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reii din.Ungaria ard bancnotele pentru a nu le preda autorităţilor :AJmânarea continuă a invazîei se dato
r~te lipsei Unui acord intre aliaţei in pn. 
vinţa termenului . ~_._ ' prlvrsc alDerleaail preble .. a Poloniei .. Aetiyitatea teJ'orlstă a aviaţiei 

. brit •• iee elite pe placul lai ~t.UD D. 11011 Papell la .. pre,edinte' 

po .. l.iJ:.ir.d 
znm=.)=g .. 

BERLIN, 18. (Prin telefon.) - O in~ 
"lM'f'San~a lumină aruncă asupra situa

, psihologice din Anglia cuvântul 
. de ziarul Daily MaU "invaziolais" 

a desemna nervozitatea, meT
cum spune gazeta, nu odată până 

histerie. Se vede că f'ăzboiul nervilor 
de anglo-americani în propa* 

lor invazionistă împotriva Reichu* 
. şi a comandamentului militar ger

. Il avut repercusiuni defavorabile 
însuşi a poporului englez. 

Amlinarea invaziei nu rezu~tă deci din 
unui termen meteorologic fa

sau din faptul că pregătirile n:ar 
terminate. lnformaţiuni din SUTsă 

sosite dela Londra dau de bănuit 
statele rnajore aliate n'au reuşit încă 
coordoneze în mod suficient invazia 
~~nsiva de vară sovietică. Stalin at 
să d.epLaseze greutatea războiuLui 

vest şi pe umerii aliaţilor săi. Dim
comandamentul anglo-american 

să lase şi pe mai departe în ră.să-
1"'Hl.m,t'te ceLe mai importante. Se spera 

că o nouă ofensivă rusească ar 
frontul de vest prin atragerea unor 

1LŞurând astfel invazia. 
. Străduinţa de a-şi economisi jorţele 

o trădează Anglia şi prin in ten
de Il arunca în foc i'n momentul in

in mare măsură trupele popoare
de ajut01'. Deja in grelele lupte din 

de sud s'au aruncat în luptă trupe 
poloneze şi indiene. In mo

invaziei se vor adăuga forma
belgicne şi norvegicne. Anglia spe

jără indoială asupra partizani
care se vor prezenta in zonele de 
de aceia se şi caută sprijinul activ 

POPUlaţiei. 

Aştept(!rca aceasta este privită cu 
__ •• ,'e!llticism chiar şi în cercurile engleze. 

MaH constată de exemplu, că u.nii 
francezii pa.rtizani ai invaziei au fost 

de aşteptarea zadarnică şi. înde~ 
Consecinţa este că mulţi fran

s'au raHat din nou guvernului dela 
In comparaţie cu situaţia care 

starea de spirit dina.intea 
în Anglia, de partea germană 

comandamentul cât şi opinia pubH
):i«3trează cel mai desăvâr)iit calm:; 

Ctl.m rezultă din toate observaţiile. 
~ Berlin se ştie că atât în răsărit, cât 
11) apus totul este pregătit în u.ltima 

. Problema coordinării aliaţilor, 
I7ltrebarea Care din cei doi parte

Va face primul pas in marea ofen
generală sau dacă această ofensivă 

va porni la acelaă termen, acea.sta nu 
pentru a.părarea germană decât o 

-,"'''''''''''''''L secundaTă .. La Berlin se de .. 
că în această . fază serioasă a răz

Ori care atac, ori unde s'ar pro
Va întâmpina forţe proprii depline, 

n'a fost cazul în nici un stadiu 
al războiului. 

B UDAPzEST A, 18. (tp.). _ MINISTRUL SECRETAR DE STAT, 
END.RE, A VIZITAT 34 DE O~5E PENTRU A INSPECTA APLICAREA 
I.EHILOR ANTlEVREEŞTI. S'A COXSTATAT OU ACEASTA OCAZIE CA. O 
P.\Rl'E A EVREILOR DIN NORDUL UNG.-\RIEI A ARS BANCNOTELE 
PENTRU A NU LE PREDA AUTORrrA'nWn. AfJTORITĂTlLE RES
rfXJTIVE AU I.UAT C)~I,E MAI ASPRE'MĂ8URI tNPOTRIV . .\ TUTUROR 
CARE AU DISTRlJS BANI SAU ALTE OBIECTE DE VAI~OARE. IA lTNll 
}I~VREI S'AlT GĂSIT M1l'RAUERE,. MUNIŢIE ŞI POSTURI DE El'JlSIUNE 
CLA.NDESTThi'E. 

Statele Unite nu incearcă nici o mijlocire intre Moscov l 

şi guvernul polonez din Londra 
WAS::_ • .jU'l'ON, 18. (Rador). - La. o nirea poate să aibe consecmţe foarte 

întl'ebare a ziariştilor, sub secretarul de mari. 
stat d. CordelI Huli li. declarat că după Aceste evenimente găseso şi in presa 
cunoştinţa lui St, Unite nu faC niCi o în- i"eutră comentarii vii. Presa. suede7Jă 
CQroore de mijlOCire Între Uniunea Savi,e· aduce tll acelaşi timp Şi () d<,claraţie nouă 
tică Şi guvernul polon din Londra. o ministndui marinei St. U~nte, care 8 

Ziarele ameriCane sriu insii că dl, Roo- srus că dU!J'ă acest r~~b.oi fl~~ St. Uni.ta 
seve1t vrea să 8{> întâln.ească Cu prim-' v~ pre~ua rolul, 'pohţlel ~a.r!lor 1~11 .. 
,.~ .. A tr.I:· . NT • Zel' dei S~. Untte :,or disnll~e dupa acest razlxn 

lntm.,tru liS a 1{'l ~h ew an . de c . m. mare flota de p • lume care va 
van 111 ved'{'re ca . n,lte au arata !i mai m'll'e df'clt a avut pâ.nă a'li orice A • d' ~ St u ' ~ t I {',3 al ( 

(leIa în-cepntul aces. ui război u!ll viu in· f,utf"n. Es~e {'Vi;:1len~ cii St. Unite cauti 
t3res pentro acest{' două ţări cari şi {'le in a~ela.şi timp să elimine flota brit..,
c!>.ută o apropiere de St. Unite, intâl~ l!.1oă de pe mări. 

Finlanda apără intreaga Scandinavfe ~e pericolul bolşeviC 
HELSINKI, 18. (Radar). - Prf'Sa fi", .. 

landez.ă se ocupă nouă nom ultimativi 
~~dre8ată de an glo" americani aliaţilor 
GermflT1î~i. Ziarele constată că Finkl.nda 
:-mri intrf'agă SoandinaviR contra pe
t1.colu1ll1 bol~vic CE1 a ee ţările respee. 
~ive trebUie să ia la CUnoştinţă şi să 

tragă anumite concluziunî. Ziarele arati 
In acele.a,i timp că. bolşevismul inseam. 
nă. PE:"I'ltru fie care ţara şi TAl,ţiune distru
gere şi dispariţie. Din aeest motiv toate 
forţele trebuie mobilizate p~ntru apăm. 
rea contra bolşeVismulUi_ 

Fulgaria va lupta dacă va fi necesar 

r . e 
. ur.c.ei 
BUCUREşTI, 18. S. P. P. După. eum 

liI.e .anunţă din Ankara preşed.i!ltele Tur .. 
Cl~~. l~met fuonu, a. primit !tfiercuri 
duruneaţă pe ambasadorul german von 

, Papen reîntors de curând din Berlin. 
La intrevedere a luat parte şi mi

tlistrul de externe Menemencioglu. 

u. Icard fntr. III .. rllll -or,egliii r. 
elil II Uni •• el SovJetic' 

BUCU~E~TI, 18. S._P. P. După CuIl 
re anunţă dm Oslo. parerea cercurilor 
p')]itice norvegiene este că la Londra S'al' 
fi. stabilit un acord intre guvernul norve
g,lan in exil şi Uniunea Sovietică in pri. 
vmţa bazelor aeriene necesare peontru 
noul trafic aerian între Uniunea SoVie-
tică ~ AmeriCa. 

Mini.'r.,1 de externe britanic 
din nou la Moaeova 

BUCUREŞTI, 18. S. P. P. transmite. 
Din Berlin Se transmite că Ministerul 
.Atasoerilor străine din Berlin, TJo(:lf;edă. in. 
formaţii amănunţite care confirmă pre_ 
s!tp~n~ril~. e;cprimate acum câtlWIl. MP
tamanl, Ministrul de externe britanic d. 
Edem, a fost din nou la MOSCoVa. Unde a. 
a..vut o convorbire eu Stalin. 

-~ceastă. vizită a fost pmlf'juită de noui 
dennţe politice ale Uniunii Sovietice. 

După răsboi Jlf'rleolal 
cata.trefel E'eonomiee 
ameninţă contiaeDtf"'le 
WASHINGTON, 18. (&dor) -lnstitq... 

SOF1A. 18- (Radar). - Reunhmea I libertăţii na'ţi<male şi a eXlf'CUta prOgI'a- tul pentru cercetama coojunctur~i, oon-

I 
ofiţerilor de re'7.e.l"\'ă bulgari a pubJica'1 mul defunctuJui Re-gt>le 'Boris. Dee.oeia stati eă după acest război in St. Uni~ 20 . 
ieri o proclamaţie în care se subliniază BUlgaria va infrunt-a toate greutăţile şi milioane de persoa.ue vor fi silite să-şi 
el singura. dorinţ,ă. a ţării este păstrarea Va lupta d:\că va fi necesar. ea.ute o altă ocupaţie. Din aooastă oa.uză., 

dar şi In urma evenimentelol' iu Iegltom . Presa britanică ia atitudine contra amânării invaziei eu ri.zboiulse pnn-ăd mari schimbări de do-

STOCKHOLM, 10. (Rador), - Presa 
brit.anică ia atitudine hotărâtă contra. 
amînării necontenite a invaziei. Ziarele 
constantă ci atftt opinia publică din An
glia, . cât şi solnaţii armatelor invaz10' 
niste stau de săptămâni gata la desLăn-

, micilill şi deplasări ale ma,sselor muncitoa.. 
ţuirea. aces!ui even~ment şi se ~ in 1'8. Jnaoolaşi timp perieolul c:a.tastrofei eoo
mod f.lresc intr'o stare de nervOZItate. nomioo Şi sociale va amenmţa nu num.a.l . 
Acesta însă nu poate fi îndurată să.ptă- Atmuica.. dar şi C&leJa.J1:e con~nte. 
.l0'l'!lTIn1:P alJ:uoJ l;)<lJa un.,.te rS tu'1mI I .. . 
asup.ra spiritului soldaţilO1' şi marelui Incercări de a atrage şi b',ser,'ca 
publIce. 

Actlvitatea teroristă a aviatiei britanice e pe placul lui Stalin in luptele politice 
STOCKHOLM, 18. (Rador) - Stalin a I cea mai mare distincţie sovietică.. Din 

conferit mareşalului britanic Harris eoman. a'C'easta reese că 8.Ctivimtea teroristi !L 

dantuI de aviaţie britanic ordinul Suvorov, aviaţiei britanice e pe plac'll Moscovei 

Cetatea Vaticanul~ 18. (Rador) - It' 
l.egătură cu diferitele încercări, de a atrage 
!Şi. biseriea in luptele ideolbgiee Şi la parti. 
cipa.rea dezbaterii marilor probleme politi
ee, purtătorul de cuvânt 8'1ltorizat al Vati ... Noui diferende intre aliati in privinta invaziei ca.nului, a dedarat că Sf. Scaun nu g~ 

. _ te oportun di:scuţiunile privitor la schim.-
BUCUREŞTI, 18. S. P. P. tran9Dl1te., Se pare ca Stalin a. vruet ea in'Vazia să barea atitudinei Vaticanu1ui faţă de Mos-. 

După cum se află din Berlin poBiJbilitatea prec€'d~ze ofesivei sovieti~ deorece S'O- cov&. Din acest motiv nu are ni<:i o fn.sem
'f!v,ilziei a ~t:a! Înt,r'? nouă fia.~, <u>ore- vie-tele a~ .. ~uferit mar'i pierderi in 111ti- nă-tate nici ştirea lansată de anumit~ 
ce mtre nh,:ti. s au IVlt o sea~a de ~fe- m"'~e lU~l SI.au .su~portat POVara. prinei- cercuri. că Stalin s'ar fi declarat gata de a 
r~nte in pnvmţa. termenulUI lnV3.Zlelo p,\la. a raZb()lulUl. - . , intra. in raporturi. diplomatice eu Vaticanul. __ .... _ .... __ ............................. -...•.•. o.~ ........ _ ................ ... 

