~

~~ ''''~o-'_:'-pc ril.·e

DUlDinlc::'ă

6 PACiltl1 6 LEI

<

19 ••

f'L

J

PItQPltlETAR: ~__ NB.~
~ti de Edituri " J9 An. ~
.DACIA HAlAN.l s.e. T-.o-

6tfl!i.

IN...

C.:.JO:-; •

J,.'S.541 '

Liblcioteoa :P6

;.lj~,.~·~"""

•

.ii.

Nr 4, eU

lSVlI. n..t

şi

3

TeJefoal

; ; • .c8-33
• • • 16-00
Administratia • 50-62
Tipografia • • 14-69

DirK-fl_

Redacţia

C.tldian.' Banalul.l
,i .1 Granitei de Ve§1

ABONM.lEN'I1!; A...JtUALE:
ţănmi
, • • 10 Lei 1800
A1!torităti fi eomet'cianţi
• Lei 3000
Instituţii ,j intreprinderi. • Lei 6000

Director

c.

Pentra

MIU-lE'::C

-

~\t.

Ar. ti

Str. Mărăse$ti Nr. f. Tel. 11-28

smwrm.

=

ITALIA JOACA Ir~CA UN ROL MILITAR
IM1-'ORTANT iN E.:VENIMENTELE EUROPEI

IJlt '

ie-

sm,

Răspnu!itul

Ar.trahd I)erieux acuzlilt de imdtă trAdare. - Răspunsul 'lurciel la aota aliaţilor
nOllA, :?8. (Railol') I>NB: Intl'eag a presă. Italiană subliniază importanţa
$Uua.ţi4 po..litică.'
între\'ederii dintre nU{~e Şi Fuhrer, În care eveniment se vede o dovadă ("ă, ItaLia.
m •
1:a=
.jeReă din nou un rol important miJitar în evenimentele Europei, alături de Ger--......-** r. .....
mania. ItaJia e hotărâtă să continue lupta până la victoria finala, spălâlld astfel
, Î{!,I'/U suedez ,)Juster Nationalzeiru::;înea trăilă-rii Casei Regale. Şi presa tur(-ă acordă. o importanţă deosebită ho~uuy" publică un artlcol al eOTes- tdrârilor militare luate În Italia. !ii scrie că L'Oncentrarea tuturor forţelor militaoolktl'Htw!â sau (tin AUI.:ara. Gare;se
J'e a. Italir-j, este un eveniment eiue are În acela..,i timp şi o însemnătate deosebi.
âcupâ <;lt ecoul Hextrem de 'Puternic-~ pe tă l,elitic'ă. Toate Ilftponrele I<':urlll){'i j~i strâng forţele şi îşi lD'.uJifestă. voinţa
oIllre 1'"1), UI?ut in :l'urcia prestunea alUlph.r {'omuni, a l'ăror r(~7.ultat se ,·clie df'j.l pe frontul de răsă.rit. Aef'Ste popoare
lor. Jh ac6sl articol se acL'ffituea,ză uu
sunt hotâ,râte de a JuFt împrctl:l'! ("1 n"rmnnia până la vi(>toria finală. ("lntra.
h{tl~~\·i~mullli.
Turcia nu intenţiOnează să oedeze jlH'·
D~

Z

aar

NIj,

u

8i~nit aliaţilor şi să schimbe natura Te;aţiiZar cum6(cia{,e cu puterile Axei. Co-

respoudt;//lUl elveţian stabilc§te în Spe-

ci
ati

.

1 '

"

ciiU

4 (l.ryumente:

1.

NWI livrările

de crom Şi. cupru a,le
nici celelalte liWlt.ri ate ţdri
lor nwt:-e C(ltre German?a nu constituI!
Utl faetar hotă,râfQT
pentru durata sa"
TUfC!et .'iC

8U{'Ceslllrăzbatului.

le.

2. Schimbul de mărfuri cu puterile
Axei constitu.e pentru Turcia ca §i pen-trucelelalte ţări neutre o necesitate
. eemlondc6, deoarece Axa e8te deocamdată 8i1tYl~ra eumpărătoare a multor
mărfuri Şi în acela.') timp singura în
atare să livreze mărJurile neCes.:li"e ţări

lor neUtre.
3. Turcia in special depinde de Germania pentnt acoperirea necesităţilor
ti in material de războiaL, cu atât ma·i
mult ou cât acum atât Anglia cât Şi Statele Unite au sistat livră,rile de material
:le războiu către Turcia.
t Atâta vreme cât aliati~ nu tin soo..
ma decât de propriile-lor interese, fără
si! se intereseze in WeO formă oarecare
de necesitiiţile celorlalţi, nu pot !t§tepta
(JJ neutrii să acoepte pretenţiile lor.

Sub ocupatia

aliaţialor

Italia de Sud a fost complecl

Dopă rap.,rtul dhll Vappen
~ermanh. 'va lua atitudine
fată de TurCia

.BERLIN, 28 (Rflor). -.-: D:NB trans,
IUte; Cer('urile competente deelară că.
;1!vernul Reichului aşteaptă un ra()ort
'l4.'r<sona( fărut de dl. ,von Pappen, amba..
lIdnrul Rell'hull1l din Tur{~ia, şi Va lua
'1i~!1ine numai În baza acestui raport
egina ~lm('l'tarea Iivrărilor de ('rom a Tnr('iei.
le:di-l
' PaPllen soseşte in acest scop perso..1la Berlin.
nall'

.re, "
ână!<"

dalt!

Rezultatul

81 ..

«....lIor

din

P4"'!usilvan i a

B1!CUREŞTI, S. P. P. transmite: in

IQbon~ ~11va:nia

I

~

au avut loc pr'mele alegeri.
doui candidaţi: Thomas Dell.l"e
'. generalul Mac Artur, Primul a obetil Unut 125.000 si
al doilea 75.000 voturi.
•
I

"ar"

'!jU fost

t eri! lIisln ..... a mili1a .. ă h .. itani~ă a
'llt~:

80ait la Ankara
Iri bei
BUOUREŞTI. S. p. 'p, TRANSMITE:
~ Dl"J ~1 ISTAMBUL SE CO~11JNICĂ ŞTI'l'A.N1 CĂ MISIUNEA 'MILITARA ERI.
- - T\'rn,PĂ A ROSIT LA ANKARA ŞI A
miş(';' 'j1,,1'.,pUT CONVERSA1"'IILE CU RE~~ ~~.ENTANTII S'J'ATrH.lJl MAJOR
<lJtlC.

'

D. Papandreu insăreinat

infometată

CII formarea DOU, ui

gu verB erec

1

BUlJu.re§ti, S. P. p. transmite: Din Cairo Se află cii după demersul d-Iui Veni
zelos eaTe !.aCum două săptămâni a fost
numit prim ministru, d. PapaJldreu şe.
ful mişcării sooial-democrate din Grecia
a fost însărCinat cu fonnarea unUi nou
guvern. Presa. engleză scrie in legături
cu aCeasta că d. Papandreu Q sosit in a.cest. scop în G~ia,
.

Fostof amiral Dt rieL X invÎbuit de InaltA trădare
BI~ltLIN,

28 (Rador). -

DNB:

Pos~

cuma.ndant din Alger, amiralul Derieux
apare În ziUa de 10 Mai, în faţa. curţii
marţiale, invinuit fiind de înaltă. trăda.
re. Procurorul ml:it:a "eri> pedeapsa ca-

tul de radio Aiger a comunicat că. comis

Gestul eroic al muncitorilor unei fabrici de paine tiin

Ac

BUCUREŞTI, S. P. P. transmite: Di!!
Madrid se află că generalul Franoo a
inaugurat linia ferată electrică Madrid.
Eseorial unde Se află fruimosu1 palat ş1
morminte;1e regilor şi regine-lor Spaniei.
De acum înainte călătoria dintre Ma.
drid şi Escorial nl' 'la dura decât 40 de
Minute.:

ta lor sub ocupaţra. trupelor aliate dacă
acestea nil sunt in stare să. alimenteze
nici Italia. de sud. Ziarul face reproşuri
comandamentului militar american, pentru liPSa de alimente in Italia. şi faee in
acelaşi timp şi aluzii semnificative privitor la neînţelegerile existenţe intre
Anglia Şi Statele Unite domeniul e{!ouomic.

Berlin, 28 lRadClr). - Ziarul englez
"Ecolwnust'· continua să se ocupe eu
fuametea din Italia, afl<itual'e sub ol'upa'
ţia ali ll ţilul' şi constată că ar:eastă stare
tic fapt. are urmari foarte penibile pen~
lru între,aga politil'ă a aliaţilor deoarcc'e
statele mid eurorene dela caIi se aşteap:
tă ca să se ataşeze aliaţilor Îşi pun CU
drept cuvânt întrebarea care va fi soar-

• :- mOD !l.pecial la Berlin, spre a ra('e un
ain~ taJlflrt personal guvernului Reiehului,

ISTA.l~BUL, 28. (Rador) DNB: DI
Pappen, ambasadortU Germaniei În Tur~
lî~ s' . tiai a plecat Miercuri după. masă eu un

IveJ1i:

Inau!to ..arfl'a Hnfei ffl'rat.electrice llladr.d - Eseuri.'

TYO

iol,

Berlin

Bu,eurest-i, S. P. P. transmite: Din Budapesta 6~ află că ministrul just~ţiei din
actualul guvern a fost rănit eri prin focuri de revolver. AtentatoI1I~ s'au făcut
nevăzuţi, înainte de a fi id(;utificaţi.

Finlandei
au fost predate eU clauza. că orice discu.
ţiune e inadmisibilă şi Finlanda, are să
le primească sau să le respi.."",::;.
............ N"~. a]'
h insistenţă stăruitoare s'a, declarat
Moscova, gata la o interpretare a aces·
tor condiţii, cari aU fost susţinute ca mi;
nîmal.Deei Finlandei nu i se poate t('pro'şa că nu a făcut propuneri deoareee nu a
a fost in stare să le facă.

tetul francez a hntărit CU toate contraluate de guvernul din Vichy
eontimHUl'll proeest'lor contra foştilor
membrii ai lE"giunii talangiste. Fostul

D. Pappen a plecat la

atentat

condiţiuni ale c,omunicatului

nimitale mustrarea Statelor Unite :-;:i re'
proşuriIe făeute de presa americană, că
guvernul finlandez ~~u a făcut contra
propuneri la l'on!liţiile rlepace aMoscnvei
şi a omis astfel pOSibilitatea de înţelegere. Pr'e~a finlnnrleză {'om..tată {'ă deia la
sonda~iile in{'ep:itoare făeute la Stof,k.
holm. s'a făcut constatarea ca nu ~e pOate negocia cu guvernul sovietie. Primele

măsurile

pitală.

BUCUREŞTI.

28, - DL Enescu ministrul munc.,i a primit din partea fa.bricei de pâine Olto Gagel o adresă în care
se mi;',nţionează faptul că cei 90 de lucrători şi lucrătoa e ale fahricei s'au dis,
tins in mod deos€;b>il pr:tI1 spiritul lor d~
sa-crificiu cu prilejul ultimelor atacurI
ae,riene. Ei au refuzat să intre în adă·

Bucureşti

postUri atât timp cât nu a foat pregă
tită şi c.~ptă pâinea pusă în cuptoare.
Mulţumită atitudinei lor locuitorii Capialei au putUt fi aprovizionaţi în acea zi
cu pâ.ine, DI. ministru al muncii a adua
mulţumirile sale publiee, ~ ft. făcut pro·
punere pentru decorarea lor.

I

J neepprea invaz;ei e O chestie de scurt timp.
Al'i'1\AI;tA, 28 (Rauol'), - D~"B: Zia'
..ul tm·~ "UIlUS" sede di dH'errte eveni.
mente arată apl"oal~e (·u preeiziune că
În{'eperea illvaziei e numni O chestie de
~ClU" timp. Ducă al'eastâ, lll\'azie nu reu
1;ieşte in primă.ntfll aduală, atunci nu va
ti l'ealizată. niciodată, deoarece Anglia şi

c,

Statele Unite nu pot lăsa ea numai sovietele să. adm'1\ jertfe şi el să. aştepte eu
mâ.inile încrUl'işate prada de ră'tboi. In
a('elaşi timp, ziarul observă. că şi Co.
Dlandamentul superior german' a făcut
tvate pregătirile pentru. Întâmpinarea.
corespunzătoare a forţelor ~e În\'uie.

.._--- _-......................

nota

l\lh.ldrul dp Just'ţ· ... III tiB~Il.
riei a CăZUl v;etlmă unot

Moscova n"a admis F.olandei să-şi spună cuyântn)
Helsinki. 28 (Radnr). DNB: Intrellga_presă finlande7.ă respinge CU un1:\."

Ja

BUCUREŞTI. S. P. P, transmite: Ministerul de externe al Marei Britanii 8
declarat eri in camera comunelor că. s'a
primit răspunsul TurCiei la nota prin
care aniaţ::i invitau pe aceştea să intre'
rupă livrările de material de răzlri
către Germania.
Acest răspuns este foarte amicaL

tit" I mania .,leal!! ă raportul d'ui von Pappeo pentru a lua atitudine faţă. de Turcia.

•

Turciei

ahalt)or este ioarte a_leal

PrimUl mÎui_tru al Australiel
a sosit ta AOgiht

I

Berlin, 28 (Rador), -

DNB: Primul

ministru al Australiei, Makenzie Klllg
a sosit cu un avioan eri la Londra unde

ia parte la conferinţa primilor miniştrl
ai Domeniilor engleze•
O Două crbă de cărbu~,

An.:, ...

t.

