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puns la nota comună a Angliei, Statelor
adresată Ronlâniei, Bulgariei, Finlandei 

Unite şi fi'oscovei 
şi Ungariei 

D. HULL, LASĂ~NE IN PACE. D. 
VOASTRA FAC}!;l'! APbL LA NEUTRII 
ŞI II FACETI RESPONSABILI PEN
TRU PRELUNGIREA RAZBOIULUI. 
pACAT CA NU A'ŢI FACUT ACEST 
GEST ACUM 5 ANI, CAND INCA ŞI 
STATELE UNITE AU FOST NEUTRE. 

dia ••• pr ..... t. Iă se tmpace cu Rusia - AUaţit •• boh\, It IiIă a.cllimbe eharta 
Atlantieului - Prole.orul Pimenta 5er~e: "Cerdell HIIII, lasă-ne to pace " 

STOCKHOLM. 15. D. N. B. - Expo
ministerului de extente suedez a 

in 13 Mai o precizare a afirmaţiilor 
ţrimul rând americane asupra exp<lr
. de lagăre cu bile cu destmaţia Ge1'~ 
, EL a Teamintit că intTegttl export 
!agăr~ cu bile spre puterile axei, din 

1944 s'a făcut in conformitate cu 
asupra circulaţiei convoaelor, 
in toamna anuLui 1943 cu An~ 

şi Statele Unite. Declaraţia spune 
: •. Cererea Angliei şi a Statelor 

formulată în nota din 13 Aprilie, 
(1 înceta livrările cu Lagăre Cu bile 

axei este -respinsă de Suedia, 
'."'~"'o" •. ~, • .,. înţelegerea cu Germania, 
.:'IId.eia:tă cu respectarea întocmai a de

aprobate de puterHe apusene, 
volumului exportului de lagăre 

. bile.~ 
Vorbitorul suedez a mai comunicat că 

suedez în răspunsul său nega
dat puteriLDT aliate Il respim- şi refe

Za schimbarea situaţiei militare. 
de schimbări nu s'au prod-lUl. Sue

este avizată la lăsarea trecerii vase~ 
de către ambele părţi beHgerante. 

lMi a1ată că Germaniei nu-i lipsesc 
CU bHe suedeze pentru aviaţie, 

lIcestea fac numai o slabă parte a 
aeronautice germane. "Afirma~ 

americană, spune declaraţia, că Ger· 
ar fi renunţat să-şi constituie o 
, de rolmenţi C'U bile prefe-rând 

procure acestea din Suedia scutită 
bombardamente, este grotescă" 

Cele!alte afirmaţiuni, că Germania aT 
În materie de rulmenţi speciali 

"rrm" .. '· ... de 70% de Suedia, sunt lip
sens. Părerea ministerului de ex

suedez este că nici una din părţite 
uu depinde de import. Afir· 

că interesele Germaniei ar avea 
în industria de -ruLmenţi cu 

Suediei, este respinsă de un certi
pubHc, care stabileşte că 

fabricilor suedeze de lagăre 
~ije se află în mâini suedeze îutr'o 

de 99.58%. 
declaraţia oficială arată 

ultimii doi ani mari cantităţi de 
, a.u fost exportate în Ar.gHa. 

• 
STOCKHOLM, 15. (Ep.) - Declaraţia 
, de externe suedez în legă

COL exportul de lagăre cu bile in 
, este de un ton atât de tare, 

li făcut senzaţie în cercurile dela 
După ce s'a clarificat situa

defQ,pt şi afirmaţiile ame1icane au 
calificate de groteşti, nu.mai este de 

o schimbare a atitudinei B'Ue
, N'ar 8urprinde~ dacă poziţia fermă. 

I suedez ar influenţa şi fir~ 
BUedeze supuse in ultimele zile 

intreprinderilor .,private" 

• 
~ MAREŞALUL PETAIN A VIZI
ORAŞUL ROUEN. Vichy, 15. (Ra~ 

. - Mareşalu.l Pp.tain a vizitat eri 
•. d RO'I!e~, care in u.~timu.l timp a su
Ier eoaebtt de mult m unna atacuri~ 
~te. 

