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între' . ex-regele ,Petru

şi

Tito

me, lupta contra Evreilor şi exploatato-rilor, deoarece altfel pierderea luptei înseamnă lipsă, foamete şi mizerie.

isia guvernul.' bDlgar~ B.m~.rdarea Bel~radDlui de cătl'e aVjatorli
la.1 - V.de se va face j_ . . . zia - PIlPrderea războiului toseama.
mizerie - Mobilizarea poporului britanic au. mat p .. ate Il sperlt,. S".I Inllat

,i

AlllSTERDA1\I. 22 (Rador). - Regele Petre allugoslavlej a primjt dupi
cum anunţă postul de radio CairO' demisia guvernului Purici şi a însărcinat pe d.
Ivan Sulmeiej. eu formarea Doului guverD, Dl. Mih&loviel DU face parte din noul
eabinet.
.
In a.cetllŞ timp cer.cunle eom~te cred că. guvernul iugoslav in exil va fi
defapt condus de un triumvirat constând din linii Simo\icl. Subaclel şi Ţanear.
ComentAnd aceste evenimente cercurjle competente iugoslave din Belgrad ~01l.
stată, că. Anglia trlulam pe de o parte cauza Iugoslaviei. iar ex.rt>tgele Petru
fMe în a.eelaş timp jocul Moscovei şi cauti o apropiere de Tito. Această. inţelege.
re intre ex·rege şi Tito are să. formeze insi numai Un intel'1lle'LZo urmind ea
l'eprMoo.mnţii MoSt'oveÎ să. preia l'ondueerea treburilor 8tatuhu iugoslav intr.
cât evenimentele militare nu vor hotirî altfel.
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STOCKHOLM, 22. (Ep.) Dreptul
de a hotări ea însăşi asupra poei externe, a. jost tema discursului
. lung pe care L-a ţinut

22. E. P. -

Printr'un decr.et-

lep s'au anuJat privilegiile Şi titlurile ~
iate in 1932 pentru miniştrii de ftta.t, ca tit-luJ de excelenţă şi, libera. eircldJ.!ie pe cal~...
fel'stă. Suprimarea acestor miniştrii de
stat se motivează prîn aceia. eA după disolv,a1'e5 senatului şi ('.ame~ COOJ1KlI'D.th-e şi
posturile de min~tJi de stat, având Jl':gătu~

primul mirlamson. Sâmbătă, în faţa conră strâ-no;.i cu forma monarbit'ă. !,i-a pierpartidului 8ociaL~democrat. Indut bara.
a~tele el a spus, că nimic nu S'CI în·
L",",II.'''ir'~' ceeace ar putea să fa.că SuediCl
abată dela linia. sa de neutralitate.
,OUl orgselzatta CDmltaistl va hll
nu trebuie să~i fie ruşine că nu
flintl 1. Statele U.ite
parte la război. Ideatul ei fi fost totBUCUREŞTI. S. P. P. transmite: Sel"
sa ducă o politică strictă de neu- , BERLIN. 22 (Rador). - DNB: Se em'8. La Berlin se declară ei aceste eft,.
~ciul britanic de informaţie anunţă
Dar care stat poate să aJirme anunţi din Sofia, di. guvernul Bojiloff, nbnente din Bul~aria. Stmt ., chestie in·
diJl New-York, că partidul comunist din
a du.s o politică strictă de ne'l.l.trali- tl demisionat ~i l'e~enta a primit a~e.... tă. temă, cari nu ating politica externă. al
în acest război. D. Hamson a 1'e- demisie. Remanierea guvernului este in Bulgariei deloc.
Statele Unite, care există de 25 ani, a
în legătură cu aceasta politica
hotărît Sămbătă să se dizolve ca partid
dinainte de intrarea ei in
politic. O nouă organizaţie comunistă va
La bembardar..a Bpl.radulol au pa1'tlelpat
Suedia n'a admis niciodată,
fi constituiată, dar nu pe bază de partide.
şi aviatori JoooslaTi trimişi de Tito
abaterile ei dela stricta neutralitate
BELGRAD, 2'Z (Rador). D:.\'B: bardiere atnel'it'lUIt"' au fost ('If)ndu.~ de
fie interpretate Ca o lu.are de poziţie
opanerea In libertate I ganeralu... '
una· sau alta din părţile beltge- rostul tie radio din Bei1"1lt h) aJecăruie.. . piio~i Îllg08hn'i. Aceştia sunt probabil
MarlD VertelUno
,este datm'ia guvernului să cântă misiuni stau sub {"Ont"rolul aliaţilor. a r.o- oameni 't:rintişi de Tito şi cari astfel 8'll
IIIIIl!I .... w·"·· hscurile
luând în considerare municat că. eu ItrilejuJ ultimului raill te· devenit asasinii propriei lor naţiuni.
BUCUREŞTI. S. P. P. transmite: Se
rorist cont-r& Belgradului mai multe ,bomresllllOlIl\lI,ta politică a puterilor în fiecare
anqnţă din Milano, că tribunalul special
Nici o poLitică resonabiLă nu.
pentru apărarea statului statuâl1d asusa renunţe la aceasta. Td'tuşi este
pra acuzaţiunilor formulate impotriva
află
că şi pentru concesiuni există o Lifostului general Mario Vertelino, care a
care nu poate fi trecută. ..O incălLONDRA, 22. (Rador.) - DNB : Zia- şi experţi. ofiţeri, iar in acelaş timp Or- condus armata patra italiană, a stabilit
a mdependenţii noastre şi a dreptu- rul E~pire ~ew~ c~ută sa p?t?l~ască ~n ganizaţia Todt a făcut din coasta Euro- nevinovăţia generalului şi a ordonat pude a nenotări soarta, nu putem toLera su~letl.rea ,ŞI optImlsm~l opmlel publ~ce pei de Vest o adevărată fortăreaţă de nerea sa în libertate.
nict nam tolerat vreodată. Nu putem i bnt,a~c~ 1D ceeace. pnveşte şansel,e ~
beton armat şi oţel. Sub acest aspect
nici punctul de vedere că dacă , vaZlel. ZIarul reammteşte poporuluI bnsoldaţii destinaţi pentru debarcare pe
Pogla •• ielll a deslHAh.t ,,,Unaste .."
. zi ai făcut concesiuni ~neia din I.~~i~~ că in Europa de V~st .~tau ~eci ~e
pentru leritoriile e,iberate
continent şi intreaga problemă a invaziei
trebute să jaci a doua zi o conce- (3WlZll germane cu soldaţiI ~l mal aleşi,
ceLeilaUe pă.rţi".
având de comandanţi pe cei mai distinşi se află în faţa unei inela tori~ groaznice.
BUCUREŞTI. S. P. P. transmite: Se
TOKfO, 22. (DNB.) Preşedintele
comunică din Zagreb, că ministerul pen~
sporită iTU teritoriile eliberate a fost desfiinţat
o,'I1$ihuLui de miniştri, d. general Tojo.
declarat într'un discurs ţinut in faţa
de poglavnic. In acelaş timp în cele 7
Londra, 22. - DNB,; Ziarul Glasgow a tuturor bărbaţilor a fost realizată pe o regiuni din zona de coatsă a fost procla~
muitare de cadeţi, că prin sforţă
aşa scară, că chiar producţia de armasale permanente Japonia şi-a ridi- Herald scrie că mobilizarea poporului
mată starea excepţională.
puterea de luptă La O aşa înăLţime~ britanic nu mai poate fi sporită, deoare- ment e în primejdie să scadă din cauza
ce tot disponibilul material uman este lipsei de braţe de lucru.
l'!Cat poate să dea inamicului La cea mai
în
serviciul armatei. Această recrutare
figură
ropiata ocazie care se va p1'ezenta O
l(fL'ltura decisivă pentru a zădărnici inAlietâî cer populaţiei ei~ile din Vest să colaboreze
ucigătorul.
inamicu~ui de a continua a lupta.
CH trupele de in't'azie
"
D. Tojo a vorbit în faţa cadeţilor, care
Berlin, 22 (E.p.r - Maiorul Rude4
.
.'
In curând îşi VOT da examenul de absolruo08cU\.ut
ucigator de tancurI, li distrus
BERLIN,
22
(Ra,dor).
Din
sursă
metodele
Andiei;
earţ
cu
bombardamentlre, în calitatea d-sale de şef al statucompetentă se comunică, că Un oHţar al
tele
sale
'teroriste
a
adus
Şi până azi
Sâmoăta in partea de sud a fronlului de
, major al armatei. V-sa a mai spus
răsărit CU avionul sau de bătălie tip Ju&'7
,alteLe: "Sarcina care aşteaptă tru- armatei britanice a aurcsat populaţiei. llOplllaţiei civile de Vest numai nenorooo
a.l..220.1ea
tan~. Acest l'ecord al specia.din
ţările
din
l.:uxupa.
de
Vest
U;B
a~l
cire.
Dacă
totuşi
populaţia
respeetivl
lmperiale este una din cele mai imlistului
german
de vână.tuarea de tancurl
ca se laboreze cu tropele de invaZie s'ar deda la asemenea acte a.tunci ea. ea
......'llO'rtn.,to". Observatorii politici dela Toanglo~amerj'cane dă.dilndll·se la acte de
•
.
.
.
'
.
•
este
calificat
în
raporturile germane ca
. atribuie acestei declaraţii a d-lui
. det'an
~ d tntşe
. ....
""r'la
ş) Angha. ştie foarte bme ~i ori unde s a.r
revo Il'"
_ ŞI.•lmple
1 g~rma
'O
•
ceva unic. Combaterea tancurilor din
TOlD o importanţă deosebită şi anume
ne. Acest apel se califiră la. Berlin un p~~u.ce asemen('~ ~,. tt" ele vor fi p~mt aer are O istorie încă scurtă. Maiorul
~ semn că "politica de hegemonie" pe procedeu lipsit de scrupule §li demn de ~lDllClte.
RudeI, maestnl1 specialităţii a creiat-o
o Urmează Japonia dela inceputul
el însuşi. Prin succesele sale, dar Şi prin
americane în Guadalkana1', se
faptul că din toţi aviatorii lumii el numă
P~erderea războiului Înseamnă
,
de sfârşitul ei şi ziua unei ofen:ă cele mai multe misiuni la inamic scă"
Berlin, 22. (Rador). - Vorbind despre muncii din Reich scrie in Volkischer pând de mai multe ori ca prin minune
ftve japoneze de sti! mare se apTopie. Ei
conferinţa internaţională a muncii din
Beobachter că întreaga1ume creatoare, cu viaţa, Lau făcut o figură cu adevărat
că Tectificările de front şi ridicaFifadelfia, d. Dr. Ley, şeful organizaţi.ei are un singur punct de program şi anu· legen.dară.
prodUCţiei de război in ultimii doi
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t'" TRIMISUL V-LUI ROOSEVELT
ACIUNG-KING. Lisabona. 22. (Ra- DNB: Se anunţă din Washingţ că d. WaUace, vice-preşedintele
·~telor U·
. ,
.
mte, a plecat Ca trtmtsul
spe'.,~" ~I al preşedintelui Roosevelt la Ciung19JJ llg, unde vq rămâ,tUiI SZlD4 RWlt.p ltI,ni.

•
••
Anglo amtrlCaOIi
sunt

MAllRID.22 (Rador). DNB: 00..
mentatorul militar al ziUl'uluj Ariba constată, că. anglo-americanii SWlt absolu1
I16voiţi să incerce 0 debarcare peste Ca.
nalul Mânecii in Franţa \!le Nord, daRă.
vor o hotărire serioasă. Aşa rlsele de.
barcă.ri s;:"'f>iate în • J.f.e ~~"~e vor cau.-

ae .1anCUfi ,

1

I

acestă declaraţie însemnată.

Rudei,

a maiarurului

za

foamete ii mizerie

nevoiţi să
aliaţilor

•
•
•
o InvaZie
Incerce

mai malte pierderi de<'â,t
in aeelaş timp aproviziona..
rea uuui front îndepărtat de centrul de
plecare din AngliA ar fi mai mult decât
problemati('& Apă.rarea germană este &
altă şi mai gravi problemă e.are di alialilol' mldt de ,â.ndii.
Nemţilor şi

În Franţa

Despre luptele din Italia de Sud, comentatorul constată, că aliaţii nu au rEUşit să Înregistreze niei Wl Suce$ de im.
portanţă., deoarece comandamentul ge ....
ma.n pe de o parte a eliminat toate m(ht
mentole de surpriză şi pe de altă parte
e stăpân al situaţiei şi al nUş{'!l'il'Or tru~lor

sale..