.. AMENINI AREA BOLSEVICĂ, EVENIMENTUL CEL MAI DE SEAMĂ DIN NORVEGIA 
o S L O, 18. (tp.). - Presa. norwgira

ni atrage atenţia a.supra seriozită.ţii 
pericolului ool'5e\'ic, care w,ueninţă. Nor
vegia. In cele ,e;q>use de ziaristul amerJ. 
ca.n, Lippmnnn, se oonstatn că Şi Statele 
l Tnite au eapitulat în fa!1a oolşevicilor in 
problema Scandinaviei. "lUorgenposton" 

serie: bol~vismul Îşi întinde braţele din 
toaft' părţile spre Norvegia. Pentru Mos
~':& este lorba., după toate pr4)babili~ 
tăţiJe, de caştigarea cheii care să. des
chidă. regiunile Intregului nord. Prin 
aceasta din1ro dată Se nasc perspective 
grele P<lntm po))Oru] no.,tegian. ~ este 

'. 

pus într'o situaţia aseroămătoare cu a 
tuturor Sfatt'lor limitrofe eu Sovietele. 
.>t'AftonprnJten" obsen.1i. că. too.rta, care a 
lovit statof'le Baltice, Polonia şi Basa.ra~ 
bia. e§f;e o dovadă. de ce ar aştepta NoI"" 
V9gia~ ilo ~azu) eând voinţa. Moscovei 
s'ar implj'Ol 
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~ Pac. 1. DA tJJ A S!lmM,f&, ~ Mal Iru, 
........ "-................................................................................ .m ................. ~ ........ ~I •• ;.I~.;~~;;~~~ 

sĂ NU MĂ ANGAJEZ PREA MULT 
Altrooită.ţile bombarda.m.eatelor. nuc-

. ~a.ţiile frontu1w. dlurat.a i.Dsăfl a rlL:&
~iulult ~ ai turbure, în unele cre
.... e, 10glO& gâ.ndului fi. îndemnUl con
~ţei. Nervozitatee. Jla.şte.. astfel, in
,;k>le1i, nu mdoieli ew.piric.e. ca.rte~ene. 
.. temeri .ca.re degenereazi in laşitate şi 
Jlefetism. Or t aMSta este soopul duşma.o 
lWlui, care tol duşman rămâne, egal de 
~an şi faţă de e ~l intrtzntă. cU 
bă.:rbăţie, oa. şi faţă de cel ee ioSe UeI'" 

. lVe80. Dar d&oă. indivizii pot fi Ia.şt fi .sunt 
bberi a crede ce vor. neamu:11li nu-i este 
pemisă. laşitatea fi niol erezi.a ta.ţă de 
~ropriul său idea.l. NeamUl este un pa.
trimoniu istoric. viu, hl evoluţIe 8pre 
~tenru1 viitor rispâ.odire de aceJ..a.t eu. 
!f1et fi singe Pe o suprafaţă de pământ. 
la ~ă.rei. ştirbire nu poate s'o oonsfinţ.ea.. 
iacă prin renunţare. 
i MobUizaţi pe meterezele de afirroan 
la1e a.oestui un.io ideal, nu-l pu;tem, reti· 
1Dea., a,!'Cunzânrlu-ne dupi deget. Sant 
insă unii, "prudenţi.i°, oare, a.<nm1 elnd 
greul incercări10r e mai mare, eâDd du, .. 
1Dla.nu1 e mai aproape şi când teroarea 
bombardamentelor e mai zguduitoare, pi
tiţi după propria. lor laşitate, reeomandă 
b. şoaptă, să ne a.ngajăm prea mult. In 
ee mă priveşte, Bunt aSaltat adesea., de 
prudenta ingrijorare, a câte unui bine
Voitor, care se tmdeşte a,..mi da si fn. 
ţeleg, că. nu 180 bine, eâ.nd subliniez 
anumite cheRtiuni tu arti<lOlele mele, oa 
.i cum, dacă mi-&ş ascunde gândol, daei 
mi-Si} amuţi simţirea, dacă mi-aş de
forma oonştiinţa. mâine, tn ipoteza., eă 
duşmanul va Invinge şi se va. putea. 
Il'ă:Z:buna, eu şi ca. mine neamul !nitreg, 
am profita de cine ştie ce mr~umstanţe 
atenuante. 

Specula.ţiuni1e unei a.ta.ri. prudenţe, 
Binonime oU o oontiDui. minciună, atAt 
laţă de tine însuţi ca şi fa.ţă de semenii 
tăi, sunt caracl:erisUce pentru o anumi
tă categorie de oameni, eari sunt gata 
de a paota BU Oricine şi oricând, nădăj. 
duind să se salveze. 

Si. nu mă angajez prea mult?! Dar, 
bine, oe contează. mai mult, in faţa, sfl. 
ticem a G.P.U.-ului. mărturisirea sin .. 
ceri 8 unei credinţe, sau tăinuirea ei 
mincinoasă? A serie, a~ţt destăinui gân
durile, a-ţi uşura !ndoielile, neeazurile, 
exprimă doar formal, fondul preocupă
tilor tale intime, 8U fleteşt1. Or, duşma
rrul işi aucO'l'ează răzbunarea. tu aoeet 
fond, in eeeaee noi reprezentăm spre 
ijoosebire de el, de seopurlle lui politioe, 
'de structura lui 8OmaIi, de insăşi men
talitatea lui; indiferent ei. ne numim 
pe ascuns "democraţi" ~ avem mâinile 
albe, cU oue am strâns bani albi ~n
tru 1'lile negre, agonisindu-ne de iel...eo. 
lea, In mod einstit saa nu, mai eAte-o 
căsuţă sau un pa.la.t, Sau indiferent că ne 
numim altfel. Pe noi, pe toţi deopotri
'Vă, intelectuali şi muncitori, nu artico
lele mele, SaU oine ştie ce altceva, ei 
realitatea !1oa.stră romAnea.seă, cu toate 
atri'butele ei spirituale, loeia.le etc., ne 
:angajează vrând -nevrind. Cine crede 
altfel, să se gândeaacă la Jtru.ţu1 ce-şi 
ascunde l!apu1 in nisip. 

Să nu mă. angajez prea mult!! Dar 
sutele de mii de părinţi, fraţi sau fii &i 
noştri soldaţii anonimi ai apărării noaS
tre naţionale, care de patru ani, orese, 
se 'nalţă, cad şi iară crese, In lupta. im.
potriva acelui duşman, cU care, aiei. 
acasă, unii antici.pă speeulaţiuni de per
spectivă, ca pe nişte eambii bune pentru 
generozitatea. lui - aceşti soldaţi nu 
s'a,u gândit că se angajează prea mult, 
el şi-au dat viaţa pentru. nădej(Jea că 
prin această. jertfă, neamul va. eşi tn
ving:ător. In comparaţie cu ei, eu, scrii. 
torui de articole, mă simt atât de puţin 
angajat. 

Da, adevărul, spus răspicat şi pe faţă, 
supără. Dar, e înzăeit mai supărătoare, 
minciuna, echivoeul, intre faptă şi gâ.nd. 
Deaceea, e de o mie me ori mai prefera
bil un duşman care !şi spovedeşte sm.. 
~er credinţa, decât un prieten care se 
rosteşte minţind. Napoleon, pe care 
Tiaţa. l-a, strec:n.rat printre toate eatego
riDe de prieteni ş.i de duşmani, spunea: 
,.Iu.besc trădarea, dar ură«c pe trădă
tod" 
Să nu mă angajez prea mult?! Odi

J".ioară, ~and eOllt,uceam ziarul ","es
tu1 4C

, deşi fă"eam politica parlinulni de. 
m putere, totu,"'ii nu am ezitnt o cUpă !l 

'denunţa, lJ.:.. obida guvernulu!~ ,;Micâ In-

ţelegere". Cu riscul de a. fi târâţi pe la rat a. lua. cuvântul acolo pe arena Ra
toate tribunalele, nu am încetat a de- pid şi le>81ll zis; "Puteţi fi fericiţi că 
nunţa Ca.m.a.rilla. oare 86 intrepunea. pe eunteţi }jJberi a alerga. în. rândurile ar
atunci între ţari şi. tron. Indiferent că ma.tei oonsângen..ilor voştri. - Şi ce fe
mă angajam prea. mult sau nu, nu m'am riciţi am fi şi noi, dacă Şi românii, 
sfiit a. stigmatiza asasinatul, devenit fraţii noştri, de ori unde Il'ar găSi in 
metodă. legionară., crez neoreştin grefat aoest moment, al' putea. alerga, tot atât 
pe entuziasmul tineretului nostru. Mai de liberi la ahemarea patrleiomame<4. 
târziu, aici, tn .. Da eia 4', cititorii lşi a.ouo Dixi et salva'Vi an imam meam.. 
doar bine aminte, am crezut de datoria Pe marginea orioărui eve:niment deci, 

-mea românească.. să atrag atenţiunea a. a.vut O sfântă intâietate, neamul, in-
şvabilor dela noi, asupra nepe:rmiselor tere.sele lui, ceeace înseamn.ă, că în locul 
lor epam1aţfuni In legătură cu O pret.in. altor "filii4~ 8 premers, suverană, uni<,! 
să. autonomie sub forma de "Donau- şi pennanentă. românofilia noastră. 
laml", .. Karpatenraum'4 saU "B. B. B." Această românofilie proprie. să ne fie 
(Banat.Ba.eska-Ba.ra.nya). Iată-ne as· oă1ăuză oricând şi pretutindeni. ('ăci ea 
th1 luptâ.nd alături. cot la eot, eu aceia mn.gură ne poate angaja ori<,ât, fără tea
oare tmbrieaser-ă oareeum ostenta.tlv ma de f't greşi vreodată. Cân,i crezi in 
unirorma neagri, iar formula .,B. B. B.- neamul tău şi lupţi pentru el împotriva 
& rimll8 ea o amintire neplăCUtă in. ra- t orku. i, ai d.reP.tul hl. stima ş1 celUi m.ai 
porturl1e de emtrieţnit>e dintre Iloi ~ acerll dUŞ.lD.!LD. N oblesse ablige! 

o ei. CInd, ~!t.ş1. ~abi 8e !tIoo} O'Ilează tn • ·,;.'.\ .. 'f~.~~tI>,~ .... ,,' ,~ ~ 
rân:durDe voluntartlOr SS., 8m fost ODO- ~,~P'~I"ljjiiifillii11"'!1Pi' O. Mtn·LcrN' 
~ ._ ..... ...:.. ....... :..= •..• -.~ .... ~.-.-.-~î ..... ~ ....... -.~ ..... ~ ...... ~. o ••• ~._.~ .... 

Ştiri din 

_ D-Da Lic.a. Rariţ& Gh. Stata, evacuată. 
din Birlad • depus o plângere la PQliţi.a de 
~ţă oi i s'a furat l'lU balot ,i un AC 

cu diferite obiecte de bnbrăd.millte" Poliţia 
& tnt:reprIiM cercetările cuvenite oi Le..a ma,. 
intat Parchetului. 

_ Individul Pavel Gruia zis şi Paulieă. 
din comuna Jit.in" prin esca1adare şi atrac
ţie a tntra.t !Il. easa. d-nei Elena Tilea din 
.acea comună de unde şi-a ln6".1Şit oinci We.. 
ri de aur, 16 bucăţi de argint şi 2000 lei nu
merar, o ba.sma de mă:t.as! tn valoare de 
6000 lei. Valoarea. obi«teld1' furate se rl
~ 1& suma. de 107 .000 lei. Din obiecbele 
furate s'au restitut rec!amantei 2 galbeni ,i 
monetele di9 argint. Postul de jandarmi 
Secăşeni 8 dresat acte de ceTC~tă:ri, pe cari. 
le-a tna.i.ntat Parchetului bnpreună cu 
hoţul. 

DEFAIMARE . 
Primăria. oraşului Reş.iţa a reelamat eo-I 

mIsarl.atului de poliţie pe Comelia Dumitru 
din str. CAlnfe Nr. 20 că. a fost defăimată 
printr'o scrisoare adresată soţului său de. 
spre felul m.m biroul de ajutol'8J1ea eoncen,.. 
tra.ţi1or ~ţeIege să-şi faeă datoria. 

SABOTAJ LA LEGEA OlIIRIILOB 

l'osit M.arşavila, funcţionar la prlmă.ria 

Oraviţa 
eom. Caraşova., & reclamat Parchetului Ca
.".,. pe fraţii Ghie.ra Mamn fi Glbera. Mihai 
din ~ comună pentru sa.bobu'e • regi.. 
mului legal al lDcruri.leriJd1', prevăzut de an" 
41, Legea Nr. 224-943, p. 1. 

INFRAC'J'ffiNE LA LEGEA RECHIZIŢI1-
LOR 

PCllSt'll de jandarmi Bocşa Montană, 1. 
dresat ade de trimitere In judecat! contra 
medicului VeIicek StanisJav care 8Utb ~. 
rita prebexte s'a lJtl8trae Intotdeauna. dII'l & 

pune la d.ispo&iţia armatei C!8JIle:rele disp0-
nibile şi prevă.zutJe tn tabloul de rechiziţie. 

NUMIRE DE MEDIO 

Ora Maria Boldea. f'riea regretatului col. 
Grigore Boldlea, din eomrma Borloveni, .. 
fost promovată doctor In medioÎnă de univ. 
CluJSibiu. Serviciul Sanitar judeţean a nu
mit-o :medi.c de circu.m.aeripţi la M"ldova,.. 
Nouă. 