BERLIN, 15 (Rador). - Postul de radio Bel'lin a transmis urlll.ă.toarea 
ştire: 

llulo'ernele Angliei, Statelor Unite şi Uniunii Sovitiee, au tra.nsntis O n~tă. 
comună eu carll.rter ultimativ ('itre Bulgaria, lfnga.ria, Finlanda şi Român~ 
somâiloU'le a rupe relaţiile (OU Germa.nia şi de a eşi din războiu. Aceasti. preten_ 
ţie În fQrmă. de avertisment e legată de amenintări la ari:resa. ţs.rilor susmenţio. 
nate. Postul de radio Bel'lin oom~ntâ.mi această ştire, constată, că. apucăturile şi 
ustenelile aliaţiior, de aeeasta natură. SllJtt archicunoscute şi au dat greş de 
mai multe ori. Ol'j de eAte ori insucc,esele militare provoară o tensiune în rân. 
durile ţării lor şi în lipsă de evenimente milita.,-e, caută, să impresionw.e lumea 
şi mai ales aliaţii RcichuluÎ ou ameninţări grosolane. Acest truc nou. grosolan, 
urmăreşte ţelul ca. Germania. să. piardă aJiaţ.ii iar ţările respective. ('ari aU fost 
recunftSCute de Anglo-AmeriranJ t'll aparţinând exc!l1siv sferei de interese 
ale lUoscovei. să. abandone'TA" rp,zistenţa şi să înlesnf'~<;('ă Vif4 t,(>ria, bolşevică. (Ju 
a1te ('llvinte acestf'l ţări au fost im'jt la sinuf'idere naţională.. 

Presa finlandM'.ă l'omente8m şi 114' ea sti notă ultimati·vă. adresată (>ătTe 

M. S. Regele a decorat 
. eu UrdllHl1 1\'IHuu \'itea
zlii mitl mula generaU 
BUCUREŞTI, li>. 8. P. P. transmite; &1. 

8. Regele a bmevoit a. conferi ordinul 1\1& 
hai Vlwazu, c1. III, urmiitorHor ofiieri ge~ 
neraH activi şi de rcz~r\"ă: general de cc:.rp 
de annatil. Schwab Ungi), general de divitie 
Voiculescu O" genera.l de divizie Se.<;cjOt'(l8.. 
DU., general. d,fi brigadă Niculescu G .. gea&
raI de brigadă de rnenă. l\lihuJ 'l'raian şi 
general de ft'Tl.erYă. Petculescu Alexa.ndJou, 
pentru fapte de arme cu totul excepţionale, 
să,,·â.rşite pe câmpul de lupti. 

ţările aliate Rf'iehuIui şi vede în ll-I'easl:Q o nouă dovadă It unanimităţii in Preb:ema coioniHer desbă~ 
e('la.ca pri\'t'lste Iă. .. area a.eesro,. ţin din pa.rtea Angliei şI tSateloJ' Unite })railă tu'lă la eon~eriDţa deia 
MIlSf>olo'ei. InţeJe.srere rll"hl Tl"ht'lra,n pare ri e ineă in fam (le realizare. Anglia. Phliadeiphi. 
şi Statele Unite se văd silite de a fae. eeea.ce dictează Moscova. BERLIN, 15. (Radar.) - Ziarele ame--

Statele Unite presează Polonia ;ă se inţeleagă cu Rusia, ; ţ_t~:~ă al:;~c!iad:nf~~W!~e~~~:n: 
AMSTERDAM,'15. (Rador.) - DNB. cer însă 1n schimb remanierea guvemu~ . observă_ in~re del~gaţi Q n~Îllcredere 

transmite: Ziarul londonez "Observer" lui emigrat la Londra şi primirea re~ ~enerala faţa d~ r~form:le soclale nebl1'o 
află că Statele Unite au făcut guvernu~ prezentanţilor uniunei patriotice polo- j~a~e propuse ŞI dlscuta~e. J?eleg~tul In
lui polol1ez din Londra sugestii noui neze, adecă a comuniştilor, in cabniet dl~ _a celarudt redac~~rea un~l m~nif~st t~V 
pentru a obţine Q înţelegere cu Mosco~ precum şi unificarea tuturor forţelor p,rlVlre . reptun e mun~ltor. or, m ro
va. Sovietele sunt eventual gata de a poloneze aflătoare pe diferitele teatre de ule col?male. D:legatul bntamcds a °hUf' 
reda oraşele Vilna şi Lwow Poloniei, luptă sub un comandament unic. . cu ~otl~a:ea ca nu se poate, a ,:ce ()oo 

Aliatii au hotărit schimbarea Chartei Atlanticului 
PARIS, 15. - OFI ANUNŢĂ DIN I DEOARECE CHURCHILL ŞI STALIN 

r ONDRA, CĂ ZIARUL "HERALD TRI- fUNT DE MULT DE PĂRERE CA 
BUNE" SCRIE CĂ ANGLIA ŞI STA· PRINCIPIILE EXPUSE IN ACEASTA 
TELE UNITE, AU HOTĂRÂT MODI- CHARTA AU PIERDUT IMPORT1}NŢA 
FICAREA CHARTEI ATLANl1CULUI, LOR INI'fIALA. "'_L~, . 

