a tribunalului Il alcă.

tu·it tabloul ţondamnaţilor pentru speculă 
şi lJB,OOtaj ;judecaţi in CUI'lJ'Jl lunei Aprilie fi 
ale căror condamnări ;f.U t'ăroaa definitive: 

La '"' a,.n !nehlo;oare corecţtonall au fost 
condamnaţi pentru crima de sabotaj arml
torii: Radu Persida; taxatoare la fntreprin~ 
derBe r. E. T. din str. Furtuna 12, Dumitru 
Opl"escu din Craiova, ,lireeto!' de fabrică 
(fabrica. "Standard"), Ernstein Arthur, 
subdirector de Fabrică (ff'.brica. "StaJl-
dard"), din TimişOAra, sir. DrăglllC'j 2, ~ 
Grlgore Antonin, eom.ercjant din Ti mi· 
~ara, 

t. 8 lun, Inehfs.oare gl)l'f>CţioJlală. au ft$t 
eond&mnaţi: Ia.nat Ioan, gardiaR publie 1. 
poliţia din Orşova, qlasspl8D. El:ia1t~ 
din Giarmata, muncitoare, Kahn Elena c0-

mercianti, din Timişoara, ~tr. OltJ'llui 5 ti 
Gnmberger IO'an, constructor tehnic lie 
fabrică, din Timişoara, Bul. Carol 8, ambil 
evrei, iar Totaplă Vasile din Jintbolia, plu
gar, a fost condamnat la 1 lună btc'hispa.l1e. 

La UM lună la.găr: .A-mend <;iaapal', bru
tar, din cononUl& Biled, Cârilei Mnria din 
Timişoa.ra, Piaţa Traian 1, ~iebert Beria ~in 
comuna Bacic.herec~1 lUc, S,!>hmidt Giu'tm
da din eomUn& Becîoherecul Mic, GiulvGI-:
zan Pimiţa. din comuna Becichreclll 14k, 
KelCS$l Ernerie, eomerciapt, dip ţomun~ 
P.eriam şi Iliei Metodie, brutar, din Timi
şoara, str. Fl.iibl 1. 

Ia 6 luni int-e-ma-re in lagii.r: KO\'!c.s lu
liaDa din Ghiroda N(Y.l~, Popo.vici lillen/l, din 
comuna petromna, J31ajin~ ~Jl dhl- comu.
Ril Petroman, Jecula Domni!'& din Romuna 
~ueovăt. Moisuţi NicolM din Buziaş, Marin-

p!:r Elisabeta. din Timişoa.rJ,. str. Rotariu 
11 şi Gyen~e :)1al'i~ din Cia.eoYll. 

A. fost J,D1eIldatl urmitorli ioen1pa.ţi: 
Bqdea Ma.rgareta din Tim.iŞDil.",", _trada ~. 
O. Iosif d'-1 3.000 Iei, Mai Su:r.ana din 1rrei
dol'f el! 2,000 ~i, Friedm:an l1ur- ti J'ried.
mall IOlanda, eomerci~ ţi. din ple,ţa Ooro-
Dbl1 21, cu eA te 5.000 lei, Giul"ftmn Dtm:i~ 
din. Becicherecul Mic, Schmidt Gmruda, 
Siebert Berla din Becichetlecm ~ lJ'l. câte _ 
ş...ooo lei am-cmd.i, Amen4 G-atPsr din CQ~U
Jl& Biled la r;.QOO lei, Grigcq -htolliu la-
5,00{)- lei, I\olul fJe.n~ fi G~ I,oq .. 
e!t;ţ 3.000 l~i. 

Arestarea fostului contro1or fi,. 
I "nandar U AurelVrănellntti 

• L § , _ 

.... ural Vl"ăqanWI fost $1l~ finanmar 
a fOl$t reţinuţ 1& pa.l'Qbet:QJ lPiptaJo ,1 O.IJ1.ii 
~alli! pea~ ~ Q Nte nuovat 
~ lP8./. lPl:llte delicte PtI' _ cen:ewile qr
m~ s~ ]e ft4b~ __ JOflI4 ~act. 