INSPECJ'Il 
D. Marin Const&ntineec:u, swbinsp" gene

ral financiar din Ministerul agric-llutrii • 
inspectat fi verificat ~stiunea financiară 
a Camerei de agricultură Ca.raş pe ex. anu
lui 1942-1943. 

DeasemeD!E!8 d. Gh. Crăciunescu, inspee
tor din .minister a inspectat şi verifIcat ge
stiuIUea financiară pe exerciţiul 1943-944. 

Gb. M. 

~_._ ................. ~ ~ •...•...... ~.-.-.~._._~ 
REVIZUIREA VALORILOR 

Expnesia ,..revizuirea valorilor" se intre
buinţea.ză foarte mult ahiu in vorbirea cu
nul tă.. Ea, prin urmare, nu are nevoie să 
fia In mod deosebit explicati. Omul ştie că 
există valori ma.1ler.i&le. bunurile Pă.mAn. 
telJti -.le popoarelor lJi există hmu.rile .!ttIiri
tuale, acele pe ca.re le etemi2lează viaţl 
oarecum pentru sine şi pentru ca prin ele 
8ă se poati. ea perpetua.. 
Dacă admitem, că revi::.orul valorilor este 

'riaţa !naăş, care lea.pă.dă din sine tot ce nu 
mai este valoare, tot ce nu mai poate fi uti
lizat nici pe plan spiritrJ.al, nici pe plan ma
terial, &tunei MVizuirea valorilor se face nu 
In raport ou .mul trecător, ci cu naţiunea 
şi wna.nitatea" Valori perpetue sunt acele 
de care permanent Iumlea S8il naţiunea au 
nevoie de ele. Ideia. de DumnreZIeU - este o 
valoare spirituală etam!, fnnddi. etern 
omenirea şi naţiunile ş.i omul se folosesc de 
ea pentru a-Şi lămuri universul spiritual şi 
a-l organiza in conformitatea e'l imaginea 
nemuritoare a tată.lui ooresc. Valoare spi. 
rituală ~ şI Patria, fiind ci din adhci 
anticitate omul trăeşte în Patrie şi pentru 
Patrie - oricât de primitive au fost pe 
atunci r-ntimentele patriotice şi oricât de 
elementat fn::a la ele individul cO!;llel}it :ie 
i.gnO'r9.llţă şi nevoile vieţii de atunci. 

Valorile spirituale nu se pot reviZ'li şi, 
dOOi, nu se pot inlocui cu altele fără sa. pro
yoaoe O mare turburare sufletească. Să 
O!l'lţi a tntl'oduce dispreţ pentnt Pat!'ie şi 
~lră impotriva naţiunii tale - prezen tând 
aeesbJ I!Iet1timente josnice ca valorI spirltu" 
8~, cum fa.e unii l1ihi1işti ~t al'lllrhiştt - tn. 
!'leamnă. !l-l provoca sufel'inţi tn~rlmabile, 
tHn>deă acest sufht nu se poate despărţI, 
!'ltră sfru,ietoare dureri. de valorile lui {ma
n~te, care lrunt in exempl-ele date -

Patria Şi Dumnezeu. III epoc.ile revolr.l.ţiona· 
re ae intâ.mplă, ca. In timpul revoluţiei 
fran:C!~ze din 178\}, să se facă. mari excese, 
tocmai fiindcă unii din conducătorii revolu
ţi.ei au descă.tW}at instincte ti ur~ nE:Cl'e

dinţă Şi a.tcism, omucidere&. ca lege I)i di
strucţia ca premiză de cre8Jţie, prezentâ.nd 
aceste prălrJŞiri morale ca valori, _ ea noui 
valori spirituale. Evi4ent, - viaţa nu le-a 
acceptat ca. valori şi le-a doo;fijnţa.t iucettJl 
eu incetul, dar radical lJi pentru totdeauna. 

Dar şi valorile pământeşti se transformă., 
şi aici - in relativitatea lor nesfârşită. -
ele se inlocuesc foarte uşor după nooesit!
ţi1e fluct:JB.llte ale vieţii. O co1i:bă ţărăneas
că nu este o valoare pentru mdliona.rul care 
s-a fnvăţat să trălaacă în palat şi intr'un 
oonfort fant'astk. Şi totuşi - iată, de pildă 
_ în timpul bombarda.Illl"..Jlte1or şi. a alu· 
meIor, care le precedOOlză, uitaţi-vă cnm 
milionarul fUg1e, adică se leapădă de valo
rile sale, pentt'"l a se refugia în coliba inde
părtată a ţăranului sau a muncitorului dela 
periferie, mărturisind prin asia că el a reeu 
nO!ICut ea o supravalaare un lr.lCru atât de 
mic ca o căsuţă departe de pericol. 
lJ 8S8,!Miă 

Poporul român nu a trecut prin drama. 
ma.rilor revizuiri ale valorilor, tocmai 
fiindcă nu a trădat pe cel,z fixe. El a ţinut 
cu credinţă Şi Î'"~bire la valorile spirituale, 
eare l-au ajutat să treacă prin marile şi 
tragi~ne lmpreiurări ale vieţii sate istorice: 
Popor de plămădeală boerească, el a păzit 
cu religiozitllte valorile spirituale cu aju
torul cărora a pă~it In viaţă Jllle't"e1l ideaHst. 
mer~u convins CĂ va atInge la. E'chilibrul 
spiritual şt la dominaţ'ia neturburat! a 
('t"!""'~'~~ ~~,~ -·~'t'\ri istorie<'. 

G. U.lVANOV 

[litorolia iedet;i 
. 1" ,.Pietre pentru templul meu" 4 . 

Ctan maga $pune: .Iată filozofia itden 
Numai târandu-te te poţi inălţa", ' . 

Sunt oameni care s'au înălţat atdl', 
s~. b~aţi pe această fi/.ozofie, i~ 
fl-au pze-rdut compLet echilibruL 

Ori cât ai vrea să-i eviţi, nu potţi Pt. 
trucă îi întâlneşti pretutindeni I " 

Sunt un l?~odus al!?cietăţii de ieri,C!t 
cum anumzţt paraZiţi nu. se înmulţe.' 
decât acolo unde nu se face cur8ţeni,r' 
ttmp. ~ 

Când stai de vorbă cu ei tre8-uu ~ 
c?nstaţi că ~nt atotştiutori, ei sunt alj~ . 
Şl omega, ez sunt perfecţiunea in per. ' 
soană şi în afară de ei şi acţiunile k. 
tot e rău, tot e fără sens, tot e putred. 

Cu toate că n'au creiat nimic core Il 
po"td avea o vaLoare cât de mică "'i~ 
în afară de persoana lor nu cont~az4. 

Deşi n'au putut vedea niciodată II\Q 

departe de vârful nasului, privuc ~ 
dispreţ tot ce trec~ dela aceasta: di3tan!: 
în lU8 şi cu toate astea, au curajulld;; 
antreneze în discuţii despre artă, .ori(. 

logie, filozofie, etc., incât te întrebi cât<. 
odată crucindu-te : Ce gdnd ai Doamr~ 
cu omenirea a3ta? ... 

MIA MARIAN JALEŞ ....................... ~ 
CIN El\'IA CORS~ 
AZI, .\'INERI, 19 MAI. O PREMIElH 

EXCEPŢIONAL"-! -.... - . 

Jumal ONO 112: Bombardaret 
Bucureştilor. 

Repre. la 3, 5, 7, 9 mtima. reprezenta\~ . 
. începe la ora 9 fix. .......... ~._._~~ 

"PUBLICA ŢIUNE . 

Se aduce la cunoştinţă generaU r cH. 
ziua de 4 Iunie 1944, orele 10 a. m,,' 
va ţine tratare în localul Primăriei (/) . 
munei Ictar-Budinţ pentru manopera ~ . 
zidărie şi dulgherie a grajdulUi rep~ 
ducătorilor comunali. d 

Conditiuni1e de licitaţie, caetul d 
sarcini, r planul şi devizul se' pot ve~ 
zilnic in biroul primăriei in orele .. 
dale. . te~ 

Licitaţia se va ţine în confornllta 

art. 88-110 din L. C. P. I'!I 
In caz că prima tratare nu. va ~u~ 

rezultat, licitaţia a doua se va ţine ' ! 

8 zile, la ora 10. . 
Ictar-Budinţ, la 15 Mai 1944. , 

Primar : Nota~~iOl 
Dimitrie Ned?1r" n .... I)!leSCU SI 2C) 

~ ~ -- ~ --~ -.. ...... ..- ~~ 
• Ij; • .' • • 
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poşta refugiaţilor = s 

Situatia economică a Prefecturii iud. Timiş-Torontal 
V.loarea a.llr.i palal adminis',..,;". "tlreprindaril ... cen.mic. al. i_d.,.,.J.. -~ MIRQN GH. dî.n spitalul Z. L 618 

~ caută f~ M1ha.i Pa~elin. ~ 
~ gin COli. INu tlceru, jud .. Ba.ia.. 

4 . ~A8lE ru~RLIUC. dm Campulrlllg-
ten ~ refugiat în comuna GiTO\'l jud. 

. ....Toronta.1, 1şi caută tratel-: dela şcoa-
II" ofiţeri NZ. lnlf: Nr., 2, Ba~a~. 

BlBOLAR OON8TANTLlooI', dm Plltna., 
jIId. Rătiănţi, reftlgl:lt in com. CenadrJl.Ma.

. lCt. 2'4), jud. 'l'im:iş-Torontal, cauta. p? 
:"Yas:î.le din ]{.eg. 2 Vâ.~lătmi de ga!l"da 
p.egiua Elmbeta, Bucureşti. 

Cat.. FEDOROY1{11 MIHAI, ~lui z.. 
L 518 Not"re Dame, ,Tim~şoara, ~. mt~ese-a
.. ~ matml. Domml-a li Moro, lei. Ş1 sora 
DmS, unde sunt evacua ţi dlU oraş.u BotG

. , 
~l~"JNIA PADURARU ~i r~lO)LAE 
rroOORK..;cu din Is-ş.l, refugia.ţi in :omu. 
1& Cenadul Mare Nr. 717, jud~ Tlffil...,--To
rontal. îşi cau,Lă copilul Ionel Paduraru ~lev 
111 l'i. IV eomeroÎttlă. d<În loaşL p.rec~m Şt pe 
familiile Co,Stkă. TeodoN'SCll, lmplegat de 
~ din Buedina. . 

Subit. Vetelioa.l' DT. ION Tll'!ICA. SIH-
'telul Z. 1. 518 Notre-Dawe,Tiro.işoara,. ~ 
, teresează de soţja sa dr. 1<Jlena Timea., 

OOt;, ~lgia.tă eu Spitalul R~le Mihai din 

Imr~ JIma.il. ' ,,,-luI Z 
Cap. PETRU BUBURUZ dm :ţf)luu -

~ş I 518 Timişoara, caută pe Ion Flore&., eva-
~t din Hot'odniceni jud. Baia. 

.. FIt GHERA ... ~E\lOVIOI IGNAT, Spitalul 

,~ . Z I. 518 Notre Dame, Till~.:(l~~, Na:e int; 
_ ~ză de familia GheNI~imOVle:l. • ma 
!:tH B'eren~ Boris. din Tighina. '. 

Frt. GHl'~ASIMOV1C1 IGN.>lŢ, Spitalul 
Z.I. 518 Notre-Da.me, Timişoa:~, se u:ten:. 

~I _ de şeful-contabil PavlOV1Cl. Instit~thl 
Uh Naţional al Cooperaţiei din Cet.e.~easAIbă. 
1\11 Soldat {}R:h,""ŢU VASILE., Splta,lUil Z. I~. 

618 Notre-Dame, Timi~, se interes~ 
de parinţillui eo.staehe şi ~ ,Creţu ~l 
omrrma Bosia, satul Ungheni, Jud. llu;Ii, 
Iimcţiona;r acar C. F. R. Gs.1'R Hal'boc&, -
ude sunt evacuaţl ? , 
, Soldat GA \'RILIUC DIONISIE, Spitalul 
it 518 Notre-Damc, Ti.!nişoara., ~ intese
~ de piU'inţii Die Gavrili.ue şi Gav. las
tm din comuna Coste.,-ti, jud. Storojineţ. 
. _ D. 1';lefterie T. Hamur8nu" refugiat 
~Ji:~Ulla Cobâlea ·jud. Soroca aDWlţă ~ 

~ (raţii săi Ili~ Şi Filip Hamuranu că se află 
!!ab-lUt impre:-mă cu Ana Şi Octavian in 00-

muna Răcăjdla. jud. CaTa.';i, NI'. 378. 
_ Drt. ~Iaria Lucescn refugiată dela Câm. 
pulung-Bucovina, anunţă părinţii, fraţii şi 
surorile să se găseşte in Ora,".iţa., jud.. Ca •. 
!'a.y~ Strada ilie Trăi1ă NI': 20. . 

_ Sergfmtnl Iotm O)e.eşi1q. din Reg. 16 
!nf., Comp . .( Mit. P'ă1ticeni, se află rănit in 

~ $pita/uI Mllitar Z. 'r. N'o. 179 şi an:unţă. fa. i ~It ~ pe Kolişco Liopoldina refugiaţi din 
~ Ctl'l1ăuţi, să-.l anu..",ţe unde se află.. 
~ ~~. 