Anglia se găseşte intr'o stare financiară foarţe grea 
BRISTOL, 15. (Rador.) - DNB trans
mite: V urbind la o adunare, ministru] 
de războiu al Angliei a vorbit despre 
starea financiară foarte grea a Angliei 
şi a declarat că dacă guvernul nu va fi 
în ziare ::;ă acopere Cheltuielile, din im
imlJozite şi împrumuturi, va fi silit să 
tipărească monedă de hârtie fără acope~ 

rire. Cu toate că aceasta înseamnă pur 
şi simplu O inflaţie, nu se poate face 
altceva decât inflaţia sau reducerea efor~ 
tului de război. Inflaţia este foarte rea, 
reducerea efortului de război ar fi însă 
ingrozitoare, deoarece slăbirea presiunii 
contra inamicului înseamnă pierderea 
războiului. 

Preşedintele Slovaciei primit de Fuehrer 
BERLIN, 15. (Rador.) - Fuehrerul a 

rrimit la cartierul general pe d. dr. Tiso, 
j,·reşedintele ~tatului slovac, care a fost 
însoţit de primul ministru Tuka, minis
tru de război Csatlos şi ministru propa
gandei Gaspar Tito. Conversatiile intre 
Fuehrer şi bărbaţii slovaci de stat, au 
avut loc in spiritul de prietenie şi cama· 

raderie de arme Care domneşte tn cele 
două ţări. Fuehrerul a subliniat necesi. 
tatea de a continua războiuljmpus Rei~ 
chului şi aliaţilor lui, fără mci un ~om
promis, până la victoria finală, urmând 
ca să se restabilească condiţiunile unei 
vieţi cinstite fără acaparatorii evrei şj 
capitalişti. ' _. 

Presa porlugheză Înfierează amenintările lui Cordell Huli 

tărlrl pnplte. La aceasta s a nascut o 
desbatere violentă deoarece şi delegatul 
Australiei a susţ.inut propunerea indiană 
arătând că problemele muncitoreşti din 
colonii sunt cunoscute tuturor guverne
lor, de zeci de ani. Delegatul indian a 
declarat că reglementarea acestor drep
turi muncitoreşti 1n coloniile britanice 
nu are absolut nici o valoare până când 
pxecutarea lor nu e controlată de vreun 
organism internaţional. 

Alţi %0 membrii falaagl,U 
... r li Judecaţi 1. A1r;er 

BERLIN, 15. (Rador.) - Ştefani a,nun
ţd din Alger, că TribunaLul Militar în· 
cepe azi judecarea procesului altor 20 
membrii ai fostei organizaţii falangiste, 

Mari furturi tie alime.t. t. 
An~li. 

. LONDRA, 15. (Radar.) - Ziarele 
anunţă că s'au descoperit mari furturi 
ciin depozite le alimentare. Poliţia este 
de părere. că o mare bandă cu ramifi
caţii în întreaga ţară, este autorul fur
turilor. 
_ Apr,vizionarel POPOflllli1 german 

• asigurată 

BERLIN, 15. (Rador). - Ministru! 
:o\limentaţiei germane, d. Bake,. a decla
rat că apIovizionarea poporulUl german 

LISABONA, 15. (Rador.) - CVNOS~ 1 REVISTA ~,ESPERA" DESPRE PRE- e asigurată şi că blocada inaYD:i~ă a da~ 
CVTVL PUBLICIST PORTUGHEZ, TENTIUNILE ANGLO - AMERICANE greş nu numai contra GermanIei, dar Şl 
PROFESORUL PIMENT A, SCRIE IN FATA DE NEUTRU URMATO.1.RELE : contra Europei întregi. -..--_ .... --.. .... -_ ••• --.••• -......................... ---+ •• -..... .. 