Traqic~ moarte • unqf agenţ 
3 {~.. t _c._ E jl. 

fii,. Caransebe! 
fi2'.Qt .a'-.Mi j 1 ... #iP"'ii."Ş~~ 

hJ imprejurari ~saute, agoo.t~ 
pe poliţie P44 toP, dela. Poliţia elin 0,..
ransebe.~, şi,& găSit moartea, in~mndu~e 
j", ~~lul "Urg~ţor ,~leruga'!, aflâ.ndu.ae 
mort in dreptw U).oriî Meciugast. 

"'gentql QIi!! poliţie D&a IeD, .. foat un 
fq.JlllţiQna.-, lnl-~, lfp.el.ui.Mwse 4e simP4-
tia tlltUFar oolegilOl! ,i lasă în unul. sa e 
fe1pe~e şi patţp. !'Opti mici orflJ.~i. 

AVIZ 
Bă.n(~it(l mai jo~ Jtota-te., ('~ !tediul flJ 'finli~qarQ., r<!agă. OP-QT. ţlient,eli d, 

a JUli- nnt • că. inl'cpâ,n4 ~ ~Î 

cas$i~ria Igr va fi deşc~isj intre orele 8-11 '30 
""Albina.((, institut de credit şi de Banca. de Scont, s. a. 
. economii Baaca Timiţ;oarei şi S. p. A. cam. 

Mulţumesc pe această cale __ Banca Ardeleani s. a. r. BaRtla. Urbană, iii, a. 
hţturor acelora _ cari prin pre- I Banca. CQmeraiali Italiană şi Rr, Bă,ncils Bănăţene Unite s. a· 

mână s. a. Oreditul Naţianal Agria~l, a .• _ 
7pn14lor au luat parte la marcn Banca eie Credit Romb, s. &. Creditul Naţional lQrlustrial,. 8. a. 
durere ce am incercat,o odată tU Banca Gooerală de Credit, S, a, InstitutUl da Credit R9mân. s. &. 

1 
Banca General~ de Elconomi! .i:r Prima Cassă de Păstrare. din Timi • 

•
• Pi.~lId.e.rea ... iu.b.i.tU.i.Uai.m .. eu ... 5a.-ţ.......... .;: ____ S __ kb_i_U_ş_i_B_r_a_ş_o_v ______ ~--__ ---------'-oa-~-a----____ ~~ .... ~'~~ .. RW-2055 FLOR BREVIM.A1~ Banoa R&ll'lÎ-neasd, •. a· ~taUa liJaua.ri ltamâ.nj, li. a. 

!660 
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• • 
- A DECEDAT MAM .. \ l,tlI VI(TOR 

VLAD DEI •. 'MARINA. Ne vine ttirea 
că mama lui Victor Vlad Delama.rina, .. in
cetat din viaţă la val'sta de 93, tn com"lllA 
~tău. Dumne1'~ s'o odftmeasci !n pace, 

- EVACUA'fII sosiţi la Timişoara, pot 
lua ma,slj. la. popota refugiaţilor de pe lângă 
popota gamiz.o.anei TmlJşoa.ra, care fnne
ţionea7.ă III Cercul Militar, Piaţa. Ubertăţii. 
l!Ia.sa. care ae serveşte este foarte bogată şi 
cu un preţ rea.ls, 

- CE SE JOACA LA OPERA. Vineri 5 
Maiu Ope~ Română din Cluj-Timi.şo~ra 
repreljntă. "Luda de Lammerm.oor" cu o 
strălucită distrilnţie: Dra Ana Rom-Vasi
li~, dnil Ursuleseu, Nicolau, Almăşa.nu, A
vn~eanu, Mazilu fi dna AlbişI. Sâmbătă., f 
MalU in matineu la ora 11.30 Cavaleri~ 
R st' •• , " u. lca-na C".1 dna Basica 1i "Paglia.oci" Cl] 

~ii Z~amlrovschi şi Gogu Simionescu. Du. 
n;m:ea 7 ~ Maiu in matineu la ora. 14,30 SI;! 