~---.-.-~ .. ~-....... .-..~ 

Valorificarea ."n.,;lor j.defene 

SUuaţîa economică a prefecturii jt~
detului Timiş-Torontal, în f'runtea că
reia se află d. general Const. Deliceanu, 
a cnnoscut anuL acesta, cu toate vremu
ri/ e grei e pe care le stn:ibatem, condit ii 
mult mai prielnice de des!..'oltare. 

Astfel, secţi.a economica a Judefu.lui 
Î Il anul financiar 1943,'1944 a căutat .>tÎ. 

asigure plenitudinea de acţiune actit,ă şi 
de foloase, atât asupra tuturor domellii
lor cu caracter economic judeţean. cât 

şi asupra nevoilm- de a asigum DumL! 
mers al sel'viciilor centrale şi exterioare 
propriu zise ale Prefecturii de judet, 
precum şi grija de a administra, valori
fica şi păstra numai in bune condiţiuni 
patrimoniul judeţului. /' 

Pornind dela această reaLita.te, Secţia. 
Economică .risa impărţit obligativitatea 
şi sarcina sa, în patru campuri de acti
'/Jitate. ;..9ti-tji.. j 

Constr.eţia 110ului Pah!t AdminhitraHy 
In anul fill'a.ndar e~pirat s'a cont.inuat ::11 despăgubirea judeţelor Arad, Caraş, Hu-

lueriirile lnc::'lnte :Il a.'lul 1~39 şi S·o\ L",rrul· nedoara şi Severin, interesate la eonstruC" 
nat in mod c-omplect noul Palat Admi:nis- ţia Palatului în suma de lei 19.220.193; 
trativ al Prefecturii Judeţului. răseumpi'lrflr€a ş,-..oal'2i de menaj şi onora.. 

Nu voi face n:iti istoricul oonstrucţi'eî ~- riul arhitecţHar proiectanţi lei 6.600.000; 
ce.'itui nou palat, deoareoe lt"'l este nic.i ca- contravaJo"ll"N\ edifichllli MuzeultJi Bănă. 
zul şi cetirea aet'".5tuia. ar mclama şi răpi- ţean. predat Municipiului Timişoara. lei 
rea unUi timp mai hldc:Ullg.at, doar in re- 1.H5.63Q şi facerea a douii. ascensoare In 
zumat ating frtptul bine ştiut de to;..i. ::ă Stima lei 5.DGO.GOO, costul tot.al al Palatului 
Prefectura .1ldeţului ca o instituţiune pa- fiind de 107.709,936 lei 
bEci\. importantă şi de sine stătătoare de Palatul ace~a s'a c~nstruit in pun ră., .. 
mult timp tl"€'buia să-şi aibă. un. atare palat boi, Din cauza acea..<;ta de m"llte ori, luni 
in oraşul Timişoara, pentru '!I. putea răs- intrl2gi lucrările au s:blgnat. A~i însă noul 
punde pe de o lJ(I.rle unor necesităţi de Palat Administrativ este terminat .:. !îini 
funcţionare admillistrntivă, iar pe de altă un edificiu măr~} Şi i[,~odală una dintre 
parte pentrucă această a"ltaritate public:l cel~ mai frumoase dă<1il"I ale ora~ului fi' 
superioară să reprezinte aci la Vestul GraJ ml';~J.ra. 

nitei: in mod d~, prestigiul Ţă~i.. Co~" . INTREP .;n. n-. 'F O ~ 
strmI'ea aocstw nou palat admlnlstrati'\f . RI":S ER~.E ~{' ~~OID. 

Tioane 268.217, - !l I':Ostat pânli astăzi tn Tipografia judeţului. rncă înainte cu 
faţă de devi:.rul original total de lei 25 mi-I CE AI..E JlJDE"!-'{J'LIJl 

total: 56.774.113 lei, la care treiY.1e să 4: ani s'a stabilit că în organismul admi
adaog-;l.l'n Încă: Revizuiri şi ~ruri. de pre· .. nistraţiei judetene şi pentru o bună g05~ 
ţuri contractate in suma de lei 18.670.000; podărie a cheltuirii banului public, exis-... ...... ~ ... ~~ ............... ~._ ....................... ~: 
Adresa petiţiilor către serviciile fisca~e 

Imprcjurările actuale. evacuârile şi, I Cererile care :vor depăşi competinţa 
dispersarea, impun serviciilor fiscala lor, vor fi trimise ministerului împreună 
centrale o concentrare a activităţii lor cu toate datele necesare sbluţionării lor. 
pentru soluţionarea problemelor gene· Pot fi adresate ministerului numai 
mIc de studiu, directivă, control -,?i su· cererile care nu întră in competinţa 
pravegherea şi rezervarea unor eforturj ad-torilor financiari sau altor organe 
mai mici pentru soluţionarea chestiuni·. locale, cele de o deosebită urgenţă când 
lor de speţă, fără o importanţă deosebită. pot obţine o soluţionare mai urgentă 

Pentru aceste motive, ministerul de prin depunerea lor la minister şi întâm
finanţ.e recomandă tuturor contribua" pinările celor nemulţumiţi de soluţiu-
bililor să adreseze petiţiile lor în primul nile date de ad-torii financiari. 
rand, administraţîilor financiare. Sub această formă se realizează o im-

Ad-torii financiari, au puteri destul portantă economie de timp, muncă şi 
de mari dela legi sau dobândîte pe cale material pentru serviciile centrale,. iar 
de delegaţiune pentru a soluţiona cea petiţionarii vor obţine O soluţionare mal 
mai mare parte din cereri. promptt'i a cererilor lor. 
~ ..................... ;~ ................. ~.41'..., 

Comunicat pentru refugiaţi 
Toţii oamenii aparţinăton armatei, cari 

s'a."li tefugiat din teritoriile evacuate şi cari 
:po~1i'i. or-:E!!.e de moblliza:'e llC..ll'w·u l;l:ru 
pe anul 1944.-1945 şi in prezent se găsesc 

""l,ttv41'ea". Asociaţ1G. ,,,oIu'nta.,.ă din statbiliţi pe teritoriul oraşului Ti.mişoa.ra, 
sau a jud::tulul Tim.i.ş..Torc::l.'ta.1, o'J.n.t ohli-

certificat, sau dovadii. semnată pe a,Ior:~m. 

spyndere - de Şefii serviclilO'r', mtre;r.rin

derilor etc. la car,e sunt mobilizaţi pen-tru 
lucru, cu certificarea el:tactă şi catego:rieă, 
dacă cei lliQbilîzaţi pentru IUm1 sunt sau 

" . TimifOGi"G. '.' gaH Il .... T\1'\R"7'-ta 1'" n..: ... 2 Mobi1;·~"- al I Y f_ ..-.. )"'- .......... ~. ... D'H ~, __ " nu a serviciu daea Ul ~UJ,prejul'ările,-date 

iN V 1 TA RE" Ce1'('u]ui Teritorial T'liJ.iş.ToronLaI lnC2- :.;ervicîul, s"u înlreprlnd-.:-rile S'IDt sau nu 
la ,;Adullare<l Generală Ordinară a Sa}- pâ.nd dela data pll'blicării în presă: Il pre. în funcţiune şi dacă mobiliza~ lor pentru 
tani" din Timişoara, in ziua de 28 Mai zentului comunicat şi până la data ~ 31 lucru mai este sau nu imperios reclamatii In 1944, Duminecă, ora 10, in Sala Festivă Muiu 194~ inc~u.s~v, aducâud cu dânşii onii- de nevojle serviciului, penun care li s'a 

)
n"Sai"area" din Timişoara, Circ. 1., Str. nul de mobilizare pentru lueru, . cât ~ un acordat iniţial mobilizarea pentru lucru. 
N Milano Nr. -1, iar în caz, că membrii nu •• pa ________ .. __ •••••• _______________ _ 

Ie:.oOf prezenta w număr, pe ziua de '11 ': ac Mi' 1 
!t IU~ ~c... Duminecăl ora 10~ fn aceeaşi 

Irdinea de zi. . 
Ordinea de zi:' 1" 

1) Deschiderea Adunării Generale. 
b) Designarea celor. 2 .verificatorÎ. 

. ~', Raportul prezidial asuEra acth.i. 
ij\ii pe anul 1943.' . 

2. D~stingerea memorUor tnerltuoşi'l 
,t Bllanţul anului ~943 ~ p,roectul de 

~i ,u~t pe anul 1944. 
!ra t Raportul Comisiunii de Control. 

S. Descărcarea Comitetului şi vota~a 
. ~Jgetului. . ~', I 
Il d 1. Prelungirea mandatului prezîâiului 

~ al Comitetului precum şi alegerea C(l-

e ,, 2tnembri in "Comisiune de Supra ve-
,,,ere" pe un an. . 'HARBLL 

~ 1. Eventu 1 • '( 1'" l' · ate~ tiI. . a e propuneM ce pUt,n CU , "t'~1 J2 AX~l VON 
e .ma.lntea Adunării Generale) tre-: I J " 

R~al~:ate Prezidiului Asociaţiei. . \\ ~. .' ~.c • ;: ~"/;"-:" AN\BE;SER 
~ la curent cu cotIzaţIa. ,', !t~-

ara, î!l12 Mai 1944. l DIltÎHUnAid ul/lU.llie ; J. UtI'l'#iA 4tiWJiu fO~"T 
S ~reşedI!1 te ; Directt>r : 11 1 ' 

. Pacuranu as. Dr-. 'A. Maior~. 

Cinema 
APOLLO 

FlImul se petrece 
pe 1!ll tl'ansa.tl.a.n. 
tic (':lI viata pa.
risti ce o oferă ! 

tenţa unei tipografii proprii este o nee& 
sitate absolută şi de un real folos atâ/ 
pentru Prefectură cât şi pentru com~ 
nele din judeţ. Preocuparea de căpe~ 
nie a fost deci în anul financiar expira( 
- pe lângă terminarea noului Palat Aa. 
ministrativ - să se ajungă şi la o ~ 
grafie proprie. : ... 

Instalaţi~ acestei, tipografii a ~ 
suma totala de Lei 5.650.288. \âceasti 
cheltuială s'a acoperit din.' imprum. lUtul 
de 8,000.000 lei, ce-I-a contracta.t Pr8I 
f~ctura judeţ~lui dela Creditul JudeţeaJs 
ŞI Comunal dm Bucureşti, prin eoIItraot 
tul încheiat sub Nr. 5038/1943, pe:ma 
timp de 5 ani. . . , 

Cariera de Piatră a Judeţului diA c:o.. 
muna Lucareţ. La această Carieră diII 
piatră. ş~ în anul 1943144, ea şi în d 
.trecuţI, s a exploatat pidtră brută ~ 
~ şi pa:,~le, necesară pentru rep~ 
ŞI aprovlZlonarea drumurilor" judeţene. 
comunale. 
,. Pentru exploatarea Carierei de piatril 

dm Lucareţ, în anul financiar 1943144 
s'a ch~1tuit suma totală de Lei 3,984..99'l. 

CarIera de piatră Lucareţ este situati 
la o ilistanţă de 9 km. de gara C. F. Ba 
Topolovăţul-Mare. 

. Cum ~a această Carieră de piatră. UDa 
dm neaJunsurile cele mai mari • foaa 
li'p~ mijloacelor de transport dela c.. 
nera ~a ~ara de încărcare C, F. R., peDf 

t~u a mlatura acest neajuns, în anUl E!IDIJ 
~ll'at Prefect~ra j~deţului a procurat.Plf: 
~eama acesteI Canere de piatr-ă: douJf 
tractoare eu senile dela Soc. Lanz dia 
Bucureşti şi un autocamion dela FirlDll 
"D:utz-Kl~~:r" din Bucureşti, pen~ 
CaM c=umparan fi cheltuit suma to~Iă dfI 
Lei 6,140.838. 1 

,V ALORIFICARE.4. ~I INVENTAt 
RlliREA A VBRn ŞI A BUNlJBIr 
LOR JUDE'J'ENJ!l • , I 

Prefectura jod~ţ.nlui rDniş-TOI'OIrfal," 
afari de cele două intreprinderi eoonODliol 
amintite mat. :înainte a mai valorificat tJ 
r~Jizat ~: ~darea terenurilor a.rabile, 
vanzarea D'lf'biI, etc. de pe Mmele drumu.r;... 
lor jud~iaJe. &WDa totală. de lei 900.400 « 
a pus Ia dispO'Liţia comunelor din judeţ It 
se1ectoare şi il trioare, pentnI selootiooa. 
rea seminţelQr de grâ.u, pol'1lrnb şi' O'ril. 
pentru cari a incasat numaj o chirie mini. 
mă de 3% pent1"n aooperireq mletueJi~ 
de tntre~inere a aoe.ori;or 1I!I9Ieetoa..re şi trl~ 
l'!8. In ~ p~ inwnf.&:mJ gmenI 
d~1"8 intJoeg patrimo-nitrl Prefecturii jbdet' 
ţnJui. Timi,-TmonfnJ. el aM următorul bIJ 
lanţ: .~ imOOiliari 599880.568 lei; ... 
\"M'e8 mobJ'liară 106.61'_466 Jm1 f.otttI ~ 
nera.1 fiind de '706.4..()8.084 lei. Din ~ 
a,'eI'fIa ~ ~ti %1.384.107 W. 
AVeJ\18 CQl'ată, tl:iud de 875.l1S.m lel 

A , I 

Dacă se va continua rz.ceas'tli. activitat~ 
cu aceiaşi râvnă şi aceiaşi extemiune. î" 
foarte curând vom ajunge ca ;-udeţul 
Tomiă-Torontal. aflat într'una diR. ceL« 
mai bogate regiuni ale ţării, ,ă aibd tJ 
situaţie economică demnă de pO,sibilită. 
ţile 8al-e.. -

Suntem .rlgttrl că ~zerrţcr. a-lui 9m~ 
ral C. Deliceanu lea .eonducere(l ace&tut 
judeţ comtitue cea maî sigură ch~ 

1 
că speranţele noa8tre - t?or. fi i~elat~ 
,.. •• _ ........ -.. -.-......... *=*JIi 

I Pă.şunea C.OtPund lrnrr-B1lclint. 
Nr. 83311944. . 