BERLIN, 28. (Rador). DNB. Se.rvi.
ciu b! ita.nic de informaţii a comunicat
că la o întnHlirea 1500 dele,gaţi ai indusbiei metalurgice s'a facut constatarea
că în UMll\a uitimelor greve există. o criza.
puternică de cărbuni în Anglia în urma
careia. iondustria de armam-ent a fost ne.
VOităsă·~i reducă Simţitor producţia.

Intre Portugalia şi
.

Jr.and.

h'.hCQl maritim a test.

suspendat

Lisabona) 28, (Rador). DNB. traoomite: Intre Portugalia şi l!r]:anda traficul
maritim a fost suspendat deoarece au~
tOl'ităţile britaniCe nu mai eliberează au·
;autorizaţia neCesară vaSelor idandcze.

...

,",-- ,- -,._' ,- .... ......
Antisemitismul din armata poloneZă discutat În Camera Comunelor
....-_-;'"'

~;;'

~~._

BERLIN, 28. (Rador) DNS: l\liuiste. ~tare să arate motivul antisemitismului
ru[ de al'a('lwi extl'rne al Angliei, Ellen a 1 mtre soldaţii polonezi şi a I'alifitat
admis la o illtt>rpelal'e in {;ameru Comu. acest ft'ltomeo inexpli('abil şi dt' neinţe.
nelor (ii. În armata l)oloneză in enU){fa- ! les. Ziarele gf'lrmaue cffl)lf'utând /;lceastA.
ţie c"xislă antisemitismul, al f'ă.rui Uf>deda-raiie a lUi Ed.-n, scriu că hiei el,
m<lre au fost pro(~esele de drze.·tare f·On· nici ceilalţi membrii ai guvernului englt>z
tra unui număr mai marI' de e\'rei polo.- după ('um ~i majorit.atea popula(;iej brl~
nezi. DI Edt'll It tlcdarat tă el nu este în tanke, nu a fO$t niciodată in Polo-nia, !lil
~
!

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

lUai ales nu cunoaşte situaţia care a dii,i:
nuit in l'olonia sub o(·upaţia rusii. Până
dtnd poloneZii au fost dt>por(.a.ţi cU zedJe
d{~ mii şi Împu~waţ.i w"ntru eea mai mică
învinuire~ evreii din PoloI1h, s'au Îmbogă.
ţit fără pie-diră, şi aU avut o purtare a t'irei rf':lc'ţi€l firpasdl f'stl' azi anHsl'mitis.

mul

soillaţilor

de a:1.Î polonezi.

_I............................ ...u.........

OAl1lA
__"'-g.C.
........................................_.="&~........_~Z&~.~~~_~~~~~~~S&M~~~~~~&G~~iX~.~~_~~~

jLUPTA INTRE CALITATE
&eiau. harta ~i Pl'ive8C: • iDgrozitor de
\ ...... &a.siL E oit . . OOIltiDeDt. la ade, _ . kI_ hotArele ei le iDiiIade, d:edefini·
: ti., misterioa-~, eosmopolltă: Europa.
, Ea llentiment de teamă tu inooarcă. în
la" aeestei extinderi teritoriale. CII atâwa
\ p4Mibilităţi L'tCWlse in ~
in. pământ.
i
Buia,
dl fiolUl p1'OpO!'ţlUor, al caDtftlţU mcomensurabile.
lMstinul, istoria, ne-au rl.nemlt tnsă,"
fim noi, ţara piticilor din 'ftcl:al - ,i de....
....-, dăinllind aiei, de mtlmH, illmensi..,
• iMi uriaşului, ali deWIDit eleIMnt8 tot
• ti.t ~ fireşti, ea mun~le etil mama. Şi
oa ne mal inspăimAntă, Dimpot;rfvf.. vul.
aerabiUtaf.ea biblkului Goliat, ... imprimat In flOIlttiinţa noastră. ca. eertitudlDl
'\'erifit'ftte de indt'lung ră:J,lJoitul nCMJtru tre, ~t.
A~ a.m aJuns .. ne 8pălim riDile la
Volga şi d llfJ pripim la &OAre în DlUUţt. pe
Caucaz.
Unii spun ons, alţii "PUD alta, dfJ ee
tt eum, a ajnM pirjolul j,lr 111 pragul ta..i noastre, ~mannl mal ake, !Ifl bate
pe p;~t interpretAJtd In fel ~ titip ft(':fI8f;
dn-te-\'ino &1 Ineordărilor I}i sa.erifieiulul.
Oeenre nu !le ~ dar eeeaoe t!8te
fcYident. este ei, ri7lbolul (l'a. Basta Sovletiei nu e decât • 11Iptă de gfga.ntiee I'Nporţii şi ne mai eanoseută In istorie, Intre
(,Jllita te ŞI caotiiate.
Probl{,lna aceasta De invită la ee& mai
@1rktă. obiedivitnte tu judecarea valorilor
an!;t'jate În lupti. A~m la indeminA. toate
eleml"tltele, pentru. cumpin) ~ • eoneh:lcJto.
Şi mJ trt'bnle să riw.,im ., In~ ht.rie, ei, este suficient rli.!I!timpul celor %5 _1
de după războiul trecut pâ.nf. azi, epoea.. In
care s'au născut şi s'au desvoltal, până la
conflict, eomonÎHmul rWJeI5C ti naţional;

,

...:,

,i

rn

na.

~ialbmul genna.n.

OamenII politLci şi sociologtl germani,
flUbUnial'ă. mereu: Naţional-808isli8lDQ1 D08t1'o nu l"sle o marfă d& export.
dlm.....
- vr....
Comun 'l~mul,
...
. .triv"'.
- . -..-. t..-...
w"'__
OU" pe orice cale, pretutindeni.
;
Continuand a compara, co statisti('ile In
mână, comunismul eu na~iODal-800ialismul,
~'
rr.specihe studiind R'-ia Sovieti-'" .. n-.....
...,.
c. 9'" uoo:;.mani",
,'om reu"l'
Il stabili o paralel~ - .
..
-r
... g a r
fieatoore şi ne(,.'e$llri. pentru mulţi eaJ'le
eu un senti.
lJlh'esc c.,le două con-~;
,,-~.~,"
:nenlalism 51l--rlieial, dapă eam. el -~
..'~

vunu

sau intel't~SQle lui.
Intâi, comunismul are fa": de na:MoaaJ.
)'<'"
5ocialism, Iln aVaD5 prac":~ .L..
1'" __ 1't'( _
...,...
U iIUA
-r"'"
('a 1918-1933).
'
,'
In ~~est răstim1\, Germ&n1. Invlnsa rAs...--,
boiului mondial...... M.. dbI .......... ju..... l CODdiţiHor de pace. Creerul ..i mn .... hi·1 ponn..
y..".w
~~
rulu; O'ennaD. robo_ li fi noap.... '--n_
• ..
...., r tru 5C.'lden1de uriafelol' reparafU de dz..

, y_... .,--- . -

bo~~. Rusia,

dUlli. ee valurile" dnp ale
anarhiei s~u potolit, dun& ee tot, san
aproape tot ce sta in ealea. revolul1el bol,«wioe a fo!St măturat, recim1Il OOIUouni81; •
pornit la apIiQrer& planului sia de Iaera,
nestighllrit de nimeni.
Abia. în 19.~, Adolf Hitler, _trăbitlnd
r.ă.gazu rile istoriei; di C1II'8
nou vieţii ,i
misiuni! pO(M)lUluj d.. Naţiooal-!IOClalilJoo
mul se inscrie în conştiinţa. massekn', cu
JltArere de destin. Le adună, le uneJt.e~ Je
Q,a11ă, dinami1JÎ.odu·le pmtn . . mare "
51ngur ':cop: inlăturarea Versaillee-ulul,
I

re,·all~:J..

Şi

t

,uccede

totul, cu precizie matema-

tică.

Anschluss-ul, Sarre, Sodeţil, liant cele
trei etape ale succesului politic, prin ea",
s'a verificat lipsa de pregătire şi de cobe~une a puterilor itJviogiitoare.
Sincronizându~şi· aşa'lklând
a.mtagonl8mul, RU!iia Scvietică. nici ea nu • stat pe
100 Ci, fortificatii. in interior, a CODstrâns
F'in1anda Ilrin război să-i eede7Je teritorii,
~i, rohorâ,nd pe meridianele In1Jel'efJelor,
.tupă 00 şi-a anexat pur şi sitnplu Estoaia
,i Letonia. a impus Românrei sub forml
I7ltimnti\'ă rt'troeedarea BaRat'abiei Şi ~
dnrea Bucovinei d-e Nord.
Puterile in\ingUoare a.-tisti nepuftlt.
t"ioa)'IP la a(·este ,.fapta implini te", ea ae
Alt/elIa toate evenimentele ce VOr urma tlle .. pând cu incheierea p2WtnlUi de nea~
~Jun., germano-lW)viet!c.
Urmea'lt\ probl~ma coridomlui plbl. la
DRnd~, Jl1dipi'i1ânlll'e1l poIOnf'7.A. ar:eentn&t~
it" li !,"It ("II! t-J''4'glhire a ~iran plOI' dela

Il'

"""""~m{",, Il ~f'('1anş8t l'bM1ttl f'Ul'Ollt'!H).

n.mtn~. ~ A~ 11)M

. . . .~I=. . . .

_____

~

ŞI CANTITATE n6EnDAecono~ică!!
===:==::=::=:::=== \,

Polonia s'a prăbuşit cât baţi din palme.
România, buni. şi primitoare ca mUltdeatma. a ospitalizat traDzltoriu, CODV08iele oe se mugiav. tndOOl'!lebi din regiunea
ocupată de bolşevici. Ştiu doar, că. &\'ietele, intâmpinad" aşa pentru orice e'"entuaHtate, iure,ul arma~lor sennaDe, la miJh"t' de drum. • •
La 4 Aprilie 1940, gel'DUlnn ajung In.Intea. engl~ilOr )& Nu.rwik, oeupând NoI'-