ca.nta "Vadu'Va. Veselă" C1l ultima distribu
ţie. Luni, 8 Mai-l se va reprezenta "Boema" 
eu .. dtl~le Ana Ro~-VaaiijU şi Simoneiti şi 
0011 Dl~uoenco, UJeleu etc. Mi('rculi 10 Mdiu 
e premlera &l1unţată "La Seceriş" şi spec
tacolul de balet, 

-I$QNIFICArll .\OORDArn LA PI.A. 
T ~ .DE 5% PuP A DEBITUL EXIGmU •. 
~IDlste.rul ~anţelQr reaminteş-te mai aler; 
mtrepr mderllor că In sensul oiisnoziţiUllflor 
procedurei ~fisaale, !le. acordă o' bonificaţie 
de, 5 la sută după debltul aigt'bil fn primr.r! 
~estI1l, daci plata se face până la 15 
~"ţ" ,. 

'!""'":'" UNIPORMJZAREA OONT"4BILIl'Ă_ 
'fI1 L.4. fAŞtJNlLE COMUNALE ŞI ()(}.. 
MlJlfE~ Prin ~ Nr. Si13/944 Ca • 
mera de AgrlcultQ:ră din Timişoara 'a d-i&-
~ tnt~ror primiiriilCJr ti asoc. de ~ăş-m8.t 
~ito~~ea reg:.strelor de contabilitate 
ŞI ~ l~prunate1or conlonn CU dispoziţinnf. 
~ lestl bt V'Îgoare, 

- INSPECŢIA MOBIlJZA'fILOB 
pJ;NŢltu LUO~U l.N AGRlCULTUlU,. 
Dl. dr. Ion Vartin, direotorul Camerei de 
Agriculturi Timişoara fi dL ing. agr 
Bulsan, au viziLJt in ziua de 3 Maiu crt. 
e.om~a Urseni. A~ f 08t inspectaţi mopis 
lizaţu pentra. lueru în agrieu1tură, bunii 
gOlfPOd$-d şi. păşunea comunali. 

- BAILE TIP PENTRU roMBATE. 
R~ RAEI LA Oţ In zilele aeeste& Ca.~ 
mera- de Agriculturi Q trimite fie<:ă
rei comun. planul !nsoţit de deviz şi 
caetul de arcini pen~ b~e tip spre 
eo:mb" tere. râei 1, pi. 

- REGLEMENTAREA MODULUl 
DE OONS'l'ITUI&E A UNOl-t OOMPLE,. 
TE SP~ DE JUDEOATA.. Pe 
timpul stării ~e război, primul preşedin.-: 
~ S8Jl. preşedintela Curţii de apel, Va PUL 
teq. forma eompleta1e speciale Ele judeca. 
ti prevăzute de legea nr. 80 din 81 Ia.
nuarie 19'2 ti 4e legea pentru contro
lul averilor din 18 Oct. 1982, în caz de 
Upaă sau de Impiedicare legală a mem
b.r~IQI' ţiţulati sau supleanţi, cu alţi con
sl4en ., fac parte sau funcţionează ca 
delegaţi pe lângă acea Curte de apel, 
prin tr~gere la sorţi dintre consilierii 
preenţi la serviciu. 
~_ ... _._ .. _ .. _.-.~ . ..: ....... 
~ PlJBLKlATIE PENTRU EVREI 

T()t bărbllţii avui, poseşori de carnete de 
scutire ti de P-8I'Cita.-rea profesiei pe primul 
~mestl11 al anului 1944, sunt somaţi să se 
prezinte la. Oficiul J::ul~ţean Timiş-Torontal 
dia Timişoara II. Spl. KUllZ NI' 2 pentru 
aohital'ea ultimei ra.te a. ~ei d~ p;escp.im. 
bare ia zilele şi ordinea următoare: 

Oei cu literile A, B, e~ D, în ziu~ de 8 Mal 
Oei 9u literile E, F, ia ziua de 9 Mai, 
Cei "u litrie fi, H, în ziua de 11 Mai. 
Cei C'l litBl'iH! K, In ziua d,e 12 Mai. 
Cei CU li'&re!e I, ~, M !n ::iUIl, de ti Mai~ 
Cei cu Iiterile ~, 9. 9, P1 }ţ, in :tiu a de 

15 Mai. 
C~i c~ Jiteril~ ~, S, ~ţ, &Z, in ~,~a dt. 

16 Ma~. 
Cei cu literil:, T, U, W. ~, in fti4~ da l, 7 

Mai. 
C(>~ltr-dla f,"raiIQ}' 4iJt. Romiinu. 