Sfinţirea
capelei prizonierilor ruşi din Lagărul de pe Calea Aradului AGEn OAe"ol1C ~
~
Doboşa.n
filmată
mIt
d-lui lIICIior. D. Ci o-

Eria

I

clr. Ioan.

primarul mu.
",1 de
pe
ti.
general Scllmidt, M. Marin ohestorul
poliţiei, Eviţoht sub inspector de Poliţie,
Luput,i~ secretarul ohesturti d7 poliţie,
col. ~ ing. Gil. !onecu lD.spector
regional p:t.,t .. ~eOrg"1u profes~r la
Şcoala Pohtehnica eu d:na,! eo1. B~JU ~t.
eoL Şopron! Marius Tamaşdan, Stal~
N"lOQla.e ~ secretar &1 Şcoalei politahnioe, malOI' D. Ci.ocan, oo:mandantul
J.ad.ru1u1 de prizonien, m~aior Cav~ol
ajutornl comandant şi Radulescu Artist
la Te&tru:l Na.ţiona1 din Cluj la Timişoa.ra. preoum film foarte nllIller08 publiQ.
Deerqnrarea eeremomet a fost. In In...
t:ikJr!,

~ ~...,_ . . ~ ni.;pilui, ColOllal Oheciul....
. de ~ CQ.leG ATGdul1d, ajutat fWW stat
major,
reprezintâ.n.d
cătTe d. maior CavamJ:>O~ .jutorul
ndant şi cu. 6prijinw C()fpUtui ofiI
el~, in int~oru1 iagd:"t&lui.a l~i Ti~ ? capela penttw. P.rizonicrii. u te
~ ~ . .. Cap~la "jofi dacW4rfi!d. de
~lern o~ ~ COfiduc~ Jplntu_ de cr~dmţa Jl.m scopul. ~ ~ readuce
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,. pech~~e o'~tim~n~. reltglOtl-M . pe
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. ;Vagonul - . 20.57%, eu
, . . , QoSpodIne" (clolfta YlDta).
YIIIgUI!11l-Nr. m.235 al.CI.rţD ltaIDIJIIIIIf}fl'"', Sueunrala Cernă'tI:ţ!
; Ne fa~ o d.ee8ebt"tl. pIăoere a.I fn!R..
~i nţa pe . . ta drept!'.~·
I

fi franca~ cu 2 lei fiscal 8Crisori!~. c~ţil.~
poştale ilustrate. pachetele nuCI, hârtii
de afaceri, proceduri judiciare (citaţti),
Publicul este rugat insistent. să-~ fran:
cheze corespondenţa eu maJorările mal
sus arătate, altfel corespondenţa va fi
tnapoiată expeditorilor suferind întârJ;ieri apreciabila.
-

Reperl.",

trarea şi exploa tarea Monopolurilor Ro
gatului României. (Monitorul OficialN; .
109 din 11 Mai 1944).
- Legea Nr. 265 pentru reglementa.
rea modului de funcţionare a unor com:.
siuni pe timpul stării de război. (Monitrul Oficial Nr. 109-1944).
- Legea 266 pentru adăogifea UlI;]
alineat de art. 9 din legea NI. 609 dia
1941, pentru măsurile excepţionale apl,
cabile în timpul cât armata se află b :
stare de război. (Monitorul Oficial Ni,
109-1944)..
.

• •_.~.:.........'4>:~

-.-.~.'_

'

din '-Unl,

ţi judecătorească..

I

or1oe ln9tituţie de Stat B&U pnm.ă.rie.
Examenul ~. incape ~ua de 29 Mai
a. c. Jnfonnaţium de dletaJlU fi fn ceeace
20 Aprile 1944. La ari. 5. punctele 2-10
priwşre locul unde se va ţilD-e eXamenul,
~ po.tea :15. tnloeuite prin d-eolaraţji1e a "pot Obţine ea. oeazia Ioacrieri.i in Ca,
doi martori, de preferinţă notflibilită.ţUea Dudeşti 125.
.

~le ~te În D. M. nr. 63f19~4,
pnbfi;eată în Mooitorul Oficial nr. 92 d!in

""~

- FederaIa Cooperativelor A:ri~
"Centru" Ti:mi~oara a convocat adwa.
rea genera-li ordinari TlA zi u& d. ~ I
MAl 194.
1:..
- !n~·..::itrla de Asfalt ,1 de Var S, ~
J( d1n Timişoara.. S'a a.probat bdanţr.i
pe 1942, eU un benefidu net de li!
459.315. S'eu reales in eomitetu:l de ceJo
sori d-ni1: Eftimiu Lăpăduş, IOa11 Sie.
ber, Rudoli !'~cbel, iar ca supleanţi d·nil:
Nicolae N~oe, AdaLbert Ioan Stura;
Olga Gltth.
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OSPITALITATE BĂNĂŢEANĂ

DIftJc:It.onl aacsteI gazete SCl"ÎA Intr'tm articol el Hol~ ......&11 tn Jefuglu, au
umplut; ora,eIe Bănăţ.enilor de larma copii lor muf.1i. In adevăl", daci. copiii n'ar fi fost
6-1 " .. amlte Olt pâni Ja numArul-reola mi. II, la Jurul fttreWir IDOldo~ am
ti .,lecoC la ~ . . dJD ~ CIapi a:atele de MI ale Rf.ft.Drllor, .aa.l IIID
aTat _ bIIea8, tnfrlooşA.tor gol ele &torIe f ·
.
• ftaaarl de bejADle IIdflViratl,... ele I'efagta ea In • • 1IOIII6tre. moMc",8Utnl
• __ ~ h cI.t'aţi. eopiL plai a amplut local de lIUbt eoriItIr " . tagt,t In
-.de • irIlt JaoIalti "'!l 1'G1tmtI fi dlbltiidaJle. imi ___ inci la. a... po..
,.Urea fltribunieeL cea au*ltM ele eM ea cJod pr'OIţape, pe eare dueAlu1a-l la c1es~
--.L.1-." _
-"_ - ,
tea,UU.-...r. _ lIBI'ea Intwlecstă de bI..x ....- .. Imn'-•
...............
UlII' ...,..:....., uu-a lIeO
'."_0""0
0U4IIt
lIecU priD:dndal doilea proH la 1Il'Ol& lat.
,i..
A.IICIaC 1aanuilt'J 11'&11 schimbat., patIa4 ftriI h. wft'DUl1 grele, la fra'II ~tori
... timd. !!Il .'0 :ft mbtclnoMl ftdJM 2IIr.all el tot riul are pa.rtM 1111 ele btne. la Banat
9"
MII patut C!Uftoa.,l:e aderi.ro:rl eutNmaritoa ftl. ZI de SI, ueuliăm Mct gratal
'YfJehlll
....".",..,. Unele expJ'MItml arbahl te fato tii treeaTI, de pan!lI. Ia 0I'bI CW!Il ~ar ti:
...., la ...... aurul rImM deJa bani " ~trj\ bani.
X'... patut răspunde ntm:Ie, ueuJtAuc1 pe un btttrb pIcarIJta &mt'll: ....., el
~ auc. p/bIi la ~ n1l-l mal nmI't ca '7 km., au nu ered el mI__ harnle"-. Ce
~1ate plin! de ftiZOIlADf,e, DeCUJlO!I eute gmlnhd Ilostru httoxkat 4e neolC)o

:-

.-"

&hIIel._

I

,

!

- Legea Nr. 264 pentru modificar
art. 13, alin. 1. din legea pentru admiIt•

fi JJOti.fic&te la ori... iDSta.Condiţiunfie de admitere SU!lt previzute!n Deci2lia Mmisterială. publicată
evaeuate tn Moni~ Oficial. care se .gă~te ]a

....... ~ n ... Ira nit iMiIW
ar-, ea.re mi marit pe pământD.1 Ba-

-~!

T. .....

2'i Maiu
- La Oficiul de Asigurări SOCiale~ .
Deva şi la Suhoficiul din Brad prii"'
lucrările pentru construcţia zidurilor
sprijin a bornelor de pavaj, necesan
se executa la drumul dela Sanator,
T. B. C. din Brad.

Inscrieri la Şcoala de Ofiţeri Auto

Se .,su.. ", eun"'ltinţa Celor in~

Tedmici Auto, din Baeareşu, C01l.'tilrruă a primi înscrieri pentru
Cltft.ID.eool. de admitere <re anul 1 aot5tvi,

F

(1. l o.)

_._._._._._._._._._._._.:.C.......-..-=.......

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

~..:.

"
-.

rlll 'R
27 Maiu
- Termen până când trebue sd l~
mitd Sub secretariatului de Stat 1111; I
dustriei, ComerţuLui şi Minelor, IUCTdn
de explorare, substanţe minerale,
- Deţinătorii de zahăr, comerţ cu~
dicata, sunt obligaţi să pWtească 10 A'
ministraţia financiară sau percepţiei:
cale, de care aparţin, câte 14 lci de !
care kg. de zahăr.
t

ta-j sunt
şi prospecte.le de librărie şi editud, când
expediate în serviciul intern. Vor

Ineepând din ziua de 10 Mai 1944
xe1e fiscale pe trimiterile poştale se vor
percepe prin aplicare de timbre coniacţionate de Ministerul de Finanţe. care
au fost majorate potrivit Decretului Lege
Nr. 237, publicat in Monitorul Oficial
Nr. 95 din 23 Aprilie L e. 'Astfel vor ti
fDmcate cu 1 leu fiseal eărţile poştale
simple, cărţile de vizită, imprimate proprtu zhIe fi asimilate, pe cărţile didac,tlce. llt:enre. ştiinţifice, etc., cataloagele

.}..",...u... le află azi ta mâinile
~ !f1 .are !şi ma.ni:testi. dodu:ţ& de

~

-..;-

_·~::,::·s·;~·;;~;;:;4Ol;=~:~~;::ş~:;:·~·U

==~ =~

E!~~'-~ ':....~

tregime
de echipa Ministerului
Propagandei Naţionale, condusă d. d.
Paul Că1ineecu şi fiind eompusă din
d-nii Ott Wilfrit, Dominic Ştefan, Gh.
ZamfiresCUţ
Cornea ilie şi Ş.tefan
Udach:~upa a~easta, comandamen~ lagiirulUl a servtt celor ~rez~n~ o DUcă gustare, în sala popotel ofiţerilor..
~ent1"'U felut ~cum .este cond~$ Şl amena1at acest lagar. It, pe~t1"'U ga.ndul frumos al ~-l:w matron Ctocan !1.Cavaropot de.a t~lţ~ un l,ocaş d~ TUga:t1:,n~ pen
tru prlzomem ruŞi, aceşh hamtct Ş1 sârVUincioşi ofiţeri merită toată lauda.

