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E COASTA DE NORD' A, FRANŢEI 
A INCEPUT INVAZIA 

'ieter Em •• uel a tr.~slUl. pret:0gatlyele prl.cipeJ!l1 ~mberte. Pre,edi~tele 
emigraţilor p.l.oezl, la Waablogteu. Teroarea altatllor asupra neutrllor 

• II' , ... AMSTERDAM,6 (DNB). - AGENŢIA REUTER ANUl'.1ŢA DIN 
:::luLUG~ia. po.c.ttLca. NEWYORK, CĂ SAMBĂTĂ SKl\Kl\ SERVICIUl" DE RADIO AL STATELOR L:=======:- UNITE AR FI ANUNŢAT DIN EROARE~ CĂ GENJ<~RALUL EISENHO'WER 

" v A COMU~'1CAT OFICIAL DER,,\RCAREA ALIAŢIWR IN FRANŢA. TOA. 
lura ~iidostecho" publică un articol (le TE POSTURILE DE RADIODIFUZIU~'E DIN MIERICA ŞI-AU INTRE· 

hard Christoph. sub titLul "CaLea te- R.UPT EMISm]\'EA PENTRU A TnANSMITE ŞTIREA, PESTE CÂTEVA 
t.riî a Moscovei spre Dardane~e". în MINUTE ELE AU TREB1JIT INSA SĂ DEA O RECTIFICARE· SERVICITJL 
'eautorul articolului se ocupă cu. pIa- DE INFORMAŢllThi'1 RETRAGAND ŞTIREA DATĂ l,A ORIGI~'E DIN LON-

ape .riIe jederative din, Balcan! ale ,Sovie- DRA, EXPLICAND CĂ SE BAZA PE O EROARE ŞI O ANCH~TA. SE JMPIJ-
~ţ, Articolul desene cum nnedlat du- NE. ZIi\RELE F;I POSTURIT,F: DJlJ RADIO AMERICANE AU FOST OOPLE 
lata 'renninarea primului războiu mondial ŞITE DE Thi'TREBARI TELEFONICE.' J...î 

'illinternul a. încercat să revoluţioneze 
'.~opa _ cu care ocazie chiar de pe 
,~ci au apărut în BaLcani agenţii Ko
'.ternului' cu ideia •• federalizării", -
-« eşuat. Ca urtnan~ Moscova a parnit 
,~ creeze un aparat de războiu gigan
: 1i a început să se apropie de tendin~ 
I tradiţ~onaHste ale ţarismuh.â. Sco
: revoLuţiei mondiale nu a jost pără-

, ~ici o clipă şi în folosul acestei idM 
~unismul s'a folosit de ideia pamla
i'!lului şi a artodoxiei. Chiar de acum 
de ani agenţii Kominternului au. pro
;lt ideea unei jederaţit. Nu este o in-
~p!are. că organizaţiile de partizani 
" Balcani ca acelea ale lui Tito se si-
• să realizeze ideea jederaLizării jos
Jugoslavii. Vechea idee a Komin

"1uiui este reactualizată de ultimul 
';n, după care Macedonia, obiectul de 
'rro a popoarelor balcanice va trebui 
ievie un stat independent şi m.embru 
;ependent aL viitoarei federaţii, fapt 
ear da prilej Moscovei să intervie ca 

. :1iatoare înt1'e Bulgaria şi Grecia şi să 
li astfel primul pas pent1'1./, atragerea 
;.tanului in sfera sa de influenţă. Este 
. n de semnalat faptul, că proectul 
:eraIizării prevede, că graniţa de nord 

lIli "edera.ţiei ar ji Dunărea, fapt care nu 
!:te fi inţeles decât în sensul, că nor
, î'Î centrul Dobrogei t1'ebue să fie 
:,.ipit de România. 1 fi Legătură l:u 
\,stă dm urmă chestiune, articolul 
'lge atenţia Mupra faptuLui~ cei chiar 
i J940, după ocuparea Basarabiei de 
.'e Uniunea Sovietică, s'a propus but· 
",lOT ocuparea întregei Dobrogii* pro
,1ere care a fost respinsă de, regele 
':"18, realizându-se în schimb inţelege
, bulgaro-română, referitoare l.a re
:;ilirea graniţei din 1911 • .,Dacă pro
~~l comunist"* se spune mai departe 
~ua! în acest articoL, pune din nou. pe t .:~ această problemă, in ciuda faptu-
tii prin schimbuC de populaţie ,cen

,; Şi norduL Dob'rogei constitue () pro
'tlc curat românească, aceasta dove-
4'e cât de puţin se interesează jedera-

B erI i n, 6 (DNB). - In'''aZja demult aşteptată de eomandamentu! supe
rior german, a trupelor anglO>llmeric8na in Eurnpa de Vest a inceput azi dimi. 
neaţ& In orele de dimineaţă. puterniee formaţiuni de aviaţie aliati au bombar
dat sectorul Le Havre, unde in acelaşi timp au apărut şÎ vasele de debareare 
BIe forţelor maritime aliate. Vasele germane tur ~at IUl}te crân('ene cu unităţile 
inamiee ~ in acel~i timp trupele de ap i\rare gennane a coastei aU dat primele 
cioeniri violente eu trupele debarea'te. Alt-e atacuri aeriene inamj('c de amploa
re foarte mare s'au da.t in regiunea OI] ais şi la Dunquerque~ aiet însă. mcercări 
ele debareAr. nU s'au făout. Dat fiind însă posibilitatea de a încerca o debaroo.re 
şi aici tru~le gerrna.ne au luit măsurile necesare. 

Centru1 de gra.vitate al luptelor s'a desfă...~urat la gura'Senei in regiunE'3 Le 
Ravre, unde lupt.ele s'au dat la f) zonă. de '20 km. lăţime şi unde inamiC'ul a lansat 
şi paraşutişti. Şi la Vest de I .. e Havre şi Vest ele Bcu1o...<r1le se dan h1llte crâncene, 
cari stau 'roate in legătura. ("u operaţinnile de inyazie ilie inamicului. 

Manifezlul genera~ulul A~fXa"der $1 al M~ref:!'u~ui 
Bado2Uo către .,al1ulal~a Rom!i 

Berlin 6 (DNB). - lUart»le ear", 
tieI' al geD~ralulUi Alexander şi al Mare- i 

şalului Badoglio a adresat unnătoarea l 
proclamaţie dtre populaţia Romei. I 

Locuitori ai. Romei, a,rm.'ltele aliate se 
apropie de Roma. Sprijiniţi pe aliaţi) I 

impotriva. dtL5IDanilor noştri comuni, 
Germanii şi Fase!ştii. Informaţi-vă de 
b:trajele de mine şi alte măsuri militare 
ale namicului, aşa ea aliaţii să poată 
trece prin oraşul vostru fără pierdere de 
timp, oameni Si material. 

VictDr Emanuel a transmis prerogativele principelui Umber~o, 
Am s t e r d am. 6 (Rador). - U-t LIEI A TRANSMIS PREROGATIVELE 

DIO LONDRA A (',,()MUNICAT, CĂ RE. REGALE ASUPRA PRINCIPELUI 
GELE VIcroR EMANUEL AL ITA· UMBEli.:rO. : " '. 

Preş'edintele polonezilor emigrati a sosit la Washington 
B e r D a. 6 (Rador). - Postul de fa,. avea intrevederi eu pr~tele Roose

dio Londra anunţă,eă preşedintele guver#! velt şi cu alte personalităţi, rerer.itor la 
nului polonez em:grat, NiC'.olfl Nico. chestiunea. poloneazi.. ' 
laevsky, JI sosit la Washington~ unde va ' , 

... ' Teroarea aliaţilor asupra vaselor neutrilor 
Berlin~ 6. (Radar), -" Comandamen

tul militar german a adus la cunoştinţa 
lumii atacurile date de diferite arme a
le aliaţilor contra instituţiilor şi instru
mentelor Crucii Roşii .a Germaniei şi a
liaţilor, 

Acum a fost publicată la Berlin teroa
rea aliaţilor contra v?-selor de comerţ a 

neutrilor dela 1 Ianuarie 1943 până la 
Aprilie a anului curent, adecă in decurs 
de 16 luni. Suedia a pierdut 14 vase 
din cari 6 cu încărcătură plină, cari au 
fost toate atacate de avioane britanice, 
Turcia a pierdut 10 vase in urma acţiu
oei aliaţ ilor din Mediterana. şi a subma.. 
1'inelor sovietice. Vase spaniO'le au fost 

atacate in 7 cazuri din cari 6 s'au scu
fundat., Vasele sub pavilion elveţian au 
fost atacate de 3 ori, iar un vas portu
ghez a f~t scufundat în Medteran.ă 
State~e. mlCl neutre au pierdut 35 vase. 

D. ORLANDO VA Il'.'TRA 
IN NOUL GUVERN BADOGUO 

Nea pol e, 6 (EP). - Demisia cabi
netului UadogHo se aste-aptă. d x 
anunt';, " upu cum 

. ~ un .corespondent nord-american 
Lum, unedlHt trupă renunţarea oficiali 
: tron a ,lui "!<tt)r Eman?~l~ pentru ca 
ă,p.oată m:ra 10 guvern atţl uameni p(J 

li~lCl ~e st.a~H., La dorinţa comitetuluJ 
al~t dl~ Itaha. de Sud, şi d- Emanu~ 
Victor Orlaudo, de 84 ani. unul din ('.ei 
pa·tru m~riu, cari s'au eonsfătllit în Î918 
J,! Versal~I~) \'a ajunl{e la noui f'UDcţji 
ŞI onorurI lD noul guvern EadogHo. 

~LAtVUL CO~NIST AL FEDEUA. 
1IEI BALCANICE PRIVIT DE ZIA~ 

RELE TURCEŞTI 

Js.ia~bul, ,6, (tp.) - Assim Us se ocu~ 
p.~ 1n,,,Va~lt", cu: conierinţ~ grecllor 
~m ,Liban ŞI cU ,tendinţela u'.lei grupari 
",',dieale greceşti de a n:el'ge nu ala~uri 
OE Anglia, ci alături de Rusia. Această 
grupaT: grecească - scrie Assim Us _ 
~ea sa ~~ă Grecia, S:rhia, Bulga. 
r~&. Albania ŞI Macedonia mtr'o federa
ţie r~icala deA stânga. l'o-tuşi ::l'a a,jUmi 
la Be:trnt la O mţelegere între greci, 'un-
de s'a luat hotărârea ea rezolvarea tu. 
turor prO'b1emelor politice să se amâne 
până după războiu, Efectele aceste;' in
ţelegeri. . trebuesc însă aşteptate, Din 
compunerea noului guvern grec se vor 
putea· trage concluzii în legătură cu a. 
ceastă. situaţie. , , 

SOARTA FOSTITLUI l\n:~'1STRU PLE
, d, :NJPOTENŢIAR UNGUR lA. 

S'IOCKHOLM 
BUDAPESTA, 6, (Tp.) ~ 'După ·cum 

se anunţă din Stockholm, fostul ministru 
plenipotenţiar ungur dela Stockholm, 
Ullein Reviczky, pare a fi destul de 
deziluzionat de trădarea sa. După cum 
se ştie, acesta s'a grăbit după 19 Martie 
să treacă in tabăra inamică, de unde 
spera să aibă mari avantajii materiale.. 
El a intrat în ,legătură cu Londra, dat 
Foreign Office i-a refuzat viza de intra .. 
r.e în Anglia. Atunci Ullein s'a adresat 
legaţiei s01{ietice. - Ullein a mai avut 
grije să:.şi 'insuşească şi întregul fond al 
legaţiei ungare dela Stockholm in sumă 
de 370,000 coroane suedeze, 

AVERILE URIAŞE ALE EYREILOR 
DIN UNGARIA 

BrdaPesta, 6. (tp), ...:;.. Din cer('etările 
8.8'I1pra averilor evreilor din Ungaria s'a 
oonstatat •. că 3400 de evrei din Cluj a.u 
declarat o avere de peste 49 de milioane 
de pengO, ţinându.se seama de faptul, 
că averea lor reală trebue să fie mult mai 
mare. La Oedenburg numai câţiva evrei 
au declarat o avere de 12 milioane pen.,j 
go. 

; P"li de o dreaptă distribuire a graniţe~ 
l~ a. ~ ~ deci de inlaturarea unor motive de 
i f~ '~'iliet între statele din sud-est. Ei tind 

le interesează numai de faptu~ de Q 

la o graniţă comună bulgaro-sovie
a la ,;, peste care trupele sovietice - ur
~e '~~d vechea cale de invazie a popoare-

...................... _ ••. _, .•• , ••• ' •...••..... f., •.... ' ....• ' ...... 
"Sl~vak" d9spre\ convenţia economică dintre Deneş şi f~oscova 

ilti ,est/ce - ar trece în Bakani .şi ar BRATISLA VA, 6. (tp). - ~)SW,. 
tlt~. : Rom~ni~ i,n acelaş ti~p d~ posibil~- VAKu se OCupă. eu convenţia eeonomkă, 
'ra . unet eştrt la mare Şi deC1 de POS1-1 încheiată. între Henes "i Moscova. fii ob· in .atea. ' 't ţ tat . d • Y ~ Y Un€l eX1S en e Ca S tn epen- rvă. _. t A f t Ceh si 

, ·,t, care ar avea ca urmare, după pă- se ,('8 In rodueerea In (lS::\ • o o-
'!li Moscovei, încorporarea în sistemul "acia a. rublei ruse În locul coronnei s10-

;;; ,letic. valle) reprezintă domnia sută la sută a. 

rublei ruseşti şi sfârşitul DU numai a 
valutei slova.ce, dar chiar şi a repuWici 
slo\'8e.e, "Noi nu trebue să e.redem visă.
torilGr ei. nouă slova.cilor, DU ni se va 
in1jmpJa nJmiedin cauză. eă sunt.em 
shwica şi ruşU", Aiel este "01'00 de bol-
~ .care nu a.re nimic de afa~ cu 

slavismuL Bolşevicii &11 ucis fă.ră cea. 
mai mică ezitare atât pe ucrainiooil 
sla.vi, cât şi pe polonii slavi. loloeujl'e8 
eoroanei slovae.e prin rublă repl't"ZÎntă 
sfârşitul ţă.ră.nhni1. aşa cum s~a întâm 
pl~t ~ Ucraina. şi în Întreaga Rusie... ...J' 
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'NOUILE 'SEMNALE ALE SIRENELO~ IN CAZ DE ALARMĂ 
PREALARMA, ALARMA, ADĂPOSTIREA 

Ultima ordonanţl pentru a.pă.rarea pa
lid "semnată de d1 'etleral Carol Schmidt, 
dl ,il'. IQl Dobot&Ji, prilmarul Hun,icipiului 
Timişoara fi dl )O('()t. col. A"l!'tl Crişan, co. 
mandantul BUbtonei A. P. ~-Toronta.1, 
a*d il. vedere ot"dinul Dt. 1.001.091 al 
Marelui Stat Major • p~um li ordinul nt, 
1325 al Coma.daJl1entului Ap. Puiv .. a
duce la C"lZlQftinţ.ă. generali. următ.oal'ele: 

. Când avi.&ţi& ina.maeă se găseşte 1& cir
ca' 40 minuţe depă.TtAre ,i sunt informaţii 
d ati Indreaptă. spre Tim..i.ş;oşara., iti V& n-
1l& Jlre&larma. " 

Acest semnal constl diD 2 serii de alte 
a . tonuri fiecare ton avAnd o durati de 15 
.ecunde, iar între serii o pau..& de un mi· 
".it . La. aU1lU1 acestui semnal. ,. 'for 111& ut .. 