Japonia dec.isă să realizeze Asia Mare 
TOKIO, 15. (&ador). - Primul mi

ni!jtru al Japonid 'l"ojo-, a declarwt eri, 
că Japonia e ferm hotărîtă. de a conti
nUa lupta pentru reali1'..area Asiei Mari 
pe baza drt."Ptului şi prineipipiUor mora
le. Anglia şi St.atele ~[:nil:.t', rari s'au 
mândrU de a fi ţările ('ele mai bogat.e in 
lumE'!, all def~lllra't rilzboÎ ,'apon lei săra" 
ce. deoarece au ilvut frit·ii. de MUl~t1ren 
ta industriei japoneze. FrimuJ ministru 

a vorbit in termeni de elogii despre 
jertfele poporului japonez, Care va în. 
vinge toate greutăţile •. Inaintarea. japo
neză În India. e urmărită eU c.el mai viu 
interes ~ popu1aţia indigenă, eare vede. 
răsăritul libertăţii Indmor. Colaborarea. 
cu China face pogese btlne~ deoarece şi 
chinffl'.îi cunosc intereselo l-0I1ltUWI alt'! 
C'eJor elouă naţiuni înrudite. In ae.elaşi 
tim!! să apllco sa.uep1Uli 1ioeI\',QrO ctlGt;ra 

guvernului din Ciung l\ing, care nu re
prezintă. adevă.ratele interese ('hinerte. 
Armata chineză a suferit :mai mnl:t.e 10" 
vituri distruri1<toure. Vorbind despre 
situatia din Europa.. primul ministru al 
Japo';iei a declarat ei Germania e pr~. 
gătită să f1U~ fati oricii.rei even~h • 
tă.P_ Japonia e convinsă Mi. Gt\rtnam8 v
('â!~tiga at'est războhl~ impus de aogI..,. 
a.w.eI~ 
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1I1ei'enrl, l' Mata 
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• SOIU de sfeclă e furaieră bine să cultivam n 6 EnO ft economi . 
I JI'I»bIem.a lf'IUII fi-G pune fiecare 
;~ ~ este: ee u-ebue să fa
p. ca Ji obţin! cât mai mare câştig de 
r,pe 1ll'tDIa plugului. La această problemă 
'sunt JtI,ai. multe răspunderi ~ să facă 
,~ăturfle şi lucrările, ee Je cer. la tim
•. lIul lor, Iă ingraşe pământu1 şi mai ales 
"aă lnb:'ebuinţeze sămânţă de 80iu bun. . 

l:D. oDitura sfeelel ftlrajere, eele m&1 

"CQO;oseote liIOiuri 8Qll.t: ~ eia 
! Cenad, Eck:endor! galben ti Mamut roşu. 
, La toate plantele de eultud ceiace 
;!Ie st.â.n,ge de pe un jugir, eOD8titue re-
\ eola acelei pla:nte. 1& sfeclă 11l.Orurile BIl 

; staa toemai a,a, deoareae răd~.o1~ "('Ji8IJ 
, lei eon.ţin.e maltă. apă.. Tocmai dtn &oeIIt 
1 punct de vedere se deosebesc soiurile de 
~ mai sus. Dară. avem mai multe eoi1Irl 
i ele sfecla. ea ~ producţie la jugU, 
I aoela este Dl8i bun, a că.ru! ri.di:.'dnl eon-
1 ţine . mai pttţină ... deal zn.at. ~ 
"8'dbstanţă usoe.tă.. Aee1a este mal hra:m~ 
I tor şi ee păstrează mal bine in tiJnpcl 

'. ~i.~ Experimenb.!Î~ll 
"Cena.d, _ ajutoJ"U.i aparatelor, tie m-
I clia.ză. in fieoare an. valoarea. fiecăru1 
! @Oiu de sfeoll., sta:bilindu-se ~âtă allh
l!!ta.nţă nstmti.. recoltează. la jugăr. 
I Din experi.mentărlle de pe mai ~u~i 
I ~ .~ •• _ ••• -..... _._ •• _.'. ___ ..... 

Ştiri "din I.:ugoj 
FRUMOASAAOl'IVITATE A SINDl. 
f(}ATULUI <X>MERCIANŢILOB DIN 
: roDEJUL SEVERIN ' 

\ Jn('lb.eindu-şi!ncă un an de ACtivi~te, 
.t;ind)ca.tul ~ţilor~ b.otelierilor! 
I restauratorilor şi deblta.nţilor de beutun 
t din jurlcţul Severin, şi .. ţinut a~ 
generală anuală. în localul J?l'opn~ din 
palatul Camerei de comerţ şt ~ iIIdu: 
stl'le din Lugoj, sub pr~€JD'I;ji:a d-m 
PETRg PANGA, eu p:u1:icirpa.rea unui 
impozant număr de membri. . 