.... ................
...
consc
~~

CINEMA

"

II ~ 1'OItie ŞI forme gramatlcaJ~, pMtra,te C10ar - paradoDl - n. . . . a~
1 '1ibv1 t Auzind: ,.manal e'oI111fl1'18", Iar spre AnId: ~ .... tii ftdea oe-om
fatJtI"" treIw'l, cre:r.ind eli an frate din ti DUtul Hothml~ wmtt pe n~ din
0

.-te, ,.. ea:prlDs ochll ea ~Ie "-ţi cen sl.-I ~ numele ••\.
fi la adevlZ', ll1I de alei din Banat, "&11 rMleat Da.eIl " BomsDII spre IIaratmftIJ, pentru ea de 80010 pmnlnd~. Sas, Drag 61 mai 1At-.du al dof1M ~

IMIAtor Bogdan şi ftul lui I..&ţco, plati la Mo:,atin1. să IntellDeeze Moldova! A8tărl,
. . l'alnele 8annIsegetv.zel. u:nde s"au ddit odatA SIlnetuI dlW; plni la oetă1iIe lai şt&. . . . lIaa de pe NktnI, Rftetal romA - - ,
tftdod peste JIl1IDit, • darr.t calea
~ • oeJOl' ma( bune smtimen~ ele In ţlelegel"ft,.
Ne. bnpresioDa.t Jnsă şi mal mult 08 pltalitatea de alei, ea" lIllIDMI ea a
an stri, • moIdoWDilor. Din prima zi am awt bnpresia ci ni s'a mutat 1II1II JIIIUlt de
)mBtatey piatra d1Jl'fJrii de pe lnJml.
lJ&re ;lucra II I!Iă primeşti In prag, eu braţele de8<illMJ, pe UIt d.1'1J:IDt'Jt obosft, da!'
I11III __re fi 1Jă..1 1 . In mIe, depa.rte, M'a :induioşaţ, auzind că magtstraţtt Curtii
.Apel din iaşi, au fost intâ.mpinaţ( in g-ară de aeei ai Curţii din TimIşoara, sbnţind
bm't oetenIt nn friţe8c jIIprijm. Oin 8te slUJ1tornor drepti.1fl, mrt MI Beat, M
bţtl Intra dnge şi brmsl~ 81 nu se ela tine In durere,

n..e

Nu WID uita inlmoas&, spontana, eal da int.el'Venţie a 1rnnmşu]ui barou1ut ' din
Tltx4)oara, d. Adrhul Brada.ru-moldovean de origine, da.ci nu mă btşel, Ieşeau din
hhd Tata1'8Ş1llui - !pentru tnrunţa.re& pri melor ~ntine pentru refugiaţi.
De mIrlnd şi In Recq. unde ml P-~ Re, ea şi In multe sate, s'a tnmnţat fi ean ..
ftoi jprIn strădania neostenit' a judeeă.to l'Ului Ion Frăţi1& - nume Inchinat pa.1'că
MţieI adednte a doctoruJui Septl miu Rnsu, el fnsuş( venit mal de mult de
~ linia eare tIC!'ljăleam durel'()8 inima Ardealului. S'au arMat m&1 puţini esteIdţ! " dect:t In ~. ~nndu]ui din tlOpi liirie, adtm1nd ofrande pentnl: fa.mume
IIolc1oftlllDor. ale eăror braţe au pArAsIt te tuJ, pentru a 1Ie umpl~ de povara &fAntă

,i

• eopIl1or.

~Q

~,..

l

'.

JhI MoIdOftll!!! bU wm uita nlel Intorşi acasl. - unde ne vom Intoe.~ orlt-.e ,,'0
n Jntlmpla.t in o:rmă, pentTuci nI.i dragă şi cenuşa vetret nOAstre - tot ce ne-a dă-. •

~etul fnt.telul bănl~~_oL_"

i

~ ~.sCU

;.

o,

,'.

Jurnal ONC 112: Bombardares
Bucurestilor•
Repre. 1a 3, 5, 7, 9 Ultima reprez;d.1ţ!f
incepe la 01' a 9 fix,
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Uduitoarea faptă românească
dela Arad

5 . Episcopul Andrei În fruntea Reuniunei M~esertaş'"or,
Comercianţilor şi Mnncitorilor Români din Arad

iU). il Jiarul nostru 5'.& ~ris n:cnumiratc
~ă~ rt!tOlt despre. rolul Şl me~l1rea, ~elor
, - organizaţu de meseriaşI romaOl dm
elin :ad. care îşi diS?U~~ întâ~etatea. de a
a k .aniza pe mesenaşll noştri, una In pa~
ei ': ~ celeilalte. ~,\.. ~rba ~~ Reuni:unt'~

le ~ ,'eriaşilor romaOl Şi de illlaia UrutmCl
:~erale a patronilor români din Arad,
• ~ din cauza intreccrei ~ de-a :E'crut.a
Ifo '!1lbrii, făcea propaganda una In poţ~a celeilalte orgamza\iir Vorba ,şi zi'a românească se potn\'C~a de mtnune
le' ~tuatia jalnică in care se găseau cele
ni"' uă organizaţii,
fiindcă <:U proce~eul
lor ""ta meseriaşii noştri, nu se orgamzau
san ,~ici una din cauza animozităţilor, ziltori' :a românească zice: Când doi se cear.' al treilea câştigă.
ft,i 'Câştigtl} de data ac~asta ~l aveau mese_
,ii minoritari, cari profItau de aceas~
icar' ,'stare deplorabilă, fiindcă meseriaşh
:niJw. 'erau organiza ţi in nici una ca lumea,
lr Ro ~.ai acum în I?lin război:l.~ ~~nd se
alk l1!e mai mult lIpsa orgaulzanl a tot
'"i românesc. Datorită initiativei lualenta· de comitetul filialei Uniunii Generale
co~ ~~ Arad, după multe străduinţe am a~
om ,ns la un rezultat bun şi frumos la caUl!~ , nime nu se aştepta la aşa un succes şi
)9 diI rlduitoare faptă românească, După
! ay!~ ~~!te şedinţe şi adunări ţinute, s'a a!la b "lIS la următorul rezultat, care a întreli N'" •;: aşteptările celor mal. optlmlş
"
t'1 d'111. iniţiatol'i, ~i aceasta se datoreşte in
III., :.imul rând P. S, Sale Episc/)'pului Ani'eI III AradttLui, care fiind Ca preşedin
dUllaI ide onoare al R~tmiunilor de meseriaşi,
d. ~ i fiind rugat de Centrala Reuniunei de
Ycseriaşi Români de sub conducerea
l!~ !·lui DT: Augustin Raţiu, şi a d,lui Şte
ie iii 'in Peneş, secretar general, cât şi de fi·
~ ctIo !;aia Uniunei Generale Arad, a primit
1 Si~ .
activă a Reuniunei Meseriad,nil:· Comercianţilor şi Muncitorilor RoI

ti;

m~

din Arad,

ţinându-se Adunarea

.......... I.",I""",ă extraordinară a Reuniunei res~

şi eduC<1.tive. S'a hotă rît a se o.rguniza o
seroare de '\I8:ra ('ti un program ales şi
cerTUri. Se va' pWle la dispoziţie 100;alul

,.Iubirea de Patrie" o C()lllerinţ,ă. admi~
l"3ibili şi plină de duh şi sidnţire l'(jlnâ~
nească,.

Tot la aceasLă milre.a.ţă. manifesta,ţje ramâneaec.d. a ţinut o vorbire SCTlr·
ti patriotică Wl domn loeotenent invitator venit de pe front. La ace-st
festival patrjotÎ\'" au luat pa.rte meseriaşii

dat de Camera de Muneă. anume pentru
m.eseriali[l,i patroni şi eomert5ianţi 100 lei
tunar. ier pentru mun.'itori calificaţi ;!!)

mare

comercianţii,

muncitorii f:li

le lunar şi nnUl·dtori i ner>a\ificaţi, 1{) lunar. Fun('ţionarii şi intelectualii plătesc
taxele de 100 lunar, iar cei Cu salarii

intelertu<llii

in oât sala nJ.al'Ie a. fost ne1neă,pătoa re.
S'a. ('()t~("t.at l"U 8.~ă O>I"azie si sum!! de
12..879 lei pentru aintorare& refngiaţi}or
ba.'Ja:ra,beni, bu.,·.(fvineni şi mo~ovenj I"e
s'a varsat Ta. Consiliul de Patronaj ai
Mlmicipiului, La şedinţa următoare s'a

primit propunerile urmă.toare: a. se forma sedia "Muncă si Lumină a meseria~tlor din micile ate.liere, în eat'e pot fi si
patronii, a organ'iza un (0)", şi şezători
literare, ş'i teatrale, Se va I)Tganiza o
UniVlersi tate Muneitoreas(,ă CU tinerea
de c.onfen,nţe selecţionate şi patrioti(o.e

mai mici 5{) lunar. P. Sa Episcopul An;
drei 8. donat Reuniunei suma doe 25.000
lei, devenind şi :membru fondator pe via~

I

ţă,

Casier al Reuiunei eilte Di. Sava Se'
şi cunoscut eomerciant al

vli('i un veehitl
Ar<'ldului.

P. Sa. EpisC0Pul Andrei 8. foSt relicitat
I·au foot 8tiuse mulţumiri din partea
Centralei de Meseriaşi, şi o adresă primi •
tă dela !lI. In~tnr General::ll Muncii

H

~i

Petre Popesctt.

lonCre!u

Intensificarea controlului pentru proteguirea muncii ildigene
Constatându.se că un număr destul de
mare de intreprinderi şi firme au în ser•viciul lor salariaţi supuşi străini, care
nu posedă livrete de exercitarea profe.
siunii prevăzute de legea pentru prote.
guirea muncii indigene sau au asemenea
lÎvrete perimate, constatându-se că sunt
şi patroni supuşi străini, care exercită
profesiuni pe cont propriu in aceleaşi
condiţiuni, su~retariatul de stat al
muncii a dispus inspectQratelor' de Mun....

tă intensificarea controlului
ţară, în această privinţă.

în intreaga

Pentru a se pU!1e in lt:!galitate faţă de
de mai sus, intreprinde·
riIe, firmele şi patronii supuşi străini
menţionaţi, sunt învitaţi a prezenta cererile pentru prelungirea termenului de
şedere in ţară cu drept de exercitarea
profesiunii, inspectoratelor regionale de
muncă, cunoscând că In caz contrar, vor
suferi sancţiunile prevăzute de lege.
dispoziţiunile

•..:..._._._._.-•• ••

••-• .--•.:...............
.
Depunerea declaraţiilor pentru plata

~_

~_

-:.;.:1!t":':".~.'::"~ :.~.-

•

'~ --"":~~~

Eforia

sanitară

I

taxel
s'anitare
..

a

jud-e'ţu1ui

AraU

comu~

ni-că:

Conform dispoziţir.llUlor regula.men~
tului fondului sanitar ~i de ocroti't'e', toţi
comercianţii, Wiu:Jtriaşii ebe. obligaţi. Ia
plata taxe;. sanitare, sunt invitati pentI"J
~lltima oaril It. depune declaraţiunea obligitarie de imopUJl.ere in termen de 13 zik
Cei ca.re nu depun declaraţiuni Î11 ~l"menul

.....:...

"

,~.:.~

-

.'

de mai sus, vor fi imp-ll)i din oficiu şi vot
suporta sancţiunile pr€văzute in cod"ll de
procedură fiscală.. DecJaraţiunile se pot ti:
dica dela. Oficiul de constata.re al efol'iei,
care funciionează. in edificiul primăriei, ca.
mera 23, unde se vor şi depune după com.
plectal'e.

•••::,.r::e-.-.-".-.--:-._._•• ••:;,.-.-..-.--;

Poşta

refugtaftlbP.1

"
SoW.. ZPfiAJ-'U A'LEX.,
~
litac, Z. 1.: l29 TimÎ~ Iş;i caută ~
Ma.ndiţa. ". copiri A.:ncl:a. • Mihai din corn,
Frmnuşica. jud, Botoşani.

am

....

MOIJDO'\'Al'f ARTEl'f·IE, junior, refugiat din Gura Hu~ui la Timişoara, str.
1. C. Brătianu 24, ..s:estaurantul Botyen~ !ti
caută piinin.ţii şi familia DaJIJiatt Prodan,. ~.

TATOMIR ·P,\RN~"A.N, refugiat tn ceJ

muna M.atri, jud. DoI'j. işa emItă fi·ul

vW

dimtr' Tatomir. agent administrativ 1& p!!Id.o
len-ei&l'Ul oen1:.nl din Od~;rngicncbot"1!l"

.

~-e

!

~

IRE!lTA BAI"ARAW, ft'iI.. eau'fă pe . '
sile Mudreae. rugându-Isă-i'!ICI'ie tu . , . j
Scăiuş, of. Fârllug, jud, Se'V8l'1n..
VIlUBINSOm IOHAN, ewaJOt ea

-CCIJM.

fecţia militară

din Iuşi, in oom. Biled. NI'.
430. jud. Tim.i.ş-Torontal, caută pe M1~
line Maxim Cer1inca, evacuaţi ea eamer..
de Agricultură din Suceava şi pe Ştefas
Looan, premilitar din corn. Fra.s~n, j1.td~
Câmpulullg-Bucovina.