"toarele măsuri: 
_ SMUe de apectacole li loea.lume de 

eonsumaţie vor intrerupe aetivltata fi 'fur 
.wa.cua publioul. 

__ Peraoanel.. aflate 1n JbagBlW1. se 'rOl' 

indrepta spre locuinţe sau adăposturi. _ 
_ In fabrlel fi indwrtril. se 'YIOt lrJa ma-

fUri1e de precauţie tedhnid. 
_ Public!!1 I!e Tii Ibdrep'tA 8P1'e locuinţe 

.11 periferii, 1Uld~ 118 va adăpo8ti In ,an'" 
prUe deja M:ÎIttente. BaU (lele te le ~01' 
mai t;ă.pA. IA Diciun caz nu .te pet'Dl.lS1 
Jta,ţiOn.!I.1'M nea.dăpoBtitl prin paftUti I58U 
\ooUri vtran8t tD. grupurl, cari pot ti d· 
IUte de inamic deoarece ~te grup-uri pot 
ti atacau Il'i ~ mitrallerele avioanelO1' duş
fn&D,e. In consecln ţă., publlc'Jl eetfi blVitat 
Iă. recunoa.ec:ă drtmiurile că.tre Idăpoet\Irile 
publiee eari drumuri 1'01' fi trISJ'U~ prin 
llija Primăriei. • 

_ In gC$pOdărli 18 vor umple b".lt08.1e!e 
căldări1e găleţile sau bă.i1e ou apă., se VOI' 

.ti,nge f~wile ee va blohid4t AlPii dela ro.. 
binetul de lA.ngl efJ&S01"nic, etc. 

_ Unităţile de pompie'rl .. ~. 
la loouti.le stabilite. . 

... Deasemenea se pot disperd ti ibsti .. 
t:Hţiile ,1 lrItreprin~e (!8l'i a.u mijl0~ 
M transport fi nU arJ asigul'Ati !1dApmti6 

tM personalul uJ tn afara Jncintei re8~'" 
ti'V •• 

1"1~1~~ 
. le ft. 4& oAnd .,,!Alta hla.mică Ml găseş
te la circa 15 minute d6 TimiJoa.ra. 

Semn&llll de t.l.rmă eet.e eel actual, .... 
diiel. 1J\liDfJt6 ac:Vte emlbe pe 4urate. • 2 
blh'It.lt.G . 

1.& ~uzul aeeetui semnal 86 vot lua. U1'-
al.t.oI.t'et. milurh I 

_ Publ.lcul .. ,. tl'1~ta. ta .. mai 
.znare grabă sp1"I adlp:eturl, 

_ Oir .. Jol~~. tuturor 'Y'8hictllfJlOi' be-: 
ţeui. Pt:ia aceaata .. tnţele., ei. ",hiou.J.6oo 
le .. orice caterori,. .. Indreapta citr' }o. 

lUl'ile puţiA eJqIUM ndIri1 " p-J,ţin ,trou .. 
late TramvaJ.ele" "lOr opri cât; Insi m. 
pe~te l!.efi104 lIdmie .... opreaeci fa 
tentrel~ aglomerat. P ]a bltr4ttăieria -'1''' 
.Uor. Societatea 1. lt. 1". va ttudia la UJ.ă.. 
Dunţime a~tl o&.ati\U1. Ii tI. lua ,JnăBul':ţ 
In OOIlMtCin~ j I .. I I •• 

_ Noaptea .. TIt stft.,e lumiDa ti dela 
tDtretu.pitoa,rel. Jnoă.perilor. .' 

_ :ParţU. pt unde pu.blicrJi se teiuifatl 
cătr. adipo&turî~ \-Or fi de8Ohisd. 

..... Este infAMl :CoiI()8J;r68 «.Idil'tIl 1u. 
mint t1aci nu eete eamui1ată. 

P~rsoHalul diU ~lpele d~ st!ngerea fl1. 
oeputurilor d6 Î1ttMdlt d~l& f:nstituţii, m· 
treprlndert .. cU@ plirlieular., nu fle '-dă
l'I08~tei ~ stA. 4t1 ",git. tu podrJrl fi la 
8c4t1 podUrilC7t. 

~ii de Iftrăzj 4OI1Ouri 1& l21ăsuril. fân+-
1"-.1. de A, p, CJ}>rihd. 0ti0e ciroulâp.. fi hl
dtept!n~ - in prim&l. minute dela dara 
iJarme! - publkuJ apr. adăp .. t'Jti, Legi
time&'.!ă pe contravenienţi, pe cari li anun· 
ti Circumscripţiilor de Poliţie respecti>14!, 
pentru drMare de Acte. 

1. - m«Th'TAREA .IU.A.1UIJia. 

Se va da cind pericolul aerian s'a, de
Illrtf),t. 

Semnalul 8f!te MI intrebubl~t pât.i in 
pr ... rtt, adid 1m sunet 1rAlli eU tii 4\1.rată 
&t 2 n'intte. 

La 1t1.:7.u1 aCE'J3tul s~1nnal !;j vor hUl! Ur
m.lt4i.relt ~! 

-Toate vehiculele !şi continr1ă mersul. 
_ Publicul se poate îna.poia la locuinţe. 
- Personalul din mstitu~iile şi intre-

adăpostlll'1 vor trel:1J.i ei aibă neapărat eel \lUI' lua imediate măsuri pentraca ~ 
puţin 2 eşiri opuse una de cealaltă. Cere· lui sanitar să. fie pus in d.t mai ~ ~ 
rile scrise vor fi &dra;a.te Subz.onei A. P. guranţă. Se admite cltial' d.U;peraana . 

_ Şanţurile adăpost \"01' fi toate acope. cestui material, cu condiţia să poată fi ~ 
rite şi camuflata in cu1oe.rea. mediulrll In· dU;.'! la nevoie, in minimum de timp a 

prinderile ce s'au refugiat către ~riferii, 
reia lucrul in cel m'"~lt 15 minute după in· 
cetarea &larmei~ rE!l8tul de personal reia lu
crul imediat. 

conjurător. Nu vor fi mB.i mari ca 12 me-. 1 • ..- Tu&te mă,tile personaJUlu.i'del'~ 
trl şi nici lDAi a.proape unul de ceJă.lalt ca sUtl".lţij ti intrepninder1 vor fi datt ,. ~ .. I 

- Aetivitatea norma:1ă 
20 metri. ~, Se a~ge atetn~ia. asupra. grije1 dto. 

IŞi continuă _ Too.te adiposturI. vor fi ma~te seblte In pa.etrarea ma,tilor, cari vor li ţ 
cUTSUl. 

- In caz de bombardament, toţi mem
brii din formaţille A. p. se îndreaptă. in 
oea. maittlare grabă. Şi pe direcţiile cele mai 
drepte, cAtre locurile de adunare respec
tive. 

prin cuvintele: "Adăi>ost p-lblic" sa~ ..',~d~- ~v~~ate zilnio de către ŞefU A. P. ~ 
post particular" t cu aritar1'la. c.a.pa(lltaţii fi.,. ...... 

ecăruia, 8. - Membrii tuturor (ormap1llti1of 6t 1 

_ FÎ6'C'I1re e.dălpost particular va. avea A. P. DU pot părăsi oraşul firi în~ 
un taf. care v& fi l'EJ8POnaa.bli de respecta- Suh2ione:i A. p. Echipele de A. P. dela It 
rea tuturor regrJlilor de A. p. şi al clrui 8t~tuţil şi 1ntreprinderi 8'Unt Obligate a ra: 

4. - Se atrage atenţia că vor fi eanti 
eAruI dnpi pfMlann1\ 81 se dea IleIDJULlul 
de incctarl"& a]&rmei. oolaM insmnead 00 
pericolul aeriaa s'a depă.rt&t, !iaU se poate 
intâ.mpla sA se dea semna.Ju! de alarmă. fA
til (l8 mai klainte ~ ilie fi putut da preâJar. 

nrlme 'Va fi 8Cl'Î8 pe tăIbliţa 1'eII'IpOOtivă. mana la posturile re8!>eCtive in .Pel'l!lanto. 
_ Toţi proprietarii sau şefii de adăp08- tă, <iliiar şi In =i1ele de sărbătoare, PeDlI1i 

turi se VOI' prezenta in termen de 10 zile, a putea interveni în timp ati!. Se POt Ol'ga. 

cu ti:bliţele de mai SW!I, la CircUlIllBCripţiile DlZ&.2 rânduri de echipe, pentru I .PUte. 
de Poliţie, rmde se V'a a.plica sigilul pe a- fa.ce rotaţie In 8erviciu. 
ceste w,bliţe ,i unde se vor înscl"ie, într'un 9. - Pentru transportarea răniţUor 

5. - ADAPOSTIREA. 

regifltru., următoal'ele date! Pl'Oprieta.rul a.. t.aţi de bombardamentele aeriene 
dăpostului, looul unde Mte cont'lt:rrJit, lua- le A. P. pot utilka orice autov~icul 
gimea, câţi me.mtmii il ocupă, dacă este 8- inilâ.J.nesc sau au la îndemână 

Faţă de constatări1e făcute În oraşele 
bombarda te, ee dispun unnittoarel?: 

coperi.t sau adipoet.Jt ~ drlcl e!'!te earnuf1at. 10, - Pentru R se rJ.fura ~aluarea 
guibeJot produae de bombardamenttlt 

- Nimeni nu al'~ "oi~ să OO"Jpe &dăpoe· riene, toţj prpoprietariI de case !şi vor fi)< 
'urile pa.ri.i:dUlare, decit 01.1 a.pro'b&rea pro- t~gr~ia. imobilele ~e&pectând restDJţiu. .. ~ Acolo und~ n', edte tere-il ~yan 1(,,&1 

apros.pe ca ~ metTt. !le ~t flllOi'li ,,1 pi". 
niţele, iru!ă numai .!n urma V9rific/irli fi· 
elite la faţa locului de citre Serviciul Teh
nic, care iş1 'Va da avizul In scris. Aee&te 

prietarului reepootiv. nlle llUpuse prin Ol'thnele tn vigoare. tJM 
- EAte opriti fngră.mll.diree. In &dăJpos.- din fotografii va fi predatA ŞetiJor dt 1 

turi, peste capaoits1:ea. normali. străzi, cari le vor depune cu tabel 
6. ...... Toate $nstituţille li intreprinderile naI la CiTe, de Poliţie respective. 

CRUCEA OSTASUL 
/1 

ŞI 
Trăind Intre idtlalismul spiritoalist !lI1 Intre lbateri&Usmul f~&" eonerete. 

unele popoare caută, dureros, o lăm11J'ilt'e în privinţa păcii, la care aspilră, daI' ]a care 
nu pot ajunge. In schimb, popoml român ,ă.seşte in oon.5tiinţa 1i8 atât idealul păcii 
reale fi (J09tbH~ cilt ti îndrwnlrUe itrebutn oioMe pentru bafăpMll& hil.. 

Dou' oonooptli @xprlml fi Ilu.~~ In ~1aş tim, modalităţi]f!I de fa ~liza 
pacea lM'l plmânt f oonceopţJa crucii şi bOn oepţJa Sabiel,. Splritualismul eft!ştin 8uS 
tine mi hmltă OOMeC'\I"enţ& ,t stămintă Idcla, cA nttrn&i tncnştinaJ!'M totalA şi unlver-
tla1' ... pute. aduce pacea kt omooll'$. LI plug - DU simpla. btereştlnue formală, ci 
~ttnart'l'll ea un n(lu fi nepita.t nto,d de vlatl, c&l'8 tnlăturl roate m.nrele e:rlel!'
ne " moth;ele rmAeteş.tt pentru oorltu1. de1J bJnAtl $1 rbbot'li~. :rrl'>~ • trila..sd fie-
0IIlIII ha 8eI18ul Crucii h1l Hrt!'Jt.mI. pentru It obţine ~ ee El a făgMtdt tttt11rot SUfle
~ !fi • JA8at omenlrli lIublimol SAu fle8.. ~uneni j "pacea Mea o dau vouA. pacea 
Mea o las voui". 