lumea şi posibiiităţUe sale de proporţii
cantitative uriaşe. Şi mai opune insă - ,i
('1
a.lci rezbli. comparaţia - o eredintă nooă.,
Te,m. ne ,1
comunismul, ea", a avut toatA latitudinea
1 Ma11944
Cll.timej sale des\'oltări, atât in sufletul
- Tra.gerea la ,oTţi a obligaţiunUot .
sutelor de milioane de supuşi, ca şi prin vasitpTtLmutu~ui Inzestr4rii Ţării 43i%
tele mijloace tJoolmice ale desvoltărll, dltidin 1934.
Jată numaI ti Dumal pentru rAzboI. A .,'Ut
- mtimul termfm pentru pttdarea .
at~st comwdsm, totUl la fndemâni, pute.
pulberiloT şi e.xplosivilOT.
I
tt;a autoritară., masse nesfâ.n;ite de oameni,
- Termen pentru înaintarea ~tou. ,1
'ftgra.
ItămflH! ~upra căruia soarele nu apune
Titor de personal utilizat in IntTepm.
ŞI Incepind dt'lt1 10 Mat 1940, ~ pl'A.niciodatA, materii prime tJaI'e t·au
deri .
bu~, In un ritm ne mai OOJlMCut în istorat ?::,:1 mai clasică autarchie.
rie: Danemarca. Olanda. Belgia, Franta,
Şi orice s'ar spune despre ruşi ca va- Termen pentru comunicarea Itoeta•
r~loT fabriciloT de conserve, manneZa4J
cpci .Iugoslavia şi Greela.
Ioare umană., ei au fost şI rămân, aşa cum
Şt paste jdinoase, la Subsecretariarui Il. : '
Trebnia să Ul'tDf'JIf) Anglia.
i ... clasificat Insuşi Mebiche, filosoful ger.
Sovief:oete Insi, _re, fiooll'11i pas inainte
man, teoretlclauul npraomulul, ca oei dm- Stat al AprovizibnăTii.
III GermanieI, pentru cootrab&1ansare, Il
tii pe scara l'a1orilor mnane europene.
i. !c it arii' ;
ră8'PUDdeau Indirect, cU alt pas Ina.inte. lUI
Iar dacă valoarea intrinsecă a ~Iementn. . putut privi In linişte expansiunea eurolui UIDaIl rus e constatatA. dacă solul ti
3 Mai
pahi a fo7f.elor u'lnatet ReiehuJui. De8t- tmbsolul pun la d.Wpoziţia acestui element
-: La Miniaterul Agricultur1l si Do. I
~111' el .,.1 diplomntiile ad,'M'8e Da.ţfonal-80toate posibilităţile de ex:ploatare ~i des- m~lîlOr se va ,J!ne tratarea vânzării
c!atlsmuluJ fi l!uleosebÎ cea engJezJ.. aVlIrI
'f'Oltare, atuncI. ee naşte intrebarea: r:ărel pnn buna mVOI a a materia.lului 1t!1n.
t1tJ Kri.iă. si amplifice Mlt'&.OItllng1ijoI'B:1'III a
eatftle, cAm rinovătH toM poate .trRml fa.p- nos, din pădurea Olăn~ti jrd. Vâ1ct&.
R~.,
.. :
tul, că,
Ia propriile el mlj1oaee, Ru6 Mai
Cert • el tio~tl eoMeIJ.trn tmtl& ~ sia Sovietici ar fi fost de mult Invll1si de
La Primăria. oom. Cîaeova jud. Tilllif'
atvIzIi de tot felul pe graniţa de vest.
gennani f
~orontal, se vmde iarba. de pe drumu.
1n.căroatila Răsărit eu u~ porenţ.tal
Ră.'lP1JIlI!!ld .u-l pu1lem &W fJeoM la rile oomunale, pe târgui dQ ţară şi wta
mIntal' 8OYietie, e&re Jlamal • paee
aplicarea comunismuhll, In erorlle 1lee8te1 pe eele 10 jugh. păşune.
. .gresf~ DU mirosea. Gennaala tro~ui
dlscipline de ~tă politici '" eoeiaJi, eu
d 88 ~decldă urgent, Incotro: efi~ Angha.l't'peol'cunhmt grave asupra ealităţii ind!.
Reperforia
!'aU ca.m, Rusia.
'Vidului, _ factor de erea.ţIie şi progres.
- ReguIs.mentul N r. 18 pentru flOIIl.
Şi Anglia ava de data aceasta marele (lomtmi.!llm1ll a coJecti'VIDt munca, pftld1le- pleta.rea nuor articole din regula1l1ela
IH)roo.
' . , IncA~nd Individul; poadele lui de ~ legii P,rtvitoare la a.etele stării CI\. ;
Conflictul fires.e dintre ftIf, dOi tftanl,
Ubertaf.e.
vile. (MonItorul Of. Nr. 85 din 10 Al'flo
dintre eelfl două credinte poJltice şi fOrIM
Omul ea şi 1ara, 8'... nmlat pie lift plan Ue 1944).
d~ . t , mt'.nţlnut fn staM la~tă anI de ftantitath', In 1IR standard tmb nmlul MB. - Legea Nr. 218 pentru prelUllgiIw
riJe, Izboonl la 22 Iunie 1941.
tativ al advena.rulul.
termenului de aplicare & reducerilor l' ;
Anglia, bmfllmvlntând momentul, n
Chiar e'II A1tglla In cli-el, Germania ar
~r~ate la ~POzitul pe autovehioul.e fi
bucnrat foarte: Răz:boinl sta angajat fu un
pus la ora aceasta, Iloodiţii ultimative Ru- bi'OlC~ete prm legile Nr. 290 din 1941.
Ben" diametral OPU8 ~I aceasta, Intre douA
.1 Sovietice, tia undeva din UraU,
32 din 194.2, 35 din 1942, 700 din 19iZ
t'0f1le egal de perlculoMe pe!ltMr Alblonul,
EchiJibrdJ. Insi. a fOst n\stunat. oda.tA cu
-4065 din .1943 (Monitorul Of. Nr. 86 .
e&I'8 eOJlSMveat politiclt _18 mondiale,
Iotrarea ~tată a Statelor Unite, In dIn 11 Apn1ie 1944).
=~7A !n~d,eau:na ~J:eliaeeti1 ,.~ios" mbol.
- Legea Nr. 219 pentru. organlzartl :
"·-"~nd
... ~,m""r uos pa.,:;"
gan1!l:ll3 •
Amel"lt1a, 1Dtna
MlDC'lDl, de maŞnl, de Casei .Artiştilor Dramatici, Lirici ,
Av.
respiraţia ta"
lar""ad III
Europa"
1-lt,
f!aneată de liu.~
h tărl.,ţ
Ger..
lIIEltl-rit prlUlU,
na.llpun ~.......t1 ape1uri lor d'\A- fnstrumentîşti. .(MonitOlrul Of N r al
.
.
al"' 10 . tâ.t e o
t',
perate ale Angltel obosite fi IngrijOftU\ ~944)',
. mania, dovedi bunii o noul pl'Mtaţie • po....... ţi 1 1
• d -x-oo' .., J __ '" d
ţ' 1
deoarece, dupi Uchillaftla So\ietelor, urma
-:- Legea Nr, 221 pentru completarea
'UJl au ui el
e .IOW'
..:
1
. 1,i $Iacwo;;an . spa IU
ea la rinil, (căz!nd 1D Canal toatA poUtica legII de organizare a Conaillului de Pa.
'l'a a.rmatc e
SOYlcetlOO
n pungi urUlşc, ('U
t
_x
1"
'",__ • d'
A
ATbloDulul) a aonstrina al'D.1ata germani tronaj al Operelor Soeiale Nr. B38 din
oa.te
OD spate e ~l era u~h1S m~pre
nr " t_.a..r... _1
. . , . . revizuiască. f.trategia In ~erea 1IIlui
194~ (Monitorul Oficial Nr. 89 d'n 1{
g 1& ~ --~ ..... DI.
Apnlie 1944).
1
Lupta dllltn!! Gf:l'mBnla: " &vtete etrle
lIOb eclrilibru de forţe,
d
lIIf -"-"1 ta din"-- J'ta.. _·
~
Nmna.i aşa. MI explică dt'lmSlrul ela Sta..
• ~[e,
ap
LJ:IIIO ea 1
110 ŞI caD,,nuil
ia.
IIDgrad " In arma hd, "'PI~a pe
•
8ettrlfl. In maximum. de timp ŞI cu mint.
Spirfful de hrptJ., omogenitate. de pre.
•
T .. ;z...~o.nOOCă1'i. Fabriea. de ~1'unlir,
..x
d"lSClpl'ma....,
~- 11,
i
DtlllD de forţe'" M Jertfe, a armatei get""..ure,
l'er, organ zarea pre, ....."'"'U>l)uia Lemnului "Proh&eka" S. p, A,
-'-x'
llta4..0..~.. ~
4'1-_
ml\n& dela Est.
. dm .oet~ a CX:IWOC8.t adu.n&rea ge eI1Ji
~
ca
......
annanJlelhwUl ŞI In Il","!
n
"....
Indiferent
de
80rţft
rltmolu]ut
eare
!'le
o~dinară..pe Z1u:a. ~ 29 Aprilie l~. C.
eobd uaerea, D d ao arma"",. pnnane ., sa-":""rrt t
rO-ti '" ' L.__ j d e lJtItto MDtinuă dupA planuri nout, Istoria ne re- plbll 80Clal 20 milioane lei. Fondur: !it
...."'... ·Il I!I e'a ha l'a. Iar ~ e
I-:-e
t .
1
1 d
_t
ţine o certitudine: ~nmln ta. Da-ţioua l-!M)o
l'e2erVă:: 59,953.502, pIua -4063880 piUI
\"" re, pa rla, POpot'U, 11l8Ii8e e e munt:Alro'"
d
tot
6 1 1 d' r
.
t
·
l'd
~
t"falistă a tn\'ins Rusia S<wietIcă, atit Ump
14.425, piua
7967 '>04
t'otal',..
••
e
~e u
l "1l1J:l9 e ŞI conso 1 al...
-L.
•
I _.JI' tll • ", __ . 1-'
_...t
dU' aceasta a f08t avtmtJ. la propriile el 68,369.106._.
'
.Mi:' i
'"
pun aeelaş C<t"JUtn. ' 'il nlu,um IL, l-au _1·
~t 1ID potenţial D" ",,:re nicI un alt popor
prt.MI.
. -.Banea de Ortdtt BomiA Il inche.W
iIm lume nn·] poate dp. Acesta ~te adevl-ŞI eel C'Ie urMe Gnmanla, ~ trebui I'lă bflanţul pe anul 1943 eu un bene!.leiu
l'III şi In :raţa lui tr.cl'ule să ne pl(lcl\m,
~noa..,rJ. acest M:I!IW,I':
n~t de 58,515,577 lei. Capital sooial 400
Acestui tot, ce ~'" numeşte German:. !laOanta1:lea • In"'ns eantltata.
mllioane lei. Fonduri. de rezervă ~
ţJona1~tallstli, Rn~b. S(}vlditll fi o1JG'lM
C. MlU-LEBOA
mllioane lei. FCIiIldQri de unortismtll

"'gu-

w

u.s..tt.
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Ştiri

din Plasa Periam

evaeuaţiilor.

lanţul

SFA'f DE lNPACIUffiE. Dela infiin·
sfatulUi de inpăciuire in com. Periam, nu s'a. prezentat decâ.t un singur
caz Şi anume; Ana Vineu a fost insult as
tii şi calomniată de către Margareta
Vincu. Prin tactica membriilor acestui
Sfat: C. Preot A. Jebeleanu pre.şedIDte,
Gh. Martin şi Fr. MarUnt. părţile s'au
impăcat.
..
: : I
FURT. Văd, Berar Ana a furat Do8lptes dela Peter Niclos din Periam, 11

INCENDIU. Datorită neglijenţe], a
ars "asa şi gospod.ăria lUi N. Szeibelt
din Periam. Toate încercăriile de loe8.li~
mre a m-eendiului au fost zăd,3.rnice
deoarece casa era acoperită eu tresUe.
ASTRA. In urma dispoziţiilor date
de Cond. Desp. "Astra", din plasa Pe.
tiam, de sub preş. Pretorului M. Grivei,
toate l'lerourUe culturale au venit în aju-

torul

173,879,061 lei.
- Ba~ RomAneaSci a incheiat 'alo

ţarea

•

COLECTA. Termin!ndu-se colecta
pentru Catedrală. preoţii din plasă, în
baza Instrucţiunilor ce tts'au dat s'au
prezentat la. Casseria Sf. Episcopii în 26
1. ., 0., 8p1'e • administra. obolUl credin-

găini. Datorită vigilenţei
Drăghici a fost prinsă după

(unsprezece)

plut. Iorgu

două ore în gară pe ~â.nd inoerca să-le
ducă la ora,ş spre vânzare. S': Înaintat

cioşilor.

ju.decătoriei.

t

lor

IOSIF VANCIU
artist

şi profesor al Academiei de muzică şi artă dramatică, în etate de

O~

Stins din Viaţă după o scurtă şi cumplită suferinţă.
bmlonnântarea va aVea 100 Sâmbă tă, 29 Aprilie a, c. ora 15,

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

~-

PRIMĂRIA

~

COMUNEI MAILAT.

Nr. 2865 din 21 A1lri1e 1944,
D, 5/98 B. 1206/1943.
PUBUCATIU~'E DE UCITA'J.'lE

.

~

Sfâşiată de cea mai. cumplită dure re Elena soţie, Rodica, scumpă
eopiIiţă, impreună cu rudele anunţă că cel mai SClllUp şi ~ubitor soţ şi
tătic s'a dus din mijlOOUl

pe 1943 ~ un beneficiu net dt
] 25,105,041 lei. Capital Social 625 mi,
lioane lei. FondUri de rezerv.§. 280 nli~'
oane lei. Fonduri de amorllsment 4~
milioane lei. S'a transferat d~l Alexall'
dru Cantor subdire6tor t dela sucursala
Cernăuţi, în aceiaşi calitate la sucursala
Deva şi d"l Alexandru Pihal, pt'ocurist
del:\ sucursala Cernăuţi, la sucursala
Deva:.

,

In baZaart. 88-110 din Legea cont"
biiitii ţii publice, aducem la cunoştillti g~
nerală oăt în ziua de 18 Malu 1944, 01'&
10 a. m, la Primăria 6omun.ei Mailat, ..
va ţine licituţie publică. pentru renOva'
rea exterioara şi înterioară a or
casei comunale.
:
Vato&t'aa deviziului este de lei 350.~
Ofertanţil Vor depune garanţie de 6(1~
in raport cU valoarea devizului fn nuJllr
rar sau oferte garantate de Stat.
,t
Devizul şi ca.ietul de sarcini sunt IIIr,
şate în birourile comunale, Primar:
Ioan Szoke

"019

Notat! .
(uliu )foldo\'I"

"-~----------'----------~

DACIIA

:poşta refugiaţilor

~

;A_DRAGOŞ

HORODNm refugiat din
; ~ stabilit In Timil}Oara., Căminul de
;....... Nr. 1. B::J. Regina Maria 15. L,I
• !.-ti părinţii, din comuna Bilea jud-eţul Ră
.. . " , far tatăl OOD~ntntt la Cercul Terltorill Bădio1f.
lll'
e:îne ştie ceva de5p re ei a mă anunţa
~ , la ~ de mai !ml5.
,
rxs.IPCL~'tC 1'. GIlliOR<HIE. actual
!Q
1& 0imiZlu1 de ncenici de s ...at "Marele Voe, fOII)6bai 1. de Alba-Iulia" nr. 1. Ti..mişoara
U· tftfttgil.t din Cernăuţi, caută pe Maria maIl· mi. Ana soră, Viorel frate ŞI pe rudele sale.
in oomuna Horoorucul de jos, judeţul Ra~ lIăuţi (Bu.oovina). Roagă ea cine ştie ceva
. . . def!pl'e ei, să-1 aremţe la adresa de mai sUS.

•
•

"rtC

HABIA GOBZIEVICI
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soră

la spitalul de
din Zguriţa jud.
~, caU"'..ă pe elev:'ll Vladimir Sac.ază e~t dela liceul telmi.c Ştefan cel Mare
4in Soroca.
lGORI ()Il;RBAN~S(JU notar refugiat din
Ilotin repartizat in com. Berlişte j. earaş
aD1lllţă.: Din vagonul cu al"h. pl. Chilileni jud.
)iotin, pe distan~ Lipca.ni-Oraviţa, & dis,părut ~Jn aparat de Radio nou, marea. fablieat Siera tip S, 143, B. cumpărat ]a Sareomex, din 20 Decemvrie 1943 cu fac:'u.ra
101, una ladă cu arhivă, greutate 18 kg.
~ o valiză a}bas~ră veche legată cu sârmă,
conţinând ef.ecte. Cele dispărute din vagon
I'l avut inscripţia. com. Voldneţi jud. Ho:in,
Eu(ovina. Instituţiile, ca: comitete şcolare,
timine culturale, preturi etc.. ~-aeuate din
, Hotin, sau din a.1ti parte, ~ poate din
Il't\!8Iă au ridicat aceste lucrnrl din vagon,
SllJlt rugate a com1mka la. adresa. de mai jos
Cei eare vor gă3i sau ştiu unde se găsesc
~t

din

Oravi.ţ.a, evacuată

e fi aceste lucruri,

Sâl!