PUBLICAŢIUNE 
Se aduce la cunoştinţă celoI: intere.. 

sati că in ziua de 11 Iunie 1944. orele a 
se· .va ,vinde prin licitaţie' PUbli~ 
orală cea. 36 jugăn;'!: fân elin izlaz ~tnZ 
una cositUl'ă. 

Licitaţia se va ţine in conformitate cU 
art. 88-110 din L. C. P. 

In caz că prima licitaţie va rămâne 
fără rezultat, a doua licitaţie se :va ţine 
în ziua de 18 Iunie 1944, la aceiaşi oră. 

Condiţiunile de licitaţie se pot vedea 
zilnic la Primăria Comunei Ictar-Budinţ. 

Ictar-Budinţ, la 15 Mai 1944. 
Primar: Notar: 

Dimitrie Nedelcu. Ogodescu Simion, 
. 2099 

~b . ca. Drept d~ .vot, au numal II &. ,~~ ~~ .r~?~ MAmr HiRJCil!1 

Iecre . :&eJll.: 3, 5 şi '1 
tar general·' _ am a • '-.. _I!!!IlISI+-._ .. II=!lI!19I1.I!I=Ii;a_lIIiI·mll!liil ..... ~. 

Pa'~netî Comtmei 1 ctaT-J=tumnţ. 
N.r. tro2 l l94.4. 
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~ lfJi cuvântul apare ia fiecal'tl .. An_put 
.. prime" la Administraţia !Harului la .... 

IlărifefU N~. L l'elefoA Nr. n-%8. 

\lânzări .. - Cumpărărl 
Ve vinmre in C3J't1ie:nJl vilelor Yili ctl ..... J 

a a.part. 8,500.000, caii in eeutru eu 
.taj 6.500.000, ,.ni cu • GlUDere ti ea J 
intravilanuri 6.500.000, CMi!n eentrtt .. 
apart 40.500.000 lei, ouă 1n emtru pal'. 
ticula~ fi cam. •. 000.000 lei; ea.U. in elen
tru 3x3 cameră 40.000.000, cui. tn centnl 
2 apart, 3.500. 000 t ca.el cU Ii.pe.rt. " 
prăvălie 1.500.000, easi eu S apart. 
1.400.000, in PAmeaf1l casă cu loe mare 
800.000, In Bujac casă. eu 2 cam. grădi
nă CU 80 pomi fruc:tifflri 550.000, - 10 
jug, pămlnt 2.500.000, 15 jug. pimlnt 
1.800.000, pământ de Ineblriat 120 ;tug, 
Oferim casă de vlnzare dela 200.000 lei. 
până la 20.000,000. A~ntur. HAAB3, 
Str. Dr. 1. Petran. No. 3. Telefon: 22-2~ . ' 

J\gronom refugiat din Basarabia, tlpa~;.aJi. 

-mt 1n vithnltură, verifica ţie ,i pomicul
tură, caut po,st de adminlstrator de JIl~e, 
iaU vie, sau orice ocupaţie coresp'.ln~.ă .. 
toare. PretenţLmi modef!te. Adre8& 1& ~e
dacţia ziarului. 

• la lOCUinţe de vari., ferme, rolourl de 
esslinger:, obloane, uşi, fereşti, precum 

. , şi pardosea.la camet'Hor execut eu 
'" pre~ul cel mai redus. Tot în a.celaş 100 

camere t\mobinate. buoătăril se pti. 
mesr. eftin. C:c:;iszter. Arad, Calea. Bi .. 
horu1ui 24. I 

Caut moară 
maJ mică de inchiriat sau de eum. 
pirat în Arad şi jur. Ofertele se 
vor adresa:" Bandnr lolid, Arad, 

Str. Nn.ma. Pompiliu Nr. 28 

Toată lumea 
face .boDament de gStiati la fabrtca 

"FLORA" 
Ara.d. BIl'. RegeJfI F'ft'dlDU. N,_ SI. 

TEI.EFON 11 ..... 1 
-!m~' !'!'.!·fFz"!!~gg'!"!l· ,~.::!'C.!~$ ~~'@:.~ţg'~7~~ 

,.. ..... _ ..... _._.-•• -=-• .:.._.~--_.~ 

Preveniţi incendiul 
prin igni fugare 
contra Il ornbelor incendiare 
vă apără avutul ignifagul 

, Vo p sit i la timp 
tot ce este lemn 

~.~ ....... _.-._ .. _ ..... _.~ .. 
~ •••• _--- •• : ........ .=--.::: • .: • .:.; 

ATENŢIUN"F.4 ~ DOAMNELORl 

Vizitaţi numaI Salonul de CosmetlCli 

IULIA HAJDU 
ARAD, str. M. Emlnesea Nr. 20-Z3 

,"eJefon: 2L81 

Autoriza t de Onor. ltilli8t. Sănătăţii 

9'P A TEN T" ... . 
Propr.: IULIU CSORDAS 

Industrie de ciorapi " trloo1aje . 

Arad, Str. Doroba.ntilOl' SI. 

TelefOll! ZZ-68 

Condamnat din nou pentru declaraţie falsă 15 'a Î.nceput distribu 
Irea unturel 

Tribunalul Arad. Secţia il în şedm-I depsei de 3 luni închisoare wcorecţiona!l'i. 
ţa din 16 !.iaiu 1944, a SO'luţionat cauza pentru trecerea ~ frauduloaa. a ~r"ll~]e- A If a d. - Cu data de 17 Mai lfK4l'1 
penală. pr.imiti eontra i~ulpa!u~ui Ba~. r~i şi eu aceasta. ocaZIe in penlto,~~lill" ineeput distribuirea. unturei in Al'a4 ... 
tI. Ar"drel eleotro-meca.ruo, far.a. doml~ filOO interogat asupra datelor perscnaJe va termina la 31 Mai B. c. Untun. & 
ciUu in ţară; ana.t deţinut în penite,noia- pentru înt~oomirea fiş,e~ de evidenţi~r~. ,a trilne pe baza. bonului Nr. 1 (untUl'i) t. 
rul Arad, in executarea pe?epsei .de ~ d.~arat c-3. est.e de r~h~ie rom3,~o,"a,,:o: ca.rtelele de aprovizionare şi bonll1'ilt lUt.; 
luni ~i8oat"e oorooţ1onala, apl1call\ hea şi de origtne etn lca slov:\ca, 01';";11 valabile la toate mă.celiriile. 
pentru delictul de trecoerea. frauduloasă fiind de religie mozaică şi de oribille ~t~ Mă.celar:ij sunt obligaţi să a!i.şer.e bt b 
a frontierei.. • : nieă evreu. bine vizibil pe u~ sau pe geamul ll.iI'lIII~ 
~tare. ~e. fa.pt, p~tru core a fost t:!':" Pentru această declara.ţre falsă a. f~t tiei o inscripţie: "Distribuim unturf,]X 

mlS jOO~a.ţli; deţll,:~tul ~Ilrta An~d111, eondamnat la 21uni si 10 zile mehiz'.lat'e bonul NI'. 1 din cartelă" şi 8.()eagta ~ V!-
este tzmlatoarea: fund lneareera.. n ,~ '. tea. fi luată. JOS numai in cazul, clnd ~ 
pe.niteneia.T111 AradJ . inexacutare ... pe- coreoţlOnala., _ .• _._._._ .... _... treagă cttntitatea de untură blocatt a 
(_tA ......... !~_ •.• • -le ._- _._~ •• _ .... ~~~... . -- - m$tn1ruit:ă. ŞI aeest fapt se V8. !lutea 

Pedeapsă redusă 
Arad. In anul 1940, lDan Călugăr din damnaţii au făcut apel impotriva: sen .. 

Cmuna Zicoin; V8.lcea., din Jud. Bihor, in tinţci judecătoreşti. In anul trecut Tri
hota:rm, con:ru.n.e-i Iermata., S; furat un bunalul a respins apelul, iar infractorii 
plug dela economul Teodor Moldoveanu au făcut recurs, care s'a desbătut ieri de 
şi a vândut plu.gul numitei It'ina IQ6alla, către Curtea de Apel. Curtea a admis in 
din Meia.şi comună. ~udecători& rurală parte recuM!ullui Ioan Călugăr ~ a re
din Chişineu-Criş , condamnat primul dus pedeapsa la 3 luni lnchisoare coree .. 
la, 3 ani inchisoare eorecţională şi 5000 
lei amendă pentru furt şi pe tăinuitoarcr, ţională, iar recursul acuzatei Irina Iosa~ 
la 3 luni inchisoare corecţională. Con- na a fost respins ca nefondat. 
E Mi • .,4*'.sMt@MilUWi_"ar, ea ami 

1 

Cinema FORUM :Arad 
. Telefon: 20-10. 
:A2C :Ia orele ... , 1i 9, • premieră de maoo spectacol. - FUmul celor mai emo

Jiona.nte conflicte suflote§ti 

SCRISO., I At~O IME 
CU. PIERRE FRESNA y, 

,i GINETTE LEC[;ARC 

Vinuri selecte din viile 

PALLA VICINI 
fost $elensky aflaţi numai la firma 

EDMUND WAGNER 
• 

depozit de beuturi cu ridicata 

Tot felul de beuturi in mare asortiment 
ARAD" B .. dul Regele Ferdina~d No! 57 

Telefon 26.25 

~IJ/"ma~ia, "fIi>ngel" 
/Irad 

Plata CatedraleI Nr. 1.6 
Telefon: 15-30 

~~_... ~ ~-""'-~--''''--~''--....-----......- .. _-------....... ~ ~ __ .... ' _ ... ..-... ""'"_~ ______ • I -.00. ....... _ -..._""' __ '-__ 

._.::..~~;o,..""':o;";:;~""::':;-~ __ .- ... _~ ... .-. ____ ... ~".. .... -----.;;;._~_ 

Industria de Cânepă din Iratoşul 
Propr! George Rocsin 

ARAD, Bdul Gen. Dragllina Rr .. t~ Telefon 21·16 
lmIe,. c.u. .. 51'. lD3O'V9.4:t.); 

".~ " 

fica. CU bon~U"i1e din ca:rtJe1ă. 
Măcelarii vor decon ta până IA 5 

Il. e. Ofi~hlui de A'PTOV'izionare eu 
Nr. 1. toate lipite pe roale <h h!1'1:Ie. 
parter de eusr, a coalel se va scrie tn~ . 
lut de timp, îan r.are s'a. făcut diet~ • 
şi jof! !re va arăta cantitl'ttl<!!, de unttrril'!, 
masă. In sfârşit se va aTlUca data. ~~'"''l''-!'" 
$1: semnătura. rnăcelar-lluL InstitUţiile 
aprov12ionări coleetive, cart al1 nevoie ~ 
Utrttll"ă, V'O!" cert'! bonm'Î colective dela l:If, 
clul de ayrovizionare. 
.~ .. - • .".~ .... : .... -.-C"Qd ·04 

R POR' 

PoJitecbnicJ VI juca 
neci la Arad 

Arad. Echipa. universitari din Tfml. 
şoara va a.bsolva Dumin~i la Arad VI ' 
joo a.mical contra Mhipei locale~. 
CFR. Pohteohnica este indiscutahllllll 
CliD cele mai bune echipe ale Ban&tllll 
t}i pu.bticul ară.dan a.ş.teaptă cU ner:rLhdm,1I 
tntâlnirea de Duminooă.. Crişana CFR" 
pregiit€C?te intens şi va juca. în eea III: 
bună formaţie, dorind a lua r~ 
pentru învingerea de ultima dati. al 
PoliWhnioa a reuşit să învingă loca.lnicl1 
ou SBOrul de 3:2. Oare Va reuşi? RăsplUll 
sul il ~ primi Duminec.3. la &retl& G:>
ris:.. 
~~:-.:-.=-.--=-.-=-.~.-:---..~ .. 
Noul orar al Primă, 

riei Arad 

I 
(Araa, La Prim~ria: Municipiului . 

s'a 1'1xat un nou orar, care a intrat : 
in vigoare. :Acest orar de yară ~ 

. mătorul: 
, In fiecare rl . lucrătoare, ae!I 
7:%-10lh. iar aupi amiază dela 
16lh-l~ afari de SâmbătA 
amină. 