A ~ona t'lOIloopţie e CONCEPŢIA SABIEI. • oonrep~ eate DU admIte pufMea stă
pâ.nitoare a BinelUi in sine. ea.re ~e m omenirea t1'ebuj,& 1inută la f:rf.u de f()~ 
~izate, de frica marilor pedepse, de aeeI wribll capit18 dJrnbtutio maximat are 
retează riul in ~irtut.ea ImposibUităţii de a-I extirpa. Pax gl.diJ, PII4le& Mbim, din 
zilele noa.<d:re It provenit ca o unnare dIn dogma juridicA. - jug gladii - dreptul sa
biei, • _biei oaJlf ped~re. faCl!l tlftPIa t. fi ţlne _nUmll h,mU. lidiei AI forţelor 
In.tuneeoase din natura omeneascA. ... . 

ACJe!lte tlooi concepţii lşi au ,r astă.tl reprezenl:anţii In lume, cum ,i-au avut ti 
In fftcut. din timpul 4nd (!rl'~tinl8Didl • de .. it ~ douA fol'n:lă, ba chiq, un 1l0ll COn
tla1ri de 1"lajA. .) '. ....~'" . 

~6 &mintim frtfâl d~ tOltu" ... ~ preafl"U mOMeIfl ", At1tlttclt.Dar •. ~vln~ &le n~ 
tmuitol'ulni Papa Pin .1 XI-leaJ III ref18xiu nna MIe filO'lJO:f1ce ~ ~tiM. dap1\'! paeea 
111~ f)e' eaM o dorea atit de mult ti pe eare nU a .ne Mlcitea iii \'84Il de'VhIDd o 
stare creştini unlveftlQli. t~.~~,,~ ijjo;,l ''''., . , i ''1''. " 

,~Venirea pe pă.mâ.nt a. păcii adtwărate - spune acest angelic părinte - DU re
zultA dia fllmpl. hleebtm a acţ.itattlfot lbiH tare. PACl!}A Nl1 l::STE ATA'! STARE, 
(lAT ESTE VOINTA. Ea se poate naşte n1tmaj din impăciuirea. autentici a minti
JGr, oeea c8 Oltre J. tlrtdul 81.11 tul1lDlltej8lltfe ale orgoliului. Nu trebuIe .!Il 1BC1m
~ ea ., DOUă. 6splo~ ar iJl!flllertma pentru J1}nr()J* $1 pentru Ifl~ Îhtresgi MI Jbai 
DJBl'e mu. - poate deplina iJl'ăm.,lrt .. cl\ri IIl1111\liei ~~tiM. Vede oricln~ clt Ic4!ste eu
:\'Jnte Iansa.u o proorocire inspăim.ântătoa.re. Deplina pră.buşire a civilizaţiei ereştiDe 
~ spre sfâ,rfltul du apocallptl&. !~ 

Nu numai că. nu toţi oP.menii doresc sincer pa.eeo., dar şi cei ce o dOftJ!llle, o cOJroep 
dtttn-ft, In opoziţie eb modalItAtile "dm. Iă untm+', adll'J Me flUI1Mtl11Jt, • ~getnlui 
ttr't$tlll. Aeeea MI1I!I ~ opune :mal dureto& eug>etulal c~ttrt, flRte modaUta.u. forţei 
~ - cum am ~i8 - modaJitateto !l8bÎe1. : 

. 11........ In termen de 20 ~ile toate idJI!. 
Mile instituţiilor de Stat fi p&!"tieullft ~ 
1ntrtJprinderilor, precum şi imobilele ~ .. 
coperif'J.tUe "'opaite kl. culOli vil, MI '101' It. 
vqpei In ~u1orl cAt IMi a.propiate _""''''''' 
looonjurătol'. (Se dl ea model d.e 
clădlr-ea Corpului de Armată). 

12. ---, Contnwenienţii 11 .,ele rml'llIl!llj'. 

mal 8W!I j vor fi _n(lţiona~ eonforrn O. Lr 
NI". 117) publiea.t in Monitorul Oficlll NI', 
78 dIn 30, IU. 1944. 

A DE n O A economici 
;;: 

11 tunle 
- ...... t~rmen pentru btoct11'~a 
lot' df! glucoz(l chimkC1 ptttă 
depozit, 

13 IWll~ 
- Termen pentru eotnttnitaf'e4 

filM tlt (!On~e"1Je, 'lfittl"lru!ltzdă 
făfnMlJe lt1 8UbM&1'etatiatu! de 
Aprovi.!iortiltU, de Căt1'ft fabtfc" 

10 mie 
- La Prlmăria. oraşului Făgăraş 

tru darea. in antrepriză Il luctătikrr 
"'ind alimentarea eli apă, lucrări d6 
duct-e, de &Il1alizare, in valos~a 
35.836,000 lei. 

18 tunie 
. - I...Il Min,isterul de RătJboi teparti 
de ooatume pentru pri.bOni8ri, 

15 Iunie 
....... lA. PriJnătia. oras.ului Tul'dAJ 

tru Y"lUare&. llnei gu,pra.feţe M 
2.504 stj. diA JmobilUI tlUpriM hi (;, 
Turd* •. 

Un scriitor, repl'W.entant foal'te subtil f,i foarte entlb1;iA8t" sabifol, ~ I ffln!ltra .. 
roontul istoriei va fi întotdeauna soldatul".. R. "e,I.' I 

A.,. dat '"" deopa~ crucea şi eDnşt1hfjd creştlnit, de cmlaltl pt\rl.4J' 101daluI şi ,_ L~~a Hr 270 priVitor 11 
S&bia. Opoziţia mtre aceste forţe există ,i nu l'a ,,-eru pacea pe pământ, pinii. când I!areli Contlsiuni petmanente Pl!tltru 
,. ~i8t6 lcea.stl opoziţie. ltMr~ de economi In SitUa,ţiUfli LI··, r.~Mlti.\lI, 

BoIhAtJU ,.'611 ~t d~ llce!!~ C6ftceptti l!lrlr'fIhIJ!'IU!. Orooea a !;(IJnit 1"OftlânfMt'dU" ilaIe (Manitotttl Oficial Ni'. 111 
un M8tromt'lilt de ftoaU:fSre • raiului 8ocial, cum aspiră sl fael ~ )dCtU 8OciAlJ,tH, ...... ugea Ni'. 271 pentl'tt 1>1!:!!;mtllte'l 

cl «* U1t hliJloe de per'fecţlO'h&rtt tn6:rall. ~I~ '" , II ,', 1 • M ' ' • j , ' ; -,-':t' profl'!$iunii d@ tieri!lt şi lnfiihţ&rell 
P0j)6l"l11 romlll IiU , cllutd M InliiptutMCă b Imp!tdţl-e unh~atl .. tll'UcJt, t11M~ l@g'iulttl Zif~riştilo1' din RomA-nla. 

lJotrlvi • t~t şi II j!;hutlt !lJă·,l r011dm.eoon~tiinţa pe Ea. DIN CONŞTUN'ţA IN- n,itoruj OfiaM Nt, 111/944), 
C1U"'TlNATA lZVORAJ~TE PAOtFlSMlJL BOMAN'ESO. ~ lteu~ tomtnil ~att f~rit .... Legea Nt. 212 pentru fîjCât8 
81 IMI dia: !IJOldat fliurlW:t al pleU ab!!dtutEl. ~ .... J_~~~~'" rU1<1r mihimale a..1e ziari~tilot ...... nf· .. ~l(111 

Osta,w român • f.(J8f; fi este apădtof .1 pieiJ~ .1 păcii aweleÎa care e fCllulati pe nt.;ti, (Motlitor'Ul Ofica1 Nr, 
simf,rea. creştini şi naţională a popomlui. Crucea la români este, a fost şi va fi un _ Legfi-a NI'. 2'13 pentru Infl 
bldelldli la militAr"', ellre - ,1 • - hi8tA ~Iu!li. pentru aplral'11L linittei iI!IOeia~ şi Cas~f de P'emii a Ziarlştilot ~t 
!i!lIf1et~"tl • naf,ltmH. INS'1'RUMENT AL ISTORIEI OOMANE ESTE ~~JN'J'A ~a.reQ re~imului penSiilOr ptmttU . 
N A'fIUNII, care tra.nsfOlt1mă intr'o clipită. de o::hi pe toţi r:u Patriei în 'Ostaşi pentru I rişti. (:M:~it(lr111 Ofie.ial Nr. 111/1944) 
Ilplnu'M (lrtullt. .. VtedJnţ4!t, .. Dmptăji ~ ti 'Jă;fU. cnt~ tră~te dlJ1'"'~ tAria tiCfi!8OOr ..... LfI'gM NI'. 2~i privitor la 
vlrln1i ct,şijne"ti. RomAnia., ~t "" Intinde M p9 plmAţ.4, t4!! infă~I!'}3UA (la 1hl fti'a. al rea. jUfledrii infracţiunilor cle 
r.lIclt - (at4t cAt oTtlt'ln~tl'I tttU! ~lbfl) - din C6QJi ţ:- ';1 Crucea şi O1Jta,m di.Ui I b jl1del'ltr~n. l'eeUrlSt1ri1of ...... ~I~r,."r_ 
~a I'f'61.HăjJ mde!rtl'uetibi1! In 8uf1~ttd 1'0 mQJ1tţ;c. St ,. :ubitor al pUii tii apă~W" hotărAri1ot Consiliului Df:'Jt'1pl 

lItI el. ..'~. ZiarLftUor {Monitorul OfiCIal Nr. 
0:1 ~ .l':MJ~V K1t. .. _. 
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II Romi.U din Cheei. 
\ In dj])l1neal a de Sfâ!'~it de Ma.i, pe UI'U' 

De .Şărpueşte pusta Banatului~ pe 
J:4i ogoare eU grâul un(!uinrl, caii in. 

, - J?6StH, anume paroă să. Iese 
I'k ,'~ privirii ~ se d~~ete de priveliştea 
li, :f.'ă. )laeii salblltee1, ca. sute de can

i," ~ aprÎl1se, însângerează. marginea ş. 
la, uriloe. A înflol'it şi rLdil"'hioara, porw 

"lI'oaî.nd iftl'!OO şi metiota, cU parfumul 
,~, :&Illetitor şi PQjarniţa, galbenă ca 
Os. ~~ s,i toată. broderia şanţurilGr 
Ito. 5te impod<Jbiti eu flori, strălucind ca 1, 

~e- :JIbi. 
pec, cwn ne-am depă.rtat de Jimbolia, pe 

l'era zării, se riesluşe56 sate, ca nn 
• dt' Bii;erici înalţă turnuri peste şesul po
Ina iit oi o mare lin~tită.. Răcoarea Iii 
,It. ~i aduc~ mir~ şi 'mpânze~~e 
li, 'Ste. Afara de caruţa care ne poarta, 

'o vietate între pusta cerului şi pa. 
Doar un coc )"!târe, imil-)ră,ca1.. ca 

sărbătoare, stă drept în ca.piUu~ unui 
ascultând parcă., 

Călă.torim la un kilometru de~l·tare 
caii, graniţa sârbeas~. Să. vede, bine _ ~ 

'aaria eU oasele n oIAne roşli stra)U
c uliţe la rgi. Când a.jungem la ptehe
: de {""riinit eri, frunws ca. un cEI.St.cj, 

Pl'" 'u observa.tor de lemn alături, na1t eât 
.,. ~ şi. ou'n os~ priveghind 

'fI)< j ne gă.sim "hiar pe graniţă.. La. eâ.ţi-
~u. paşi, dinoolo, 1) CO('j(JOOă 1Irâtă; pi. 
Uni 'tul sârb, sărăeâ.oios şi părăsit paruă.. 

dt])e>a.eUm, până la popasul că.Iătoriei 
, re, mergem. tot pe gtaniţă., desfă.~ 

- e ochii in ogti'nzile vizdtW:ului, 
:dJ1!.' ânzi de aspecte noni ,i imbucuraţi 
,Ilc ţrimivara gătită tn odăjdij)e ei stră· 
~.. JoaJlle. ... '~ ... 
r!il' Cind am intrat tn Ohef'ia. sirbătoa:.. 
I~IIII l)unmedi irobrăcll satul. După obi~ 
[leift< bănăţean ~i băeţi şi fete n~ spun 

, '1lltmâna". E O ~eza:t:e ft'llm~t tot 
,IUti, uliţe. drepte şt copaci pe ..wătul"Î. 
1, Lt Checia. majoritatea sunt româlXi. Cec 

KI', . te neamuri: croaţii - mai mllTţî, -
j , ". nOOlţi,i şi ungurii - maÎ puţini 

_ . ../' vieţuese'într'o deplină paee. Toti VOZ" 
~. ,româneşte şi r(J8Xte bine, I.4îneeput 
. , urirîle acestea ni le·a dat Doanma 
, na Oheeiana.. după pseudonimul ei 

C
" titorioesc.D-na Oheciana. eBt'e n~a in" 
~ Inpinat esind dintr~ kandafiri şi 

=~turi CU 'globuri inflorIre în vârfurÎ 
beţe. Pe urmă d, CordA~1 PârvUregcu, 

tn', 't de ,briza moşiei, potolif Ş cu râs 
- »Fi! În\(johi. ne~a poftÎ,t inrhiliile 

i. intre mobile g"l"eie sI veci1i dela 
ulIi" 'bunici. Dar nu pentr~ belşugul ro· 
:4 il·esc al ospăţului am v~nit; de.aoeia, 

mevoie desprin.şi din atmosfera prie" 
:~, am pornit să,: eo1i:ndam satul. eu 

(lru", prin mijJ..ocu} lui mai demult, cU 

)Gj~~ e ~1. împresoară., cu uliţele după 
tt!ll. 'OnahtăJţl, d~ eare una intreagl 

::pd,ată numai de familia eroa tă Mieo 

-il : ~:'fl' ';.,~ . " 
....:..1; l'<: mult nesoa"Î!rinUtţ a~i bănăţeni 

-i Ul"Dlârind reprezentatia ce-o 
peJl/, 'aU artiştii Teatrului Na~nal din 
ptî ,afla.ţi în refugiu. Sorbeau frumosul 
~ft moldovenesc şi nu-şi puteau potoli 