Preot GH. P,\ŞCANU din ~mnuna ~i
jud. Câ.mpulaag-Buoovina, refugiat li',
com. Belinţ, j'ld. Tintiş-Toronh! caută ~J
fratele său serg, elev t. r. Teoil·)'r ~...'
dela. şcoala subofiţeri ~. di:n. 8otoşmrl.
HtJŞULEI DAlRI, refugiat in corn S·i".
nicolaul-Mare, str, Berthelot 4, ~'.id, T.t~
Torontat, caută pe HuşuIe; nit, .,.i M~
~ta.

păt'inţj şi

Constanta

şi

Felicia,

SUN}';.

.

PA VEI. SOFISCENC.(), nhgia. in eo~
na Jebel Nr. 1!33, jud, Titn.r,'-Toroni;M.
eaută pe Nicolae Roibll, rosi: ~!\'ctor aI<~
hricei de :.:ahiir din Bclşad.Î, 'I'LaL.!9:I~t;M.t. ~
pe Margareta Roibu din Bacăa.
'
HRIŢCU NINA din Noua SlJ':\"', ju,'k~
llotin, re~~iată in com. PriIiNţi, ,Tld.
l'aŞ, cauta pe Pângdl"ll l\,1iCOlat:.. l.n~..1.1
01:01 u1 agricol din Ehlţi. '~,. . ~~IOO>

c....

1

--.!~I:tt'
PROGRAm7L CI~'EMA'I'OG1tA.:FDo {
LUI DE PRE:\I1.ERA ~ CORSO'''
?i:ooţiu.nea cinematografului de pre-'

............ ad:*

n11el'a tlIn Arad a angajat pe luna ~
şi Iuni. e următoarele tHme artistice şi
spleudule, 6~ri o să satisfacă cele mai
pretenţi~~ ~o:inţi ale publi~ului~ tot
aşa ca. Şl pana. ln prezent.
.
~rogrnmu1 următor al einematograftb
lUI este: .,Bolero) după romanul lui Mi,.
~ele nu:~. în rolul principal cu spleD.
dlda arhsta ~ franc~ Arletty. Dupi
aceea urmeaza "Un.barbat pentru nev86a
ta me~", ("u ste~lUa .mondială Magda
Sohnelder, Al treilea fzhn va fi "Roman..
ţa în trei". după r41IDanuJ . fra,..1cez:
..Tr'
5'1$, et une" , care este o creaţie m.inunata, In montaj splt"'ildid şi regizat fali!!' '
tuos
cel mai renumit regisor fran('(IJz.
Dupa rele trei premiere dnematogr<1" J
fui va adu~ ea r~pTiză cel mai mJ#C
~ ~ sezqnului. ,.Ora:-::ul tie !l\l1"! W

t...~.-.~
-- ..
în ziua de 23 Aprilie la Pala1ul -.~._~_
când s'a ales un nou comitet
~onducere în frunte' Cu P. S. Sa EpisrR.~pul Andrei, ca preşedinte activ şi de
ti taxă. iar in ziua de 25 M.a.i 1944.
In baza ~legramei din 19 Mai 1944 8.
1:: I c,;r.ri:e a Reuniunii de meseriaşi. ln 'co- Cent,ral~ei.dlll B~cureşti se aduce la cu·
OficlnJ va, fi Obl.igat a înainta lista celor
~p :!!lt!t ca membri de onoare sunt o seamă noştinţĂ posesorilor de carnete de geu... eri nu s'a.u confovmat pentru repartiza~.'.' ieintelectuali ca Dr, Ioan Purcariu, Dr, ti~e de mun?a c'b?;;at?rie, ci. .in ~onfor: rea. lor în. detaşame;,e exterioare de
~~1 :~r Popa' Oradea, Dr. :Sever Ispr~v mltate CU dlspozIţluulle Comlşa.n~tulu~ Il~cru făra c.onsiderare la Vârstă. şi la. ea.gen.~ pentru pJ'"ob~emele evreeştI, cel
htate, pierzind şi benetieiul reducerii
:~ .1 ~~ jun" R0m1.11 Coţaiu, Dr. Valer Lepi, e.arL pana la 24 Mal 1944 orele 18 vor de mai sus.
-, .
protopop, Turicu, protopop uita jumătatea ratei ro din taxă..te
, . Centrala Evreilor din Rornă.D~a
Voştenar, Inginer Cărp'iniŞeanu,
ea1'lncl, vor fi scntiţi de plata restuluî din ...~<6,' j ..... . Oficiul judetean
fr.o noua COpIe.
Ieşeanu, Inginer .culunescu~ Dr.
- 2W:.JIk!II_ -':___ 1'iW. . .-.-.. ~~::..r. . . . . . -...,;-...............
.
~.~.~.':':''''''.rt-_.!Iii''''''?'T .u-~
.
. -:.~
~--~
~
1~,'l'mVI'::lnn, Inspector Oct. Păcurar etc.
l3tin secţia comercianţilor sunt ca memlrii toţi comerciantii români In frunle
tiin!. Ioan Mesaroşiu ea preşedinte, meş.dIDţa St.dl. .t.lul Z'U'J,tller~:Pr.f.al ••I,u tita Banat. Exp•••- ' I TIt._J i C
·i·
'
lriaşii pa tront români în frunte cu dl.
Dr. AlU'el Co.... .
....
..81 Utr lIi.lat••1Ia
•.'J~~anldru Hanciu l ca preŞedinte de S€i!muncitorii au in comitet pe ţ:ei .mai
La sediul Reginonalel din' Timi~o:lra inte}'~ate. precum si patroJlilor de' zt"a·.
.
.
-.
~
,
pen~~ ~'a ya'Zllt fns1ârşit impl.înite
membrii' 'dili . marile" între- a Mmistenllui Propagandei Naţio~ale,.
.
ca delegaţi ai fabricilor "As- s'a ţinut O şedinţă de Comitet a Sjndi- r~. ~a'Ş! s!>u~a cuvintul în a~ll'St,9. p"i< asplraţlUnlle el.
După aeest euvânt introductiv al dlui
, CAM, atelierele CFR"Textila, cât cs.tului Ziariştilor Profesionisti din Ba.. vmţ.a Şi saoŞI formuleze principiile funateliere mici din Arad, incât in comi- nat. prezidat de d. Consilier Ministe, damentale Şi reglementare a propriilor dr. Aurel CoSma -eo1llÎtetlll a examinat
AI C
l~r profesiuni. Prin aceasta guvernul a pnn,
. ,c.îPiHe frO.;i ~i~zit,iuni1e nouiJ.·or le·
:!tul Reuniuniifigurează nu mai pu- i ial D
f.
ure osma, viee.preşedintele cau~at să răspundă ou numai voohilor
_ ~l:'V
Ţ1
iUl de 60 de membrii activi ..
Sindj.eatului, D·I Sever Bocu, fiind reţi- deslderate pentru realizarf'.3 cărora nU ftI de presa. expediind din sâ.nul săU'
. Dupa prima şedjnţă de constituire s'a nUt la Li,pova. n·a. putut participa, tranSe luptat ziari:r;:tii de atâta vreme dar mCal"
~ U: profesor Mihai Antonescu, vieepre"'i+;\nd CVl
~'ecilor
sa~'1 ma'1 +;'-a-n'
consiliului de m;"""irl'
urm~a"olărit a se da. Festiva.hll organizat cu
... '{Q
b
l4ll
maVrt u- ~1e.s a!itud:nli nat; ona1e 1...., • re n~ şedlntele
t
~~
filejul zilei de 10 Uai la Palatul Cu1tu.
ria bunelor sale sen;timente de solidari"
~
)'"
1;'-..- ~oarea telegramă:
"
tate şi de ade1.Î.une.
a a,vnt.o 1U anii de grea mcerca.!'e roJnA..
CmnitE'lful Sjndiratu~ui Zia.risfiJof Pro.·
~, tere s'a desfăşurat ('u un program
După desClhiderea şedinţ€'i d. tir. Au. nea.sc.ă, Intr'ad~văr ziariştii au format 'esi~nlşti din Banat, intrunit ari. 20
:~C$ dat de lreoţiunea .,Munc4 şi Lumi·
-, ,tare a reusit admirabil. Cu 8.f!esl rel Coama,. a făcut un hrl'g exp"
in interiorul ţării. o a doua nnnati. pe :\Ia.~a 1944. luând la cnnoştinţ.ă. ("D InsUt
noilor
~.". mIej P, Sa Episc,opul Il vorbit despre zeu asupra. prin!,i,piilor şi eonţillutului oare s'a sprijinit C\1 toată increderea re- f)e~ltă satisfacţie promulgarea.
wwX e- nn-...J........
....u·l
: ul LrIUi
T'\..
legI
ale YA<.~·
-...;:. ' Vă AYnr'l
~~
~
10r 1egl. a1e preseI,. cart: au f oSt pu. gml
Mar~al Ion Antonescu şi
t
~~y ~...... JD
J~
blieate în Monitorul Ofi,oÎal din 13 Mai !up~ noastră pE'ntl'U biruinţa tuturor
utuT,?l" ziariştilor din r~unile de vast
1944. A ară.tat mersul luerări10r preli. ldealurilor şi dreptăţii româneşti. Este ale ţării profundă. recunoştinţă. pent:ru
minare ale elaborării acestor proccte de
(J r~.ltnoştin!.ă publică pe care O adU('e
ftlul ~rep~ ,şi !!;enera.<; În {',are aţi Suhlf:o.I~
de (','"
~tre CI~~';"ţl'ile profeSlo
' 'n I
Ie,'tlferat veehile lor ~
.;a~-I·d"ra4.-,
studenţii
~l:>~
a e ga- ast3Z1
guvernul, ziariştilor şi presei. nat.~1
S
~ ......
~ti!re."lti şi a al!lCentuat spiritul ne Iar pentru t·1f ee- a făcut a{'eas1..ă presă în
,au dtse.ut:tt npoj şi alte ('hestiuni de
medicină
ga lOţelegere şi de ca.ma:raderie care a interesul ţării şi a neamului oote o l'ăs~ orclm profesional. hotlrîndu·se eonvorezidat la toa"'" d""s1..-t"'rile pr g~t'
pl.a"'~ b'
't t~
,
{·al'ea. unei nOttÎ ,edint,e 1e el)fl'Lt,>t n.;.n'
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.. g:t Udenţl. 'm m\;IUICJna
-'1"
~
d om1..,!·
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~
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~
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.
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w
"'11 .Ia apoI pa upa a a efi
guwrnu1 Zlal'lstilor când publică.
re.
. de
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' 1'"
ee
ŞI ,
i:ltla :ad ~l b~ Judeţ, obhga.ţl a f~C<:. s~· , Îl!.oereari abia astăZi s'a lljl1ns la desă- glementare atat de\irea tii. a 01' ~:ză- la sed~uJ .Reg~0n.alel Ministerului Propa"
3pltal m vara a-cea..<rta sunt lnVJtaţtva:rŞiren operei de legislaţie !l p'f'esei rli Col . 1 •• C Pd
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ltACIA

Problem.e

-. Aradului in pl-.ee si i se apun.ă altfel.
Arad - simplu - fi asta pentru
~ă va fi simiţind eurgând.u-i prin sâ~lge
'eeVi& nobil. E o meteahnă eare nu eu·
";l'ări pe njmenj ~i.-i laudabil ei-f7i
respectă dorinţa de-a vrea si tie, cu tot
dirltadill80l ceea ce .. mai fost odinioară!
Inainte 'de rbbolui pentru Intregirea
Neam.ulUi - războju pe ca.re ra s.mţlt
~ trăit eu tot eJ.a;Dul. ~eag& ~~
românească - pentru cel mai mulţi din
ţara de dweolv de munţi, llume~ de
Arad i se dă.dea unui minun&t tren
"ocelerat, . ou plecarea din BunUTe.ş.ti în
,primele ore ale dimineţtii. p~tru ~oarte
ipuţini însă, Ilceasti dlenU!DIl'e mdît!a
eu totul altoeV&: centrul spiritual al
',Anlea1uhlj. oraşul tn eare gândirea.. ro1!l1n ea scă;izvoor& din minţile lummate
.le unor Oeta'Vie.n., Goga, I~ RWl8U"
~iriRnU. Miroea St:.ă.neacU, Vaslle GoldJ4i.
ţfJecât

'
l

'!Iarie Ohand1. Caragiale '.i mulţi alţH.
. Să ou se uite IMi, el faptul se pet1'e-

eea dincolo de anul ma.re:i adunlri Da"
ţona le dela Alba Iulia, au din care 0l'8,ŞUl
_ 9i mai târziu municlpjul Arad -

doanne la· umbra aoemui treaat. Şi
doarme au atâta. frenesie. că p-e ti

~ilă. Par'~ să-l tr~ djn beJJjugul
atâ.t&i leridri!
Cu toa.te aatea, Aradului ti p~ si: I
se spună. a1tcum, in afară de Arad fi
J !tTC'reră să i se adauge .atributul de n Cul,~7'al". Dece i-O fi plăc&nd lui atributul
ăsta, nimeni nu ştie, In afară - poateoje: direct01"ttl pa1ntu1U! cultural, de t'lIU'e
«'o simţind le.gat, tot tu baza aeeluiq
".tribut. Ei, da? dttdăţenii1e sunt
mllT/e încercând să le des.aifrni, te

,i

<. . . . . . - . . . . . . .- . . . . .
- . - . - . -• • •
-.:

Oistrib.iret petrolului ti
Intllui de lemn la Arad
\

Se aduce la cunoştinţă populaţiei din
i:.l:..rad, că se distribue din nou petrol pe
fbonul NI'. 7. pentru acei ce n'au primii
'petrol pe acest număr de hoD la comercianţi cu sectoare şi la fântânil.e depoEitelor din Arad.
Totodată se distribue şi untdelemn pe
:bonul NI'. 8, începând cu sectQrul NI'. 1
IJlână la 100 inclusiv, câte o jumătate
,litru de persoană. Restul sectoarelor vor
'primi untdelemn din proximul transport.
Preţul uleiului cumpărat de consumatori
este de Lei 238 litruI.
JIeo:........._• •_._• • •~._••••.•.•.