După. deschid~ a.dunărli genera!e 
d-l PETRE P ANGA, preşedl'Iltele sindi-
cutu1ui, Saluta. pe membrii prez~ţi, pe 
reprezentantul Remtiunei c~ 
d-l O. Dobrin, d-l Ştda.n Oţel k!lrectoral 
Camerei de comerţ şi de tndustrle, dr
Aron'Feer, pe reprezentanţii pneei fi pe 
membrii secţiei brutan1Q1" e.fil1atl S1n4-
'cutului. . \. \ 1 ' , 

Trece mai depa;rte !n Pevistl Mt~ 
Itoo Sindi~atului. greu:tăţile pe tIR!"e le-ea 
avut de i1l1!lmpinat eomercie.nţii tn ~ 
:vmonarea cu cele noeICe!!Iare marem;, pI!' 
blie consumator. . 

D--l GHEORGHE IOSIMOVIOI, 8&0 
cretarul Sindicatului, Gilteşte prooesul 
verbal al ultimei aduDă.rl generale !i ac
tivitatea ~ anul eXIli;rat ~ . care sp''' 
mim unnatoarele: Bll'OU! SindlCllttulUl a 
tntreţinut legătura dând Ind:rumirl mml 
n umăr de 653 de C:OIJlIercianţii memlbrii 

'ai Sin(lieatului, in mod absolut lr&tuit, 
. a !nscris tm număr de 25 membrii noo:i 
! ll~ Si ll'di.~a t. In decursul a.;m.rlui a iDtec'~ 
ve:n:it la diferite autorită.ţi fi ~ 
))lente cu ff\lcces pentru rezolvarea. &>
leanţelor membrilor săi. Sindi<:a.tul 8ni 
peste 4QO membrii a.ctivi. redacteazi o 
revistă. profesională. ., Tribuna Ccw:ler
ţl'lui'\ care se di.stribWe gratuit lXJIeIDo! 
bcHot Sindicatului. .1 

D-l BARBONI NICOLAE. eenzo,l'. eX
pune gestiunea. bilanţul ti bugetul ~i.n
dicatului, pe care ad'llD.aTm generală. ~ 
hprobă. Se cere aPoi rati:f',ioa.rea ~joră
rÎi cotiz.aţiilor membrilor pentru a se pa. 
iea acoperi cheltuielile Sindi'Catului, kr
eru pe ~re dea.semenooa adunarea. gene.. 
rală îl aprobă, 

In ordinea ee zi mai Il,gUreu§. ratifj
CarM afilierii secţiei brutarilor din ora
~ "~ Lugoj, care îrJcă din anul 1943 a ce
~t sii fie primită. ea erecţie in Sindicat. 
fapt ce în principiu comitetul <k condu
cere l-a. aprobat, urmând ca. acest lucru 
să fie ratificat de către adunarea gene
rală anuală. Adunarea generală aprobă 
această afiljere ~i alege din partea ace
Etei secţii ca membrii în comitet pe d-nii. 
FF.A YER CAROL şi IAN0ŞEL mA(N
DAFIR. Aceştia doi impreună cu sec.n!

tc1.TU1 Sjndicatului d-l IOSIMOVICI 
GHENRGHE; vor repr!'ZOOta secţia. bru
tarilor în faţ:l autorităţilor şi Vor semna 
va!i]bil bate rl ;r.~"suri1e ce se vor fMI' 

seama şi in ":::,"ijinul brlit:tr!Jn~ din 
--'lfU! Lugoj. 

ani, am ajuns să stabilim sub.stanţa us- apoi Mamut roşu fi cel mai slab Ecken-
cală la jugu următoarelor sOiuri: dori galben. 

Soiul SacharQ8a de Cenad a dat 4011 Deoarece se lneea.rel a se fntroduC'e 
kg./jugăr SUJbstanţă uscată. unele soiuri străine, pentru a vedea (ta-

Soiul Eckendort galben a dat 3752 că nu cumva vreunul intrece 8(';ul Sa· 
kg/jugăr SUlbst.anţ,ă uscată. oharosa. 