'asmul. - . . 
re urmă, aŞa, ca la r01l1âni. a urmat 
,gustare" în localul cooperativei, cu 
te belşug Şi vin de Mediaş. ' 

lIliaoe ne-a mişcat însă, a foet c.ultul 
:iţiej wşl zbuei:umu1 de ma!1lfestare 

~:~llala. 
~lr ~ci, Qmuleanu1 acelaseurl, gras şi 
;" "n, d. primar Sava MLOO, Il ţinut să 

nfăţişeze şi-o bandă de 12 muz,canţi 
I 'runte cu bătrânul Lili. Cum Il intrat 
~. iată, cel dintâi cântec, ea O chema"e 
~i ~n crez, a fost "Del$tea,putte 11 ,mâ
'~AI ,', Toţi s'~u seulat Ji elI pri'(!ri inlă' 
[lti,,,.:nate. au lnceput sa ros\;.:;"'';l'a verSt:.-
) , 'lui Mureşanu. . 
~ fza {'a 'ntr'o bi~ri('ă în care se rosti&. 
()J!'mul. Neamul acesta bun Şi viteaz, 

(}I . ~~ul, ~cesta <:~re a fost şi va rămâne 
~nlele stra~a la hotarele pentru 

~!I." ~. De I-.ăzbo im: 
'tsl(l< ~. Iov 

~1!~i~~O~H6H~-E S-TAnmul 
'lel",r' _____ .' _______ _ 
sA , 
trt 
If 

a.d uee bogă!it> in ea....a. 
'ftmişoara, Bul. R~g.' Jo'erdillluul 6, 

l.'t>ldOll: 34.H}6 2115 111 '~~--.-----_w~~,,~,~,--~ 
, ,1. 

aAelA . l'a", I 
$ 

Sectiei Economice 
Timişoara 

Activitatea gospodărească . a 
dela Episcopia ort. rom. 

a.pertwl pI'. U.,Ja S.rl., ...... t •• a:parltie. p. _al .... 3-014. Catedrala Ep'lse.(IIt"1. 
. Re.bit ltăaăte.1 

In cel de al l'at1'u!ea An de aetivilate 'Unele eapit~ bugetqr~ dela cheltueli 1 
gospodărească. $ecţitJ eCQnomică a Epis- au fost din nou majorate in şedinţa sec
cupiei ort. 'I'om, a T1:mlşorii. ctJ. ocazia ţiei economice din 5 Mai 1944 şi a Secţii
Adunarii Eparhiale. prin c.cmsilier,ut re- lor Unite din 9 Mai 1944 suma finală ră-
ferent pr. Ut'iu Surlaşiu, II prezentat mcind în.să tot cea iniţiaLă. . 

către guvern, prin 1000 liste de subscrip
ţie, In 1 Martie 1944 s'a mai aprobat O 
nouă cQlectă publică în yaloar.e de 10 
milioane. 

La strângerea fondurilor au contrlbuit· 
de o măsură preoţii cât şi mirenii. Mî~ 
renii în special, care pe lEngă că au sub« . 
scris sume mari, personal' s'au ~făcu1 
apostolii acestei iniţiative. 

l'(t~ortuL generaL at secţiei. După cum Donaţiile incassate Eentru fondul de 
spunea titularul acestei $ecţii ... ~ .• sem- terminare a Catedralei au întrecut până 
nul războiltLui, care în cele mai multe la data de 31 Martie 1944 pl'evederHe fi 
ramuri de activitate. ţi-a imprimat pece- astfel bugetul extraordinar pentru fon
tea, obligându-tl.e să ne adaptăm la ce- dul de tecrminare a Catedralei, s'a majo. 
Tintele vremii, totuşi, se poate vorbi şi Tat la venite la suma de Lei 9,628.876, 
de o in tet! să activi ta.te gO$po.dăric€euică ~'ewU.a nd la 31 M a'l'tie 1944 un sold de 
şi de reaHzări în anumite f'amu'l'i d.e ac- 8,020.700 lei. .. '1IÎI 

tivitate • • • Pentruca. Ven. Adunare I CATEDRALA. EPISCOPALA,! 
Eparhială, dne nu se simte ,stăpân ne- 'Parohia ort. rom. din Timişoara-Ce-
discutat al unui loc,. acel4 nu zideşte şi tate, prin declaraţia dată la 29 August 
nu consolidează tot ce a.re acolo de rw- 1943 a recunoscut că, dreptul asupra. bi .. 
tură gospodăTeasci1, aşa cum face 1!OP.0- seTicii catedrale şi a terenului· pe care 
,"ul nostru. român d1n Banat"... - - este clădită, luând fiinţă Episcopia ort. 

DWt cele 26 de capitole ale rapO'rtUQ rom. a Timişorii, trebue transcrisă pe 
ne vom. ocu~ de c;ateva, cele moi imp~. numele ei în cartea funduară. Cu aceas. 
tgnte: - ta, gindul marilor bănăţenit devine o 
" BUGETUL JPARHlil EE. ANUL; realitate. La 31 Docemvrie 1943 s'a in-
1943-44, deplinit şi ultima formă predarea arhi-

, In sesiunea din Maiu 1943, s'a aprobat vei, cu gestiunea, valorile, planurileşi 
de către Adunarea Eparhială bUgetul dosal'ele privitoare la construirea bise ... 
ordinar al Epa.rhiei CU.fUm(Z de 7,509.189 ricii catedrale. Până la această dată s'au 
lei ~Il venituri şi cheltueh' executat lucrări de ciUre parohia din 

Au urmat unele rectijică" Î1l fedin'ţ4 Cetate, în valoare de 47.487,091 lei. ' 
economică Il Ctmsiliultti Eparhial .$zl. Secţia economică a Consiliului Epar-
28 Ianuarie 1944 fi 4 Secţiunilor Unite a hial inainte de-a continua lucrările la 
Consiliului Eparhial din 5 Februearie Catedrală, în şedinţa din 28 Ianuarie 
1944 SKma JinQ.lă rămdn6nd tot df' Lei 1944, a hotărât ca se intre in Comitetul 
7,509,119. . de Construcţie al Catedralei, toţi aceia 

In şedinţa ain 28 Ianuarie 1944 jiS care şi-au dat ostenea-la până atunci pre~ 
Februarie 1944, Consiliul Eparhial a cum şi toţi reprezentanţii vieţii publice 
creiat un nou articol bugetar extraordi- din Timişoara. Q:lmitetul este compus 
nor, cu .ftt'lYl4 de Lei 6,390.782 la venituri din 24 membrii. . 
şi ch~lttteli eu dtmumi~~a de "Fo",d.ul de Pentrţl asigurarea terminării urgente 
termmare Il Catedralet • a Catedralei, fondurile necesare au fost 
, Dm C!lHZa $,cumpetei mer-eu erescânae adunate printr'o colectă aprobată de 

Jf "s. ,,1 • o. n , ......................... ~-....-.I.,~ .. .. 
O impresionantă scrisoare a 

frontul 
ostaşilor 
Moldovei români care luptă pe 

~taşi1 români neîntrecuţi în ,viteJ.ia 
l~r In lupta contra bolşevismului, gă_ 
smdu-se pe frontul Moldovei pentru 
apăx:,area pământului t>trăbun, îşi in~ 
drea!'tă s:ân.d:,tl către cei ~ragi,' rămaşi 
acasa. trimIţandu-Ie cuvantul lor, prin 
care îi asigură că îşi vor face datoria, 
luptând pentru liniştea lOi' sufletească.' 

Un grup de ofiţeri şi soldaţi care fac 
parte din Divizia bă1\ăţeană, ce luptă cu 
credinţa in isbânda Neamului românesc, 
au trimis d~lui C. Miu-Lerca, directorul 
.z.iarului nostru, următoarea i<::risoare; 

IUBITE ŞI STlMATE. DOMNULE 
DIRE.C_lOR, 'lii~~:,.·. ~, 

De ~ndeva, depe frPutuf M oldo:i1e'i. 
trimitem odată cu salutul nostru Ba'lt4': 
tului Clmintirilo~ 'lt043tre diagi, tot dorul 
nQstru de a ne intoa1'ce cot mai curând 
bi,1:uitori. Cu sentimentu.l acesta, în care 
8~ împle~8.c Molaltii ctedinfeie noastre 
sfinte în legitimitatea tuptei. pe ea,.e o 
pU7;tam aici cu duşmanul Neamului eu 
speranţele nestrămutate în isbânda cau
Zef, pentru care luptăm, hotă"ârea .oas~ 
tră ,m e$te mai prejos de lIceea ca'l'e de
teT'tl'tina pe înaintaşii noştri. să tragă 
spada pentru luptă chiar dacă duşmanu~ 
era Cu mult mai numeros fi mai in
j'l'îcoşetor. Am, t1'ec'U,t prin Locurile pc 
unde aU trecut şi bolşevicii într'o vre
meLnică ocupaţie ~ too.te locu,-ile, pre
tutindeni, ne-au tălmăcit aceeaşi ură, 
oceeaş barbarie, aceeaş sete nepotolită de 
distrugere, un SUflet lipsit de orice armă
tură etică - dMă se 'lft.4i poate spune că 
bolşevicii au. sttftet - o bestialitate de 
jw.re, terorizând pe unde ou fost locui
torii cu. sHnicii de neconceput. Când ar
flUlta noastră a apărut, chipurile Moldo~ 
venilor s'au lum,inat. Vedeau în noi pe 
liberatorii lor aşteptaţi şi pentru cal'e se 
rugaseră în atâtea ceasUTi de cumpănă, 
Acum s'au liniştit' şi la nunwi câţiva. ki+ 
IQmetri de linia de bătae, au început 
lucrul câ.mpuhd piirăsit de nevoe, mtm· 
('mei cu î'llcredere in bmţul ostaŞ1ll1J.l TO

mlÎn. pe car~ odate'i ce-t si.mt ocroti tOT 

lâl'tgă ume'ir; pot .'14 pnveascci d"ept 
inainte, C'U încredere 7n t~iitC)r. 
Freamată Ittltetul- fie ~ejli6 MM. 

P.t:i~fU k Q(t~ ~ S!.~ iti 

Clâncen4Tea evenimentelor nu i-a schim
.bat de loc. Neamul românesc este mult 
prea statornic împ~ântat în matca de 
aur a virtu.ţilor nepieritoare moştenite 
printr'un. testament sjânt din st'l'ăbuni 

d
y 

, 

pese a 1) structură prea temeinic înche
{Jată şi este legat prea indestructibil de 
permanenţele lui eterne, naţionalismul 
er.oic, creştinătatea şi legea dreptăţii. 
pentru ca să poată fi smuls din el Î'Tl.suşi 
de CtM mai năprasnică vijelie istorică. 

Suntem aici înfrăţiţî intr'o singură . 
,,mdejde. strâ'nfi din toate colţurile p'ă
:m'ân'tHYui românesc, bănăţeni, ardeleni, 
munteni. olteni şi mOLdoveni, în 'loţi 
îmă bate acelaşi S11flet - sufletul Pa
htei indureTate. 
, Divizia bănăţeană aduce şi aici elanul 
mwr ostaşi, pe care se întemeiază I;':re
dinţa în isbândă şi O caldă c4Imaraderie 
elin partea ofiţerilor. 

Cu. aceste gânduri, iubite domnule di
leCtor, un gru.p de ofiţeri au hotă1'ât se'i 
vă scrie din când în când, cuvântul lOT 
peontT1L cei lăsaţi acasă, familie şi prie
teni, ca să se ştie că datoria pe care ne~o 
facem aici, este şi pentru. liniştea lot: 
sujletească. -
Vă ruge'im tot odată ca să n,e trimeteţi 

ziarul ..,Dacia", aici pe front, pentru ca 
din paginile lui să putem respira cât de 
cât din mireasma dulce a Banatului. 
Căpitan Btnan, cpt. Simu, cpt. Krisch, 

cpt. Flor~scu, cpt. U1ă, cpt. Brăgău Al.. 
cpt. Lazăr Ion, cpt. Creţu Bebel. cpt. 
Mimiş, It. Balea, it, Sarmeş, lt. Iordacher 
lt. Sentomoşan, It. Harbuz, It. Mafias, It, 
Gomoiu, lt. Pavlovici, It, Popov'ici, It. 
Bejan, It. Cmeciu, It. Marincaş; It. Clep, 
sIt. Dimitriu T, sIt, dr. Ulita, slt. Delibaş, 
sJ1. Stoica, sIt. Roşea, sIt. Rogojan, sit. 
Bădiţa, sIt. Dascălu, It. Moldoveanu, It. 
Moţoc, sIt. Manea, sIt, Viorel, slt. 
Magnea Potopin, Plot, Adjut. Trăncu
le~cu, Cap, T, R. Dumitriu C., Cap. Mar
cu ţon., Frtş, Petre Streehinescu, Sold. 
~ftera EmHian şi Frtş, T. R. RQlocan 
Ion. 
A~ . I!!.~tl ,U. 
~. ~~~.;ţ. .<;';0. ... , -It. iO, ,.-~ ....... ", Ii'i~:"""""""~ 

. Amintim pe d-nii dr. AlelC:. Marta, cir.. 
C. Băran şi dr. km Doboşa~, precum şi 
instituţiile cari au dat sprijinul colectei 
iniţiale: Inspectoratul Regional şcolar~ 
Inspectoratul General Administrativ, 
Administraţia' Financiară. Prefectura. 
ziarul "Daci<\". "Curentul'; şi ,~Univet'-
şul~tlll "'1 .l.).~ •. :.., ~ ~ 

"Până. Ia ar Martie 1944 au fost vă..rsatJ. 
in acest fond sumele de 9,628.8'16 lei 1. 
Casseria Consiliului Eparhial şi 809.109 
lei la Banca Timişoarei. 
, Devizul estimativ-informativ al Cat. 
dralei, niocmit in primăvara anului ctto 
rent, se ridică la 40 milioane pentru ter
minarea lucrărilor absolut necesare sfin. 
ţirei. . . 