~l- QlH'ilJl "1&dejeaq ·'l'i.~ToroD.ta1 
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SUCCeSU! aviatiei române in luptele din Rasarit tul dela răsărit. Purtătorul de CU" 

~erman a declarat ca propaganda ŞI" 
~aţia angl,.,-amcricana a cautat sa d~ 
noreze armata l'Omâna, care a dat r~c 
puns cu lapte de arme stralucitoare.' 
<lceste incercari dt defC\Îmare. Arrn.:. 
română care deja cu prilejul inainta', 
lor in Uniunea ~oVietică a dat dQ".:, 
calitaţilOr supenoare, acuma mtreceo~ I 

ce soldat chIar in ce priveşte vitella, . 
erOismul c"lnd îşi apără ţara proprie. C: 
lllunicatelc oticiale germane :;;1 l"UUi~ 
au înregistrat de nenumarate ori fa': 
excelente de arme, iar după citarea ~~ .. 
tejiei regimentului 11 Roşiori in corc~ 
meatul oficial de azi comandament 
suprem german certifică aceleaşi ca,; 
tăţi superioare a tuturor unităţilor '" 
mâne, cari au respins pe ambele mall:: : 
"de Siretului un atac de amploare m.:; 
al inamicului. Elanul trupelor româ~ 
a oprit valurile sovietice, iar ~ lân~' 
vitejia ostaşului român se recunoaşte', 
Berlin şi contributia de mare valoarf:; 
aviatorilor români. Nu numai sovietk, 
dar şi aviaţia anglo-americana a pliit 
cu valuri de sânge atacurile încert;:" 
contra teritoriului românesc. Astfel1~;.· 
te insinuările inamicului, cu care caus 
sţ. atingă onoarea armatei române, , 
pl'ăbuşE'sC dela ~ine şi găsesc cea maib;. 
n.l replică În faptele de arme. 

.In .. epetate rânduri de;"'·ullr·S Boslor~]lui au cazut bombe iaeendiare 
.Ataeul so'\'ietic dela. Jliai. LUJllt.Ale din .. e~iuD~a 'lArgul ."romos 

"",,'''utnnul blindat·· DOB. arma Hntitanc 2;!ermană 

BERLIN, 4. (Radar.) - DNB trans
mite: Despre tuptde de pe Jrontul din 
Răsărit se comumcă, că m .. ateLe atac în
.;crcat ieri de sovietici pe Sil·etuJ mijlo
ciu şi ~a Nord de TarguL-Frumos, a jos' 
upnt încă î1~aintea Limilor princlpaLe dt: 
apărare. Poziţiile romana-germane au 
fost aici eşalonate în adanc~me a:itiel că 
.rupele atacatoare ajungund la poziţiile 
';e zăvor, au dat lupte pas cu pas şi corp 
La corp, fiind mereu oprite de cont1'a
tltacuri brusce. O contn.âovitură deose
,)it de puternică dată de blindatele ger
nume, ca operaţmm de flanc, a pnns 
mai multe regtmente inanuce, în deşte, 
..:ari au fost mmwite ponă la ultimul om. 
La Vest de Siret, La Nord-Vest dePaş
":uHi, acţiunea unităţitor de şocromano
"umane a reuşit sei restabilească pozi
fâl.e iniţiate. 