!?'.ematelfr.re

1,,5crisori anonime"
'i
la cinema Forum

t~

In conflict eu oaroem-i foarte de
cari sunt a~a precum le-am
spus, tocmai pentru că nu fac. Adică
oova tot fac, ocupă funcţiuni gras plă
tite şi--t;ligospddâ.resc averile, că d'aia-i
Statul Stat.
. Şi tOtuşi, am ti ne.drppţi; dacă n'am
l'eennoaşte eă s'au aflat şi oameni de
biM, adică di,n ac(>ea cari să vină cu
Hnele iniţiative, măCar ('13. ele s'au tr·ansformat în totul altceva, dl' cât ceea. ee
era să fie. Aşa. cf.€-..o Pildă, nE" amintim
OU totii do o foarte mlllt trâ.mbiţnt:1. ini1.Î(ltivă d.e .. redrE'SarAA Ar:1dului" (!), de
,e urma căre(l Aratl!ul s'a 'lles cu câteva
bustul1 prost lnC' r nf{'. Şi, Dnamne! ...
ce dp şedinţe s'au mai ţinut!. câtă
v()l1)i.rie si câte bă.tăi în pif'pt, de crE'ucai ci n;llu să treacl nici trellufil ~
hff'tul Arad o sit ~fere o transfoMn'1re
Ui.djea.lă.! Se pIănuise un tE'att'u ca din
treabă. şi

basme, se ,i vedoea ca ridicati o ma~
Statue a Unlrii, iar Pe locurile lui virane, urmau să se in.stalem pieţe. In
$qlul Praterului vienezt
Şi anii s'au depănat, o parte din bamii
nd'una.ţ,i s'ar Şi fi Cheltuit, poate, iar
Aradul spiritual îşi doarme somnul de
veci, în cuprinsul României Mari. Celă:lalt Arad in să , Aradul urbanistic ,
creşte.,i infloreşte că în cele mai normale vr.emuri, Cu ex.cep?a unui singur
~ucrl1, pe care nu vrem să-l amintim,
, eşi e cunoscut de toată ţura, că numai
:Aradul Rr~ ceva care merge pe roate,
având şi preten,ţia să i se zică tramvaiu!
Noi, mărturisim sincer, in locul Ara\' ului urbn,nistic, care spitcueşte Zi de zi,
!'am fi vnrt pe cel spiritual, 'deşi cun"2-aştpm provct"bul: "de unde nu-i nici
Dumnezeu nn dă",

AL. NEGURI

Politechnica aÎnvins cu un penaJty

Ştefan

RiszUn din :Arad, CU domldl1ul
In Str. Rea Silvia Nr. 28, a reclamat po~jţiei pe mecanicul Ladislau Fejes, care
ta dispărut cu maşina, ce i-a fost predat!
kle reclamant, pentru reparare.
i Intrucât asemenea reclamaţii poliţia
a mai avut şi cum furturile de ma.
,:şini la Arad au fost inexistente. poliţia
jlocală face cercetări pentru a stabili
. adevărul, mai ales, că din !nfonnaţfUe
pe care le deţine, se crede, ei susnmnitul
i~ractor ar fi părăsit ţarII, trecând ~Il.
iiera.
..'
._-

Inu

,,

.
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lS lei euvfmtuJ aIHlre In rleCare zi. An
• prime!tC I.a Admini8trapa ~arnlulln

Str. ,Ecaterina Teodoroiu Nr. 4, tel. ZI

Vânzări

.a

Cumpărări

Crişana

!M'atclw1 aşteptat de p'lb!icul aridan :1
fost de o structură bună, cu toate că feno~
lUenu1 Timişorenilol':, Andrei Rădulescu, n'a
.pIUtic~pat, Partida 8. fost una din cele mai
frumoase, cu toate că. plonia din reprjz.a
dO"lĂ ,i vintul puternio a im,pi€dicat echi'
pele in desf~ura.rea. jocului normal. Politeehnica a eonDirma.t iarăşi, că este una din
eele mai bu.a:e ec.h.i(pe din Banat, iar Crişana
CFR în formă. bună, a fost un adversar
vredtlie şi ar fi meritat cihiar un match nul.
Crişana CFR incepe jocul, totUŞi
Poli·
techniea. atacă mai mult; dar in l,loarta ară·
danilor Sadovschi este intr'o formă de zilele mari. Loviturile lui Andree3Cu şi
Oprean sUllt apărate de excelentul portar
ară-dan, iar in minutul 29, mingea lui Miliţa este oprită de Trută tocmai pe linia pp,rţu. Berindea trage de vre'o două ori peite
~ iar in minr.1tul 42 bombă lui T~in
nimera.,te "ba.ra.
In paută tneepe ploaia şi vântul, şi uIti.
muI ajută echipa timişoreană. Jocul totu,!
este cam egal şi numai minutul 43 &duce
,JU rezultat; Mâ.ndruţoiu iauIteaz.ii extrema
dreaptă, iar pzna1tyul acordat de arbitru,
a fost transfoZ'Dlat de către Andreescu, ca.
re ,·,trage fmparaibil !n colţul stâng al po~
ţii. Ultimele minute sunt ale Crişanei, însă

CFR

moase. In poarta arădanilor SadO'VSClhi.
f06t cel mai bun din 22. A !oot fi _te fi.
ReUma. unul dintre cei mai buni portari din
toată Tara. Nan ,i Tomescu au făcut DUUt~ ggre Ş eli , meritul lor este tot:J.Şi că au j11cat cU mult suflet, Jivan a foat fo.arte oun
.cu jocul lui inteltgent, Trota • eoreIIpunsIn linia de alac numai Candrea ata diaU:a
şi S".lCiu, care a jucat in r~za două..
La fluerul d. Burdan, care a arbit.'a.t
mulţumitor, s'ar.l aliniat următoarele fOl'ma ţii: Polit.echnica: Boroe - Codreanu,
RamiS - Coman, Bozgan, Chita _ Oprean.
Andreesc-.l, Cote, MiIiţa, Pureei.
Crişa.na CFR: Sadovoohi - Nan , To.m6:!l.
cu - Mândruţoiu, Jivan, Trata - Bui:,'9.l'
'(Suciu)', Tasln, Henegar, ~Bitrin), Berin_
dea, Can~.

, CRIŞANA CFR WNlOlU-.\STB.-\
5:0.(%:0)

Jocul a contat pentru campionatul dit~
tnietual şi a fast oâştigat de câtre mbrlt
Criş:anei eFR, cal1 au ful'!lÎ.la.t un joe f'!Il'"
te fmmos şi eficace. Gel mai bU11 de pa teren a fost Ca.ndrea m, care a marcat S g0lurI, iar Pop şi 'I\ica au marcat câte un gol
D. Igna a arbitrat bine.

aridanii n'au putut egalirra.

Toată

Boroe este lm porla.r bun, dar n"} prea: a
bt lDeerca.t. Fnndaşij mulţumitorI, iar Ut
liDia intermedJ&ră Bozgan a fost cel mai
bun. Inaintarea corespuns, dar s'a simţit
lipga lui Andrei Rădulescu. Oprean, An.
dreeacu ti lfil:ij& ar.t arătat IUClLlri fru-

lumea

tace abonament de ghia" Ja fabriel

'"FLORA"

a

Arad, Ba]. Regele Ferdlaaad 1(1'. SS.
rEI~Nl1"'l

•

Curse de aVion

LARES
),

I Cinema

Garanţia

-

în centru

i
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Str. Dr. L Petran. No. 3. Telefon:

IA

loe~lnte

de

vară,

essliD.ger., obloane,

ferme, rolouri '&

uşi, fereşti. p~

şi

pardoseala camerilor execut (\
cel mai redus. Tot in ~ b
camere cmobinate. bu&tă.rii se l!>
lllie!O eftin. Cziszter, Arad, Calea S.
norului 24.
'
preţul

Boehit de mă.ta..~ Şi de stofă de ~
Adresa la, administraţia, zta.rnmi: 1\
Arad.

<'----.. . . .------.. . . .---------1
UD pardesiu de primăvară de culoare beii!
fu stare a.bsolut bună., de vânzare, 81:,
Deb.vraneea NI'. 1~ Ba.u:er.

•

Patru. perechi de pantofi de dame de ..
zaN. Adresa la pa.ntofăria LugojaD. ~
Impă:rat Traian..

:r. %0 Mal deschid o

pensiune pentr.l ~
dela 3-10 ani, In eo.r:nuna Cher, ..
'I'Or fi in cea mai mare siguranţă ilIdif.
rent d~ na~. Informaţii la Tut1mgerl
Arad, Piaţa. A, Ianeu 1"
'

tJizme de lac negru, pentrn dame nmnfft
38, In bună. stare de vânzare. AdMa W
'
_ adminUitraţia ziArului din Arad.

--- -----

. ~-::=.:;.:.
-...

Cinema

!

FORUM
TeletOll'1

Itapr.~ 1& ~11l1 "

Ar1~

16-1.

S, 1 f1 t ~

:o ea.po<roperă dnematograftcă ain _

&

melor impremODante stAt prin subiee:t~ (j
,i plin interpretare
. .

Sti'. Alexandri Z.
TelefOll: 18-83

)~xoolentă

filmului de

casă.

apart. t.500.000 lei,

ticular 5 ealll. 4.00<l.OOO lei; ~ In ...
tru :bJ cameră 4.500.000, eul In
2 &par... 8.500.000, caaă cu i apari, ~
prăvălie 1.500.000, casi f t S
1.400.000, în Plrne~" ;ast c. 1ot-.
800.000, In Bujac cu"," .;u 2 ca.m.. ll'Uo
Dă eu 80 pomi fructiferi 550.000, - H
jug. pimânt 2.500.000, & jur_ Pimli
1.800.000, pământ de închiriat 120 '"
Oferim casă ee vÎ.Mar. dela 200.000 Iii
pini la 20.000.000. Agentur. ~.

tinema ROY AL Arad

relelog: 28-64.
aoaoră

Q

m centtt

·
.
Arad

CORSO

Difuza...

8,500.000, eaaă

etaj 6.500.000, vilă cu 6 camer. li ...
intraviIanwi 6.500.000, cui in cenlz\

PeUteebniea- CrI,anA eFR 1 = o (O: O)

,~

Mecanic Incorect

Nisto!", Bul. Regele Ferdinand

Niedermay:er, Piaţa Si. Sava.
.
Farmaeia permanent deecl:l.i.să: Ywn
Calea A. Vlaicu 60.

3 r.,part.