în parte,

să

comunice

..~ ~ vor primi 10.000 lei, ca premiu. Lucru{ij2 t'I,e dispă!~Jte su~ de valon re mare ş:i toate
86 au semne şi vor fi găsite. Insoţitorul vago. f,uJui ofiC'ifl.l, însărcinat prin oTdin de a in.ra fcţi vagonul până la Oraviţa Şi care de
: !'!lt e cunoscut le toţi, a părăsit acest
~ . \'.~n la Ploeşt1. Vagonul venind fără
ţ;for având arhivele princIpale ale sta-:ului.

mao-

U'et

1.
Pa- . lIL\RIA
IOSL"B refugiată din Iaşi ~a"
dia le;!. Gă1ăţei 64, se află la Ti~şoara"Fra~
I 1~ ,tfha, sir. IV. Nr. 91, anunţă pe fiul el
~sub Constantin medic plutonier la un
spital din Medgia şi pe fiica sa Valentin& Iosubfuncţionară la prefectura nfov,
săi scrie pe ndresa de mai sus.
.
.'amilia VICTOR V ÂLODOVSCHl
refugiati s'a stabilit în corn Ciuchici jud.
Caraş şi caută familiile înrudite Alexan·
Cru Vâlodovsehi. Vladimir Stratanu,
~l de Aleeu Ro~ca, Nieolae Senti, Teodor Lem~
pl: ni, rugându~i să-i comunice adresa lor.
. ŞTEFAN IO~'ESCU refugiat din Iasi,
.elat str. Gându 1 actualmente stabilit in
fiei' tOm. Lovrin, 'jud.. Timiş-Torontal, caută
fOI) pe hă.îatul siu Ovidiu Ionescu de 12 ani,
~ ~rdut în trenul refllt:,oiaţllor, în ziua. de
'n~ 3.Aprilie &. Q. in gaPa triaj Bucureşti, în
a.l1ll1ul primului bombardament al capitat ~ ~i. Cine ştie unde este, să,} anunţe pe
!t de adresa ele mai sus.
,ml·l SICHIM GHEORGHE refugiat 'din
Dlîl • !aşi eu atelierele C. F. R. la Timişoara,
~50 'toagă pe cumnatul său Todorica Chirilă
~IJI'
•
rsall
m.eeanlc,
refugiat cU depoul C. F. R. din
rss]a Cimpulung"BucQVina. să.i scrie.
~rist
ION CUZIC refugiat din Iaşi cu ate~b 4!;!'ele C. F. R. la Timisoara, îşi caută
;.ărinţij Niculue Popes~u refUgiaţi din
••• llşî şi ii roagă să·i scrie.
'J'.
r~wU ~1AR1A refugia.tă din Bilţi,
~1U\ţă părinţii şi fratele că. se află în
.;(I1Il.. Cen.adul Mare, jud. Timiş>Torontal.
ELENA TA....'iASE refugiată din corn.
lE ~Vila ruptă jud. Botoşani, stabiliti in
1lIlJ.şoara, spltalul de Stat, isi caută 80'
~onta' \Uj Mihai Tănase Şi CQpiii Tiţi, AUrel,
~ ge .tan , ~recum şi pe Mihai Ciubutariu şi
l, 011 :a.l!n7a. Busuioc refugiaţi din corn.
.t, It O,u!eru Jud. Botoşani şi pe Mitică Ia00\1' Ilb refugiat din satul Dehnesti,Botos. ani.
ădîfe:
•
Soldatul RUSU ILISEI din spitalul
O.w' ~~l. 5~7. T!~i.şoal'~, din corn. Nicore.şţi,
le 5~ i"'" ~ţl, lŞI cauta soţia Rusu AgaflD.
nulllţ ~~:l eopii şi pe sora lui El::mu Rusu

kr.,

.t tf..

"''laţătoare.

l~'REL BORTE '. refugi at din com.
~tîniŞ)Ud. Dorohol, stabilit la căminul

rart If&i.lIoenici din Timişoara., B.:l. Regina
~oVlI ~I îşi caută părinţii din aceiaş

_

•

_

•

Interesa.te .... petftll "ertt••

O GALA DE BOX ŞI DOUA ~'ATCHURI DE FOOTBALL LA ELECTRICA
Arena Electrica ve fi

Du.mineeă.

teasportive de
mari proporţii, cari merită toată aten.ţlunea publicului amator de lucruri m..
teresante.
Dimineaţa eu incepere
dela orele
10,30 va avea 100 o gală mixtă de box
în ca-dr~le căreia ge vor disputa. în aia~
ră de d?u.ă matohuri de des0hide.re, şa~
te partIde dintre cele mai interesante si
anume: în trei repri ze a 3 minute: '
Grozav-Bondavel, ambii dela Ohinezul
.
Tişca--Jurj, ambii Chinezul.
Kiraly-Ardelean, ambii Chinezul
Jurcoviei.-Lkkel't, ambii Ohin~zul.
Gherman (Chin.)-Lupu Silvestru

truJ. unor manifestaţiuni

(Dragoş Vod.ă Cernăuţi).

In dnci reprize a 2 minute:
BI'Ucher (UD.R.)-Men~zel
zul) .

(Chine-

........-.............-.-••-••

Ciocan (CFR Bucuresb)~Marill Du·
mitru(<;FR Ti~ara): .
După masă. la orele l.5 t 46 va incepe
turneul de football la. eare participă.
Progresul, C. F. R., Ripens1a. şi l<JJ.eotrica
ş_i anume pMm1.l} ID[!tch va avea 100 intre
Frogresul şi C. F. R., iAr ~ doilea - eU
incepere deJa orele 17,30 intre Ripensia
şi Ela.1.rioa..
Având în vedere că. în toate oohipe..
le VOr juca. jucători legitimaţi pentru
e~hipele din Campionatul na.ţional, jucii·
toTi cari pentru moment se găseso în TImişoara, matoourile promit din nou să
tie la înălţimea dorinţei publicului spec,,:
taior.
.
După matcllu.rile de Dumll1ecă credem
că şi acum pn:blieul va fi pe deplin satis.răcut şi va putea găsi plăcere in urmă,.
mea partidelor programate. mai ales că
eOO..ipele participante au depus toate 91-

............_•.• ..

~.-':.:.._
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O r~OUA SOCIETAATE A NAŢIUNILOR?
Ca Şi cum nu Il f08t deajuns det>epţia p1'Odu&i In omenire de Societatt-s NaHulIilor deJa Gen...""l'ft.. decMată atât de ridicol. ea să nu spune~ tragic, - ~1 iată.. că 'din
nou democraţia. a.nglo--amrrieauă se oeupă r.ă creeze o DOUă. ~m a Natiunilor
Prima, area ale e.ărei tenlt'1il fuseseră puse prin tratatul dela Yers.;,;ai1!e.s; ;ra ron:
dată pe Dor m a j n r i di c ii, despre care !le credea că va fi 81lfieiMtă, ca să se impună. collştfmpei omenirii ~ să cl'ee7)e! pacea. eternă pe pământ. Iar Societatea
aee-a....ta in pregătire, w. fi' intemeiati. şi garanta. ti de o for ~ i a r mat ă, care 'Va
pllM In 1"('lS~t. in moont ezI mai draştie, pe un eventual .a..r;l'&Sor şi turbnriitor al
păcif.

!

linţe:'e ca să alinieze formaţii din . , .
mai bune, iar antren~mentele din cmn.Ml
săptămânii aU putut dovedi o a.preciabf1i:
ameliorare a formei în oare se gă8eM jn.

că~

"

I

Lt.1'PTE GREOO ROMAN'E
Duminica. dimineaţa 1'8. orele 10 .....
arena cireului KrateyI din Str. FrObl "..'
găzdUi o interesantă. reuniune de l~,
greeo romane eU participarea. .mampi()oli .

nilaT Coooş Fr., Forai OVidiu, Bati. V.. j
lentin, Traian, Roşu Ghe; lUa Ghe. ~,
l'a şi Corpodea.nn. Adversar1l ~un~ I
lor lu.ptitori timişoareni 8llnt atleţ{ ai .
circulUi preeum şi rv:.fugiaţi dia. Cernău-
Odessa, Iaşi eto. Aeeastă golă int.eJro..
santă stârneşte mare alriozitate în râD-

ţi,

durile amatorilQr acestui sport, dată. f~
valoarea lotului M a.dversari de diferitnaţionalităţi ftdunaţi de DL Kreateyl cii..
rootorul eircului. Aeeastă gală urm.& si
se ţină Duminica trecntă dar. din moti-i
ve cunoscute (reo:'ensămâ.ntu1 ) aU rost reţinuţi

majoritatea luptătorUDr
oo.tl'e organele poliţieneşti.

•• M

5

străini de ,

JQQM_

.M

-

Cinema CAII rOL

1

In faţa unOr aseDlOOe& OO'Ilstn1eti1 iPO tt.fiee. In. fa,ţa unor a~ visuri
a
fntemeia pacea pe an fundament Jalc ti in afară de idealul creştin de via1ă, gindirea
românească intră in funcţiune din nou pen bu • afinna inutilitatea absolută. a mei
/l..oseme.'!e8 realizări. Cugetarea româneasdi. stabileşte adevărul l ..torio şi a.nume: distrugerea, e8ffJ ţinteşte pe Hristos, se tra nsformă in ereaţiune "i erea.tiunea care se
face fă.ră Hristos, devine distruger~. Cel mai nagrant exemPI~ al ~toi adevăr a
fost însăşi Societatea N3tiunil~r. Oric~ orIcând a inoorcat să erooze fără HrisiM,
fără ajutorul Lui', firi să. urmăreMeă ţiu tele pe care ni J~ -a fixat EI; şi departe de
metodele asoe1ioo şi jertfelnice, pe care ni le-a indicat EI - atunci ••munca Breasta
!adamică. • fost", şi mdamleă va ră.mâ.ue In vecii 'reeilor. Câte s~nţe trezise So, cietatea Natiunilor! S'a.u grăbit ..neamu riie şi limbiJ~ să vină in sinul ei, să. facă
pUl'f3 fără Isus. Şi ce pace au făcut T :Pa cea. C8.rf! ne-a impins din noo spre războaie
şi: distrugeti. Cine a aprins din nou lumea! Pe- 00 colţ de r~lmânt domneşte liniştea.
mfrăţirea T Nu există un centimetru patra\ pe tot pă.mântuI. unde să DU existe riz..
boiu] ca fa.pt. sau p&ihologia de războitt ea stare Daf:nraIă.. Unde sunt oamenii infră..
ţiti ! Dece nu se calmează inima. lor ! (le. Taloam au acnm vieţile oamenilor, pe
('lIre, ei şi te trăese odată pe păInânt ed. toată amărăciunea a fiecărei :ti! Cine a
depreciat lumina viepi ! Cine a coborit va. loarea omului şi a ziJ.elO1" lui ! Cine a intunecnt perspectivele viitorn1ui f
Această operl' de. desnăd~j(1e. aceasta desclt-"..;.:u-c n r-~:lboiolui an tnrăptuit..o
(.ei ee au crezut. in ră&irf.a lor, că. se pol' te fnă.lţ& o clădire a păcii; - ime.nsa &eietate a Natiunilor - fări Hristos.. Ei au răpit Bisericii lui Isus problema şi sarcina
oi, şi cu câtă inutili. cheltuială d.e bogăţiI de tot felul au ciutat să. le rezolve, ~ le-au
complicat mai ml!lt.
Pacea. ca simţire şi voinţă este intâi de toate a lui Ii-OS ~i nimeni afari ele El
ou C) poate înfăptui. Acest 'adevăr al ('On, tiinţei rom.âne..,ti l-au afirmat sol~m.n de ~
inălţimea am\'ouurilor toti ,,-lădicii noştri e1I Patriarhul in frunte, in pastoralele lor
de Sf. Paşti. Ca D1lIIlIWWu intrupaţ Uris tos a vent in cosmosul desorga.nimt să
restanrcze în el :spiritul, rănit prin păcat ti crime. Şi ina1nte de a-l POM definitiv
in eadrul posibil aJ restauraţiei &ale dum. nezeeşti, Hristos a vrut să. ~ splrUnb!l
11ll\&D odihna ,i liniştea. Printr'o fJe~ţiona re riguroasă.. Hristas a fntrodns ca p
examen de foo - suferinţa. pentru EI. El JUl dă. pacea, fieeăru.ia din DOi individual,
ra să o putem compune colectv. Societatea Naţinn!!or nu a rezoh'at problema. nu
poate da pacea. Nu a putut crea. un lucru bUD, fiUldcă. na I-a. iaooput CII ajutond ti
tU binecuvâ.ntarea lui Isus Hristos. Şi vrind să fie ere a ţ , u Il efă r ' H ris t os,
opera Societăpi Na.ţiunilor a devenit distr l\gem in tot pro...~uJ său de nii.minţi. Voinţa laică şi profani. a Genevej, a nimicit - ea condiţiu~i obiective de pace - po.o
sibilităţil-e reale, in care se inîăptueştu pacea in viata internaţională şi in viaţa
naţiilor..
Aşa încât, at'zind acum de O nou!.. lni tidivi a demooratiei necreştlne de a
făVtui o Societate It Na.tiunilor:'- gindirea româneasci proecteazli şi D1lli btfIăclmt
Mealul creştin !).} ol'dinei unhersale.
Gh. Iv.

de

m
4

••

H~Ji

•

Mare a8Ol'timent de

LIVIU

Duminecă 30 Aprilie
a. O., orele li, se va oficia parastasul
pentru odib.na sufletului său blând în
Si. bis~.rică ortodoxă rom.â..nă din Timi·

cu eaJ.'e ocaziune,

şoara.Elisabetin.
Cei
~au iubit şi

ee

sÎll1patizat, sunt
a participa. Când ai pleeat la locul
fericirii, florile mirositoare te-au Însoţjt
pe tine, floare frumoasă., ruptă din pomul familiei. Priveşte cu sufletul spre
eeiee i-ai lăsat nemângăiaţi.
2Ql5
F3IIlilia iwlurerati

f
,

artic~le a~imeD'
ouă, brâ.n~

sIănini afumatQ., mezelnri. mi6re
marmeIadăy pişcoturi, bo.n.boane. -etc:

,

etc~

~

TELEFON: 270
•
ORAYI!.\: Str. :6oegele Miha.i L Nr. 2'~
1825

Cu incepere de Sâmbăti, 29

Aprilie a. e.; la Restaura.ntul

FLORIAN BRÂNZAŞ
va eâ.nta renumita

orchestră

TOt.iA SURU
eare a eâ.n.~,t .la RADJ()..I
MOLDOVA.. refugiati. din

• • •II!·:::I-:;,;;o;:;=_=fi . . .___II!I!'!l!.~_'.