SFANTA MANĂSTIRE ,,sĂRACA" 
"Această comoară necesară de bogăţii 

spirituale., an de an este împodobită: şi 
ett haina exterioară, datorită· hă1:niciei 
credincio~lor, ajutorului onor. Gtivena 
şi purtării d.e g:rije fi COMliulYl E~ 
hiat". L 

In decu.'rsul BItului 1943 s'ov,făettt N 
mdnăstire unn.ătoarele lucrări: 

O fântână arte8iţJ,nă m valoare m. 
57.13.6 ~~ a'a terminat pewajul it ,juml 
bisericii; s'au. plantat in parc lJ5 duzi. 

Pe anul in cu?:s, s'au ţtngajat lucră'" 
de dulgherie în valoo.re de 19.1.580 la. ' 
lucrări de zidărie $Unt i~ a.ra iA IV~ 
de 515. .459 le~, .' , 

M eursut anuluI fiaond'ca;J9\f.3'~ 
," primit pentru mânăsti1:C î-. tota.Z .... 
W14 de Lei 1.416.176t Ci .. e4lt'e .'q efad .. 
tuit 926.770 lei. 4 

ROMANII BANĂTENI 
,Văzâni1 cum la nevoie rândurile s'a" 

strâns pe lângă si. scaun episcopal şi fiii 
acestei provinci au desfăcut larg băirel. 
pungei lor, cum o seamă C:fintre ei n'au 
peecupeţit 06h>neală şi nici timp pentr:'l 
a' se deplasa p~ sate. chîar~ pentru re.~ 

, şita colectei pentru .1ierminarea Catedra
, lei - cum de exemplu este cazul d-lui 
'~dOl" Btlcurescu, fostul mrector al 
:Gimnaziu.lui din Sânnicolaul~Mare -
<,onstatăm căci eu toate yremurile grelei 

in cari trăilIlt Dumnezea .şi Ortodoxia 
noastră n'au fost uitate. Mai ~tănl 
şi faptul că sg1!:rcenia ne.1mur'ilor ce tra
ese în mijlocul nostr:u 3'ci in: Banat şi pt., 
cari "viţelul 'de autW ~.mai ereSUI de..; 
câ<t orice, n'â alterat Suflef\tl românesef 

ci acesta a rămas ~a: euM este el peste. 
tot. Dărnicia ~ care o constatăm' ~ 
această ocazie ne dă convingere« el' 
această frântură de români cari b'ăese 
pe aceste pământuri daU bueuroşi atun ... 
el eând este nevoie de mari Infăptuiri, 
precum ştiu ~ă respingă briee cerere, 
când aceasta miroase a şantaj. 
~ •. ~. DORElJ DR1\GUEseU 

fI ...... hi!fJÎ!lli::#i .. _~_.~.., ........ ' 

Pentru membrii corpUlui didactic 
primar refugiat din Bucovina 
Directoratr.ll invăţă.mântului Cerniuţj 

aduee la c.unoştinţa tu'turor membrilor oor-, 
pUlui. didactic pl'imax l'efngiat din BuCO!V'ina 
ci 8U1lt datori să se anunţe inspectoratelor 
şCOlare din care făcear.t pa,rle inainte de 
evacuare, uătâ.ndu-se adresa Şi şcoala .unde 
fac munca de războ.iu. Altfel !'J'w.t , e:otpusi !ă 
bU primească. sa1ariile in vîitor ,i niei 
diferitele ordioo care priVesc 'situaţiJ:l per_ 
sonală in C'],rsa! sau pentru vii~o:ru.l a.n şco
lar. Inspectoratele şcolare din Buoonvina 
îşi au sediile in. următoarele localităţi: In
spectorateîe şcolare din jud. Q;măuţi la. 
stre:haia. jud. Mehedinţi; insp, şcolar din 
jud. Câm.pulung la Băileştî, j'~c, ·Dolj: in
sp, ş.colar din Hotin la Oraviţa, j"ld. Car&4; 
insp. ~ar din jud. Rădiiuţi la Lugoj. jud. 
SelverIn: msp, şcolar ([In jud. Storojineţ la. 
LUgOj. jud. Severin.; insp. şeolar din jUQ~ • 
.~~1 :Tld. Arad, , 

'"-""' • .;ş-.. __ .-----------~~---..:::--.-~-- - _ ... -.""!...-.-....... ~_. "-~. 
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Un gest lăudabil a proprietarilor de cinematografe din Arad 
Ca urmare a Invitaţiunii ~ consfăt"JÎrii cu pri..!Josul p'.mgii sale, 1& w;;ura:rea a.tito!' 

Avute la Centrul de Propagandă Arad, toţi necazuri ale acelora, C8J'i azi, nu au d€lCât 
~roprieta.rii de cin.ematografe din localitate, iubirea noastră şi speranţa in ziua de 
~'o patriotică, tnţetegere, s'au oferit să mâine. 
tcOt'de blcasă.ril& reprezentaţiei de Miercuri Aşteptăm ca Arad-lI să fie şi acum, ca 
r Iunie orele 3--5 d, a, în folosul evacua- totdeauna, in frunte inţelegerii nevoilor tu-
ţiloI'. • ' tu,rQ1', 

. Este O faptă care vorbeşte singură şi I In ţara in care tOlată suflarea. a găsit tot
Jperă.m ci publicul, de orÎlce credinţă, de deauna pâinea cea de toate zilele şi s'a 
erice na.ţionalit&te, de oriC'El vârstă, va rful- bucurat de omenia româ.ne1l.SCă, nu poate 
!lIunde, eu prezenţa sa, la datoria. ce-o are să. existe un sing'1l' cetăţean care să. nu 
fieca.re, de a tontri:bui cu vorba. cu fapta, răspundă la datoriile cetăţeneşti. 
~ .•.. ' ................. ~ ............................ . 

Un mijlocitor in fata i~stantelor judecătore§ti 
Proprietarul fabricei de ciorapi delicventul a fost citat pe ziua de Marţi. 

•. Novo", d. Silviu Bocu, înainte cu câteva Alexandru Roth s'a prezentat şi la as-.' 
zile a depus Q reclamaţie la Parchetul cultarea lui a recunoscut fapta, insii 
Arad împotriva :voiajorului Alexa~dru neagă, că şi-ar fi însuşit banii, afirmând, 
Roth din Timişoara, care ar fi primit că a plătit suma la Bucureşti şi dacă 
dela el 5,100.000 lei pentru a cumpără n'au livrat până astăzi, aceasta se dato
material brut pentru fabricarea ciorapu- rează evenimentelor de acuma. Judecă
lui din Bucureşti- Banii au fost daţi in torul de instrucţie. după ascultare a 
luna Februarie a. c. şi cu toate că a fost emis contra lui mandat de arestare. Vă
somat de mai multe ori, nici până în zându-se arestat, imediat s'a înţeles cu 
prezent n'a livrat marfa şi nici n'a resti=:-I reclamantul. că-i va restitui sum,a de 
tuit banii. Din acest motiva făcut de- 5,100.000 lei. Pe aceasta bază cabinetul 
nunţ proprietarul fabriceL Cauza a de instrucjie l'a pus în libertate. _', 
ajuns la cabinetul de instrucţie, unde -~~ 
~_ .. ~ ."_.,,._ .. _ .. _._.--=-~. M •• -.-••• -. • • • ' •••.• ~. i.-' 

_ ADMINISTRATIVE. Redacţia 'i Ad-APEL m.in1straţia. pentru ol'a.,ul şi jud. Arad, este 
pentru acţiunea de colturi. încredinţată exclusiv duei Viorica Bogdan, 

§.i propagandă românească care e singurâ. in drept de a face abona-
, menta, acl1iziţii de re<:lame şi publicitate, 

Centrul de propa.ga.n-dă Arad, l'Q8.gi pe preeum şi de a răspândi zlarul, Nici o altă 
toţi cărturarii, - 80riit0ri. profesori, avo-. persoană Il!'.l poate reprezen'ta. in această. ca-
_Ti m~;"'; " MieLti

l 
poeH, zU.,";<lti, _,..,. ........ -, -'""lI' .,.. ~..". lita.te ziarul nostru. Redacţia din Arad este 

ofiţelt inTBlizll, etc. localnid refugiaţi sau repre7.en1:ată prin dl Al. Popescu Negură. 
ev84laţi. ca. fi tOIBtte asociaţiile culturale~ ............. 10 ................ ....." 

~ar::; =~~~:n:=~e.!~ Ştiri pDliţie:1eşti din Arad 
dUBtri&le. comeI'JCial.e. p~wn şi pe toate 

'doa.mneJe ~ toţi domnii. care l!IOOOtesc că. _ ABtJ'Z DE INCREDERE. Femci& Ma-
pot da o mină. de ajutor in Opera. de propa- ria. Ardelean din Str. Magurele 5, a. fast re .. 
gudă. In judeţul "ci regiunea n01tSl:ră, să. bi- cla.rnată Chesturei Poliţiei de către Constan 
~ să se anunţe până la 4 Iunie a. c. tin Mare, din Calea Aurel Vlaicu Nr.. 274, 
la sediul Cen tralul .<localul Primi1I'.iei, ('8- pentru abu? de incredere, Cao1u1 oM cerce· 
mera 98) :ne direct, între orele 9.30-10.30 tează.. 
idimjnAAţa, fie in scris, în vederea stabilirii - PREDAŢI PENITENClARULID. Ţi. 
amei actiuni de muncă culturală şi de pro- ganca Ana. Nedelcu de 24 de ani din Arad 
paga:Ddă. romi.nească. (In orele după masă şi Vintilla Scheuemann de 58 de 8l1i din str. 

i la. str. ~ Aft'I'eSC"~ Nr.. 1.. telefon M. Scaevola 22-24:, au fost arestaţi şI pre
.'1'1-67.... I daţi penitenda.r"11ui Arad pentru: primul 

. O deceebftă aten.t-ie 8e adresează. '\"eC]ulor -petru delictul de furt avâ.nd o condamnare 
itmtiWţii eu1trll'8Je, ea şi tineretului sen- de una lună inchisoa.~ corecţiona.lă, iar se· 
8fbi.lla Jn"OOkm1ele de muncă române:a.scli cundul avlnd o condarnn'EU'e definitivă de un 

i O!\ioaată. an lagăr pentru S'aIbotaj, ; 

un 

Cinema ROYAL Arad str. Alexandri t. 
relef_: 19-33 Repr.: la orele 3, O, '1 ,i ~ fix 

Azi. 

~SPIOANA DINSAN-GDTHARD 
Un !ila •• IlZ8.ţional cu o tem! I!lguduit08.Te, 
eare se del!fAş.arA i.tr'o atmosferă inedită, cu= 

Leonardo Cortese, Mariella Lotti, Osvsldo Valenti , e-
'M' 

Cinema CAPITOL Arad, Str. Brătianu No. 18 
Cinemacografnl 'filmelor grandi'088e Telefon: 23-22 

Azi Duminecă şi mâine Luni a 2-a zi de RUSAlli 
la orele 11,3 O MATINEU şi 3, 5, 1, 9 seara 

Capodopera cinematografiei franceze 
Charle~ Boy~r ~ A~nabella: Inkijinoff' 

In filmul palpltaţllor ŞI' scenelor' sguduitoare . 

BĂTĂLIA 
(LA BATAllLE) 

Jurnal cu ultimele evenimente de pe front 
Rezervati biletele ~in timp pentru sărbători. . 

• e. • 9' Mi-"" W& • 

& 
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Periculos hot arestat şi 
inaintat Curţii Martiale 

Comuna Mâsca. din jud. Arn.d, a fost 
teatrul unor numeroase lovibri date de 
hop, a că~r identitate nu a putut fi cunos· 
cută. Janda.rm.eri&, făclnd serioa3e investi· 
gaţii, a reuşit, după. cercetări multiplet & 
dea de f.irul in tregei afa~eri, care speriase 
pe paşn.kii cetăţeni ai acestei comune, Cum 

dintru meeput bă.nuirile au căzut 88UJPl"a. 

plrlgaruiui Petru Fild:an, a fost reţinut pen-I 
tru cercetări. Asupra sa s'a găsit suma de 

51.180 lei. pe eare nu i-a Vltut justifica, In 

cursul cercetărilor Fil<lan nu a puht d0-
vedi ce a făcut In ultimele 24 de ore, Pentru 
continua-rea. cer.ootărilor '8. fost predat Pal'
ohetului Arad, care decHnâ.nd competinţa 

Curţii ~a.rţia.le din Timi.şoarat l-a inaintat 
S'lb eecortă. lD. Timişoara. "" r.: It·:~" i 

-=* ..- ... 

Cine!!3 FORUM Arad 
TelefQO : ZO-10 "1 

Bepr. la orele 3t 5, '1 ,i 9 ~ 

Azi! 
O premieră extraordinară! 

Un episoo plin de ODlenesc aventuri. 
~i ueprevăzut din viata 1';"111 tenor 

celebru 

&fILIARDARUL 
CiNTARET 

ÎJ1 regia lui GUmO BRIaNONE 
eu GIUSEPPE LUGO - celebru te. 
nor dela Scala din MUano şi 
MARA LANDI,. MAmO SILETTI 

mICa Pi~~U&llmf I 

5 lei eu,rântuI apare în fiecare zi. " 
se primesc Ia Administraţia ziarului ÎI 

Str. Ecaterina Teodoroiu Nr. 4, tel. 