Comentatorul militar din Bedin sub, 
Liniază că trupele romane au Luptat cu o 
1;'eeJte exempLară. (;onş~tenţi (Le CruZl' 
.uu:: nevmcnt:ştl aLe DmşeV<c:twr. can ut< 
I,;fu.~a lHCl Je1nel, nlC~ COtJH, Su.u oatrwu, 
au. ,upLat cu un aat:vun ... ~lsprq c.i.t: 
tjl()a1'~t: li' !tu 'reaL~<::a~ aUe'vara.e J ""tJLe ac 
~::ro~s·tn. uouei ]orntaftutu 7'ont(il1':y~t, t:u 
tUHun anttcu.r, a'lJ, re'<;lstat uW<;'u1'Hof 
massate a doua dlVlzti inamtce covarşttor 
superioare ca t1.Wndl· şt bogat înZCsLrate 
cu matenaL Umtăţtte TOm!Lf~e au dlstnJ.,s 
o seTie de tancun una.>,e tip ',1' :34 ~~i Voro
şuov, ~ar in Luptele CO"fp ~a corp, au oprit 
inailltarea mamtcă. Pruna zi eL oJenswel 
sovietice s'a soLdat cu pierderi JoarLe 
sângeroQ.$e pentru inamic. Aviaţia ro
mano-germana a Jost joarte activă, 

Ludnd parte cu mai mu.lte sute de avioa
de ne Lu.ptă precum şi de vanători. La 
TarnopoL atacuL aviaţiet germane a fost 
deosebit de greu, 7 avioane inamice au 
jost distruse pe pământ iar in urmă bom
bardamentului au fost observate explozii 
şi incendii intense, Două poduri peste 
Nistru~ au fost distruse iar coLoanele de 
vehicu~e inamice atacate cu succes. Un 
atac greu s'a îndreptat contra gării Ti
raspol, care a fost dat de 150 avioane de 
Luptă. InstalatiiLe gării şi a căilor jerate 
pe o întindere mare au jost complect 
distruse. 

i)e.~pre celealte sectoare de luptă pe 
frontul din răsărit se anunţă numai ac
ţiuni cu caracteT Zocal. In regiunea Se
vastopol inamicul continuă să aibă pier
deri însemnate de material şi oameni 
fâră niciun rezuLtat pentru el. La pozi
ţWe înaintate dinaintea CarpaţHoT şi pe 
l"~trul superior, toate atacunle date de 
inamic cu forţe reduse, a'u. fost respinse. 
La Nord de Colomea, o escadrită germa
nă de Luptă a nimicit concentrarea care
lOT de asalt inamice. 

De pe frontul din Italia, se comunică, 
că debarcarea trupeLor de invazie, pe 
coa.sta Tireniană, a continuat ~ ieri în
zestrarea trupelor cu material de raz
boiu, fiind deosebit de ampLă. In pregă
tirea atacului, armata 5 a deschis ieri un 
foc foarte vehement de artilerie fi de 
aruncătoare de. grenade. Artileria geT
mană cu tragere lungă a rwpuns cu suc
ces am.uţind mai multe baterii inamice, 
provocând şi explozii la materialul 
tran.~ortat pe front. La coasta AdTia
ticei incercărHe de recunoaştere şi de şoc 
aLe inamicului, au fost respinse cu pier
deri foarte grele. La Nord de Nettuno, 
un batalion inamic a fost ni.II .. ~ci.t cu pri
Lejul unei încercări de înaintare, iar ar
tileria germană ţine sub foc, cu proectHe 
de calibru mare, depozitele de materiaZ 
şi muniţii ale inamicului. 

BUCUREŞTI, 4. Uado,' t r~n~mHe: (:OMANDAMI'~NTUL DI'~ C.'\l)El't:. 
~UJ AL An~H.'l'tJl, (:01'tt'NICA eu DA'rA DE 3 MAW: L.-\ CAPl:L IH~ 
poo Sj~\lAST~JPOL, IN BASAR .. \BJA ~l IJA NORD nE IAi-:îI, NIMIC I~I. 
PORTANT DI<; SI<~MNAI.AT. IN SEerORUI~ l'AIWTJL I"Rl;~IOS, RVtH o 

NOASA. BATALIA INC"~P{Jl'.\ tun cu J\1.\lm VJ-.::HE)U';N·IA (}{)NTl::'ll:A, 
TRlll'gLE N()ASl'l~E REZlSTANIl SI R]<~USI:SD 8A I~J<~"'PINGĂ INA1\U 
CUI. cu CON'f"RAATACURI VIf"UR{)ASJ1~.· INAMIClJl. A SIW}';RIT PIER· 
DF~11I FOARl'''~ HR1'~I,E, HiO TASCVRI AU FOST mSTRFSE. DIN CARI 
6i) OF. A VIA'!'IA ROMANA, IAR ALTI'~ RO TANCUI~I, AU FOST GRA \' 
A VARIATE. LIT1'}f;LE SllNT INCA IN CURS. 