ROMA~C

"VA~~G~~~!UI"I

Indurerata familie: George Ola-riu

..

ATENŢ IUNE 11

YlZITA'J'I OONSIJMUL

mv. dir. tati, Iulia.na mamă, Luţu şi Lia

rugaţi

--

Benee Dd~
R.epr. ': 3, " ~ 1~

Finlitfl7.dler

tare: oon.serw, tmt,

fraţi &n1lllţă cuno~mţij s.i prietenii. eă
s'a scurs un an dela moartea neuitatului

!

__ ~.:!!I

.II!!.• . •_1

Ia~i.

.~_.Il

OACl.~

Pag.t

D1ICA PUDUClTftlE
,.$
SI!

Mn8i .... ă de fl:tez

panglici

şi

TELEGRAMEl

Mărunţişuri

•

»D,t\C ll-\<~
R EST AUR A N TeL. 1.

cu Dans ftlolOer, ",oii Alba.ch, Retty,
Elefrifde Dat'lig.

Repr. t la orele

a,I), 'l

Toată

"

9 fix

lumea

face abonament de

I

Şl

ghistă

1a fabrica

FLORA"

Arad. Bul. Regele Ferdiolllld Nr. 33,
n~I.Y.FON 11-41
ATEN'fIU1\~

Vizitaţi

: DOAMNELOR!

~~

Bucătărie SEARA MUala3să şi vinuri din ZICĂ DE JAZZ. in cucele m~i renumite pivniţe rând se deschide grădina

rlo. nl1i~iă
tltI ~I~~U
I;il
...
••"i"_••

tt'lWl.W"~

~.a

lt:I;W_WilllllIIII_IIZl____••'_MC"1iji'IIW
_ _ _ ___

"fe!efon: 21~ti3
Având serviciul de transport
re o r gen iz: a t, furnizeazc.~ la
-domiciliu În orice' CEH1titate

g lJiată artificială
.. +e.

de prima calitate
•

4

• vru

C

Wi&rtM;** ••,p'-" a....

Cosmetică

ntullai Sa.lonul de

IULIA HAJDU
ARAD, str. ~I. Eminescu Nr. 20-22
Telefon: 21~81
Autorizat de Onor. Mînist.
-eePD"2A

Să.nătăţii

.
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~--_._
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-

s.

A. ARAD

Imm:qţ;\'1tW\t;;..~w:m:t12mZ\iilm~4i1IP.&D
Calea Aurel \llaicu Nr. 121-123.

'.feleton S3-92
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- CULTURA ŞI COl.:ECTABIlA B
RACULUI. Toţi conc$ionarii ~~.
scriptH pentru cuHura şi col-eetarea hulita
eului, sunt ~bllgaţi să incheie imediat
kacte de (nUuti .,t să ridicfl tn eOlldl .
dt' finanţare fixate de O. B. 1, C., (lan~j
<le sămân ţii de caM eY'..e nevot), ca imJn~
C'l aCe€R de care dispun concesionarti,!II
pe care o au cultivatol'ii. să poată ~
mânţa suprafaţa de bumbac prm'ăzum I
rlanul de mObm~ll'e agricolă. Iniracţiud
1.,. prevederile i1l't'Z6ntei dech~i'Jnl se 111
sancţiona potrivit dispo::.iţiunilor din I~
pmtru acUvarea producţiei, regImul P
rHor, reprimarea Epeculei ;lki~'" ~i 3 SI
tajului economic.

•

1

I

•

Informaţiu
. . .a .

iI
1
1

I

ro;

........-.-:..-..... ........

'imoort
•
din Arad

Str. lIarie Chendi Mo. 13

•

~

..=,._-

.

~furnir

I

•

ARAD,. Str. Horia. Nr. 1.

I.

BERLJ;'f, 27. (Rador)' - DNB tra.D.ia:iÎ,
te: După cum anunţă. ziarul londonez S~
un expert militar britanic a făcut de<: .
ţia senzaţională că. comunicatul oficial
g"~vernului despre ~ăderea. producţiei, •
avioane tn Germania. nu e nioeL motinl j
nici justificat de e\'enimen!e. Dinpotri1'l
pierderile mari ale aviaţiei ang1o-ameri
ne şi rezistenţa. dârză a vânătorilor şi
apărării antia.eriene germane face impreslt
cll producţia germană. de e.vioan~ e. f .
descentralizată. la timp, Mtfel cii staea
aeriene aliate nu le ating.
Ziarele suede.:le reproduc o asemtlI
declaraţie a unui ofiţer din armata
tică, care !n întllimpinarea declaraţiei fii
cute de dl HarrÎ9, ~omande.ntu1 !rlpf!lll •
forţelor aeriene britaniee. a SU5ţin~ d:
aviaţia germaM depe ft'01ltul de RăsW
n'a slăbit deloc, ei a rămas vigurollSă ea

Washington, 27. DNB. anunţă. că.,
misia. fina.nri)J.ră ~ s(O>nalullui nordriean 3J prelungit cu încă un an lE-set
prumutului ş~ Îndhirierllor.

t =--___~, ____ ~~!.e;;~..;·~4."._.~ ... ~~,

,

vie te .....1', care trebue să fie ocupată, se fI,. ~
aminteşte la Wilhelrustrll ....e faptul, că ul,t
ga Naţiuni10r care a fost dirijată. 00 An'Jbl l
şi AtU,~rica, a constatat 1.recis, ~'-tl in 1)9110' ]
fHctul rus&-finlandez. agresQrul e..(e UII"" I
nea '!;!i,'ietelor.
,1
Declaratia lui "'ischi~ slry. că 'fjnll\lI~ I
nu mai eite ind6~ndent;. c!ecarc('(; adăp." '
teşte trupe icrmanc, se r1.a..scaz1.;a )Vr,.'
bclm8tTaSiioB cu rema.rca ironică, dacă vt ~
cum va Anglia. !fi-a. pi~rdut independenta ,·1
acelea., consi(kr~nte, dUTI" ce pe ":mâQ!i I
englez &e găsesc cu mn1t ma.i mul1i SOJ~11
amcrkuni decât englezi. Trupele ~~ ,1
&e iă~fse in Finlanda pentru a {'ontrtb~' i
umăr la umăr intr'o camal'lldcric de arml
la aIMlrarea Finl11ndei şi pentru a lupta ~
apăral'f'a
indl.'J}!mdt'Jlţei finlandt'ze. ea;
peotrll prcprra lor patrie, in timp ~
LondJ'a, WalO]linj!;1.on şi Moskova ~te om
re depepţie in Tlrh'inta atitadinei FinIand~,
fapt ce rezultă din presa !ă::ilor aliate. "

1namte.

IDILIC J. &Comp.
,

t'

numni lui IIi eâtol'\'. per'lOllne.
La pf!rmaţia. lui Wisc'til sky, c~ Fiul,•....

j·WC_~

!

,

,i

hotA. crmploota. hlţflegere intoo CUV8!11~
finlamlM
I,lit'ta finland ..d. Cu aceuta ~ .•
kgătură se Teamint.e.tfl decllU'&lla lWl fi
WhichinIiky ,i in de~bl ~ lIniatol ill 1&111 JI
el declară ci. l\fofiCOVU. a fMt diflpu4
II
tmtezu eu g11\'Crnul tinll\!'0691 eu to"tI!!l'-II
niltMlili nu ~ ,încrede in ea. Aoeasta este"1
deelal'i\ 1& Wllhelmstru'le v&<.".hea ~! ~
bolş6~·it'ii. Asemii,nl\tor _ fo>"t cn BadocIi'l
('Are a fost nevoit între al!t]e să f.sc4_: I
C,>onveo t 1'l &eera t• e
cari·1~lla fost Cun~1I ,

da Mte In rell1ţLe de agfeH0r cu UDiunea .. I

Ferd:nand Nr. 48 (MlE\lul negru).

Veselie. dh.tractie, mlUki:l. ~i elan, in

eial din Helsinki. prin car.~ s'a anllDţet
ta
l}jngerea condiţiilor sovietloo, este prlvU ~ II
\\'llhelmstrasse cu atA.t ma' importa.nt. ptt. ..
trtl că prin conţinutul săn comunicat, de..

il

diferite mO-

A ZI!

r

ia.

t~llro la. Scha~berger. A~a.dJ Bul, Regele

Cinema FORUM irad

en gros

Arad, Bulevardul Regina Maria Nr. 2
Telefon 11·55

De vinzare in cartierul vilelor vilă cu e:aj
3 apart, 8,500.000, casă, in centru cu
etaj 6.500.000, vilă cU 6 camere fi cu 2

...

ZQi ..

~

IOAN DERZOVAN &CO~IP. BER:::'~~~::~~ _1J:

.- Cumpărări

intravilanuri 6.500.000, caaă în CEntru 4
apart. 4.50D.000 lei, casă in centru pal'~
ticular 5 cam. 4.000.000 lei; C"asă în centru 3x:3 cameră 4.500.000, casă în centru
2 apar.. 3,500.000, casă eu 5 apart. şi
prăvălie 1.500.000, caM cu 3 spart.
1,400.000, In PârneaV'8. casl cu loc mare
800.000, in Bujae casă eu 2 cam. grădi
nă CU 80 'Pom\. 1rucUf()rl 550.000, 10
jug'. pamânt 2.500.000, 6 jug. pă.m.1nt
1,800.000. pămA.nt de lnchiriat 120 jug.
Oferim casă de vlnz"':l'e del& 200.000 lei
până la 20.000.000. Agontul'Q HAASZ.
Str. DI'. 1. Petmn. No. 3. Telefon: 22-24,

.

•

lei eu\'intuJ apare In fiecare 'ti. Anunţuri
prime§O la Adminlstrnţia zJant1ui In Str.
&IărăfeşU Nr. 1. l'eleton N,. 11·28.

Vânzări

t

Dumi.",A, 30 AI"UI. 111(&

--------------------------~.~. ..u. . -_ __~r=
. .__________________________

•. - GRAJD COl\'IUNAJ~ 1./\ J '
l,JA. In decursul săptămânii, cU ~,
inspecţiei pe care dl ing. agr. Dr.
Martin, directorul' Camerei de A
tUră Timişoara la Jlmbolia. s'aU t
~i aei ca îh mai multe comune din
TimişoTorontal. bazele grajdului !
del pentru reproducători.

iuJ.

e

'''i<..~~--~--

L

t.....-«'

.,"01.&

!III A]WIfto tIIH

~i I L N I ( D E .................................
TOATE SI PENTRU
'OT~
-...........................
..
e

, _ VITAli PE ~AŢIUNE. ~i,
. l p. P. 1:ransllllte: D. ~ Ion AJJ.ea. IGIIIIItJ Conducă.torul Sta.tu.lui a dispus ci~I
pe naţiune h personalul111 Soc. de gaz
'. ~itate U. C. B. ti T. T. P. pentru.
:I~a şi
dilll1ltima 8ă.pti.m.ână.
~ti. _ D. PBOF. HORIA. BULUB.EI KEMI ~ IIV AL ACADEMIEI PORTUGHEZE.. In
bJ! ...... sa din 13 Aprilie, AooademiA PortnIUtI ... a alea in una.nimitate ea lIIII!tIlIl:.n. eo-iii' ,..,ooent pe d. prof. Horia Hulu.be:i, reeIei _ Universităţii din Bucureşti.

f

cu 100
de
lll!" .... 14. p&r. 13 _ majoreazi la. 15 la mie

rii Naţionale aduce la. cunottinţă d-nelor
profesoare-maestre şi maestre dela şocoalele
prOfesionale ti de gospodărie, că. sunt obli.
pUI si se prezint. la ozpnisaţiile ConSÎIliului de patronaj din. localiW..ea. unde ee
aflA.. spre a presta aoolo munca de războiu.
Adeverinţele obţinute dela aceste organizaţii sunt vala.bile pentru indreptăţirea la
1!81ariu pe timVll vacanţei şi pentru direc.
ţiile ~oalel()r respective la inceputul anului
foolar viitor.
- SCIUMBAREA OIt.t:LOR DE :aIROU
LA CA.\IERA AGRICOLA TDUŞOARA. In
Urma hotărârilor luate de către autori-;ăţi1e
locale orele de birou ale Camerei de Agri.
cultură Timişoa.ra au fost fixate,
zilnic:
tn.aJn~ de 1nMă dela 7-10 fi dupA. masl
del& 1&-20.
- NUMIRE. Bucureşti, 28 S. P. P. transmite: Din Paris !le află. că maestrul Goorge
C.-eorgescu a fost numit membru. In eon\i.s:ia
de examinare InIlUt1'J:iti pentru examenul
d9 sfârşi: de an al Conservatorului Naţia
~al din Paris,
- DISPERSAREA SERVICIILOR CA.
MEREI DE AGRICIIT.TURA. Birourile
contabilităţl.i, p~uni1or, ca9S~riei şi a fondului de pază ale Camerei de Agric"llturl.
Timişoara funeţioMUĂ delll. data. de
28
Aprilie cr.. in Şcoala primară sârbească din

'J~"

Timişoe.ra~Meha1a, Piaţa.