1111 se poatl punl Îa v 
r. pâi.1 caldă 

: ~d. La autodtăţile competente 
sosit numeroare ;reclamaţiuni din 
brutarilor şi comercianţilor. d1StnDII1 
~ de pâine~ că o ·parte inseIDl:laj;il 
populaţiu municipiului pretinde 
~dă, cum era. la timpul său 

Din partea Oficiului de 
;al Primăriei s'a interzis eu riPli:ăvlilW 
ca să pună in yânzare pâinea 
a fi trecut cel puţin 6 ore dela 
ei din cuptor. . 

- RECLAMAŢII LA 
POLIŢIEI. Arad. 'Yeroniea Pau~ a 
clamat poliţiei pe Petru Lucuţa din 
Mărăşeşti 21, afirmând7 că ~ceasta 
ameninţat-o cu moartea. - Iudita : 
mann, din Str. Dr. Ioan Nemeth, a 
mat pe Estera Toma din locaUtate, 
reia dându-i nişte haine pentru 
In valoare de Lei 9000, Estera Tom' 
plătit numai suma de 3000 lei, ~r 
de 6000 lei a reţinut pe nedrept. 
eazuri se cercetează. 

STOPlt 

"LA 001 110-----... 
)lngazin de sticlărie. geamuri, 
iabloUJ1 ŞI artlooJe de menaj, eu 

eftine. 
~:a O P R 1 E TA R: Ş T EFA N II 
. '. . AltAoD 'Plaja. Avram Iancu Nr. 11. .. , " ,,,,,1 .~-~., ~~~ ....... :re 

, 1- "- ~ • ...-" '-'" ~ _. --:::,;;.' ~ , 'J 
11_.·· .--'. t 



JA~IA 
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I L N I C D E T o Il TE 5 I P E N T R~U r O T I 
... MULŢUMIRI ADUSE LOQUlTORI-

DIN JUDEŢ. Domnul Ckneral Const. 
. prefectul judeţulUi TimiJ}-Toron-

.,duce pe această cale mulţumirl t:utu
!OO'.utoriJor din c~nwnele din judeţ, care 
!(lIItribuit eu ocaziunea 81. p~, eu .,.. 

lor pentru ajutorareft refugiaţilor, ... 
familiilor mobfiftt:aţi1or lJî con· 
invaHzllor, orfanilor şi văduve. 

• ră2Iboi, pl"OO'lm şi. a familiilor eelor 

.. GRADATIE. Ministerul Culturii ~a
. direc1ia învăţământului p.rc4eslO

ca (I1"di.nrll. Nr. 61151-1944 a. ~nos
&kli 'I"fberiu Mităr profesor tit~a.r la 

eOm.ell'CWă de bă€ţi din LugoJ, ~~ 
la a treia gradare pe data de 1 Aprih() 

r ~ I 

.. J'&,&ZENTABEA PERSONALULUI 
şooAl.A DurA A..LA.RMA.. Oonala.

ei la \t.llI8Je p»li personalul de ser
:m • lIIfti p.roez:intl la fOO6l1 <hpi in

d 11: alS11Deli. imtpectora.tw fCO'lar regio-

: t.ace C'\m,OI!IeUt el ee vor lua. aspre mă· 
tulit kr(Iotr.i!nL celor a.bsenţL Aceştia vor fi 
idm '-'1'II"Il't:l kertor1 dela datorie. 

'R" . _ DIB1!XJfIA OOMEROIALA. A PJIS-
, !Il a pua b. vln7.are o cantitate 
~ de icre de IDlDrun eu 5000 lei a; ti~ de nisetru eu 4QOO lfli kgr. Jcrele 
inlci. Ttn4 la cutii de jam. " 1 kgr. td- In pre. 

de mat SU! lmllt ~ toate ta
_ twmrele legale. 

_-DElA ",DABUL ()8TAŞULlJI". Lmli 
lUi cnle 11. ,.a a.vea. loc la. Spitalrll Z. I. 
,mnţa de com.itet a organizaţiei Da
Oetaşului., Doamnele membre sunt N-o 

să Dt pe;:tU hl. uum&r olt mai Dl8!l6, In. 
tre1:nDIi să .., t.ad MIna eu. do&mnet. 

fac de ..-viciv. .. lI,I)it8l. 

_ (lASA. DE CREDIT A ooRPULUJ 
NU HAl ACORDA IMPBUMU

Dm ca.w:a tm.p!'Ejurirllor grele. CUa 
O'edlt a eorpul'tli did&etic.. IIMP'flIldat 

M. de reţineri pentnI clatoriD.e mea
" p!'llmw:e Aprilie, Ms.i şi Iunie a. e., 

ale wal In a,ptor. Din ca.uz:& .aceut&, 
timpal mmpendăril nu " acordi l1'O'Di Im~ 

Se acordA tnsă. ajuooa:re pimtru 

de boall proveniti din c&u& evM"J.ă. 
11&11 a ItinistreIor. Se reetitue deplJne

permanmte ajunse 1& scadenţ! _ 1n 
oar'~tNglnile dispmumlulul, anumite eote din 

temporare. CererThe 8e adrese&
la llediui Casei din B"lCU~ 8&11 la 

1JIQJlII_ta de sus, jud. FăgăJ"84. 

-PENTRU ~IBRn CORPUL111 DI· 
..... -'''" .. ''''. EVACUATI DIN BASARABIA. 

J,~ctilll[lea gim.naziului de băeţi diA Com~ 
_" .... -~,,~J.U.Ll ... " evacuat In eDmun& Geoagiu, 

"-'~.'" ... 1 H'medoara roagă pe dnii :membrii , . 
corpului didactic. evaeuaţi din Basara.bla, 
fat parte dela BUSIlumitul ~ Bă 

_rn~J-;"",I~ de urgenţă adre!Je1e undfJ domici· 
In prezent. Totodată anrmţi fi pe ele

ginmaziului ea să se adreseze cu c:ereri 
situaţiile de fine de an, tot la şooala 

horticultură gr. 1, din Geoa,g>iu-Htme
unde îşi are sediul secretarla1:'.l1 gilJll>. 

de băeti. ' 

.. TOŢI PROFESORll, pr~FESOARll' .. 
ŞI M.\.EŞRU următoarelor şcoli din 
~giate in Satchinez, jud. Tim.i.ş-To. 

ÎŞi Vor trimite imediat adresele per.' 
a Primi ordine; Şcoala proresională feh 

.,r'l r.e'lnit' In~" femeilor româ.ne, gradul 1 fi II; 
de gO$podărie, gradul 1 şi lI; şeoala 
industrială băeţi, gradul I şi II. 

i.': DmECTORll Ş(lOLJLOR PABTIOU. 
mI!: SECUl\"DARE, care s'au eJVaettat 
~t Invitaţt să Brate de urgenţă mini:ste
.I~ eultur\i naţionale şi al cultelor. loca. 
~l~ unde a f01!lt evacuată şcoala şi al'hi. 
t~' ))e asemenea ee va raporta mÎniste
UI. dac~ şcoala DU a fost evaeuatl. 

- SERVICll DIVINE. La cererea (ft

d.fncioşilor din oraş, tnoepând eu Ula de 
Miercuri 17 V. a. C., până la Inălţarea Dom
nului tn ftecare :ti la orele 10 a, m. fi 6 p. 
m. în Catedrala din Ti.mişoara Iosefin se 
va oficia Sf. Liturgie lJi Vecernie-Utrenie. 
cu interealarea eetenillor ~le pentru 
biruinţa armatelor noastre ~i apărarea. ora
şului. 

& 

, - AFIŞUL OPEREI. In aA.ptămAna OI 

vine, Opera RomânA din Clu}Timişoara .. 
da urmAtoarele spectacole: Vineri 1$ lla:i 
,,Faust" cu dna 8OO11a 8l.monetti ~ domn11 
Diduoenco-.Bejenaru., Ujeien, Unmle!I'Qu etc. 
Dumined:, 21 In matineu ,.Liliac"Jl" OU d
tim.a distrihu ţie !n roluriLe principale. Ltmf 
22 se repetA spectacoliJl "La Seceriş" şi ba· 
let, insă. fărA. Imitaţia la Vals. Miercuri, 24 
se va clnb!. ~,La.kme" cu dne1e Ana !(,ora· 

- MUr:rmtml ADUSE GRADINUÂ)R Vasiliu şi B06'ica şi domnii I'Vănescu, Ujeieu 
DE oopn. Inspeetoratul $OOla.r regional eto. Joi, 25, zi de sărbătoare, se reprezintă 
Tim'Îşoftra mulţumeşte grăd'inilor de copii In ,matiîun "V1nzătorul de păsări" cu dis-
Nr. 5 de sub conducerea dnei E. Cojan, Nr. tribuţia obişnuită, a.fa.ră de rolul contelui 
9 de sub oonducerea dn~lor V. Chevereşan 8tauialav pe c&r-e-l va cA.nta. d. Mihai Al. 
şi H. Grlvu ~ Nr. 12 de S'Jlb conducerea măşanu. 

dnelor M. Simionescu şi V. Neamţu, pen- _ CEI CARE SPRllJNF","C ACŢIUNEA 
trucă au căutat prin şezătoti să aIlne 8Ufe- CRUCU ROŞU. Primăria Dragşina 300 lei 
nnţele r!niţi1or din S!litalele din Ti;m~ara, ~ 30 CoI~i, PrimlT'ia eom. Bil'da 200 lei, 
dbdll-1e tn &celaţl timp diferte daruri. Primăria Bobşa 529 ouă. Prlmlria Găblia 

_ STABlLffiEA CONTRJBUflUNlLOR 530 lei, Primăria Terem-ia ~ 1500 lei, Pri-
MIN1MALE PENTRU MUNcrroRD MA- măria com. UlIlga. 300 Jei. 
h'UALI. Bucureşti, S. p. P. tranmn.ite: Mi. _ F..cmpE DE SPORTIVI VOR PAR. 
niste~ll Finanţelor a dat dispoz:iţiuni Ad- TlClPA DUM1NF.cA PE ABENA 1JAN,"-
ministmţiilor financiare să se ţini 8e9.lDA TUL. Toate tntreprlnderile cari &U chburl 
cu ocazia stabiIirli oontribuţiunilor minima- spprtm M. L. 8Unt Invitate de către Tnspee: 
le la bnprumutul apărării naţionale dato- tOl'1\tul Regional al Mune1i Oficiul Munci 
rat de muncitorii manuaH, prevăzut de art'l ~ Lumină 8. trimite ecl1t~ câ.t mai nmne.. 
44 din legletl. contribuţiunilor directe ale re- roase, carI să. participe la "eoncul'sul de aUe-
dr.werii de impOZit la salariile prevăzute de tism. care va 8.Wl\. loc Dumineel 21 Mal-l 
a.oeea lege. ert. o~le g d. rn. pe arena Banatul. 
~ ........................ .-...... ~ ...... -.-.. -............ ~ 

FAPtE DIVERSE 

Pentrucă o iubea, a vrut s'o ucidă 
Teatativa de erl.A şi laI dIa str. Pa.1 CIII •• zal 8 

Radu Timoteiu elin localitate, a fost 
pus sub urmarire pentru tentativa eri
mei de omor ŞI pentru crima de jaf. 

Radu Timoteiu a comis această eri· 
mă. în Timişoara, noaptea treoută, când 
• 1noe!rcat să ucidă., CU mai multe lovioo 
tur! de baionetă. pe Secilia. Sokimanaob.i, 
.de 56 ani, din ..str. Pa.ul Chinezul ,6." 

Radu Timofteiu & locuit oU ahirie la 
SecilTia şi s'a amore2<at de ea, ~~ pre
tinde el in seriaoarea pe care & lăBat-o 
după comiterea faptei şi înainte d~ a 
dispare. Scrisoarea este adresa~ ~c
timei. Acesteia ii spune că a lU~lt:o 
nmlt de tot şi că ax fi vrut să. se caaa~ 
tvaască CU ea la 28 Mai 1944-

Seeilia. Sckimanoohi, care nu a murit, 

• fost internată Cl1 Salvarea în spit.a.l.a 
(te chirurgie .,Dr. A. Cândea". Rănile 
sunt grave, dar SUnt speranţe, că .. 
pu tea f'j salvată dela. moarte. 

COO1e!l1duire& pieţii Timişoara. fBce 
eerce.tărl, a utorol acestei crime f"Und 
concentrat la o unîtllte militară. 