~
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De ~ In cartiarul vilelor Yili

~

~

I
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SPORT

Proximul film senzaţional la cinemagrafUI Forum din Arad va fi: "Scrisori
nonime", in rolurile principale cu
ierre Fresnay. Ginette Leclerc. Pierre
arquey, Bernard Lancret. Liniştea 10jcuitorilor dintr'un orăşel de provincie
ste conturbată cu serii de scrisori anoServiciu zilnic fără Dwni.neci
ime semnate "Corbul", ,i majoritatea
Il
,
ovesc în doctorul Germain, un om al
plea.eă: 8.80
Timişoara
8OSIJffe: 18.00
I
\
~a toriei, linişti t, însă oarecum ciudat.
1
~: 10.30
BUC11 re.şti
pleaci: 14-J1O
Este acuzat că trăeşte cu soţia unui c~
"
pleaei: 18.15
rimi şoara
sose,te: 8.U '
leg bătrân Vorzet. Sora directorului ne.
8Clr8eŞte: 18.30'
Arad
1'
Jlis Saillena:. cină tndrăgostiti de dinsul,
pIt.eA: 3.00
;il atrage in cursă şi va fi aviz.ati, că ea
Bilet., se vâ.nd 1::. Agenţia LA RES (8tă.noiu) - Bul. Fenlinand 6.
~ste "Corbul". Tot atunci este acuzati
'~i soţia doctorului Vorzet. Sfârşitul e
MJii'W1iWî'
):;alpitani: nevinovăţia aduce liniştea , . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~
doctorului .Germain alături de DemIS.
~
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IL H I C DE T O A TE 5 I PENTRU TOT I

.. REDACŢIONALE. Dupi emn am
....11_1Ii la timp, toate legitimaţiiilt' elibe·
darul nostru sunt in 0fIl"S de pro·
~~v. Atra~m atenţia. acelor ee po_itimaţj.i să se pre-ililbe ia direcţia.

nostru pentru a priml IIlteie no~t~
vor tri.mlte l~j('
MEDIO" OFIŢFAI ŞI GRADE

M\I'V""'"'.L~ DE REZERVĂ. Se
la cunoştinţa tuturor medicilor
si grade in;ferioare de re-nervă din
"Iwe~'~ ţnră. să comniC'e urgent prin
poştală rec.omandnţă, ~nist~rul~i
direcţia supenoara sa.rutara.,
actuale exacte, pentru. a face
respective. Fac excepţie numai

cari se găsesc oon.centtaţi la
'I'i la formaţiunile sa.nit~
DffiECrORILOR CAME.
AGRICOLE DIN IN8PECTOR.t\·
TDlIŞOARA. In ziua de 18 Maiu crt.
,1iIt Joc 1& I:nsped:oratul Agriool Regli.o.

- ADMINISTRATIVE. DI Ioan MAndreci
fiind detaşat la sediul central al ziaruluj
"Dacia" îşi păstrearză calitatea de inspector
administrativ al ziarulUi nostru fiind însăr·
cinat CU controlul pentru lTln~ răspândire
a .ziarului !n Ara.d, SeverJn Hunedoara şi

Tu.rda.

- SERVICIUL OOI'lfERCIAL ONC AJiE
UN SEDIU LA RED.\CŢIA "DACL>\.". 'w··
ticlul Naţional Cinematografic, S~rvldu!
Comercial ti are sediul provizoriu !a. Vinga
Pentru uşurarea eontactulu! personal, d.
dir. gen. Ivanavici, poate fi găsit Lu~:ia şi
Joia intre orele 16-19 la redacţia z:nrului "Dacia... Tot acolo i se pot face romunicări scrise sau telefonice tn OIl"ice zi.
- OPERA .,FlDELIO" SE CA..'VfA
PENTRU A 4-A OARA. Si:lLb.ătă, 'Zl M~f
Opera Română din CIuj-Tim.işoara va
Clâmta pentru a patn. oa!") . FideiioJ li,
Beethoven, CU distnlbuţia Jela ilrem,"Ir.i.
Dirijor d. prof. Ghoorgh Pavel
,

ConsiLier

Bogdan. La ordjnea zilei s'a dische6tiunea irulămAnţărilor de primă-

....filf!lll!rJ.

A PENTRU APĂRAREA
Peste câteva zile va apare
~\UOO[)1iJ:l!ilCOIDl.vJ:ioo·siei judeţene de mobilizare'

pentru a.părarea recoltelor tn ooneventua.lelor at.acuri aertene. Ea se va
la toate primăriile Şi se va. publica in
"Dacia" etJe..
- INVATATURA PRAUl'ICĂ PENTRU
RElt'UGlAŢL Agricultorii diin
_.I"II .....~v cu agrieu1tul'ă mai inapoiată, vor
practică de conducerea gospodăriilor,
de 1 an câte 31uni intr'o gospodărre, în
"""'riRi!'ul4!'l recUDoooute model (ro:m!.ne şi
. In felul a-::esta profitând de ne·
venită asupra ţării câteva zeci de
de agricultori, îşi vor face educaţia ~organele agrie. vor purta o grijI!
aeesWr evacuaţi pentru ea instruc·
lor să fie desă"'â:rşită.
_ SPECTACOLELE TEATRULUI NA·
DIN IAŞI. Teatrul Naţional din
refugiat la Jimbolia, de 8Ub conduce·
poetului D. IO'I, • dat Dum.iniJcă, 21
111 spectacol eu melodrama "DOi ser. Sala te&tIrJlui a fost nemcă,pătoarq
de cltă lum~ a dorit să asiste.
rla bucurat de uu succes extram"Cei 115 tnterpreţi in fr!unte eu marele
CoMt. Ramadan. au fOOut cu DŢÎYl. . dovada. unor talente 0"1 care se făleşte
, .
Moldovei,
iMif~ ~PENTRU O MAl BUNA INSTRUCŢIE
~ !GE..'.'l'ILOR A. p. Numeroşi cititori ne
să atragem at€nţia forulai competent
HPSUTilor ee se constată în instrucagenţilor civili insăreinaţi cu suprave-

de

apărare pasivă.

Unii

ori nu cunosc bine indatoririle lor,
lor intelectuale şi morale sunt
F"'''''''~U'''' pentru a-şi indeplini serviciul
a brusca ,i nennJţumi iX>pu1aţia. In.
nu oriee tinăr are echIhl>rul de canecesar pentru a putea fi făcut şei,
grele, resta al~l Jameni. N.(,.j
ln vâr-stă nu mai d': nervii sa...
neces,tră. D'~pă. exiJ·:rienţa f~_

eereiIl doo;' rev,zuirea fl~-:nţilor ti!;·
instruirea. '1l:ai nerfectă a tut'll'or orsubalterne A. ·P.
- APELUL CA:'IIERII DE AGRICULCATRE TARANI _DE A SUB.
LA IMPRmIUT. Camera AgriCOlă
un apel către toţi agricultorÎi din
Tim:ş-Torontal ca sii subscrie la
Naţiuniî din 19·14.
.. ARESTAREA UNUI SPĂRGĂTOR
'W"'-'U"" Iulian Jun::a a fost arestat de
timişoreană şi înaintat parchetului
· , al C"lrţii Marţale. Iu li an , Jurca, de
am, este originar din Lugoj fără doni.
stabil, şi a dczertat dela c~trul de inSărata. Iulian Jurea a fost arestat
rânduri pentru spargeti şi
· . De data 'aCeasta, ÎIlcJ.lpatul aco.
· !Ilal llllllte infracţitmi: falsuri, intreb"l. de fals (el şi-a plăsmuit un bilet d~
;,fal s, ?u care a .căIătorit in toată ţara)
-ntru Incercare de mituire. In clipa In
:' : fost dcscoverlt, infractorul a înc~r.
'". dea o sumă de bani' snre a fi -ffi.sat
~rtate.

-

ell.t
-

şi

Ia

şcoală.

TOŢI FUNCŢIONAR"

P. T. T. FOŞTI
IN TRANSNISTRL~ sunt invitaţi a se pre.
zenta la sediul Direcţiunei p. T. T. din Bueul'eşti, strada Ing. Saligny nr. 8, In fostul local al o.fficiului p. T. T. B"lCur~i 24,
Senat, pentn1 primirea drepturilor de 89.lariu pe Decemvrie 1943, Ianuarie şi Martie
1944, preavhnl de 15 zile al celor 'll.ngajaţi
p1'OO11m şi ec:himbul
pe luna Sep~vrie
1943, a tuturor sau B anunţa fn scris adreBa pentru trimiterea drepturilor, urmA.nd a
se face lichidarea a:dmini!traţiei dbt Februarie-Aprilie 1944.

- PARASTAS PENTRu STUDEN'fU
DELA Po:LlTEIINlO& DIN BUCUREŞTI OAZUl1 VlGrIME BOMBA&DAM..I<1NTELOB.. Ia. si1l& de Joi 18 l4ai
a. _. ... ot1ciat la. Capela. ~
din comuna Tomnatec, jud.. Ti~-Torantal,
J'llIIC.io fl!6te evacuată politehnica dia Bu.cu..
reş~
~
de
ou. Băptă.
mini, ~tnt poDleotr.- personaJ.ulU;i ti
studenţilor acestei Po1tlebnJce oizup victime al. ~oz:
de Po,.
litalmi.că In Jălele de " " 24: Aprilie 1944:.
DISPERSAREA UNOR SERVlCn
DIN MINJSTEBUL AGBIOULTURIL Serviciul invăţă.mAutulu.i. agricol din Mm.ister.U
Agricul~ a tc:.t d.is,pII:mt la Lugoj iar
Propaga.nda PItiic&ţ:iilor ti presEi
din
BOefIt Minister .'1. c:lispemat in comuna Gă.

.eu.&nte

Rezultatele galei de box
Duminecă după masă, sala Palatului
0ulturaJ. am '.L'.umifoa.ra. a ~ă.zuuit match·
Il! de ~ox U,J)-".--f..ÂIllUe",w ....a.mt. J.tGof'

tu! ~ pe a.l:iş a.u 1.i.gurat llltallllri aJli:r~
sante• .I.Iltre cari dOU,1l ou llarticiparea a
doui !>rofesiolll'şti, a făout ca m~tUl'ul
g,<l, I1l;. urmarit <le o saJ,ă. arhilplma.
LTa1a. incepe .cu uoua int.a.ln:lri amicale
disputate (le nOVl.cll (J1Uner.rului, in
d
rete carora Tâ,rlai învinge la. pun3:.e pe
Boltlureanu, iar Rod.ina pe Mennardt.
RivU.lJtatea între U.D.R., şi ga.zde în~
cepe prin matchul dintre
Fetescu
U,J).R Şi Radiţa. Chinezul, ultimu~ fiind
silit S1. a.bandoneze în repriza fi doua.
teat. l!ârtie).
In Cllntinuare se dispută între Balint
U.D.R. şi Jurj. Vechii rivali termInă .,
de data aceasta la. egal după un lllAtch

0&:

a.nimat. (Cat. hârtie). •

Juri1J s'a manifestat simţitor eu 0<."&zia. partidei pe .care a disputat>o Bănici
U.D.R.' tU Taşcă. Chinezul. Deşi ni .'.
părut ti victoria trebuia a.tribui1;ll Urni..
şorea'1'-1:t:.4t ju:' ul a t1at câ~bg d, "auzs
iUi Binit'ă. stârnind protestele vehe.
mente ale spectatorilor. {Cat. ID1ISei).
O vi:<>iorie netă a. repurtat, în li:nitele
ca.teoriel eO(J()ş, LucaClu Il U.D.R .• rare
dep:işLt pe StoicoviC i .
In limita categoriei uşoo.re l a avut lOl
e luptă înverşunată între M~ldDv&lJ
U.D.R. şi Gherman Chinezul. Matchul
inoo~ prin avantajUl reşiţ~ulu!~ Ju in
reprlZa. a doua Gherman caştlga din ee

Repre-11'.

măsurilor

- BONURn.E DE ALIMENTE VALABILE. Se ad"JCe la C\UWŞtinţă consumatorJlOIr ti măIcelArilor, ci pentru aăIpt:.lmlna
dela 23 :Mai - 28 Mai 1944, pentru earnf'
este Talabil bonul Nr. 29 Mălai, pe eaJ'e se
, . ela 1 Qr. ca.me săpt.A.mb.al Pmtnt me:aelurl bonul Mălai ~. 28 1.1 kgr. mMe:a:rt
pe MptămânA.). OeantitErte de '790 kgt
gris vechi (fabrbtt eooform. ~ccb'JÎ.ei Mi:!'
1532 din MOII1. Of. Nr. .«J din 13 Februari~
1944), se Ya l'inde tărăeartelă la preţai d~
127 lei, la depozitele Morii Pl'chaska.