Lupt~le din reflÎu.eu oraşUlui Târgul Frumos 
BERLIN, 4. (Rador). DNB trnnsmite: fost respins prima zi eeea(~ reese mai 

Despre luptele de pe frontul de Răsărit. se ales din împrejurarea ci din cele 350 
t:omunit',i, că atacul suvietic semnalat iu tun('url aruneate in luptă, au fost distru. 
l'onllll1ieatul oficial de azi a format un se azi 161, Nid pregăti rea putern;l'ă a 
t:enLt'u de gravitate în regiunea Târgul artileriei sovietil'e nu a avut ni{'i un J'e~ 
Fl'um"s, preeum şi la ambele părţi ale zuitat deoareee bateriile rnmâno-germa' 
Slrctului. Cu toate că fIlamit'ui a purnit ne nU reacţiunat foarte vehement, iar 
la ataI' cU masse mad, arumând, la ada· tancurile gel'mane Tigru, au distrus Un· 
opstul unei ceţe artifidale. şi blindate în preună ('u avioanele spe{~iale pentru ('om. 
luptă. iar aviaţia sovietil'ă a eşit şi ea baterea blindatelor ofensivn inl\mkă la 
din re7.ervă. eomandamcnLlIl supl'rior înr.eputul ei. Cu t"ate rezultatele exe[, 
g('rmrp' ·1\1 se lasă ilmăgit r1eO}ireN' .-lin lente 11 primei zile e"te fnnrte vHnsimil. 
recun",J~terÎle tăeute. s'a putut c,'natata .. fi. inamienl va Mntinua in('er('3l"ih~ sall' 
fă inHmi~ul cauti "ă I'ormez(' la Siret,,' "fl'nsive. De pe peld:Jlte fronturi nu s:e 
mijlociu un eentrH de greut:otte de o im- Rt'mn~lează evenimentE' imporbmte. La 
pnrtanţă strlttegi('ă mare. A it·j sovietf'lr. ;::wlF.s.t!lp Sevastoon} inamil'tl1 fi ataent 
au primit intă,iri i'onsidl'rabiJe. asUpl rlin nou roll f'lrtp slabe. DpaSl'mf'nea si 
"ă llÎn nretriltlrile rii "lIte se pot eon(,h L r l'ontul Carpatilnr la Nnrd-Vest de rnhl~ 
de intenţi Pe adpvă rn"tC n1€, l·oma:1"'dH' ~'ov~(', m'dE' at;1 rm·ilf> 11'<1 mipc au f (lst 
mentuJnj militar inamÎl'. Atal'ul dat !I "<lt" rll t.ii.ria unUi batalion. 

Deasupra Bosforului in repetate rânduri au căzut bombe incendiare 
ISTA..'WIUI~. 4. (R~ldor). A."ânll in ve· 

dere ei În r~~illnea nHsforull1i au dlzut 
În I·el)(~tate rfmilurj bs)ml-e imendia.re 
l~xplHzibHf', prcpum ~i apariţia repcla1ă 
a avioanelor străine de.asullrl\ tel'itoriu. 

Anglo~arnericanii continuă raidul 
PARIS, 4. (Rador,) - DNB trans

mite: AViaţia ar.gw-amcricana coutinua 
l'aidurile de tervare contra nordulUI 
~"'ranţei. len ora~ul ValenclCuc, m nor
dul l'ranţei şi mal mUlte localitaţi in 
.iurUl orw;>ului au sUledt un alaI.' fuarte 
greu. Pânâ acum au tost SCO:;>1 5U morţI 
.~l mulţi n'i..niţi de sub dărâmături. 