..

rivna

!,' _ AJ[BA8ADORUL TURCIEI.
!tki\ ~Tl, d. Tanrioer, după ce a

LA BU-

petrecut
'Ilill ~ la Ankara, a pă.ră.'!i.t S!mbătă
MIii,.. capitala Turcitei şi a plecat spre Bu. : . . . pentru. a-I}i relua postul.

~

-JIM'1L OBAB AL IUDIOOATO&IILOR
.bdeolt~ei. 1, Urtba.ni 'I'iInişoa.ra
•·1 • flDetioaa. cu. tn.eepere dela 28 Aprilie a.
~~'" __ UDiuă.Hln't:rle
orele 3-7. iar des, ",1
\- ora a dupa
~ anu&Za.
'.
• ! . . . . . - . - _ _ ...
Igl.lI.· ! Jillprfdnaţii citaţi pentru ora 8 % diminea..

1],.........

,IlOIII. II ţi, tor
'Il~

.....

~...... ~

LI-.:lU-""

lit

-

n. .. ~,cu tncepere
la or1l a dupl amiam, fără
v

.... OGIIlllDl~

'1141
'lI'~

\rr,

- !iOUIL8 MODIFICARI ALE LEGII
tDlBBULUl. Ta.x.de de timbru prevu.lte

~ \1

dll1't. t-13 iDelueiv. se

;a" la _. Iq:Jozitul

rn.a.jorea.ză.

proporţional prevă:llUt

~~). Impozitul proporţiona.l prevăm1t

Ilt.: 1. par. 18 al 2 lv&n.zări de măr
ti nu ta. obiectul oomeqului vânză·
al'llli _ul.) ti par. 19 .(contract. îneh'iriere) i
ta ~ aIticolUi 15 par, 8 liwra. a, alin. 1
ca _ {TIDrArl de bunuri mobile) şi articOIl " IIlltl par. lt::.. b. alin. 15 {rvânzări. de mă.r
~ mI' fuxt fi siecmi.) şi 16 J <:em'llIlile de conrlM tAri

~

'.

a.ett lnahiri«re, • •>. 110
,11 ri. I

majoreuă 1&

4.

, t, -1)[Al 84RBATOAREA MUNcn. D.
_ , _ S. P~\l, aecretar ganeral al miS~
~Jara.

dJtenl\ui muncii, 'fa '9Or'bi Duminicl 30,
Aprilie crt. la posturile de Radio in cadr.'ll
il
JIIllDl.Că fi Lumini. despr.: ,,1 Mai, Săr
i _ \ ~ lIunoiJ't

tr.

i!tlnt

•

...

~ABEA

REFUGIAŢILOB.

D.

re-al Const. Delicea.n.u. prafectul Y.ldeţu
lai ~.Toron!al a. vizitat în ultimile zile
uI zrmIte comtme !n eare sunt plasaţi eva:utl din Moldova, Bucovina şi Ba.sartlbia.
- CONCURS DE ŞAH, Cu ocazl,a conmB'llui de şah a avut loc la Yndustrla Rode Piele bJ. C8dnll ofidului Muncă Oi
L1IIIlină, au fost premiaţi 8 jucători dintre
CIIri tm au ptimît jocuri de şah, iar restul

:dn'

ehţ11lt.era.roe.

-

haItă

Avram

dea. ~taţii până.

- 8AMB.JTA NU E MATTh"EU LA
OPERA. 51mb!U, 29 Aprilie fiind :f'meraliJe marelui artt'it al T~trulul Naţional
din O1uj-~ Iosif Vandu, matineul
OpereI nu mai are 100.

- NUMIRI IN JNVAŢAM.A.NTULUI
ABMATEI. In .,Monitorul Oficial" de Marţl
a. a.părut decizia. prin care Ba numesc profesori. profesori-ajut ori ifI. 8tagiari, conf6renţiarl ,1 wtructoti la şcoala IJIlperioari
d.e război (scţii1e ru-matei de ~JScat. aerona.utic. marină
intendenţă.) pe, anul too1a.r
1943--44.

- DREPl'URR.E FUNCŢIONARILOR
FISCALI DEOEDAŢI. Potrivit dispo..
kiţiunilor &It. 39 din legea pentru organi.

'rOATE

PLA~'TA'f1ILE

DE PA,um

-

fA.TAU-TIMIŞ.

1

Iatleu,

a tramvaiului).

,i

~

.Publicul _te invitat ca

Inel. chiar

după.

1&

1. a~tepte

duel. alar"

atingerea lumiD.l.lor dela

,i

ÂCue.iW sLriil1.iior în ourţil6

n.iJ.e vWJ.Ue l1UC1"
d~t

peJ.·mis

l~i

u14

fi

gl'ă.dL

&(.I..U.l:'vl:llOu.. 1I.u. et>\.e

lJil twiJ:lw

&w,n;newf

M,e.l'.I.en6.

l"Wll&Ultul depe şa.nţuri.le adăpost v. fi
sewlI.uat ~u a<.:op~•.u. ~u bra.w.~ dtiI ~'b.ă.

ptntru a

,i

tarea ti funcţionarea In8ti~utului

general

d.e uigura.re al t"mcţiooarUor publici, eapitaJurile ce .unt dAtorate funcţionarilor CU
bUu de a.sigurare, !n baza art. 34, 35, 38
37 din lege. tn cu de ieşire la pensie ori
de părbirea 8Em1eiuluf, ee VOr plăti, tu
Ulma deeesuhi funcţionarului, urma.,l1or
lăi. soţie ~ eopit, fat' tn lipsa unor &.streI de
urmaşi~ moştenitorilor săi le~all, dar nu-

avea. lll.tatllj8.l'ea. mediului in"

In aazul când publlcnl nu Va da Ul'tl1are
a('estel învitaţll, Utina Eleetri<'! va fi
silită. d. nu f~ curent toată noap'

tea.

Pentru siguranţa. oetăţenil~r TinlIŞQn-/
rei, Subzona A. P.· a luat masura ca. in

anumite tmpre:furărl să sting! lumina.
electrică dell\ Uzină, fără fi. da semn9Jul
de Alarmă. Publieul este invitat· 9.!.şi

păstreze calmul să nu caute a se informa.

ci să.

sJlllol1eJă a zahărului: Preşedinte: d. Ivă.n- prletarului şi fără Il fi anunţat postUl de
ooanu, consilier la. CUrtea de Apel Bucu- jfmdal'Illi,
~ti.. Reprele.ntanţi ai cul~vatorilor de
8.e<:la domnii: Mircea, Costinescu membru j
~
~ .Ve1ea. lupleant; V. Palady membru; 1.
hlan nie din Ti"';·08.rll. a !'eClamat poli),taescu supleant: dr. W. Stephani mem""'9
'tu; C. Deleanu supleant; colonel A. Solaţiei că din locuinţa sa i a'a furat suma de
~I~ ernbru ; preot 1. Miron supleant; 1. 70.000 lei, bani care erau pă:straţ1 Intr'O
'UU'ş,e-l membru; N. Zenide supleant. Re- casetă in dulap. A fo~ cercetat ~.tn llcătmt
P~ntanţi ai fal'ricilor de zahăr dnii: 1. dela C. F, R. bănuit cA ar fi furat banH,
lrano'
' d a r par('hetul l·a pus In libertate, impotriva.
!eseu-Strungă membru; Gh. C. Nicu,
1~
Fra .,SUplean:; C Th.Va9i1iu. tl'embru; acestuia nerHnd nici O probi de culpabl1illeljllel8e Schmidt. supleant: ing, GMgore
tate.
ţl nt!!, membru; ing. N. CO!5tache, suComerciAnt ~o,.r.H'Ant
~~t;
Ing Marcel E!.staki • membl"l', Eugen
",ori><'-l'l, snnlc:J.!'t; Al. Gheorghiu, mem~
D. dr. Petru F,ărcuţju. contro1or h
I li. B. Fringhia.n, !SUpleant.
'.
speculă. a adresat acte de trimitere in

- D\SPECŢlE D. Inspector g'f\Xlern.1 adl'l'~ni8tratiV dr, Oh. etupe a in....'iectat !n

('EUTJC aduce la C'moştinţă că cererile ,~
timbre de control sanitar fi stupefiante'
precum fi orice altA. eoresponden ţă, ~ voi
adresa In. viitor ministerului sănătăţii, pen_
tru bt8ti~Utul cbimieo-f8.I'ma.Ceutic. Toate
IrUme'Le de ban! ee VOI' vArsa la Cec In contul

PAPTE DIVERSE

arestat pentru viol

flagrant dehet. El a vrut sa. ne!lin.stească o fetiţă de 10 ani din comuna
Comloşul Mare. Sbirul este de ll1~erie
hornar şi a fost depus la penitencial', pe
timp de 3>0 zile.

\

din eohipele i.ntreprincieri1()r,
Intreprinderile sunt invitate N. ln1ocuiaaei. pe G0el1tia ou alţii ,i numai in
caz de impoBihilitate să. înainteze Subzonei A. P. până. la. 29lV. 1944, un tabel
nominal în oare să se arate: numele persoanei de care nu se poate d1spellsa.~
runcţla ce are la Intreprindere, formaţia
in oare a. fost Incadrat de Poliţie ~i la eare Circumscripţie de Poliţie ~te Inel\>!
drat. -

~

1Il

lege.

curaul aUei de astQ! irwtituţiu.nile .. 'min.iB-ttatw. din Oravit&.

•...........••.. ................. .

din ce motiv s'a. stins lumina,

tlIfl.i tn coa prevănr!'ă de art. 34 şi 35; Moş
tt<..nitorU legali ai tun~.lonarului deeedRt.
tlf>put!nd ti şi ei con.aidenţi ca asiguraţi
~'l'fJonIl.I vor dA.tOTa impozihl suceesoral
1'l na.pHnluI ce le revine In baza. an. 39 din

uo-njură.tor.

(..'u ocazia reorgani.zărli formaţiunUor
de apărare pasivă, s'au luat .,i O6IUItni

tiune..

.~

lin.i.şlit" Îl1 looWJl.le, red4re& lUa,

WWi! &tM;.(',i.;)O.

Uzină, aă. intreru.pe. curentul electrio ş1
dela intrerupă.toru..l camerilor se. nu în·
oerce a fololi curentul electrio decât du..
pa ce se dA semnalul de încetare a alar
mei. Dacă nu ee respecti această di8J>O"
Ziţiune, nu se Va putea da semnalul de
încetarea alarmei la timp, ci va trebui
să se lntârzie până când. toate D1ot08.l"ela
dela Uzină vor fi puse din nou în fun~

, IL FlBmll Fabrlc Str. BontIl' Nr. G. PenA ascuns un minor
llllntrept'indern~ din Cire. m. şi IV. T i - ·
~ra, la Perce-pţia m FilIcală Ellsabe'"Jn
Postul de jandar:mi din oomuna. Lieb·
Plaţa Adamache Nr. 7.
ling Il dresat a!lte de trimitere in judecatu contra inculpatuluI Ilea Dumitru, aer- COl\IISIUNEA SPECIALA A ZAIL\~ -vltor la Carol Grosz din Lie:bling, penRULUJ. Se llfJtne8C pe termen de 3 ani, cu tru faptul ci a găzduit pe Pavel Fiţ din
1trepere dela 1 Martie 1944 in Comisiunea c~muna Unip. f.3.ră ,tiinţa şi Voia pro'

I judecată hupotriva cQDle.rciantu!ui Beiu

.tr.

Nlcotae, pravălie de colOlll&l.e, din
Vo.sile Alexantlri 4. Cunt.rworui a oon·

st&ta.t .eă.~\lIllitul comercian~ nu avea
preţun a.flŞa.te la to/ilote mărfurile tia
ŞUJlI;&, la s.Liwiuă., la brânză. şi la ma.c). a

tăout vâ.nzări fără a elibera. note de pin'
ti. fi a depăşit benefic~ullegaJ. de 20%
po oara i.l a,cordă legea..