- CUM VOR SARBATORI ŞOQALELE
ZIUA EROILOR. Ziua Eroilor -lnălţ&rea.
DomnulUi - .(25 Mai), va fi prilej llOU
pentru mărturisirea sentimentelor de 1"&cunoştinţă şi pietate faţă de Eroii Neannlui şi de afirmare • TOinţei ~ de •
tră.i noi tnşine !n Tara NoutrL Şcc.6le~
vor organiza eu şcolarii, t!Ilttra.şcolarii .,i
prermlitarii, manifestaţii, atlt 18 eimiti!'e

.~. . . . . . . . . . . . . . . . .-..... :.:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!

. primA şedinţă a directorilor Cam~or
. Agricultură din Inspectoratul Agricol
.... 'I~misoal:'& sub preşedinţia dlui

'

I

in

ce mai mult teren

ELECTRICA-CHINEZUL-CAMT 3 : 1
(O : 1)
Ambele echipe au fost întărite cu jucători dela alte cluburi. Cu toate acestea
ieşti, judeV.1l DâJmboviţa.. Toată corespou..
Jocul nu a fost prea bun, căci au lipsit
denţa l'a fi todrumată bl looalităţile ra.combinaţii!e tactice.
pectiv.e.
Electrica nu şi-a putut adjudeca vlc- PENTR'U ClEI OARI SOLICITA. ZA.
taria decât în repriza a doua. Goalurile BAR. In urma ordinului S. S. A. 6100/19(4.,
au fost marcate de Sklenarik in prima ti ta l'ederea ata.bilirij cotelOl' de za.hăr m..
repriză. Eledrica a egalat prin Borzan
4v:m:iile fi tabrlc.le oad IB primit co~ dt
apoi Cristănescu şi tot Borzan decid sahă:r dela Ofidul. Economie Judeţean, d.
partida.
pe IA.ngă Prefeotura judeţului. până 1,
C. F. R.-BANATUL 4: 1 (2; 1)
data de 30 Oet.oJnl\lrie 1948', pe bază de 1'ife
Revanşa partidei din Duminecă nede s:a.h.b'. fi aunt ta :ft'.meţi.e astAzi, neees{cută a revenit tot feroviarilor. Scorul
t.lnd mthăr SImt Invitate a depune la su&este deschis de Urechiatu în m. 24, apoi,
zisul oficiu până la data de 25 Mai 1944
in m. 29, Pantea marchează un goal din una. cerere in car:e vor dta ea:pa.citatea d~
ofsid. In ultimul minut al reprizei Moţi
produ.cţJ:e, nec:eoarul 48 mhăr pentru &_
reduce scorul.
.
ceată capacitate, cot& de za.hlr ce a primit
După pauză mai marcheazi Banda şi In lrJ.ll& Octomvrie 1943. fi ee anume eotă
Urechiatu.
soliciti pentru viitor, binar.

tot

..............._•........•.. ........ .....
~_

I,LUTEX" S.

_.~

A. R.

PENTRU REPREZE,NTANTE ŞI COMERTUL DE TEXTILE
Reg. Cam. Lugoj Ir. 32811938 f. soc.
LUBOJ STRADA GENERAL BERTHE.LOT Pfr. 7
,.

şi Îşi adju1e0ă ln

mod olar o victorie meritată.
Un mach frumoS a rost acela disputat
intre profesionistul Brurher n.~iţa Ş1
timişorea.nu.t Popovici Bogdan, amator.
Intrunirea este un succes moral al timi..
şoreanulul, care a reuŞit să termine la
egal cu adevărsarul său. Păt'at c·ă Popoviei nu se antrenează regulat, ar avea.
şanse să se consacre in mod d ... !:nitiv.
Ultima partitdii. a galei a fust ·'a'SPllta.tă de campionul naţivnal pr. ,fPoo:(oniBt
la categoria grea, Petre Pop Şi ('ampic··
nul amator Pavel M~ţel_ la d~""l!'1!'J!
<"elor ctMi reprize .Petre F?P ~ i!l;!llm~.
dar Menţel a relU;!lt de mal multe ori iTI
dificulhte. Profesi.Jnistul câ.~:': gi ile"",·
şat la puncte.
M.U IIULŢI CONCLi-;E,.1\\ll ~J Rl;.
ZULTA1'E BUNE LA A'lJ.~'l'1S~l

Al duilea concurs atletic d sputa~ Ja
Arena Ea.natuJ, S'a soldat C'l U!I VăJit
succes, c..eOal"e~e pe liUlg'i pa.ILieipar(;~
atleţilot t'onsacrah ai ciuburil ~_.. aU luat
startul tn elementele cele ma: :;Ia'le ale
marilor intreprinderi din Timişoara.
In asemenea împrejurăi rezulta.tele
an fost foate promiţătoau., d !~~n" cari
remarcăm pe HeneI ElectriCa la 100 m .•
Roth la 400 şi 100 me. Neicuţl)'lJt:ula lun·
gime şi D-şoara Ernst, tot la ~u'gime.
Dată. fiind importanţa coa,II('rsuJui,
vom reveni în număru1 nostru :.ie milDi;
cu amănunte•

C.F.R. a invins din nou Banatul
In cadrele matchurilor de football,
disputate pe Arena Electrica, s'au ob.tin.ut urmăţoarele rezultate:

CONVOCARE
In eonformitate cu arl. 8 şi 8 (!tn Statute, Qomnii acţionari ai sodetăţii
"Lutex" S. A. R. pentru Reprez şi Com ertul de TextUe, sunt convocaţi In Adunare Generală Ordinară, la sediul societ Aţi!, ~ ziuş de 29 Iunie 1944, ora 11 a. In.
ORDINEA DE ZI :

1. Desemnarea. a doi serutatori şi & unui secretar.
2. Raportul Consiliului de Adminiş traţie fi al Comitetului de Cenzori

exerciţiul

1943.

.

.

3. Aprobarea bilanţului şi a eon{ul
cărcarea Cons~iului de Administraţie şi
4. RepartIZarea beneficiului net rea
5. Alegerea Consiliului de Adminis
6. Alegerea Comitetului de Cenzori
7. Alte propuneri.

ui 'de

Profit şi Pierdere pe 1943.
a Cenzorilor pe acelaş exerciţiu.
lizat In anul 1943.
traţie pe anul social 1944.
şi stabilirea onorariului.

p~

Des-

Domnii acţionari care aorese sI-şI exercite dreptul de vot Ia această Adunar.e, . vor ~e~u.~e acţiunile lor cu cel puţin 5 zile înainte de adunare, la
caSlerla sOcletaţn sau la o instituţie ban cară din ţară .
. In c.azul când la data de 29 Iunie 1944 nq s'ar intruni numărul lega.l de
aC~lO~an, Ad~narea C?enerală va avea loc în ziua de 30 Iunie 1944, la aceeaşi
ora, In acel_aşI local ş~ cu aceeaşi ordine de.-,;j jeciziunile luânrh..:~se cu majoritatea ceruta de lege ŞI statute.
Lugoj. la 19 Mai 1944.

CONSILIUL DE AD:.IL, ,!.tiTRA'flE

Pentru conformitale:

toL U T E X" S. :A. R.
pt. Reprezentante fi Comerţul de Textile
LU.G..OJ., .. _

: "

'ln

Basara~ia

mijlac;e

o

şi

ft10ldDva ni 'J~it:

de semnalat

,JU

Luptt:le dia Italia au ':In earactrr" staţ.onar. Â(~l'UIJ~" .... ~ curallre
lui 1ato. Lupl~le delll .roatit'"'raa Kom4niei.

I '

IS,tUQ,I'i()
!ţ

f'__

'Cfl.nfueiltJ.C

!Sill'!ij"
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BERLIN, 22. (Ep.) - Pauza pe ca1'e
Ji-<lU acordat-o aLw.ţii Sâmbătă inaint~

de masă pe frontu~ italian de Sud, se
poate interpreta ca un semn că mariLe
.1î>I erderi aLe zddor precedente au obhflat aliaţii la numite regrupări răpitoare
le timp. Numai după o pauză de o jurnă
late de zi, în care timp ei au încercat
'ft,umai să recunoască noite poziţii gerWl(me, au pornlt din nou La atac trupele
'ieneraLului ALexander, sprijinite cu pulernice forţe de injanterie şi tancuri. ln
hmpul lu.,teLor s'au format două centre
le gravitate, La Fonte, pe şoseaua coastei, care 'a ajttns după cedarea de către
l1 ermani a localităţii Itri in zona de tuptă a americanHOT, şi în valea Lirii La
Pic şi Ponte Corvo, pană la Piedimonte.
[ntensitutea atacunLor a jost j,ncă cea
mai mica .n zona de coastă, umencann
inptandu-se alcL m mod vadit I,..U dijtcuLta~t rnart. Germami can s au retras deLu
ltn Şl vueta, au mm.at terenul aULt de
muLt, că trupele generaLului Clar/( inamtează cu ezita7"e.
CeLe mai vtoLente
hLpte s'au dat la Pico Şl la Ponte COTVO
JOHă wcaLWlţt situate strâns lungă olaltă
tn valea LArii. Bătă/ia s'a dat cu alternanţe de înaintare, Câştigunle de teren.
in sine reduse ale alta~tL(}r au ,fust reluate in cea mat mare parte prin contraatacurile germane. 43 de bLindate aLe
a.Liaţitor au fost distruse.
In al treilea punct de gravitate, la Piedimonte, s'au dat crâncene Lupte de
noapte. In locaUtatea insăşi au avut loc
violente lupte de stradă, în special în
partea de Sud-Est a oraşului. In sfârşit
trupe~or germane
Le.a reuşit bă scoată
uUlmicu~ pătruns în localitate.

..

\

!tlvL'J'Ul\URI ADlJSE 1RUPJ!~LOR
l'l'AlJENE, CAlti LtreTĂ
IN ITALIA lJ~ SUD
Soma, 22 (Rador). DNB: lUar~:
tul Kesselring Comanuan t al suprem al
. forţelor germane din lialia, a adresL
romanflamentuilli nonilor forte italien('
aflMare in luptă din Italia de Sud o U
te1egramli., în care el şi.a exprimat mn],
ţumirea doosehit:l cU pl'1,ire la aeUvita'
Wa lor plină de elan.

"

al

b ....adeJor
.

BUCURl.Ş fĂ 22 ~Radol'). - Com •• damental de Căpeten~e
""tH='H\ne COIllHloieă t. Ziua. de 2t Mai: Ja Nistru'
Inl• r utr 8.u ti .... eri lupte Jocale. 10 zen. Grt~oriopol s'a.
~I

Armate,.

,i

eaphl~at mau rou.le ,.uu~, de prizoftieri
o •• gaIă pradă de
răZbUI. Oln H.s~cabla mljt.Cle
MOld ..... lIinlle Important

de .emaalal.
".

RYI3

t ..

.a

..

Orll SOvietici au primit Irdin

să tragă

cu armele

cu~oa"e~e reneglaţilor
Berlin, 22. (Raclar). - DNB.: Des!:>!'\;!
t::'vcmm~nte1e ae p~ irontul din rasdrit
s~ comwuca, c~ i:I..:u,ulia contlltU pe Loata . l11tmd~rea fl"onlUlUI, la siarşaul că

caror numar total se ridică la peste
trei mii, mai departe au lOst capturate
1'i tam:uri dm llpul cel mai greu, precum ~l 13 mai uşoare. Comandamentul
rUIa se prevede insa o intenslficare a sovietic totuşi nu abandonează planul de
luptelor. Pe Nistrul inferior sovieticii I eliberare a acestor unitiiţi. Activitatea
t~c sîorţări foarte insemnate de a recaş
aviaţiei germane a fost şi ieri foarte
tl,ga tel'enul pierdut la Vest de Butor ŞI
VIe şi a dat rezultate excelente, mai a~ngol:lOpol, un~e ei concentreaza şi pun
Les la combaterea blindatelor itlamice.
m acţlUne conslderabile forţe de imanSe anunţă în legatură cu aceste eveterie, blindate şi artilerie,
Totuşi
nimente, că aviatorul sovietic Sapolin
cleştele
trupelor
româno -german.:!, "âzut in captivitate la Stanislau, a des a strâns şi ieri in jurul formaţiunilor
.:larat că aviatorii sovietici au primit amamice incercuite aici şi cu toate incer·- cum două luni un ordin secret de a tracările sovietice de a salva unităţile in\,l'G cu arme de bord şi asupra coloanelor
cercuite, sunt in curs de lichid':lre, Ieri au refugiaţi10r din ţara inamică şi in spatefost aduse mai multe sute de prizonieri, le frontului.