Guvernul Franţei a luat ieri într'un 
manifest atitudine oficială contra atacu
rilor de tero;,tre anglo-americane. In 

. lui ture, a inspirat autorită.ţilor tt1ff~e ho. 
1ăd'.fe& de a Ol·tlona !'.amuflajul in timl)U] 
uo~tii, iar În aee1a..,i timp pupulaţia H 

I primi!. r~in pl"e:ii şi pri~ manifeste, in· 
StrU(·ţWOl de Ilparal'e pasIvă. 

De teroare asupra Frantei de Nord 
această se subliniaztl că aviaţia anglo
ctmericaml a :;tnÎmclt cu absen\a in anul 
1940 cimd l"ranţa mca a luat parte în 
raZboi şi s'a aparat. Azi când r'ranţa nu
mai este in stare să se apere, aviaţia 
lu::itulul alwt seamănă moarte şi dlstru-
6erea eroncmieă a ţării. Uacă ascultăm 
comentarii cinice din Londra in lega
tură cu iil'e.ste bombllrtlamente, atund 
putem să ne închipuim cal'e va fi atitu-

dinea lor dacă debarcă în Franţa. 

" 
blindat" noua armă antitanc germană 

Bl;IUAN, 4: (E. P.). - Pentru Întâia l'&Z<1I1"1; spre ţinta lui, prin isbirea asul)ru 
oară se dau din sursa germani tlate alSU> oţcluiui desvolta, O enormA clu',rgle ~i 
Pl''' nouei arme antitanc, cunoscută ridit-.1l'e tie tempel'atl.uă în a.,a 1'el lnt'at 
ltrintre soldaţi sub numele de .,pumnul tancul lovit este imedhtt strivit. ~xplozja 
lJlindat". Dintr'un arti{~Hl al reporteru. arc efect distrugiti)l· în interiorul tan .. 
lni de ră:r,boî Augus'tglll1e rezultA {'i t:ului, care este incendiat. Nimeni JIU poa-
l\C'.eastă armă. se foloseşte dela distanţe le S('ă(IR dela această Închisoare în flăcări. 
[oarte mici ma,j ales din adăposturi (.~ Analog este et'e(4ul .,teroarei blindate· 

Oraşu' . In)plal a fost păti~n 
de trupele brUaa'ce 

BUCUREŞTI, 4. S. P. P. transmit< 
O telegrama din Tokio anunţă, ei tril{': 
~e britanice au păl·ăsit oraşul lmpfalf ' 
au întăl'it poziţii in afară ora:;;ului. 
La 1 Mal ~.v.etieU .a iaeel 
eat o mare presiune pe ., 

lurile Siretului ' 
BtiCURI<.;şn, 4. S. P. P. transmiţi 

in ziua de 1 !Iaill. armata sovietică am 
cer('at o puternii'ă presiw16 pe eele doi 
maluri ale Siretului. 

Trupele româno-gennane au opus i» 
mleului n r·ezi!denţă. foarte dârr.ă. 

InN·.pând de eri pr~iunt'.a sovietid I 
slă.bit fi.ri). să fi ajuns la vreun rezulla! . 

)·rupele japoneze tu.intelzl 
spre interiorul ebl_el 

TOKIO, 4. (Rador.) - DNB : Carti~ 
rul general japonez comunică că tru~~i 
japoneze înaintează după trecerea fiţ 
viului Galben şi noul fluviu Galbet 
spre interiorul Chinei, fiind întâmpinail 
numai de o rezistenţă slabă a trupel'l 
chineze. 

Un "' •• grec !îculun •• t de 
aviealle britanice 

ATHENA, 4. (Radar.) - DN: 
TRANSMITE: UN VAS CU pANl., 
GREC A FOST SCUFUNDAT CU Bm!· 
BE, DE AVIOANE BRITANICE. IA; 
ECHIPAGIUL AFLĂTOR IN BĂRe 
DE SALVARE, A FOST LUAT SL~ 
FOCUL MITRALlERELOR. 
.~.~ ........ ~ 
.. (HIMBARI IN MUU5rERUJ. ECOMOMl păduri sau (1lSe unde tancul este stâlJ,ie. lor". In scurt tjmp după ce proee'tiJul a 