])a vânzare in cartierul vilelor vilă eu 
3 a.~r;; 8,500.0?? casă .in centru 
~taJ 6:500.0?O, VIla cU 6 camere şi eu 
mtravilanun 6.500.000, casă in <le!ltru 
apart. 4.500.000 lei, casă în centru 
ticular 5 cam. 4.000.000 lei; casă hI 
tru 3x3 cameră. 4.000.000, casă !n 
2 apar:. 3,500.000, casă cu 5 Bpel't, 
prăvălie 1.500,000, casă CU 3 
1.400.000, in Pârnea..-a ca!! cu lot 
800.000. fn Bujac casă C'l 2 cam 
nă CU 80 pomi fructiferi 550.00~; 
jug. -pământ 2.500.000, 6 jug. • 
1.800.000, pămâno; de inchiriat 
Oferim casă de vâ.nza;:-e dela 200 
până la 20.000.000. Ag:-ntura 
Str. Dr. I. Petran. No. 3. Telefon: 

ARTHU& UATSCIII<.:ii, agenţie MijlclclnlJ 

dmobiIdor, Arad, Bulv. Carol 17, 

16-9;). Inrog. Ia Camera de Comer~ sub 
Fi, 20':; la SO 1. 19&7, Sumele ÎIl mii de 

CASE MOŞII, vn, MORI. LOTURI 
V ANZARE: 25.000: casă la colt eu 
vălie 3 obiecte 'in cartea fund 
25.000: casă la colţ cu prăvălie' 3 
in ca.rtea fund. raport, - 2().(IOO: 
modernă, bun raport, - 16,000: 
Lugoj 24.0 jugh,. vie, castel instalaţie 
10.000: vilă sp~ Mureş,' , 
luxoasc. - 10.000: 7 apartamente 
care parch;:Jtate, baie, grădină ~, 
port bun.. - 8000: centru vtlă rn eo~ 
viran, moară ţărănee.sc:ă. cu veJţuri,' 
b-mă. - 700: moară ţărănească CU 

ţuri, reg, bună, - 7000: t'.bsohrt 
casă renovată, 4, 3, 2 cam. şi baie , 
m;(>i, 500 st. p. grădină, venit b~. 
6000: circ. teren dU1'>lu, 6 apart. mari. 
5500: 1 cam., baie" 1 jugh. vie la 
goria, halta a.cceleratului. / 

Ince;e loteria Rocă - Plan nau! Lunar o singura 
tragere independentă. - Preferati Colectura milionarilor 

GHEORGHE STĂNOIU 
SQCIJ1'8IIJa And în Edificiul TeafJ1'ului. Provincia p1'in I mandat . 

Preţallozului : ~ Lei 500.- 1/1 Lei 2000. l' ,i 

t» la , ee: : ;;7' ii 
'./ ,J ":t •••. ,. 

J 

Azi! 
O realizare fascinantA CI bogăţie $1 elegantl 

CONACUL FERICIRII 
neuA. ore d .... eaeUe 

ca Harry Liedtke, Kaethe H,aack şi Hannerore Schroth 
Repr. s, 5, ., şi 9., ,. ',.... l' l JURNAL NOU 

Cinema URANIA CineJa d~ premieră And 
Telefon: u-sJ .. 

Reprezentaţi1 la S~ 6~ ,. Sâ.mbă.ti Ji Dami ueci. la orele 9 sezu'8o. 

Azi premi eră 
Ultimul film de mare valoare al celebrului: 
HAR R Y BAU R În 

Cine 8 ucis pe Mos Crăciun 
Grandioasa realizare a studiourilor franceze ' 
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I .. IL N I C DE T O A TE 5 I PEtlTRU TOT I 
rE };XA.I'iENELE LA FACULTATEA lil v&EPT DIN ALBA-IULIA. Faa-J1ta
__ ., drept din Iaşi, cu sediul la Alba. lu-

-mce la. cunoştinţa studenţilor săi Ul"

~ : Examenele de lioenţă vor avea. 
n l!Iltl: Anul 1: dela 11-19 IUllie 1944-
'.nţfi eu litera A-L :inclrJSiv. dela 
r. 15 Iunie a. c. Studen:ţji cu litera M-Z 

16-19 Iunie a. c. Anul II: d-ela 210-25 
·1944. Anul m: dela 2'6-30 I1mie 

tru Doctoratul: dela 5-10 li'llie 1944, 

pQ AUDIENŢE LA SUBSI!XJRETABIA .. 
cer. DE STAT AL A.I<::RULUI. Subeecteta
m . de stat al aerului adu.oe la. <lunOfJtinţă 
~ !-.!lui, că d. subsecretar de stat 8.1 aerrl-
~ ~\lJll fi el., secretar general directo
nw· i,ru <t. 8er'Vi.cii, prmeso aUdien~ In 
:riâ Ma'l1i ,î VineiT, in orele a.b1Ulţate 
- ~. • Solicita.tQr].i. 00 vor inscrie tn 

:MI biz"ou1 de informaţii al S. S. 
, (_.lI aecţlei. Mihăilă). Inscrierile 

tace mllrle:. FtJ:bli~u1 poate fi primit 
lelaţ'ltmi tn legătură cu diferitele 

(le depind de S. S, A. ziln:i~. Pll
~ jlooasirile de cecmri fie ftUl In fiecare 

J "Vineri la Gufteria Centrali. (Plăţi) 
e~ i ciuI eoIl'I:a;bili tă.ţii (cecuri). 
b ' 
~I ~~ ~RD~~ 

JRE. Se ad".lC6 la cunoştinţă. firmelor 
fi că 6Ubsecl'ete.riatul de stat al 

, . comerţului ti m.inelor, a aprobat 
1'POl1i.liomm!'.A :ttIAtTurilof' dln Germania, care 

BIIP.U89 regll1l1t'J:lui autorimţillor de " .e poată fooe. :până; la 1 Iulie 
tări tnainw. declB.'r11.ţi.i1or de im

leQtuite tu. eonfonnitate cu p~&-
!ltT; , lului roma.oo...german din 9 ~ 

f. . 1944. .ş.i aTătate in comuni. 
~ !'Jhlkat in $:rele din 7 Martie 1944 
11,1 \lonftorul Oficial Jll". 57 din 8 Mar-

;~ 
~ ~ DE ADMftERE ~ 

.. 

I 

de ofiţert adi'Vi de kat'.l!nl, din ţwi. 
'" tate, care ur-ma să aibă loc la :t 
ltl44, se 8ll'l.â.nă pentru data de 11 lU

I ru"ele 8 di.mi:neaţa* (.,ezi Monitorul 
. 'ar, 106 din 6 Mai 1944). Eltabl.enul 
~ la Pit-eşU. 

Ot~'EA SINDICATELOR AGBi. 
iduoe la (lllllOl1tin)ă dlor a.gricultQlit 
,gwernul i-a pus la. d.i.spooiţie pea
'acere, curele din păr de călmili. (li.. 
'ea 12, 14, 16 şi 18 cm. fi pânză de 
, . oonfecţionată din bumbac pur 
. lOO, 120 IIi 140 cm. Li/vrare& 
pe baza, unui cel'tifiC'at aI pri:rni:rIt4 
. IIOlicitan tutUi 0IlT'e trebueşte trimie 
, fa Un.irmea. Sindi'Catelor Agr1-

tij Bul. 1. C. Brătianu Nr. 3-6 

tf:PROOESE MAt POT ItEZOLVA 
XŢELE lUDECATOREŞTL In cad .. 
Iităţii judidare restt'ânse prin doo. 
; :-i'r. 45 dil1 22 Aprilie 1944, publk 
lfonitorul Oficial Nr. 95 din 23 Apn.. 
.. trmtanţele jUdeel1to1't!Şti vor ttuu 
, a) Procesele de expropriere pentru 
ia lltilitate publică doobltate Ut'gen .. 
actul care a con9tatat utilitatea.: b) 
.\e de expropriere pentru. intei'e8fll 
" pentru depozite, fabri-eile ,i in· 
"ehiar prtY8.te înfiinţate în y6t!erea 
"4 ţil"ij sau ~ntrf.l t!ăîle feraUli de 
strategic: c) Procesele de despăr-

JotlL SFAmE'l'AR GENl!:UAL LA 
t~ENTtJt. FIN AN1'EJ.A)N.. Mo

OllciQl de reti pubHd decilia prin 
d~tor Ccmsbmtîn A. Pandele, di .. 
~eral al mişcărij fondurilor, a Iret 
!It data M 1 Iunie 1944 slt Itlda.. 
, runclJlUlea. df &ecreta1' BenfJral la 

l!;tl'f.ametltl ta lOc vaeoot. 

NU UlTAŢlI 

Jil'lk l)]it LOZ dela tnar.ea ,. 
boroeoasa 

t~rURA ARDELEAnA 

- IN UNGARIA AU FOST INTERZISE 
CHEl''URlLE, Berlin. 6. (Rador) - Avind 
in vedere n«esitatea M economie impuI8ă 

de situaţie, guvernul ungar a dat di~i
ţi~ proprietarilor de restarJl'ante şi de lo
caluTi de coMUm ai ei sunt responsabili de 
a opri ehefurile deoa.reee, altfel localurile 
'lor fi Inehlse. 

- A UCIS OOPlLtJL NOU lIiASCur 
AL OONCUBINEI. Sabifla Ha.]u de 24 ani. 
din cOmuna M.a.cea (jud. Arad) , mergând 
ala.ltăsearl (ţJ. eoneubinu1 ei N, Mat-ineecu 
~ Curticl, a fost 8lpucaU, de durerile ta
(:arii năsoA.nd 1n drum un copil. Marînescu 
s'a. informat de o fântAnă., aluat copilul, l-a 
aruncat în fântână, apoi A dispăMlt, Fe
meea a fO!rt arestată de jandarmi. şi preda
tă ParchefrJlui. Dupi 5te.bilimt fa.optelor, 
Pa.roh.etul k pUR In libertate pe 8&blnA Ha
l.., d..ând urdin ll'entTu antStare& lui Mari
nescu. 

- INF.tCAT NE<mNOSClJ'l' LA AnAD, 
~~ t:1'acut~ ~'a. ~llt aIn MlIreş rn dtap.. 
ttt1 Arenei (}lor-ia. din A,.ad urt cadavru 
bărb!tese, Căre !t'fi. putut fi idebtLf'ioeat ne
avind nici un arct asupra. lui. Poliţia a în. 
ceput cercetările. Parolwt ... lol • autorîz:at in .. 
monnhtarea. 

-u se ) [& 

- CADAVRU PESCUIT DIN lUUREŞ 
DUPA Iii LUNI. In .Martit\ 1943, tână.rlll 
Ion Proier, s'a îneoat în Murat in dreptul 
comunei Sâmbăteni (jud. Arad). AC"lID., du
pă 15 I:"mi, s'a flEC5Cuit cadavrul la Lipova. 
Inecatul 6. f<li'Jt identificat cu a.jutorul hal
nelor pe cari le purta. 

- CUM A FOST PRINS UN DESER
TOR RUS IN JUDETUL SEVERIN. Lo
cuitorul Mihai Bur~in din c:omuna Gtunl. 
jud. &verin găsindu-se pe malul canaluhi 
BegA împreună cu tâ:nilat.U Petru Tă.ma.ş. au 
obsenat vehind dinspr~ CoşU~i, plutInd pe 
un 9IlOP de trestie, tut om desbrăcat avA.nd 
ha:inele legate pentru a fi fetite de l.lmezea
Iii. Pănându-i~ su~pect l-a oprit pentru 
a-l legitima. Bureşin Mihai fiind de ori-
gintf. basarabean şi vă.zârtd că străinul vor
bea sla.b româneşte, l-a întrebat in ruseşte 
cine Mte Şi de unde '11he. A aflat astfel., ci. 
etrein:".1.l este Un prizonier ru.s dezertat 
dintr'un lagăr din 'i'l'mi,oara. Imediat a pus 
mâna pe a~e$t prizonier, l-a condus la pri
măn-e fi l-a predat postulUi de jandarmi 
't~pati. prefectura judeţului !3av"'erîn, prin 
raportul d-hi pretor al plăşîi Balînţ. citea.
zi pe judeţ pe locuitorul Mihai Bureşin spre 
B serti de pildă tutUror locuitor-llor din ju
det în împrejurările prin care trecem, 

Programul sportiV de Rusalii a fost 
urmărit de peste 3000 spectatori 

In flcest Im Rusaliilt au cuprins u.n 
bogat .progrlurt sportiv. Timpul faverll" 
bil a făcu' (Ia toate eompetiţii1e $il fit:'! 
urmărite de un numeros public, lucru 
care a fost determinat de altfel fi de 
~alitatea programului. care a cuprins o 
gală de bolt, douA matdhuri de football 
cu participarea diviziortetei C. F. R. 
rrurnu-Severin Iti - fila Q surpriză - un 
match al echipei WehrmacM din Bel-
grad. . ..... 

Asistenţa dela matchurile de Dumi
necă • avut oca:da să vadă u.n football 
de calitate superioară, care ne-a amintit 
şcoala vieneză, care ani dearândul a fost 
admirati Inainte de războiUt lâ Timi'" 
,~oara. Intr'adevlr matchul Wehrmacht 
Belgrad--"'-Combina hl ElectricB.~ Banatul 
a fost b desfătare, căci Il treait nostalgia 
,vremurilor, când footballul a fost inci 
football. Soldaţii din Belgrad au entu'" 
ziasmat, şi dacă nu aveau un ghinion for
midabil, puteau câştiga uşor. 

Turneul feraviarilor din Turnu .. Seve .. 
fih a făcut o itnpresie mixtă. :tfi primă 
Zij in compBhia. RipehSlei j au produs 
impresie prin alura jocului praeticai, a 
doua Si insă, In compania C, .FI R.-ului 
TimiflOaraj CU excepţia primelor 20 mi
nute, au jucat deslânat ,i au reufjlit eă 
decepţioneze. nu numai din cauza jO\lU
lui ci iii II etitudinei lor. 

. Politeehn!ca, ltlpensiai Progresul şi 
Chitierul au jucat in provincieI u1tde au 
repurtat succes~, atât în ceeace privE!şte 
sCorurile realizate, cât Şi In Meace pri
veşte egtnpdttatea lor. aare li fost fru'" 
moas~. ' . ..J:: 

Iată te~u1ta.te1~ âetai1at~ ~ 

110X J LA Timi~oară II 8yut lo(! Q gală 
de bOXt între Chinezul-CAMT şi C. F. R. 
Turnu-Severin, în cadrele căreia Gro
ZQV\l învinge pe Dobrovolschi; Jurj pe 
~oldurean; Rădiţă (Chin.) câştigă ptin 
abandon în faţa lui Piţi (TS), Ţi.şcă 
(Chin.' bee match bul cU Sav! (TS), 
BtoicoviCi (Ch.), învinge net la t>ttncte 
pe Rogobete (T~), Dtăgă!Ml. lIi"Vinge 
prin des~alificare pe Lickert (eli.), Btă"
tescu (TS) învinge ptin abat1dejfi pe pto" 
feSiomstul Cio~atl din Bucureşti. Glter
:man (eh,' eAşttgă in făţl lui Vărgatu 
(TS). Matchul zilei dintre profesionistul 
ah. LUflgu ~ amatorul Menţel Pavel se 
.tetmlhâ la egalitate. 