..
Iosif Dvorao~k; morar, proprietarul
morii ţărăneşti din eomWla Şag, a fosi
găsit, la un control, că măcina f.ăinuri OU

O extracţie superioară celei prevăzute d.e

lege. După lege, Inorile ţărăneşti nu pot
măcina făină. albă de grâu. Impotriva,
aoestui morar s'au dresat acte de trimi.
it·re in jucleca.ti. M'orarul va. fi judecat
pentru sabotaj de tribunalul Timlş~To'

rontaI.

Hot de

h'

l'

ls~r C1

t t ,

Arp~ et

8

Florian Şmulea, fără domioiliu stabil,
fost prins in biserica din eomunu Orţi

a
,oara, în oare

pătrunseae

noaptea, prin

spargere, cu intenţiunea de a fura banii
din cutia milelor. Spărgătorul a fost
prins asupra. faptulUi de un sătean eare
trel:'ea întâmplător pe drum. Incu''Po.tul
v:. fi

-

cm.m:OO~FA& ~"•

contul 224 pentru oeI. de strJ.pefian~. urruând ca avizul de depunere să fic expediat
~a:l cU oerer:ile N8peCtive.
- PLUT01'II'lEIU CU TER.'fEu~ REDUS
A V ANSA'fL In •..Monltorul Oficial" 'de ieri "
Ele publică decretul prin care tnmt tnălţaţi
la gradul de sublocotenen-: de rezervă 1lniţ
plutonlert cu termen redUf3 cari 8:.1 absolvit
~coalele d4 ofiţ.en de rezervă ale armelor
ru'pective (curs normal I!IaU cura r<>...dus).

- CINE A REUŞIT LA EXA,\IENl!.'LE
DE CAPACITATF.:, In t,Monitorul Oficial"
de MtLrţi ~ Apr. ee V.l'blică toţi candidaţii
,: .c&ndidateIe reu'l'i~ la examenele de capacl
tate din sesiunea 3943 la specialiHiţile ş.i COl
tnediUe notate tn drep~ul fiecăruia.

-

APAR-\T CfNE~f.-\,TOGRAFfO PEN,;tJ1\'lVF,R.'i;:'lTATEA ~n:NCl'fOR~".,

S(!A". Dnii profttsor dr. Nicolae TIleshl şi
prof. German 1lt1 fiI'imlt de~:~rratl~ din ţ}n!'~
tell .. A!tt'el Băn§ţen.e" ca 811. Ţll'e-dea d1ul
fl'g'. Ştefan Ardel<"llnu. ri!ref'torul Lî~t1'ut
rr,du~riBI dt MeU din TlfI1J~o9.ra. un !lţ)!
t'{.t ct~ proleeţ{e ('inemato~fio('~, ~MTtl~
dnd ,.Al'lttel Blln§ţene". A:p8.rI'IhI R. . fO!tt
~a să ser"PR~1\ Tjnive~lV\ti i Uun{'!toreşti care funcţione8:-:.ă SI1'O e'!idR .. Astrel
BiT'RţenO". Aparatul de proi."~tie mai-poa.
te gerv! f}i pentru !'j<'oHle din Timişoa'Ml,

l'rOOR.,t

ALJME~"TE PENTRU (,ANT'~.4
EVACUATtLOR ,TERl\IIXUS't Comi':ettll
Muniet~l ~e Patronaj mll1tumeşte urmA.·

tof'tlM." donntorH ţ@ntMl alimente trimfse
pt'ntl"'l cantina. t\~r11gtati10l' şi eV'll.Ouaţi]"r-.
n. Oet, Ti~r8.nU C'omE'Y'Clant R. dona.t: 10 kg'
linte, 10 kg tMol~, 10 'kg a'!"p!l.cn.,. 1'l t·~
n!Azăre. 5 k~ m{\.rm~ladă, 10 kg snre. 2 l~ •
chImIon. 5 kg !M,~ D. col. P':!'\t~re a (!on~ 5
1,!~ ~re.

~ud~at T>p...,trl1 l'I..,n,..... ~r; f1 .. .,.,.,; 1 q('a.ş

sfânt ei tentativa de furt.

INSTITUTt1L

27.5 pent:r1'l timbrele c1e OOfltrol sa.tIital' şi

nu

Un morar sabo"eur

:n

,.-'

.m.işoara continuă aă

TARG DE 'fARA IN OOMUNA cm·
Se aduee 1& cunoştinţă că
tArfr\1l Q. ţari din comuna Ch1%ătău ae ţin.
1:.. aiua de 1 Maia ort. Se pot mina. vite de
orice fel.

-

v,,,,

.

ljispo-liţbnilor primite dela. Direcţiu,
nea Generali a 'r('.8trelor Naţionale, Opera.
Română ti Teatru:l NaţioD&l. diD. Cluj-Ti-

ferm

AU FQS.T EXECUTATE. Toate plantaţiu.
nflot proectate de către Camera de Agricu1Luri. Timi~oara. poe p~unlle cOm".LnaLe ş1 c0mune 8'a.U mtecutat In httregime. Au fost.
plantaţi, fn m&jorlt&te
Mlcâmi, deoarece
SUDt cei ma.1 potriviţi solului.

- TOATE INFffiMIERELE fi cele ~
fl.glate, cari au a'bsolvit C1.1l'5Uol de infir·
mieNl &1 Cru<:li Ro,ii, .unt rugaoo ei. ee preLnte urgent la. sediul Filialei CI'!'J.<:U Rotii
din Timişoara. I. SU'. Alba. Iulia NI'. 2, etaj
I. apr.e a fi plMate In lSpita.le.

- IN ATENTIA LUMII I. O. V. R. Bi1. O. V. R. atrage atenţia lu~lO. V. R .. din jud',:imiş-Toron".:~l Că.I
Bătrân
trIWte regulat Lnformaţul~ necesare blrou~
rJar locale r. O V. R. din comuneIe respecMihai Schmidt, de 64 ani, din comuna
'aMe pot ~ăi,ăta orice f.el de lămuriri
ComloŞul Mare, a fost arestat de cabi·
In legă.tură cu situaţia lor.
netul a instruoţie pentru tentativa deliOtt
_ AVIZ IMPORTANT PENTRU CON.
~t:lui de viol. Mihai Suhmidt a fost prins

tIe din Circ. I. '1 II. TimIşoara la percepţla

n.

CoD.-

la daa normală a inchiderii stagi\lllei. Nu·
n'Ai teatrele din Eucureqti vor lua. vacanţă
depe acum, aşa cum 8'a anunţat.
- CONVOOARE. Având în vedere ordiImI I. p. S. Mitropolit Tit al Bucovinei Nr.
1"106/44 de a blfi1nţa. tn orqul IIJgoj o fi.hlă a comitetului de ajutorare a refugiaţ;Jor fi evacuaţilor din Bucovina, 8<e invită
toţi Mu.giaţii şi evacuaţH Bucovinei mbiliţi eu domicili".1l In ora,ul Lugoj
din tmrrejurime 1& MUDarea de constituire a fiHalei R.. B. Lugoj, Mte va avea loc D-.1mi.
neei SO Aprilie a. c. orele 9 dimineaţa. la
,coala primari de băieţi "Ion Vidu". de
lângă biserica ortodoxl.

mulţumiri.

'MASURI DE APARARE
PASIVA

~ judeţean

'IlUBU'"
. "
Oi: 1 .All~IL~. ~e. aduce la cunD?~mţa Plî eu UI, ,ca V17a ,st,attlor de. ~larll, prec~m
:/lata lffipozltU1U. pe salal':l, se va face m·
,!lMt,d c~ 1 Mal~ 1944 ~_ru intreprind:-

- NAŢIONALUL ŞI OPERA DIN
)UŞOABA. OONTINVĂ SA .OACE.

,i
...................................
'"

mI.~ ..

(uJtima

Ind~

- DONAŢIE PENTRU FIUALA OBU.
CU ROŞU TIMIŞOARA. D. Unger loaD.
cLomerciant de mă.ţă.rie, din Ti.m.işoara a donat pentru răniţii din 8pi!.ale~ militare.
210 kgr. săpun de apă.lat rufele. pentru ea-1'(; donaţie 1 le ad~ ti I!8 aoea.st.1 cale 'fU

- PROFf:SOARELE VOR PRESTA
MUNCA DE RAZBOIU. lr1ini8terul Cultu-

gris.

n

1'Irt'lf ~1;'H'''':''1 !'IO kl! (':'Inot!, 1

La Nord delu

laşi

s

;

"'.

...

mt ......

l'i 10 It'au I)reda.l 10 ... ugusla vaa.
Continuarea rAzboiului aerian

~~

1C

lt

~

t'_="W6t'_'

'tH __

ilu;ereU. acestor umtaţt spectal·e m spa-

• lele sec/ollllui RO'vrlO-C en1.ău(i este fo(trte e:rpl:catit'ă a vidoarelorintenţii a co-

mandamentului sovietic. Puternica, cir. ffilaţie de aprovizionare este im,portantă,
Marele alac din sudul frontulUi ge'(-

este cel1/rul de grav,/)ale al adiviSOviftic:lor. Numeroa.se
~,~'i::.ii p/'o,a.spde au încermt să fort eZe
!n~cCl'ea peste l',Tistru pe la OVldiopoI.
Dm neu în mod trecător preSiunea este
in regwnea Tighin-a ş'i dil~ nou a. ză4ăr
tlaH

citii ofensWe a

l1it.it apa, (trell, indurj:tâ germană orice
LIlt:enwe U.e stl'âpungere. intre Nistl'l.4
fi P,-ut div,ziile I>ovieiice nu au mai a..

Conlvmli defensiv dela nord de
este încercat (L fi okitinat prin
'trapungerea plănu"tă din direcţia T~·
~hina. Dm acest motiv intre PrUt şi Siret au pomÎt la, atac pe lUI front larg.
lJl~pa o pregătire de artilerie, asaltul
lmpotJ'tva poziţiei de bmv:tj dela nord
~e iWji a început, iuetmi(,"/J..[ fiind spl'ijinit
~e tancuri Şt avioarle de bătălie, in faIn l'ezisfulţei ind4rjite a trupelor gertn.:'tne şi române a eşuat asaltul aCestor
liivizii, cari deja Mierc/tri au fost bătute
~relt pr~n un C071tra..atac în poziţiile lor
!te pregătire, Pătrunderile lowle lI,U fost
rrurâţite imedia.t.
tfU'(lI.

Dhişwtl1l

• nu
'ngua

Iasă si freael 111 patrilDo·
tatelor Ul'!lte punctele de spnj:n
flate

armatei alRarieane

. BERLl.i>i, 28. {Rador) -

DNB

anunţă:

mai multor deputaţi in CaComunelor, pl'imul ministru bri~anic
Il fost silit să dea asigurarea solemnă ca
g'wernul britanic I!U are de gând să lase să
treacă in patrimoniul Statelor Unite pune·
tde de sprijin puse la dispoziţie la oş:irii
&mericane. Cu toate asigurările date, mai
lllulţi parlamentari s'au declarat nem~Jlţu.
tT,:ţi de situaţia de fapt, astfel că d. Chur·
chill s'a văzut ~'jlit să repete asigurarea
Lo
it

inslstenţ,a

~ra

dată.

u. 'amb.rdier ameritan I

aterizat

In Elvetia

I

GJ<;NIWA.28, IRador) - DNB anunţă:
'rri inainte de masă Il ateri:tat furtat un

bombardirr Jl(lrd··american C1l patru motoalloD tuitQruJ Ehi'eţiei. J).ela 15 Martie in·

r~

('(lace au aterisat 53 bombardiel'e american~ fie din ea'UZ& avariilor suferite deasupra
Germaniei. fie că au fost fortare de apăra.
,pa

antiMTÎană

a

Elveţiei.

tltotil • _erle.l' protestlazl contra
bombardlrll araselor europe ••

j

1
j

!
1f
1

r
i

1
I

--

1

deja NeUuno

COM ANDAME1'II"UL DE CĂPETENII<:; "'l,
ROMANE COMUNICĂ: CU DATA D1<l 27 APRILIE Li\. CAPUL 1)1<;
POD Sl'JVASTOPOL S'AU D,rT ERI NUMAI LL'PTI<~ CU CARA(,TER LOCAL ŞI
TOATF; ATACURILE INAt\lICE AU FOST Rt-:SPINSE. LA NISTRU INl<'I<~RIOR
TO,\TE INCERCĂRD"E DE STRAPI;NG Ji.RE ALE INA~nCULUI AU FOST RJ':SI'H'I"Sl<; CU PU~RD};RI SĂ.L.~GEROASJt~ P J~NTRU 8OVU:TICL IN BASARABIA
)HJLOCJE NIMIC IMPORTANT DE SEM NALAT. LA Nmm DE IAŞI SUl'I."T LUP·
n.: 1!'l.'\'I<:RŞUNATE L""' CURS CU'INA~UOUL CARE A ATACAT CU FORŢE CONSnmRARILE AJUTATE DE BLINDATE. (;ATEVA INFILTRATIUNI AU FOST
UCUIIHTE SAU MICş()R.-'TE OONSID ERABIL. hV SF;('TORt:L PAŞCASI ŞI IN
Mt:NŢII BUCOVL"I'EI NIMIC IMPORTA.J.'liT DE SEMNAL.\T.

Războiul

80mblrdierale .merl,ane au
coasta de lull • Angliei

aerian

u.

mar. numlr dl 1. ''''11 dia Irlll.
lUi llt.
predat fn JUgOSII,11

lira

(Ra~or)

,

.