Acţi unea

a1

!

I

de curăţire a bandelor lui Tito

. BELGRAD, 22 (&ador). _
DNB: multe sute prizonieri şi de'rertori. l.a
de (~iJrăţire t'ontra bande10r . 'l'flJa pierderile lui 'lito au fost dt>ase·
hll'.lif •• s'a intensH'('dt in ultimul timp in
meae-.t, i'oarte mari
mod doosebit. deoarece Comandamentul
GeneralUl Veiebit, care face parte din
german caută s ă elimelle acest ele- misiunea militară a lui Tito, la Londra 3
mente cât mui gt"'.tbnie. Intr'o singură zi declara' că bandele sunt lipsite de tunuri
în reg'l.unea fluviului Drin::. inami('ul a
şi tancuri şi în a.caleaşi timp pierderile
pierdut săptămâna trecută. 8;-;0 şi mai
de. oameni SWIt foarte Însemnate.
Acţiunea

Lupte!e

CU

bandele lui Tita În

Belgrad, 22. (Rarar). - IN LUPTELE
":ON'1'l"A BANDELOR. LUI TITO IN
CROAŢIA,
BANDELE AU PIERDUT
(NTR'O SINGURĂ ZI 1500 MORŢI,
PRECUM ŞI MULŢI RANIŢI, PRINZONIERI ŞI DEZERTORI. LA GRANIŢA

Zroaţia

DINTRE SĂRBIA ŞI MONTENEGRO
S'AU DAT LUPTE GRELE CU TRUPELE GERMANE, CARI AU OCUPAT
MAI MULTE LOCALITĂŢI. BANDE~
LE AU SUFERIT ŞI AICI PlED ERI
FOARTE GRELE.

l

Luptele din Italia

tiei şi aşteaptă ca marea bătălie din It.
li~ de Sud, să .. jungă. la. punctul ei cu:'
mmant, ceeace se va mtampla incurăr,;
LA NETrUNO LUPTELE AU UN
CARACTER STAŢIONAR
BeŢlin, 2Z. (Rador). - DNB.: Des,'
evemmentele depe frontul din ItaliaP'
Sud se comunică, că la capul de ~
Nettuno, luptele continuă să aibă unPl:
rac~r staţionar.
C<, I
In Itali~ de Sud propriu zisă luplei
a.uCdat nOl centre de greutate la Aquir;'
ş~ a~po de MalL Deoarece anglo-arr:~
~Icanll ~dt uc m ereu rezerve noui şi n.
mprospa ate d e formaţiuni blindate ·1
l~pte~e ~ela Po~t~. C~rv? s'.au între\;n~ ,
fa,r~ msa ca ~ltaţl1 sa fI ca şti gat terE:' ;1
AICI au ~ost dIstruse 30 tancuri inamj~; •
~a Aqumo au fost distruse 16 tancur"
ŞI trupele germane au recucf:'rit teren'~ ,
cedat ~re~ător in~micului. Piei'derile bi
oamem Şi matenal tecnic a inamicul' !
sunt foarte mari.
,"'
La Hri şi Pico, luptele au deasemen'l
n c~racter foarte înverşunat, deoart(,

,damlc~l. cau~ă să străpungă şi să licr~:
?ez~ aICI rezlstenţa germană. Spre t

:

lmplcdeca o străpu~gere, trupele ge:.
mane au evacuat mal multe poziţii in",
ţ~te. !na~n~icul nu a putut să stânjen~~ i
ca mlşcanle de desprindere, deoarw.
retra~erea a, f;>st acoperită ţ;u câmpQ~
de n:tme, .can mgreunează Înaintarea"
n~mlcu~Ul, cauzându-i în acelaşi tn:;t
plerden foarte sângeroase. Trupele ge;,
man~ au evacuat dealtfel şi ruinele por,
tUlUi Gaeta, Pentru pierderile enormr<
~ari ale inamicului, e demn de semnal;;
c~ an~~o-~m~~icanii aduc la explozie!l~
mc ~ll ŞI mll de bombe speciale, JlT"
ducatoare de ceaţă artificială spre aIl.
cunde trupele şi mişcările lor .maln'!
'!
brului necruţ.ător al bateriilor gE'rrn;.
ne.
i

"

< ,

PJERDERILF; NORO-;\llU:Rlrin'E
DEASUPRA GF~RMANIF.:I

~ BUCURE~~I. S. P. P. transmite: D:jo
pa ,cum se aila dIn Berlin, pierderiles;.
l:e~lte de aviatia nord-americană cu pr.'
leJul atacului din noaptea de 19 M.
asupra teritoriilor germane se ridica
83 avioane, in cea mai mare' parte avic..
ne de bombardament cu patru mo

.......

__...

Berlin, 22, (Rador). - DNB.: Despre ma luptelor foarte înverşunate pe câm.rontul din Italia de Sud se <:omunică, pul de luptă fără ca inamicul să fi inI.!ă Sâmbătă dimineaţa, inamicul
si-a registrat un câştig de teren, Un alt cenreînprospătat formaţIunile sale 'de atac,
tru de gravitate a fost la Pie di Monte,
~Iil
cu rezervele noui, - aducând în acelaşi
unde anglo-americanii au reuşit să pă
de K3uIO
timp şi armament greu in primele linii trundă in carti rele sudice ale oraşului.
INCERCAREA A1\IERICANILQR DF
de foc. Activitatea sporită de luptă de
Un conba-atac g~rman însă dat in flanA DEBARCA IN NEW GUINEA
Sâmbătă după amiază s'a incetinit Însă cuI trupelor inamice, a avut drept rezulBVCU~l'I. 22. (Rador) - 8sl'l'Î(
A FOST RESPINSA
foarle . repede, deoarece câmpurile de tat distrugerea complectă a infiltraţiei de Apă.r&re i'aIt!yă tace CWl6SCUt ei ilI/lo
mine şi focul concentric al armelor gre- şi oraşul continuă să fie ferm in mâna pâ.nd cU ziua de ~ vo)mlaţia ()api~
Tokio, 22. {Rador). - DNB.: Cartierul
le
şi automate germane, au oprit orice germană.
mtr'o.măsura şi tara mtreaga \'a fi 8\'
general japonez, comunică, că trupele
inaintare
sistematică,
Centrele
de
graDespre
luptele
din
Italia
de
Sud
cozată de perioolul aerian ŞÎ prin post
anglo-americane au întreprins două învitate ale luptelor s'au desfăşurat la mentatorii militari din Berlin, declară, noastre de radio. Şi anume; postul
cercări noui de debarcare în New GUi-1
România pe unde lungi între orele 1
nea. Incercările amândouă au fost insă Fondi Pico şi Pontecorvo, unde însă ina- că inamicul nu a reuşit să facă vreun
micul
a
suferit
foarte
grele
pierderi.
câştig
de
teren
de
importanţă,
iar
când
13-16
şi 18-23, jar postul de Radio
respinse, forţele debarcate fiind distruFormaţiunile inamice au reuşit să înainansamblul situaţ.iei strategice nu s'a reşti intre oreJe 8-13, 16-18 şi
se, sau silite a se reintoarce. Peste 500
teze din trei direcţii până la periferiile schimbat deloc. Din aceste considera- noaptea.. Avertizarea p'pnlaţiei se
americani morţi au rămas pe câmpul de
oraşului Pontecorvo, însă 43 tancuri ni- ţiuni, comandamentul Superio-.r German,
prin radio. printr'o scurtă oolUunicar~
luptă, un torpilor a fost distrus şi altul
micite
şi sute de morţi au rămas în ur- priveşte cu mult calm desvoltarea situabală, de....pre poziţiile a,'ioallelor inami(f.
grav avariat.
.,,_ ....''''''' •• ,.
•
'"
.r<_
_ _ _ _ _ _ • • _ _ _ _. . . . . . . . . . . . . . . _ _ • • • •
Forţele japoneze aeriene, au distrus
19 avioane inamice.
NOUl DECORATII GER~IANE
.
J
. CONFERITE OFIŢERILOR ROl!ANI
~RLIN 22. _ Dela Cartierul genederi grele sângeroiase fără, a obţine reprodU8 pierderi. in rândurile populaţiei·
~

PericoJul aerian anuntat
pLsLurlle

~"_,

~._-

La Sud de Dubăsari a fost

Berlin, 22, (Rador) - BNB comun\cji~
In recunoaşterea. servicilor cu totul excep4
ţiona.le aduse de forţele maritime române
cu prilejul evacuări Crimeei, Ftihr~ru) li
a acordat Comandamentulni român al Q' ~"!_
tor operaţiuni oontra-amiralulni Na~ ~'Ii!·
ee1s.ru, cnU~8 de cavaler al il'rdinului er.1rea de fier. Numeroşi ofiteri, suboflţ~ri şi
80Idan al mar!n.ei de r&zbom şi oom~r~illle
române, au fost distb;;: n' r-'~~" ie fier.
Şefnl misiunei navale din l&ri:l., '. L; :~;~::-:!_
lut Bt'inkmann, & predat aceste distincţii Ş!
& citit o telegramă 8. amiralulni Donitz care
şi ... exprimat mulţumirea c.wsebită. pţntru
fapte1e de bra,'Ul'ă ale marinarUol' româ.ni.

~.

raI al Ftih;erlllul, inaltul comandament
al forţelor annate comunică:
Pifronbul Imliei de Sud putenice for.
..
' •
••
." 1.
. l'
,6 l.e Jnfan~rle Şl taneUll a .e lnaDllCU lJl·
.m atacat Şi pe mal dep~Hte m eentrul de
grmdate a sectorulm Lenola.-Ponte
Corvo. Inamicul pitrwIs în loealita'tea
Pico, '& fost respins prin contra,at&c ime..
diat. Şi in regiunea mia nord-vestde
Ponte Corvo contraatacnri1e gennane
au limitat capetele de pod obţinute de
inamic pest.e fluviul Lbi. La Ponte
Corvo se desfăş09.ră. lupte intlârjite cu
prilejul cărora ina.micul a suferit pier-

nimicită

o unitate

bolşevid

zultat. O formaţiune ue luptă. germană a
vile.
'
,
ataeat noaptea trecută coloanele motoriI
Baterii antia.eriene usoare ale a,ia!'
zate ale ~namieului din regiunea Fondi eU şi a marin6i germane a'u doborit 23 ~
succes ŞI cU reozultaie bune.
rate inamice. In no-a.ptea trecută bil'
Cu prilejul grelelor lupte din ultimele bardiere britanice an dat un a'tac de ~
ziLe o baterie antiaeriană a aviaţiei d~ sub ro are împotriva regiunea oraşelui D'."
comanda 1OCOWnentulni Barg s'a dltstill~ burg şi a mai multor localităţi din regit
prin vi~jie deose"bită.
nea.' Renanaevestfaliana.. S'au prolli
De pe frontul din răsărit ~ comunică pagube, Populaţia civila a suferit pi~rlIi
llumaÎ lupte locn.le. Pe Nistrul \uferior, 1& 1 Cu toate grelele eondiţij de apartll
sud de Dub&!lari a fost nimicHă o unitate
au fost nUni('.jte SS de bomba.rdit're,~
inamie3 pătrunNi. în 'V1lle şi încl'reuită.
riste eU patru motoon•. Avioane de 111'1
Fonnaţiuni de vânătoare ameri('a.l1e au r&p1de germane au ata~;!lt eu suC(';tlS
atacat eri localităţii şi trenuri' de persoa.ne tive din Anglia de ră."!oărit.
.
din Gennania de nord Şi de centru. S'au
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