MAr,ONAlE 
BUCUREŞTI, 4. - S. P. P. tra . 

tl~: Numirea dlor Da'\id Preda, PoJIliII 
in viteJ"ie şi eroism liu Voi(~uleţ şi Ctin Briescu în cali,ta 

nit în fo)o.<;irPa armelor sale proprii. 8tl·ăpuns blinlia,jul tanl'ului ace.. .. t.a nu 
Pumnul blindat, al răroi proec!il sboa.ră mai (>ste decât o grămadă d~ fier Dloale, 

Soldatul român intrece orice alt soldat 
de consHieri ministeriali temporal! , 

Bucureşti, 4. (Rador). - Postul de 1'a- L adresa trupelor române. cari stau în lang:ă ~Iinist.erul Ec-.onomiel Naţionale 
dio Berlin a transmis aseară un elogiu lupte inverşun .. te cu inamicul pe fron- încetat pe data de 30 Aprilie. ................. ...-----... --_ ...... _---_ ... _ ............... .-..-.... _--
Atacurile sovieticilor dela 

BERUN, 4. - Dela Cartierul general 
al Fiihrerului, înaltul cOJIUU1dament al 
forţelor annate eomllnieă: 

In faţa Se"astop(,IUlui ';ii pe Nistrul 
inferior afat,l1rile locale ale bo)~evi(·ilor 
au fost zădărnicite. 

La este de Siret inamicul a continuat 
atacurile lui cu forţt" puternice. Tuat~ 
ill(~ercările boh;;evit'ilor de" străpunge 
poziţiile noastre au lost şi eri zădarnici· 

ma1lllee. . 

Sevastopol " 
ŞI Nlstrul inferior fost au 

aviaţiei germ~ ... ne şi a'omâne au pricinuit riană. ' 
snvie,tieilor ata~atod grele piel·fh·ri. Prin I La capul de pod Nettunonn atal· ~~ 
nt.lu,urÎ rf'pt'>ta te pIc IIU nimi(·jt alte 31 pregătit I'n un put.emic foc tie a.r~ 
ta lW uri inamite, deasemeawa au fost dis. Şi ar\JJllătoare de grenade a fost 
tnlse numet'oase tunuri si UD mare nu, nitit. 
măr de vehicole de 81lrov{zionaro. Puter- SubmaJ'!ne gennnne au '1tacat la ttl" 
nl('e pscadre de luptă germane au uta.cat Nordllhti un convoj puternic .e9COrtat I 
noaptea. fre('l1tit llbicttj"e de <>omtlllit·a. distrllgătoare Şi va~ port u,vioane ea" 
ţie şi dt~ trupe ale innmitulni din l"t:'giu. tiuaţi:l Anglia. }:Ie au scufundat S disitl 
ale-a dela nOru "t'St de b!;i. ~ t . d· . · .. i au torpiJtl! 

I 
ECll.sdrila de aviaţie .le sub comanda ga oare Şl vase In COIWQt"T' JMII 

10000tenent ('olont'tnlui Baumann !lin \"a..~e ('tI o deplasare di) 30.000 tone: fdiII 
ffl>('IHlri'ş el.. vânătollTf> \,{111 M()Il'h~rss din aCI'ste vase s'au scufundat ~DI ti. 
It raportat cea de Il gOGt).a ",idorie ae. Seufundarea restului ,te va..-:e ~t-e ~Igu 

---Societatea Naţională de Edi':-ură şi Arte Grafice ,.Dacia Traiană" '1' m;~:nll'!1 L Rul 1;, :.:~Ie Mihai 1, l\'r 4. inmatr sub Nr. !)2/14~·S'lP1:~ :A Reg, Of. Comerţul'li ~inl~ 
hreb!' ~ redAl'ţie responsabil: DO RIAN GROZDA.:S'. Tipărit.ă, la t Mall 

I 
to după lupte grele şi prin l."Ontraa.taeal"i 
!10t,ă,r:t'te. Au fost nimi(lite ai<>j 64 tancuri 

);'oml .... ţiuni de luptă ~i .le băfălie oIle 

---------------......--.J 
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