Lâ Re~ţll. 8. 8.Vut loc () aHA gall httft! 
11, 1;), R ~1 C. F. R. 'l'inIlşoara. R@zulta ... 
tele .mt următOArele. "ecoşan (UDR) 
învinge pe New"," (CFR), Weis. (erR) 
învinge pe Moldovan (tJDR), Marin l:)u
mittu (eFn) şi lfidru (UDR) fac ma.tch 
nul, lueacl 11 (UbR) ffJ.vit1ge pe epor~â. 
In m&t€hurih~ mixt& Istrate învin~e pe 
Nicht, Pop pe lkuchet şi LUtaci 1 'P~ 
Ciocan. /\. Î';iV~~;~·,~~'~'"a.·.I':·· ..... : ._..>.::l. , .""t ""<? ~ .~ - ,~ .. _ .. _~. 

FOOTBAt.L. La Titnişoara li aw' 
loc un tyrneu de Rusalii în eadrele ci
ruia s'au obţinut următoarele rezultate: 

EleCtrIca Bit;fiatul comb,-Wehtmrtohi 
Belgrad 2:2. Partitla 9.dmiI'8ibllă. Me ter' 
mină la egalitate prin goalurile marcate 
d~ Botzan, Slmonitl, Botzao. Şi GtltskL -' 
CFR TuJ"ttu 8~teriD-Ri.pensia 2:2 (1:1) 
Ripemsia a fă~nt un matoh bun, fiind in 
real progres. Goalurile 8. u fost . mardl.te 
fn ordine de lteiter, Opr€8, 'A:rddea.n ~t 
Vildan. - LUni: CFR Ttmişb~ 
Tllrnu ~ri'll 4:0 (2:0) Match care re
ViM Pe merit şi uşor feroviarilor looali . 
Au marcat Ba,nliu,(2), Lungu ş.i Va.si. 
liohioaie. . . I 

REZULTATE DIN fAnAr: 
. Lunai: U. D. R. (1leşiţa)-=VultutH 
(LugOj) 2:0 (1:0). :E:chipele au jueai foa1''' 
tE! frumosI fiind aplautlate de publicul 
lugojan. A arbittat dl. Capeţahu. 

Baeşa Rom.ână: Politechtli~~ 
2:1. 

.boeşa Mofttană: dhirteW1.-oAM1\.... 
Bocşa Mcmtană 1 :1. . . 

Mi-ca1acm.: Du1hLrlel'lli. Ptogt'egtll-
01ltnpÎ.;'l, 8:2, LUlIi Rip~a=01impla 
2:2 (1:0), 
Arad. Dmf1ll1l"că, Cti~atla CIrn-.;,Ctrt'Vi
h t11 De:v:a 2 :2 J LImi GloriJ.--~o"ihul 
Deva. 4:2. 

Booureşti. Dufuitte<ll Venu~Untrt'6 
fiiool(1l' 2:~, ~portul Stu!tllen.ţe~Oal''' 
ft'lf'fl 4 :4, Lutli IU'V'etlhl~LIU'~ e :4, 
Oliniptil ........ Vjfotul tlaciR 6 :01 

At1.-tlstt1. Pe MenI), Bi:U19 tuI a ltvut 100 
Un COhel1ts a.tletic de â:ntrehnfilent, "'are 
~Ilt soldatru următoarele te1.nltateî 

100 m. pl9.t SOhN5det GFJG 11,6 set1, 
Inălţline GltiUr:tţa El (El) 165 em. Ar1m
·llar~ft eilliţej SţHrk GlOO 39,00 n1. TriPlu~ 
!!Ialt Ghiuriţa Ti (El) 11,63 m. Greutate 
Ghiurita T. (El) 11,82 cm. Lungime 
r'hiuriţ.a E. (1ill 6Jll m. ..•....... ~. __ ... ~ 

.. -
- NOUILE PREŢURI PENTRU GA. 

zm...E LIUHI<JUATE. cu 1ntepere de !@tj 

1 Iutlie R'au fixat pentru gazeI, pet.rQllfer~ 
lichefiate arătate mai jos, ar,nătoareJe pre
ţur; de vâ.naare CQ amănuntul: Ara.gal5: lei 
780 o butelie de 13 kg., greutate Mti. h. 
oogaz: l~ 707 Q buta]le de 10,000 k,., srell. 
tate het!. Pebegaz: lei 303 o butelie de 
5,250 kg., greutate netă. Aceste Pl'eV.u1 dt 
v.â.nzare $e inţeleg looo..oomnmatora1 diA 
intreaga ţ3t"ă ,i se VOI' 1tnprima ob1igat«"l\l 
de către societăţile Aragaz şi PebeiQl; In 
mod vi!!.ibil, pe fiacara butelie. La a.c~te 
preţUl'j se adaugă redevenţa de 1) la sUt.ă 
cUvhitâ comtmebr url>ane şI munioCipiilo; 
şi timbfele de factură.. La. vânut"ile gazelor 
petro!iIere 1ichetiate arătate mai 8U.6 fi« 

:mai adAogă impozitul excepţional de' 6% 
ÎJ1 cazUl când aceste (1\7',(. aU;!l desUll;lh' COn 
sumului industrial. 

" ..... tN ATENTIA' J!!LEVd"oR DI 
UCEU: Le. Librăria. Cartea R(')m~nea.~ă·; 
Til'l'l~a1'!l (llngă ~tM1), AU ~ooit cArţfl; 
trentr-l lectura de vară şI !ltlume: 1001 t>1'fl< 
blem!! cu ol'!@!a. :Frarll. tJrsul Pola" Mr.t 
f.l~'fl.j ~a.v!ola., Creang-~: Amltttiri dtft Onf\i. 
1ărie ....... poveşti Şi JhuJte a.1t~ ~ătţ{ de !('I', 
tură. 2U1 

- DIREC'J.'IUNEA tJAlH:INULUI d4 
Ucen·jol NI'. 1 "Mar. Vnevod loIihai dt 
AIba Iulia" din TinUtoera. Inviti pe. __ iii" 
fă cale pe toţi PStronil tare 9.\1 uce:nic,i gU 
duiţi in Că.min, după masă, IIă le dea dI"W 
JllUIl din .t"iere etU ma.l Urziu la ora 13. 
Iotrucât ehpă ~le 20 Ilimeni nu, ma.i poa. 
ta wa fJÎl18 1. 0ă.m1n. 

- .DISPERSA"RE.-\ DffiEtJTIUNJ APE. 
LOD DL~ MlNISTJ!jRUL LUCRARILO.Q 
rtJBLICE ŞI COD-IUNlOA}'IL D~iun.:1l 
.Ape1ot din Miniaterul LucrărJlor PubliCI 
ti comuniooţif 8'a dlsPersat la. Sebef-Alha 
c'ieoi toate cererile celat tnteru.aţi ,,"ot fi 
indrwna:i:(t in localitatea de mai 8U8. . 

-'- Vf A'tENttA EUNIt.blt DE Li. 
C:l<Jt1. t.a. Libră,rja .,Cartea. lt~ ... 
T:im.işoa.ra (lângă teatru) au SOSit ciTţi1t 
ptmtrtl l~rr.iHl de va:rA r.t lttl'li!:D.e! 1001 :Pf'QJ 
bl~ttJ.~ eu mteJa., 1nran1 tft'Sn! Polaf, MOI 
St:s.tt, Favi(){ll, Cteă11gA. .Anrl!1ti1'1 dit'J. eopi' 
lătle ..... pot"eŞti ,i iti:l11te al~ ~Tţl a~ ~.; 
turl. 2181 

.:o....;. MOARTEA UNEI ABT1STE A 'l'EA. 
'I'BUL\JI NAŢIONAL, Mi«"curi~ 29 Mai • 
ncooat la Curtea de Ar~1 unde JH! afla» 
t-.oneediit de boala.. ~ .refiniti ... i 1& ~ 
k'ul\lJ. KaţiOna1. diJi Clu.F1'imltoal"A Marcel' 
BortI&. la vi.nrtA de 44 de âhl~ Inmanntinw 
rea a avuti MlO Vitteri 3ll4M, 

- '1000 bJt VlZl'1WrokI LA ~Aldl 
A noUA zI DJn ltns.UJ:L In Ltmia R"1f!ft
llitoi, dEŞi timpu1 rl:ă fd':Jt deosebit de fuV(FI 
l'aibil, Ştrandul dm ~. n. a îtrr~giStrăf 
iip1'OalPe 1000 d~ t11tili.1'i. 

-- APARU" PASivA. OONVOACA 
PE FO!JTTI MlLlTAIU DIN FABRICA, 
Toţi pensi(}harii ... f<Jftii o1j-peri de l'eflM"V'ă. 
fOşti reanga.jaH fi gubofiţer:i dln circum.; 
I!ICripţ.ia IT .. TimişoaoT'8. oare au trecut li
mita de vârstă şi sunt eş-jţi din eadrele ar
m'atei~ sunt rugaţi să se prezinte cât mal 
nein~ia.t ta Postu1 de Coonandă (&tia 
Nepfrm) Intre orele 8-11), 

....... 'EFlI DE ~TRADA. A. P. DIN VIBQ 
It 8A S.m PREZINTE, TOl'l ~ii de.mldl 
diit 1liniŞdaf& Cire. tI .... , 111111 I1lgaji !Il .. 
.,~ta in Bila d~ 8 Iunie la ~lti 10 llf 
g1.!tdinti tesUi.urlmtului ,Pld/!ârlia". 

- :EU!VIt SA ANU~1E UJbALI'tA,; 
1:tA tJ~bE FAO MUNCA. DE FOLOS OBI 
ŞTEse. 1)eOar~e sunt mcă mulţi el6vÎ de 
flColi iJecunda.re, carE! n'au an1iilţat d.intţÎ.".l' 
nea ,colii lor de ibca1itateil unde se găsesd ,i fac mlmCă de folos obştesC pentru a fi ţiJ 
nu)i In e\lidenţă, cohsiliul interşcolar p1.1tl' 
In vedere - fi pentru ultima QTă - ca eleJ 

.vii jj&(J părinţii lor să anunţe direcţiunill! 
toolare de loeul imde se găsesc elevii ,1 
"n~ fa.c munca de fQloa obI} tesc , cei află· 
imi in Timişoara, urmând să se premnt4 
la geo1iJ.e iOl"J pentru e:lleC:ltarea progtamuJ 

hii.Nereepeetrea nici Il acestuî avia va adu
~ .... eine apHcarea saooţiuni1or date iti! 
Minister. Şcolile primare sau secundare, ld 
care sunt .înscrişi elevii dela şcolile dil1 
'rîmitoara, sali a1te 1ooaî~!i, aunt ruiatC 
" ar.;iA ~ ~""'.t . ...-_, ' .... i 
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Acţiunea româno-germ3l1ă pe frontul din l\1cldova şi Basarabia 
, 'e strizile Romei se dau lupte crAncene. Cum au ~ast bombardate mai multe orase din Ungaria 
St.tu~lifl. IttJ. .... tur:ittJ.,; Ţ B U CUR E ŞTI, 6 <,RADOR). - COllANDAMENTlJL DE CĂPETE-
, r'~ t NIE AL AR.MAT}"i n.OMANE COMPNICA cu DATA DJ1~ 5 IUNIE: LA NJS-.. ; :-_=11 ---=:=: TRUL IN}~ERIOI~ !;II L"'i BASARABIA lnHLOCIE NICI UN EVENIMR~"T IM. 

BERLIN, 6. (DNB). _ Cercurile com- POR~ANT DE SEMNALAT. LA NORD~V1GST DE IAŞI TRUPELE ROMA. 
,eten.te din Berlin au declarat în ziua NO-GERMANE AU CONTINUAT ERI CAŞTIGlJRI DE TJlJREN, CU TOATĂ 
le 5 Iunie că în ciuda propunerii ofi- REZISfJ1ENŢA INVE,RŞUNATĂ A INAMIClJLllI. LUPTELE SUNT IN CURS. 
:iale germane de a cruţa Roma şi de a A\'"1AŢIA ROMÂNO-GERMANA A LUAT PARTE EF'ICACE LA LUPTELE 
) recunoaşte ca ora~ deschis, carele bUn- TERESTRE, DOBORÂ,..1\fl) 43 AVIOANE SOVIETICE. 
ilate angro-americane au pătTUn8 în 0-

,aş, itWintând spre centru pentru a ocu
pa podurile peste Tibm. Aceasta s'a în
tâmplat in noaptea 81)rc 5 Iunie. In o
raşul sfânt se dau Lupte de stradă crân
cene. Această atitv,dine a aliaţilor a fă
cut inevitabil ca Roma să devie teatru 
de luptă. Totuş'l. comandamentul ger
man îşi dă cea mai maTe silinţă de a 
t1'uţa Roma mă'rginindu-se ta operaţiuni 
La strictul militar necesar şi inevitabiL 
lntre timp SP. dau lupte foarte înverşu
nate şi la nmd-est d.e Roma cu puterni
ee formaţiuni aHate. 
, MILANO. 6. (DNB). - Ducete Musso
hni 4 ~emnat cu prilejul intrării aLidp
Lor ,w lioma o proclamaţie in care el 
ICoate in evidenţă gestul comandamen
tw.u.i suprem german de a renunţa La a
pararea Romeî numai spre a cruţa p...opu
laţi« şi oraăul etern de ororile rzboiu
lui. DuceLe provoacă populaţia Romei 
j,G Y6zistenţa morală coottra aLiaţilor 0-

c.u,panţi. cari vor să înscăuneze agenţii 
Moscovei in guvernul italian. Cdderea 
Romei nu slăbeşte puterea şi voinţa Ita
liei fmciste de a continua lupta până l.a 
eliberarea. definitivd a patriei de asupri
Ion. ln acelaş mmp Duce!e repetă asi
gura.rea datd Fuehrerului de a lupta ne
clintit împreună cu armata germ.ană pâ
R<! 10 victoria finală. 