A furat tacârnuri :şi linoerie 
del~ .. Palac.-

Direcţiunea oafenelej "Pa1aoet' a eerui 
sl se facă percheziţii domiciliare la Ple
şuvu Alexandrina, bufetieră la aceeaş 
(>aft>nea. cu domiciliul în str. Ştefan ce) 
Mare 22, BOdi Iulkma, de 42 aui. fe
mee de serviciu. din str. Odobescu 16 
Şi la chelnerul Mihiai Lăzăreanu, de 53 
:ln1, din str. Si-mion BărDlUţill 25, aStl.pra 
clrora eXjsta bănuiala că aU furat dife
rite obiecte din Cafenea. e 

La Alexandrlna Pleşuvu, s'au găsit 
două feţe dte masă., pe Care ea a decla
rat eă le-a seos dln cafenea infăşurâlll
du-le sub r.ochie; la MihaI Lămrea!ll1U 
s'au găsit tacâmuri, oare a. susţinUt ci 
le~a cumpărat de la evreul Szego, aC1ml 

patru ani; iar la BOdi IuHana alte ta-

• 

câmurl, Care nU-fi poate explica cum aU 
ajuWl in aasa. Ei. 

Alex:andnina Pleşuwu. & fost matnta
ti prehetului fiindcă. a mai furat dbiec
te ~ din locuin-ţ.a. reclaman~ Irvan Lau
ra. din str. Matei Corvln 5-

A .plIrt O fereastră 1. tren 
Alexei Germacovsky, de 18 am. din 

Moghilev-Transnistria, venind eu trenul 
dela Arad la Timişoara, l!l spar:t O fe
reastră pe care însă nu a avut -cu ce s'a 
plătească. Deşi el a susţinut ei din gre
şală a spart-o. pentru faptul ci nu a 
putut-o plăti, ,elul de tren l-a denunţat 
poliţiei, care l-a Inaintat paJ'C:betului. 
Parchetul l-a pus însă în libertate, ne
fiind caz de arestare. 

Un şef de tren intertentioni~t 
Adam Popescu, şef de hw1, din Ca

ransebeş, Str. Ovidiu 71, • fOit arestat 
de poliţie şi inaintat parchetului pentru 
!nşelăciune. Adam Popesca • cerut şi a 
primit dela trei locuitori din comuna 
Bolvaşniţa-Severin: Sârbu Simion., Tur
D.ea Roja fi Liuba Lazăr 227 .000 l~ ca 
să intervie, undeva. la Bucureşti, spre a 
elibera din inchisoare pe trei condam
naţi de Curtea Marţială pentru furturi, 
condamnaţi. care făceau. parte d,in fami
liile celor ce au dat banii. 

Şeful de tren a luat banll, dar cei eon
dalllnaţi au rămas totu, in 1nchisoare, 
iar oameni din Bolvaşniţa au Cţ!:I'U.t banii 
Inapoi. Şeful de tren a restituit Dumai 
10.000 lei, iar restul nu. Oamenll "au 
adresat apoi chesturii de poliţie, care a 
clarificat lucrurile prin trimiterea incul
patului la parchet. 

Refugiată 1necată In Timis 
4 

In ziua de 17 Mai crt., domniţ!.oara. lte
veli Valentin a, de 19 ani, 8V'MUati din {)de. 

sa in comuna Paciul Nou Nr. 163, făcând 
bae în Timiş s'a. inn-ecat. Cadavru! nu a fost 
pescuit până in prezent. 

t Jk ...... CQULO ... J 

~NTIPIR 
Cel mai nou tip patentat de ap&J'&t de minĂt pentru sttuA 

hlcendiuJ, In e:toc de plAci plvanizate, • căI'lIi .meeteo 
chimie este IlingoraI propice la 8tinMJl bombelor ..,.. 

dial'e, Autorlzat de Comandamentul Apă.rărIt Pash'18 CU 

Nr.19507Jl943. Depozit la finna 

"F ENO M E N" 
Tindşoara IV. SpI. M. Guttm'bz'wm 14, IlO&l podul 

de peste )lega, etU'e dUglI la gari. Expe6m II ... 
~. .' 11" 

- .. S' • -

E -- =ca idiiiiUI 

- OONSFA.TUlRE LA INSPECTORA4 
TOL AGBIOOL DIN 'l'IMJ.ŞOARA. Dl mi. 
aistm al Agrieulturei' dr. Petru Ne-moianu 
Su80ţit de domnU: pl'Of'. Câ1niooanu, 8OOre~ 
tu general, roD,s. Julea, consilier Ciomag a 
ţlcut o oemsfătu1re in ziua de 17 M'am crt. 
la Inspctoratul A.griool din Timişoara -eu 
direr.torii C0munelor Agrioole din In~to
rat. Pe lângă cei 4: d·irecton de Camere din 
Tim~ara, Arad, LugO'j şi Oraviţa au' mal 
ba t parte dl insp. Bogdan şi d1 Petrn Pa
vel, preşedintele Camerei Agricole Timi .. 
t1oara.. 

I 

- lNSPEOroRA'l'llL MUNCQ. Inspee. 
tomtul Muncii, din Timişoara. str. Merey 2, 
aduce la cunOt}tinţă publicului ei începând 
de azi, oNle de birou .. mt următoarele: di
m.ineo.ţa, dela orele 7-91h, iar după. ma:si. 
dela orele ~7~ . , 

- APBOVIZIONABEA REFUGIA'J'I.. 
LOR DIN REGIUNILE DE NORD-VEST 
ALE 'fARD. Institutul Naţional al Coope
raţiei & f06t autorizat ea din eredftul de 7 
miliarde led., ee i-a fost PW!I la dispoziţie de 
Banca Naţională & României, pentru colec
tarea eereale10r 1943, ei ntili~ze suma de 
50 milioane pentru a.:pQwizionarea retugia.
ţilor ~ ~unile de nord..est ale ţării. Dis
tnlT.urea catre refugiaţii români se Ta face 
_contra cost, din mandatul 8ta.tullii fi sub 
controlal prefecturilor de judeţ reepeet1n. 

- DEPOZITABII DE ZAHAR TREBUE 
SA PLATEASCA 14 LEI, DUPA FIECARE 
KGR,. DE ZAHAR. Mindste:rul 1h1tw4e1or 
faee C!ItUlO8e11t el In confwmimte ea. • de.. 
-~ ap§.ruti asi tn MOJrltoruI Oficial. 1cţI 
depozitar!i de %8hăr sunt obligaţi să pH,.. 
teascl pană la data de ZT Mai diferenta de 
le! 14: dupli 101 kgr. de m'hăr. a.flător 111 de
pozit Ind la 12llai, la administraţia ftn.au. 
dari. respectivi. 

- OONFERINŢE PENTRU UCENICI 
ŞI ~~oru. Dl Clipit. Gh. Gruia, eon
ferenţiar din M. St. M. a ţinut In prezenţa 
dlor: Petre Popesea, !n8p. Pll. al Mtmef1, 
Sever Popovie1 iep. -.I muncl1. păr. Nae 
Popeaeu, fnep. M. L. fi elA.te lDl delegat al 
Gru.purJi Etnie German. ODDferinţe patno
tice la Căminele ~ ~ _ ucen!ee dm, 
Tinlişoan fi la urmAtoarele Intreprinderi : 
~ S. A •• Uzinelfl Bo.zai~ U7.inele M~ 
talurgiee & Mustad ~ m, Fabrica de dptlft 

şi Olel, Fabrica deJ Leenrt fi. V~. lJf 
Romitez. . . 

- ŞEDIN'fA S1NDICATULm AGRICOL 
TIMIŞOARA. Consrual Sindicatului Agricol 
dia ~ va ţiDe V1nIeri. 19 Jrfa:kt eri. 
o ~ţl tn care pe llIrgi alte puncte la 
ordin~ m« se ~ lua etm'OŞtinţi deapre 
nouile JD8tnleţiUDi prtvi'toare la colectarea 
llnei diG mul eceebI,. 

- IN ATENŢIA FlRMFLOB OARE Atl 
ANGAlA'fI STRAlNI. BuJa-J.Te.ti~ 18 S. P •. 
p. traDami"to: CoaI!Itatându-se 1:4 UD. JW.m.ăr 
QLnl • In~ fi firme, au ta 
8el"V.iclul1or ~ ea:re nu poeedă livretele 
n~ pentna e:!Det'Ciţiul pro!'Jeei.un.ti.. fhb. 
secretarlatul de .ta.t al munci:i a dispus in. 
'beMi&area eaat:roluluf. in mtreaga 1m'l. 
lntr.priDderile, ftnnele ~ {I&t:ronii 8\lP'UŞi 
stră&n1, mai 8Ul!I menţionaţi r.mt !nvita.ţi a 
prezenta eererile ettVeIIite pentru pn!lungi.. 
rea termatulai de fl!dere tB. tari, 9uI;,se. 
CD1etariataItd de stat al MllIICii, Serviciuhl 
J.DgraţhmO.or 9&11 In provinoe l':nHpectomtul 
~ al )(UDC!ll. • 
'.~..-:.= ••••• 4to~.-... ~~_.~.-.... ~ 
(1. A. 11. Ma ,... ele tutun. ~ 

PUBLI.OA.'J.'n!l DE LICITA'JDl 

Se adueo la ~fin1ă celor ~ti ~ 
pent::t'U ~ tn Intreprindere a lucrărilOl 
de instalaţie sanitară i closea fi băl). nece' 
sare Atelierelor C. A. .. din JnBu1a Ada 
Kaleh, .. Ta ţine in :dua de Luni, 22 Mai 
1944, orele 10 a. In.. Sn BJr01ll Directhmei 
Manufactur:ii de tutlm 'I'.hIdşom:a iii la .Ati
min:l&tra.ţia C.A.M. Crai~' e:t~ o tratare 
cu oferte hlchise. : ' I ". .' I .', 

Garanţia de licitaţie 8f: fixazlla 5%; am 
valoarea ofertei, In uumerar aau efee~ ga.
rantate de Stat con,temnate la eas. de ne. 
pnn.Wi sau Administraţia Financia.ri. 
'J)o8al'111 cu OO8.UI pieeele, caetu1 de sar::-:ni, 
tondiţfuni1e tectmb ~ devUJul estimativ s. 
pot eonsu1t11 fn oriee iii de lucru. la Mallu· 
faclura Timi~ara _li. Administraţia C. N 
M. Craiova. 

0P.Ice lă.muriri ~ daU, ~ ~. 
2IlM ""'1:CECJ'mNEA 
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Pe, Nistrul inferiur inamicul a atacat din nou cu formaţiuni puternice 
Armata :ermană aşteaptă cu calm iDTazia. Norii bombardaDlt"ote teroriste. 
Âcti .. itatea aviaţiei japoneze. Acti.n~a. de curatire a bandtdor de partizaai 

Sifuta.tta ţctJ""tuedtJ.l' 
~ LE • = --- = tftz __ 

BERLIN. 18. (Rador.) - Despre fron
'htt din Răsărit se comunică, ca ziua de 
ieri nu a adus nici o schimbare mai im
portantd. Pe NistruL inferior şi\în faţu 
Carpaţitor, sovieticii au intreprins mai 
multe atacuri cu formaţiuni destul de 
puternice, însă toate încercările de stră
p-ungere au dat greş la rezistenţa indâ?'
jită a trupeI{)//" româno-germane, cari 
ltucând in acelaşi timp contra-atacw'i 
,:u elan, au cauzat iuamicuiui pierderi 
foarte greLe. Trupde Tomimo-germane, 
"u reuşit în aceLaşi timp sa scurteze 
p'ontuL La un punct pe l\'lstrul inJenor. 
printro înamtare spre l!Jst. Aviapa ger-
1nană a continuat ucţ/une. contra pazi
ţiHor de ptc..:art! La awc, COflcentrun/or 
ie trupe şt caiLor de comuruca/ie a~e 
.nam~cului. 