Ang[o-americanii nu

Situaţia
BERLIN,28 (Rador). -

B E R LIN, 28 (Rador). -

DNB:

spaţiul

de Sud-Est,
Nki unul din !'ICopurile urmărite nu a
fost a.juns. Impărţirea forţelor germane a
Cdt gre$ Şi lIiviaţia anglo.ameTicană e intlimpinati cU forţe erescânde atU in Vest
tât şi de8BlllprB, Germaniei .,i in 8Pllţiul
Şud·Est unde vhătorii români, bulgari şi
U~g-lri iar parte cu mult succes la comba·
terea inamicului. Terorismul brutal pus în
aplicaţie contra populaţiei din Balcani
Il
!!.'lut dr.e.pt rezultat 6fe~t'JJ cQntrar celui aş.
teptat de anglo-l1.mericani.

Lut.

anunţat
ţiJmi t:u

ServiCiul britanic de .n(ul'DU.·
prilejul ultimei erupţii a. Vezu,
Vlului 70 avioane britanice au sfent ava'
ril foarte serivase, deoarece nu au fost
duse în siguranţi la t i m p . "

Des"r gennane

ati reuşit şi eri s&..şi inbunătiL.
ţea~ă poziţUle lor, respingând în acelaşi
timp 1oaf:e înee~ăl'ile inamicului de a

In seetDrul

uij a~si exercita o influenţă. asupra ace&tei ţ~ri in cazul victoriei, ziarul sovietic
"RăzboiUl Şi clasa muncitoreasci". care
totdeauna e foarte bine informat. şi ex·

Berlin,28 (Rador). - DNB:TJesp:•
nord al frO'ntului
că. în regiunea
Pskov luptele, mai mult cu cara eter 100
cal. au reinceput eri. Ele sunt însă fări
ni<li o importanţă. Intre 31 Martie şi 15
Aprilie savietioii au atacat în spaţiul
baltio cU 23 divizii făt-ă a ajunge 1& li!!.
rezultat. Suooesui defensiv al tl"Upelor
germane constă nu numai în resplllp
rea hotărltă a tuturor atacurilol' inarm·
ce date cU mare amploare, dar şi fn"di,
micjrea eonsiderabilelor forţe bo~eviot,
cl\.ri în decurS de 2 săptămâni a" pierdut
aci 60.000 morţi şi răniţi. Afară ~
ace-asta au fost nimjl'ite 391 tanr,u'l'i "
a fnst l'apturată o bOg'ată pran,i dfr- ră"
boiu, ele tunuri, arnncătoare de grenarle
mitraliere, etc.

primă punctul de vedere oficial al mili·
tarilor din Crem lin , desrninte eategorie
expunerea lui Molotav. Numărul 4 al
acestei reviste, apărut acuma, conţine în
articolul său de fond atacuri foarte vene·
mente la adresa României şi Ungariei,
S'punând intre altele că nici Nistrul, nici
Carpaţii nu vor ocroti aceste 2 ţări de

răzbunerea. sovietică.

'.

,.1. blrbatii latr. 16 -

BERLlN,(Rador) - DNB anunţă că un
preot român din Cernăuţi, care a rămas in
otaş încă cinci zile după întrarea armatei
roşii, a re-JJ?i~ să fugi in provineie ti ducându-se din sat În sat, unde a fost ascuns
de credincioşii români, a. reuşit să ajungă
până la Forint !;i !Oi treacă in Tara. RomiDea.scă Din declaraţiile sale date reese că
prima preocupare a sovieticilor după întrare'3 lor a fost o recrutare a tu'turor bărbaţi_
l-:-r intre 16 şi 60 ani, cari 8."~ fost tn majoritate declaraţi buni d-e serviciul llliJitar,
1mbrăeaţi sumar in haine militare ,i tri.

mişi

60 Inl din terttorill. Dellpate

imeeHat pe front. Cei

~

situaţia din sectorul de
de răsărit, se comunic.ă

.
Senzaţionalele declaratii ale unui preot fugit din Cernăuţi

Sewlett,n Irll_it p. front

.e NorII ., fr." •• aui "-

Rlslrit IlIptale au rei.'.,lIt

desminte declaratiile lui

Berlin, 28 (Rador). --- DNB: Cu toa·1
tt: asigurările date de Molotov. că. arma·
b rOţ\ie mlare intenţia si pătrundă in
România sau că Uniunea Sovietică vrea
să incorporeze România sau caută numai

.

70 .vioane britanice anrilte de
eruptii V2Z8WIU.Ut
Berlin, 28 (Rador). După. ('um.

:

sovietică

CU .

CARI DUPĂ DF.CI.ARAŢm...E J'M..
PRII ŞI<AU }'ĂCUT PE PlEU;A LOII "
PROPRTF~ EXPERIENŢA CĂ BOl..$t
·nCD SUNT DUŞMA..~II ISLAMlSMr,

................................... .................................
..
Molotoy
Presa

IlNl!:'

IN SECTOR·UL DE NORD,Yf<~ST AL 1.
LUPTELOR DIN JUGOSLAVIA) S'A~ ,
PREDAT UN l\IARE NmIĂR DE Dt
ZERTORI DIN BANDEl.E LUI TIT1)J "
ACEŞTIA SUNT MOHAM"~DANI DIN
BOSNIA,
RIWRUTAŢI
}"ORŢAT, I

dela Nettuno

pre f.t>atre1e de luptA din Italia se comu"
Ilici că la capul de pod Nettuno fo,d..ele

găsiţi 5USpecţi

cLn PWlC::t de ved8!'~ bolşevic, au fost incor.
poraţi in batalioa.t1.e de muncă şi trimişi
la lucrări de şoeele, Administraţia civilă a
trecut in majoritate pe mina evreilor. 1.'($.
t0 alimentele au fost bloc.ate, palatrll e.pi!c..,pa! din Cernăuţi a fost iBrăş·j reţinut
pE'ntru scopuri militare. cum au făcut 1'10v:eticii deja cu },I'ril€'jul primei lor tn:rări
in CernărJţi. Dealtfel soarta preoţilO1' este
dtasemenea iden!.ică eU cea. din prima OCU-t
:pare a Bucovinei ~i asta a fost motiVUl ple.
căni preo!ulu'Î_

li ••••Ion de trar.sp.rt a tll.t It CII

t,a.

.ras.'.' Monlr•• '

,

Berlin, 28 (Rador). _
DNB: După
cum se anunţă din Newyork, un avioall
de transport eu 4 motoare, a. căzut asUll'
ra centrului oraşului Montreal, eău1Ânti
priibuşirea a mai multor clădiri. Afari
de e(·.hip.agiul de 5 persoane, numeroşi
locuitori şHt.U găsit moartea sub dări·

1
-LA..NORD
.............................................
................................--....
DE IAŞI ÎNCERcARILr DE STRAPUNGERE ALE SOVIETICILOR AU EŞUAI
-

BERLIN, 28, mador) - DNB anunţă:
[\upii cum se anunţă din Newyork s'a ina',tat preşedintelUi RooseJVelt rm protest
14"mnat de 25 prroţi nord-americani contTa
)(,mbardării oraşelor europene. S\'{~retarul
:.rcşedintelui a comunicat că preşedintele
l. "esping protesbl şi a făcut cunoscut că
t~~('urile con~ra pOlY1laţiei civil€ europene
lor fi continuat~ deoarece prin
omorârea . tltn<mrÎ inami<'e.
Pe Nistl'ul inferior inamicul Il În('erfI'·r.sSclor din populaţia civilă se urmăresc
cat zadarnic toate ziua să.şi extindă cabumite scopuri.

mături.

,.:

. BERLIN, 28. - Dela Cartierul general al FUhrerului inaltul eoma.ndament
al forţelor germane oomuni('ă:
In regiunea Sevastopol at~l1rne loea~
le ale sovieticior s'au prăbuşit in foeul
eoncen1rat al. tuturor a.nnelor. Subofiţe
I'nl Winrer dintr'un regiment de grenadierl a nimicit in zilele de 23 ~i 24 Aprilie 18 blDcuri iarlsubofiţ~ Redev dintr'o unitate de vâ-nători de tannri 16

I

petele de pod.
La nord de laşi au fost zădărnicite
repetate încel'(~ri de stt·ă,pllngere a unor
pltternlre forţe ale inamicului.
La sud,-vest de Kowel unităţi ale ar~
matei germane şi formaţiuni SS sprijini.
te exeepţional de a via ţie~ aU ~trlpuns
sistemul de poziţii ef:'alonat in adân<'ime
şi au arunl'3t îndărăt pe inamic pe-ste
Turia. lJnitiiţi ~rele ale aviaţiei IlU ata.
cat le~ăturj]e df" alll'o\'izionare ale so·
'fietic.iIor Ilin re~illnpa 8a1'1lY.
'
In nordul îndepurtat

S-lU

fost

I'f'sl~in~

nU-

I

meroase atacuM inamice susţinute de la,
putemie foc de artilerie, priclnnindu~ .. ,
\'il'tici1or grele pierderi, Cu prilejul atael'
h;; avioanele Înamice impotriva unul llOI'
"oi gerDUl.R dela '8000 numărul Avioane'"
dobo'rite de unităţile navale ~rmane .'1.
majorat dt-la S la 11.
J
Din Italia se eemunici activitatea truJll!'.
jor de ş.oe genna:1e. 1\lal multe ataMlri

i.";

mic..., an fost 7.dl'Mlife. , 1
In ~rarea Adriatică insula KON'iula a f~ I
~t\rtlţită

de band.e-\e comuniste.

~

I

~--------------------------------~~~~~~~~~~~--~--~~~-------------------------------------------------~~~~
Socictut{,ll Naţională de Edi~ură "i Arte Grafice .,Dacia Traiani" Timil1')sra T. Bul. R.~zPl~ Mih9i Ţ Nr f inmfltr <I11b Nr 521 14<'h IJ943 la Ref!, Of. Comertul"; Ti"" anAl'I.,
8eontar (le rooacţie responsabil: DORlAN GRQ7.nAN.

I

TIERIJL GENERAL DIN BJ~LGRAll ~,

atins tinta prin atacurile teroriste

BERLIN, 28. (Ra.dor) - DNB anunţă;
Deoarece aviaţia anglo.american.ă, cu toat<l e.."corta ei de puternice formaţiuni de
\'&nători continu.:i să sufere zilnic pierderi
erorme, Comandamentul a. căutat o cale
l"f. uă pentl""l a ajunge la aeela"i scop. Asi:f~' în ultimul tim') formaţiunile lnamice au
f<1st împrăştiate la incursiunile lor deaSU_j
lira Reichului şi Il. teritoriilor ocupate, fă·
C~~)d'l-se în acel~ş tim.p lltacuri
al'ri~ne
rontra ţărilor balcanice· urmărindu-se şi
p!lralizarea vieţii in anumite centre din

,'.u

DUPĂ CUM SE ANUNŢĂ DEl.A

'1

şi~au

.'Ica

BUCUREŞTI, S p. P. transmite: In'Ul
tlmile 24 ore bombardiere grele germane il j
atacat eu erCC! aglomerări de vase ~'
coasta de S'~d a Anglici ti in portul Po~'
D'.ou-:h.
"I
I~ a.cest timp lwiaţia aliată a bom~ , I
regtulllle Braunschwitz, Essen şi Frank"1
furt.
.'

DNB anunţă:
regiunei R-JJtr şi Germania ~ sud vest.
Despre răz.boi°.l.\ 9€rian se c~munică urmă·
S'au pricinuit pagube considerabile, mai
toarele amanun.e: Bomban:here ple nord
a' .... la Es...... . Sch ' f rt 41
'
wem u.
aVlOane
amerlcane au atacat el'1 oraşul Braun- 11""'''''~
•
sehweig şi au aruncat pe o vizibilieu cate 4: motoare au fost doborâte.
tate foarte rea, numeroase bombe, pe in. ' Avioane germlne gr.ele au atacat noap·
tâ.mplate, asupra oraşului, Noaptea, avia.. . t~_a tre(fltă adunarea de vase 1n ma'i multe
ţia britani<:ă a dat atacuri de teroare con·
porturi de coastă la sud·est; de Anglia.

'8t'rlin, 28.

lungă germană I :

luat sub lot" depi)z.itele de alimente "
muniţii ascunse şi t"amuf1ate in pi4'.h··
~j in urma bombardamentului de , tin:
fO'au ob5ervHi putemke explO?ii.

BUCUREŞTI. 28. (RAOOK) -

le atac concentric prevă;..ut.
lntretimp aviaţia geTl/wnă a ea'ploaw. t
relativa acalmie şi a atacat cu pltte:m:e formaţiuni dc h~plă spatde inam~cu'
lni. Eu a observat concentrarea 1'eze.r•
vclor ina!~de de toate înlocuirea divizlt"
lor lI::a!e in blpte pnnuni.tăJi proaspete
in jolli'te trupe de ~w_nt'e c(m~azt?e. A·

,jC

3Îtnaţia

eontraatara.· .
Al'tileria eu tragere

.\RMAT}~I

() n iiJl~P, Ce in Cl'ime~a ac«ltllitt~p,r~~
II dusI..(, in urma glelelor p.e,atH
sânyeroase şi in urma zdi'Obi!+i unită.ţi
lor tJiilldate sovieti.ce contilUl.a) tnamltul
tnărgmmdli-se la l'egru.pariJ in sudul
frouiul!ti dm l'ăsăril s'a decZan.şat mare·

UUI

sunt lupte

j

S,tuQ.~ia
•

înverşunate

TipArită, 11l 28 Allritit' 1!H4 ..•