BERLIN, 6. (DNB). - Din sursă au
torizată se comunică că propaganda ina
mică caută să exploateze căderea Ro
mei ca un mare succes militar şi politic 

, pJ. aliaţilor. Acest succes pretins mm
ta,. " costat pe aLiaţi de japt un maxi
.tnum de jertfe, reahzându-se cuo in
tdrzieTe de mai multe luni. O insemnă
tGte politică are poate numai din acel 
punci de vedere că abdicarea Regelui 

Lupte crâncene se dau pe străzile. Romei 
Berlin. 6 (Rador). - Despre luptele I 

din Italia tie .sud se comunica, 'că dupa 
ce cumandamentul aliat a nesocotit pro
punerea comandamentul german de a 
respecta Roma ca oraŞ deschis~ luptele 
grele de stradă continuă determinate tl.e 
hl.ptul ca allaţii au pătruns cu blindate 
şi armament greu la Roma, cautând si 
se pună în posesia podurilor de peste 
Tibru, făcând astfel imposibilă retrage' 
rea ariergărzilor germane. In rleos~bi 
în carti.erul de vest al Romei se rlau lup
te crâncene pe străzi, cari au ronHnuat 
şi noaptea şi rezultatul lor încă 011 este 
cunoscut. Comandamentul german totUşi 
a renunţat la arunearea în af'r al podu~ 
rilor de peste Tibru spre a piistră si ast
fel opere ne valoal'e culturală. 01 toate 
C'ă asemenea misură ar fi fost depHn jus
tificată prin atitudinea aliaţilnr şi in 
eentrul Romei s'au ,dat lupt~ de !:\fra,lă. 

Se subliniază la Berlin, că toate distru· 

gerile provocate la Roma cad în sarcina 
trupelor aliate cari nu respecta caracte
rul uescl1is al ~raşului. 

Situaţia generala a fronturilor din 
Italia nu s'a sohimbat în esenţă după în· 
traL'ea aliaţilor la Roma, trupele germa' 
ne ocupând poziţii înălţate şi fortific~te 
la Tibrul interior, f.iră ca inamicul să fi 
PUtut sângeni aceste mişcări de desprin
dere metodică. La Nord de Roma dense
menea au găsit trupele germane poziţii 
defe.T'JSIVe favorabile, cari sunt păstrate 
cu toată presiunea puternică a inamicu~ 
lui. Depe cealalte se.ctoare se semnali
zează numai a~ţiuni locale, caracterizate 
de dârza rezistenţa a trupelor germane, 
pre('um şj de contralltacuri maF.ive ale 
lor, Trupele aliate nu au realiz~tnî('i 
unde fl pătrund.ere, în schimb a1.1 suferit 
în ulfimele 24 ore pierderi foarte grele 
atât in material uman precum şi în ar· 
mament. 

, Stalin I invUat ae faburJsUi eng~ezl Si-si trimiti 
o d€(eaatie la Moscova 

B e rn ~: 6 (Ra~dor).. - • ..E~l'hange IlabOHrist de a. trimite o delegaţie la Mos· 
Telegrapb anunţa din Loodra,d\ guver. ~()va. Stalin pers{lna1 se interese azi de 
nul sovjetic a invitat partidul britanic această chestiune. ' 
\' . 

Pentru realizarea unUaUi natiol3,e fianceze se vor aplica 
, chiar metode.e de dic.:aeura 

Paris. 6. (Rador). - Vorbind in faţa 
unei adunăl'i a mişcării nationaliste din 
Franţa preşedmtele organizatiei şi mi
ministru Muncii Deat, a luat atitudine 
foarte energică contra atacurilor de te
roare aliate, calificându-Ie in termeni 
foarte aspri. Despre ;politica internă a 

Franţei a spus că speră de a realiz~ pro
gramul său cunoscut, după ce va ii în
\estit cu puterile necesare ce trebuie să 
le ob\ie ia intrarea sa în guvern. Pentru 
'1 realiza unitatea naţională în Franţa, 
el e gata să aplice şi metode de dicta
tură. 

~~!':::~l~ d:::~:!!e~:~a~:; T (upele româno-germanecontinuă CU succes actiunea dela Nord 'de laşi 
departe de a ,avea. Q importanţă mondia- ' 

'le. Se pOate constata imediat dupăce a- Berlin) 6 (Rador). - Despre situaţia 1 cwnd CU forma..ţii de un total de peste una 
Uaţii au intrat la Roma, că ei nu au de uepe frontul uin Răsărit se comunic.ă, că mie de aparate, poz.iţiile şi bateride so~ 
pEnd de a cruţa Roma sau a CI respecta luptele s'au mărginit şi eri la sectorul vietice, sUllldu-le la tacere.Dupa l.'e avia" 
ca oraş deschis. Nord de l~iJ unde diviziile române- ţia. ţ;i'a terminat misiu,n.ea, bateriile gre' 

germane au continuat acţiunea lor încu- le germane au intrat în acţiune iar miş. 
. MILANO. 6. - Preşedintele consitiu- nunată de succes,cu toată. reziStenţa. dâr< cărlle ordonate ale trupelor ~liitoare 
lu.i de ,miniştri al 1ta~ei fasciste a OT- .ză a sovieticilor. inamicul a coneentrat sub c.omanda Mareşalului Mannstein au 
donat ca în toată Italia timp de trei zi- • A J.n a,.(.'est sector, 1n ultimele 24 oare mal reuşit să oCUpe o localitate ~i râteva po-. 

germane a oprit infanteria 
iar tunurile anticar au distrus 18 
inamice. . 

Deasupra frontului din răsărit au 
doborâte ieri 43 avioane inamice 
cari 38 numai in sectorul Iaşi. ' 
restul frontului din răsărit nu se 
lează decât obicinuita acţiune 
cunoaştere şi şoc. 

Cercurile militare din Berlin 
evenimentelor din sectorul Iaşi o 
şi însemnătate deosebită, cunoscând 
sovieticii au massat aici mari IOMlI.!i".1I 

de infanterie blindată şi artilerie 
gătind un atac de mare amploare,' 
portanţa succeselor româno':'germane 
va aprecia în plin numai după 
rea definitivă a tuturor planurilor 
mane, când şi intenţiunHe COlnalldaln". 

tului superior german vpr fi date 
cităţii. 

CUlI'l AU FOST BO~mARDATE 

LE: CLUJ, ORADEA, SEGHEDTh, 

MISKOLC ŞI DEBRE'f1N 

Berlin, 6. (Rador). - In legături 
.acurile de teroare intre prinse de 

anglo-americană. Vmeri, contra Oraţlelo: 
Ungaria se dau urmatoarele 
Ata-cu1 dat contra oraţ\ul".ti Seghedin e 
lificat ca foarte greu. Aici au fost 
te peste 200 bombe de mare calibru 
au distr-15 foarte multe case din ' 
oraşului de preferinţă. case familiart, 
eul dat contra oraşului Cluj a fost 
menea grav. Au fost lovite între 
un spital în plin. Avioanele atacatoan, 
arun-cat bombe dela 5--7 mii metri 
ţime cauzând deasemenea mari pagube 
teriale şi multe victime omeneşti, 
oraşului Oradea a trecut mai intâi o 
maţiune mare in mai multe valuri 
ar-mea bombe, După un scurt timp a 
rut inaă o altă formaţiune care a 
multe bombe şi aşa zise mine aerien~ 
au provocat distrugeti foarte mari. 
a fost 10lvit un spital de boU intern~ 
că bolnavii trebuiau evacua ţi. k1 fost 
eate şi bombe cu explozie tardivă. 
Miskolc a fost deasemenea ataeat. 
arun-cate apraa.pe 200 bombe din cari 
căzut deasupra ~IDui parc. Oraşul 
f~ ata<:at atât ziua c,1t şi nooptea 
cându-se pagube şi victime. In fine' 
şul Debreţin a suferit stricăciuni in 
rele de locuit şi vidime omen~ti. 

PltEŞEDINTELE FINLAI\"DEI A 

TA'T l"E MAREŞALUL 
Le toate spectacoleLe şi manifestaţiile multe sute morti ere , baterii grele 'şi de ziţii înălţate, Păstra.rea acestor poziţii ar 
aportive român suspenda:te. Este ceasul antitano, căutând un tir puternic să fi fost pentru sovietici de oea mai mare Helsinki; 6. (Rador) - Pr.~!lntt~ 
,ecutegerii pentru POliOTUL italian şi de oprea.soă înaintarea blindatelor germane valn.a.re, deaceia ei au făcut maximum de lului finlandez RiU, împreună. cu 
4 oţeLi inima şi 4rme~e ~entru. continua- şi a infanteriei româno-germane. Coman. eforturi spre a rezista. In ciuda mane-v- nistru şi ministru de ră.:aboiu Si1 

Ţe(j ~uptei. - I damentul suprem german a luat cunoş~ relor sovietici însă, trupele româna.ger- pe tna~alul ~~erch~im ~.. . 
MADRID. 6. (DNB) - Presa spaniolă tinţg, la timp" despre aceste pr~gătiri, mane au păliltrat poziţiile ocupate, res' I de lupta, cu prIlejul amversarll sal~ 

(tcupandu-se de intrarea aLiaţiLor în RO-, astfel că manevrele sC'Vietice au fost de- pi:ngând mai multe contraatacuri swieti· ani. Cu acest pTilej preşedinte de 
.'1ZA IUbLiniază hotărirea FuehreruLui de jucate cu succes. Aviat.ia germană. 2.ta- c-e. Focul de baraj puternic al bateriilor vizitat mai multe sectoare de pe 
.. CJ:Uto. oraşul sjcint de cruzimiLe războ- ............ ~ ............................................................. ~ ....... ~ ... .. 
iul:ui pentruco.re Japt întreaga ~ume 

creştină ii datorează mai muLt decât re- P t f ' .. t t .. diA d" · ',unoştinţa. Poporul şi guvernuL spanioL e coas a ranceza' a aC3 a, se au upte In arr 
sunt in,măsura de a aprecia pe depLin in
semndtatea ace.tei hota,'r~ri.' Astfel va
lori incalculabiLe al.e cul.turii şi civitiza
'tiei europene au jost sa~vate de distru
gerea sigură. Ac~ma este rti.ndu! aLiaţi
. Jo'r de a arăta fără ezitare că soarta vii
'ware a "Romei depinde acuma exclusiv 
de atitudinea ahaţiior, O:eoarece Roma 
nu are nici pentru ei, H!ci o însemnăta
te 'militară. Ziarele sp,lniole mai arată 
ce a1iaţ,ii deja cu prHeju.L debarcării lor 
i1'\ AJrica la 18 Noemvrie 1942 au deda:" 
Tat că vor ocupa Roma până la Crăciun 
1943. ori forţe cu. mult inferioare ger
mane au reuşit să reducă înaintarea a
liaţilor' la minim, iar pierderile arma
tei abate nu sunt nicidecum in proporţie 
cu. rezultatete obţinute. 

Dela 0drtierul General al Flihrenllui ziţiilor noastre la Vest şi la Nord de oraş. I se semnalează. numai lupte locale 
6 Iunie. Inaltul Coman{}3.mellt al Ar- La RMărit de oraş, repetatele atacuri torul Vjteb~k. 
matei (i<cnnalle comunică.: oooC(:;ntrate inamice date toată. uua s'au In Croatia, trupele armatei şi ~t 

In noapte trecutA inamicul şi.a in. prăbuşit la Tivoli Şi la Vest de acest oraş fiilor 88, de sub comanda supre~3 
('{'put atacul de mult Itregă.tit şi de nol după lupte indărjite. raIului de corp de arma.ti RendU]lf . 
aş~ptat in F":"rop$ de Vest. Vână-torii şi artileria autiaeriană. au do- oite d'6 puternice formatii de 

htrodus de grele atacuri aerii"J1(, borÂt in spaţiul italian de sus opt B,'ioane luptă şi de bombardament, an 
asupra fortificajiilor noastre de coastă, inamice. " (lunet de sprijin al grupelor de 
el a. debarra;t În mai multe locuri al-e In Răsărit, trup-.~JI\ româno-germaDe, Tito, nimidndu-l după lupte grele, 
coastei de Nord franceze intre J~ Havre eficace su .. ţinute de forn~' putemice ae- durat mai multe zile Inamicul a 
şi Cherbourg trupe aeriene, sprijinit de l·on.aUtice român o-germane, B'tl ~aintat ÎIl după rapoartele prO\~(}rii, 6z.w de 
puterniN~ navale. ~i de tă.tre mare. In lupte grele ]a NQrd-Vest de Iaşi, ~and Afară, de acea. .. ta i-a.u capturat 
fă..-,iile de coastă atacate au loc Îutlâ.rjH:e impotriva. unei dArze rezistenţe mamiC0..,. arme .de tot felul ŞI multa 

1 • ~ d . 1'" ~rovlz1onare. upte. respmgan repetate atacnn bolşevice. 89 h... ~ lupre :s'au distins In 
In Italia adversarul B pornit din Roma 1 avioane ina.mice au fost di"itr'use în luptele sebit 't~le diviziei B '74 SS dt 

mai multe zadarnice at&euri impotriva. po- aeriene. De pe restul frontului răsăritean .,Prinţ Eugen.-:' 

, ' 
, Societatea Naţională de Edltu~i\ Şl Arte Grafice ,.Dacia Trahmă" Timişoare 1, Bul. Regele Mihai r. Nr, 4. 'n""'-+r, ~:.:'>:-Jr ,{"HSS '19'13 la Re'g.~" Com . 

IecretM .te reda~1ie respoDAbU: DOBIAN GROZDAN. Tipărit la...~ Iunle 
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