X 
BERLIN, 18. DNB. - Birou~ interna

ţionaL de mjormaţwni anunţa, in Lega
tură cu lupteLe de pe frontuL de msarit: 

Caractertstica sttuaţiei din răsărit este 
şi pe mai departe calmul intins din mij
Locul şi nordu~ fronwlui, ~i in sud ac
tWttatt!a soviettcă s'a mârgmit doar la 
cateva Jocare ctmoscute" in Jurul cărora 
LupteLe se dau de mai multă vreme. Cal
t/lat semnaLat nu poate ascunde faptul, 
ca in curând se poate conta la nuui şt im
portante lupte pe anpa de sud a jrontu
Lu, ră.sdriteu.n, boLşevicii procedând la 
concentrări de trupe în apropierea Car
paţitor, la Kovel şi în regiunea Siretu
Lui mijlociu. In legatură cu aceasta So
vwteLe trebue sa regrete mult pierde
,'ea capului de pod Lw'git dela Hutor, 
cad au aruncat {Ii iel'~ jormaţiuni re
i.w'te tmpotriva pozlţiHor germane. Lup
tele se continua cu vioLenla jără ca so-
vi.etict~or să le fi reuştt lărgirea capete
Lai' tor de pod. Totu~t jară o pOLnvitd 
compLecLarc a pozit~Hor de calJ eLe pod, 
li:omettcii vadtt nU speră La succese mat 
I1npOTtante pe NistruL inferior. 
Vouă miCI patrunderi ruseşti au pu.tu.t 

Ji lichidate imed~at de contra-atacuriie 
germ.ane, bolşevicit pierzând afal'ă de 
nume'roşt morţi, mai multe sute C1e 

BUCUREŞ fi 18 (Radar). - Comandam •• ta.1 de CApete_le 
al Ar_ah~i homAlle ce.ualeA din 17 Mai: Pe Nistrul infe
rior jnamieul a atacat ieri dia 110a cu '.rmaţiu •• puternice 
sprl'l a r .. cuc~ri capelele de pod pierdute 5ăptămA •• tre
cută. După lupte lu" ..... şunate, atae.rtle ati rost respi.se. In 
Hasauabul m'j~QC1~ " tn Mold4U'at, s'a. dat Dumal aeliun. 
locale de reeuo8a,(eLe. ~ 

I.rmata germană aşteaptă cu calm debarcarea 
trupe_or anglo-americane 

Berlin, 18, (Rador). DNB. - ·Mir.is. 
trul ne război al Reiohului at'iălvr în 
LJlSpecţie la valul de fOl'tifiea.ţic oIin 
Vest a comunicat ieri Cumandantului 
Superior iiI AI'matei germane, C3. Car' 
lierul general al forţelor mare~.alullli 
Rundstedt, care are comanda supr.'mă 
de apărare din Vest. aşteaptă cU calin 
şi plin ele in(Teiere in(~erl'arca .ie de:·ar
.'are a trupelor angloameicane. In plOI" 
nul lor de invazie a Europei. Feldmare, 
~alul Rundste--dt, este de părere, că cu 

prilejul Încercării de debarcare se V.,lT 

da lupte extrem de violente, dat fiwd 
pregătirile defensive germane. El f'.sr.e 
in acela.ş timp eonvin.s, că. atar,ul incer~ 
cat de aliaţi contra fortăl'eţei Europei, 
Va fi respins. Feldmareşalul Rundste1t 
are zilnic consfătuiri cu .şefii Stateli1r 
Majore şi CU t'omantJanţii trupelol' din 
Vest. luâncl ad de toate măsuriie pre, 

1 
gălite şi aplicate pe teren in legaLuni cU 
aş:t€1ptata invaz.:e. _ . .~ 

, Provincia Toscana bo,mbard-ată 
RO~IA. 18. (RADOR). - AVIAŢIA 

ANGLO-AMERICANĂ A INTRE
PRINS IERI UN RAID TEROEIST 
CONTRA PROVINCIE1 TOSCA N ~\, 
UNDE INDEOS.F<~BI ORAŞUL FI", ro, 

IA A SUFERl'T PIERDERI GRF:LE. 
IN MAI MULTE SATE. POPULAŢIA 
A FOST ATACATĂ CU ARMELE DE 
BORD. 

rr aieşalul Graziani a ins~ectat frontul dela Kettuno 
RO~1A. 18, (Rador). - jUinistrul .le 

război a.l Italiei fasciste, mare~aln' Gt'a, 
'liani a inspectat eri ti'upcle italiene de 
pe I'rontul Nettuno. 1:1 a C'otlstatwt 
mora'a ri~i(·.ată A ~oldaHlor ltalipni şi 
increderea lor nesdrunrÎnat.ă. in viitorul 

I patriei. Trupele italiene au făcut ma.r& 
! l:O'd.luhti o caldă manifestatie. Maresalul 

Graziani a vizitat şi un 'spita.! al răni
~ ţ.ilor ~erm!lni şi itali~n'i În IlIlJ"Opif'<rea 
I Romei, adres.â.nd lor (·u"io': ... ,'1' illbă.rbă-
1 tare. 

Marina română de război 
elogiata de amiralul 

şi comercială 
Doenitz 

BUCUREŞTI, 18 (.Ra.dor). - Intrea
ga presă din {~apitaIă reproduce telegra~ 
ma. pe ca.re şeful ma.rinei de razboi geT
mane, amiralul Doonjtz a aflresa·t.o sub
secretan,lni de st.at al mflrinei române 
CII prilejul reJlşÎtel evaruări H Crjmei~. 
Amh-alu! Doe,nib. exprimă admiraţia !iia 
pf'intru opi"rnţ,juniJe realizate de marina 
de ră.zhoi şi rea I'Om.-.rdală română. ('are 
d{).jijconsitlerând primejdiile mari ee a. 

I mf"1\inţa,u din partea. inamil'ului. cU 

multă vitejie şi abne~aţie au transpor
t:-,t t.rupele l';oi oamtmii de pe Crjmeea pâ. 
nă. ]a ţărmul românesc, dând <k>v.adă de () 
adevărată rJlmardderie de arme. Aceas· 
ta va fi şi in viitor cara,{'lteristi('a eola,OO
rării romii,no-germane şi cele două ar
wa.t~ in aeela!jl-i spirit !le sa~rifidu vor 

1 rezolva toate problemele războiului. 

Din ooi 18 mii de partizaD.Î.t ~ri 
cauza.t; liniilor de eomunieatii 
pe front, mu1te dificuItăţ·i • ..; mii.. i 

mas morţi, 7300 au fost ră.niţi!pi ... 
luaţi pri2:onieri. La aceste 
eurăţirfn,u luat parte pe 
ţiile re~late ale armatei gertllallf 
mu1ti volunta.ri din populaţia 
tonă. 

Pr.buşl,e. Chinei Inseamna P'lhl 
iliU.'. p.e~ungireil liblUhUiliU CI 

bponta 

LONDRA, 18. (Radar.) - Ştirile· 
site din Ciung-King despre situaţia. 
perată în care se află China ii 
despre posibilitatea unei 
:rezistenţei chineze cauzează la 
multă nervozitate. A fost o surpriza 
atât mai mare, deoarece din cauza 
zurei severe din China pană azi 
ştiut la Londra nimic despre ' 
reală. Cercurile competente declara 
China trebuie să reziste cu orice 
deoarece o prăbuşire şi O victorie 
neză ar insemna pentru 
cani prelungirea războiului contra 
niei cu mulţi ani. 

Bltalll dia Uali. continui CI 
latensifa,e 

BERLIN, 18. (Radar,) - Marea 
lie de material continuă cu vigoare 
Italia de Sud şi intensitatea sa nu a 
zut deloc. Aducerea rezervelor de 
bele părţi a sporit înverşunarea 
lor. Tactica luptelor mobile, aplicată 

germani are drept rezultat uzarea 
ximă a materialului inamic şi în 
laşi timp şi incetinirea elanului 
sivei. Anglo-americanîi continuă iru.; 
arunce tot materialul lor technic; 
Ierie blindată, tancuri şi aviaţie, in· 
tă. In comparaţie cu pierderile lor 
me câştigurile de teren realizate, in! 
le, sunt neînsemnate. 

Recunoaşterea germană 
pregătirile pentru O mare ofensivă ~ 
capul de pod Nettuno. 

Schimb d. priJoaCerl Intre .Iglh 
si Germanl_ 

MADRID, 18. (Radar.) - La 
Iona a avut loc ieri intr'un cadru I 

şi cu participarea reprezentanţilor 
rităţilor spaniole. un schimb de 
răniţi şi personal sanitar între 
Germania. prizonieri. Un atac german în regiunea I I .. 

(JTigOTiopo~ şi-a dat din p~in efectuL Situaţia "Ia 'partizani este into erabi a Dtn erl.ea •• 8 fosl ret,.~ 
l.€Tt. Operând mână în mână cu trupele ci Du.erO$i .oluat_fi Torino. 18. - In apropierea ora-=ului intolerabilă s,i in acelaşi timp ei nu • • germane, bLindatde au avut atâta suc. > 'Y 

ces,incât jumătatea a două divizii de poliţi.a italiană a arestat doi prizonierl sunt dispu:-;.l să primellS<lă ordine dela BERLIN, 18. (Rador.) - ,In 
de război englezi, cari uU luat parte la cnmllni'Şti. După indicaţiile lor au fost cu evacuarea Crimei de către 

puştaşi bolşevice au fost tăiate de legă- ItI t· '1 y , v 'ţ' , lţ' 14 " b 'ta . . . up ee par LZam or, pe urma sau re- gasI 1 ŞI a 1 prizomen fi m,CI, C&l"l româna-germane, care e calificată 
/..UriLe Lor cu spatele, stând in faţa nimi- tr .' ed ,1 'v , 1 t w w •• , ţV as Ş! Sau pr . at, ueoarece aupa cum s au pret a f,ara ruel o rezlsten a cu ace- Berlin ca o realizare unică in 
cirii. Mai multe încercări disperate ale d 1 "+ te' t' 'l au ee art el s~~uaţia la partizani es laşi IDO Ivare. militar, se mai comunică, că au 
ruşi or de a străpunge incercuirea ger-
mană au eşuat in faţa rezistenţei vigu-I Acţiunea' de curăţire a bandelor de partizani deasemenea retraşi numeroşi 
,'oase a grenadierHor de blindate ger- ruşi. tătari, cazaci şi 
fIlani. BERLIN, 18. (Ra .• 10r). - A(·ţiWlf':l regiunea Polot7~, JM'I irftnrul din Ră.să. au luat parte la luptele contra 

111. apropierea Carpaţilor, trupe ma- de. euritire dusă contm partizanilor în rit a fost defintiv terminati., mului şi vor să continue această 
ghiare au combătut cu succes în atac .... ~---_ ... _------_ ..... _--~--- ................ • ........ ----
Jorţe sovietice. Cea mai mare parte a 
formaţiilor bolşevice au putut ii lovite 
in liniile lor proprii. . . 

Ne.la"ioR de eonă'oare lip 
" ",omâneac I.A.R. 80 

Berlin, 18. (Rador). - PRESA GER-
'MANA PUBLICA AZI PRIMA DATĂ 

FOTOGRAFULE NOULUI AVION DE VĂ 
NĂTOARE TIP ROMANESC r. A. R. 
80, CONFECŢIONAT IN ATELIERELE 

. ROMANEŞTI, CARI SUNT PREV. 7~T
TE CU UN SINGUR MOTOR ŞI S·.'.U 

! DOVEDIT IN NUMEROASE ACŢIUNI 
CA FOARTE BUNE, REMARCĂND 
NUMEROASE SUCCBS;F,. 7,T ARELE 
SUBLINIAZA CĂ EROl:::)h.i~,:, ,.I :PT
RITUL DE JERTFĂ AL PILOŢILOR RO-
MANI AU FOST RECUNOSCUTE DE 
MAI MULTE ORI IN CSivIUNICATE
LE COMANDAMENTULUI SUPERIOR 
AL ARMATEI. 

In 'Italia de Sud marea bătălie o defensivă continuă. 
nici o un eveniment mai important 

In 

BERL1Nt 18. - Dela CartierUl gene- La capUl de pod dela Nett1lno eu pri1eo 
rai al 11inrerultti, inaltul comandament jul activităţii de luptă reînviate au fost 
al forţelor armate eomuni<:ă: zăd.ărnicite plIternicele atacuri ale inami-

I :) 'frontul italian de sud Inamicul a eului dela sud de Cisterna. 
.'3 ... ",rt eri după lupte i.ndâ.rjite eu prile- O puternică formaţiune de avioane de 
jul cărora aU suferit pierderi grele sân- IUlltă, germane a atacat noaptea trecută 
,~,;roase, să pătrundă în poziţiile germa. cu un efect observat, poziţii de pregăti
ne cleJa nord de Forniea. Contramisurile re şi drwnuri de aprovi~Qna.re din spa· 
sunt in eurs de desfăşuI·are. In regiunea ţiul de luptă Mintumo. 
Esteria eu toate ata.eurile inami(~ului Bombardiere ame"icane au atacat mai 
date eU puternic sprijin de artilerie şi multe ora.,;e pOl'tuare de pe coasta de 
tancuri au fost zdrobite. vest a Italiei şi de pe insula }ilba., Au 

Cassino. pe care anglo~amerieanii l'au fost d·oborite 17 aparate inamice. 
asediat zădarnic de luni d·e zile eu forţe' De pe frontul din ră. .. ărit nn se oomunirA 
puternice, a fost evs('uat noaptea tref'l1tă nici o activitate de luptă mai mare cU ex· 
rără luptă În favor .. l nnei poziţii de ba? 1 rAl"pţia viilor acţiuni locale de pe Nistrul in· 
ra.j situată mai Îndărăt. lerior şi dela poalele Carpaţilor. . 

In Ma.rfll. Neagră un vâ.nător de 

1 rine german a scufundat un submarin 
vietic I)i avariat pe eel 00 al dotiea 
grav Încât nimicil'eo. hli este 

Puternice formaţiuni de avioane 
luptă gennane au intreprinS 
cută un atac concentrat inJpOtriV1l 
nil gării Smo)ensk. Prin a~earee in 
a bombelor explos1ve şi inoondiare 
dus numer()ft.86 mari explozii şi 
spaţiul obiectivelor. 

"Cu prilejul 1lMi incercări de aW ~ 
bombardiem sovietioe impotriva UlldI 

fin landez d~ sud, au fost doborite l' 
rate innmic"l de către vânătorii 

-
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