Soiul Mamut roşu a dat 3456 ~g/ju. Deoarece se tneearcă a se tntl'oduee 
găr substanţă uscată.. mele soiuri străine, inainte de a f: ţn-

Soiul ea.re se păstrează cel mai bine cercate daci se potrivesc reg Ilrui, dau 
peste iarnă este .. SaMal"osa de O:!n:ld, IJi datele obţinute în 1943: I\~~, ~ 

NUIl1e1e eoiu.mt substan ţi useatl % de wbstanţ!. 
kg./jugă.r Uscată 

Sadharosa 
Eckendorf galben 
Ki:rst!bes J.deol 
K.ineh.es Kolloss 
Deutdhe Bura! 
Ovana 

~- Vldi Vlcl 

3648 13,54 
3319 12.12 
3314 12,08 
267t 9,04: 
3630 n84 
3194 12,86 
3247 12,81 

ed~ ~r date (an făcuttn'l iul pe care dorim a-l eultiva, altfel De 
modul următor: dacă la 100 kg. rădă· putem trezi c.ă am cumpărat un soiu de 
G avem. 13,54 kg. substanţă. UBeată, proastă calitate şi cu producţie miel. 
<mm e la 8Ofu.J. Sadharosa, atLm'Oj, le. Mai bine e incă dacă putem Cumpăra. 
28,94'J k& rld§.cmi la jugăr, revine sămânţă originală, când suntem siguri 
3648 kg. I'tttbsbmţă. 1JSCatl. şi de puritatea soiului. In comerţ ades 

DIn da.te!e de mai imEI se vede că soiul să.mânl'ţ.a e mai mult sau mat pnţin 
Sa-aharosa DU-i Intrecut de nici un alt amestecată, fiindcă. sămânţa de sfeclă. 
l!IrAn pAnă tu prezent. de b1lJl1ă. ealitate nn o poate oIbţine orişi-

De acei&, ntt nmnai la sredă, dar la cine. soiurile corcindu<se intre ele foarte 
ortae altă. plantă, eând se eumpără să- ~or. 
minţi din oamerţ, trebue !ndiea.t şi 80". Ing. Agr. Constantin CoJ~1"I 
~ .-.. _ .. -.. -.-._ ... :".~.".-.. ~~ .............. : ... -.:.-~ 
Alte bonuri de încălţăD1inte aprobate 

s.ric!tt1 de d!st:ribu1re " GCIII.trol al hl--110.699 10.703 10.706 10.701 10.709-10,712 
cilţimintelor. commrld. !Il. eoatinrJ.are ur- 10.714-10.118 10.720 10.722-10.727 10.730 
mătoerea llstă d8 bonuri aprobate: -10.732 10."I3,) 10.7'38 10.739 10.741-
10.525 10.1')28- -10.531 10.533-10.535 10.537 
10.542-10':H8 10.552-10.557 10.559-
10.1566 10.1568-10.572 10,574:-10.516 10.580 
1<>.581 10.383 -}0.585 10.588-10.10.590 
10.593 10.594 10.601-10.605 10,608 1{).610 
-10.6H 10.618-10.643 10.646 10,648 10.649 
10.654--10.6:56 10.658 10.661 10.663 10.~ 
-10.66'7' 10.674 10.675 10.677 10.67'810.682 
10,684-10.688 10.690-10.694 10.696 10.697 

"> ~ 

:AICI 

10.760 10.765-10.771 10.TI3 10.779 10.781 
10.785-10.7~2 10.794 10.795 10.797 10.799 
10.802 10.80t--l0.807 10.809-10.827 10.82g 
10.834 10.836 10.840-10,843 10.851 10.853 
-10.860 10.871 10.872 10.874 10.877-
10.881 10.883 10.886 10.889 10.892 10.897 
10.900 10.902 jO.903 10.905 10.908 10,909 
10.912 10.915--10.930 10,,933-10.936 10,938 
l0939 10.947- -10,950. . ,t. : 

aL 

17 Maitt 
- Fabrica tJnitd de Lacun Fi V 

TimişoaTa. va ţine ad u.nar~ 
extraordin ară. 

28 Mata 
- La Judecătoria mixl 

p'entru vânzarea corpurilor 

- Mcmitoml OffuiaJ. din 3 l.1a1c 
pobldcă. Dooretu1-Lege 
rea. si;nistraţilor de boJmELrda.tnente 
riene, oonsta1:araa sinistraţfior de 
bardament şi statutul sinistraţllor. 

- Legea privitor la autorizare. 
teoţmor de judeţ de a dispune m(t],l~ 
temporară IL debitelor de beutun 
toa.se (Monitorul Ofimal din 3 
1944). 

- Legea NI'. 250 pentru mQ1c!fIOlLoI. 
artioolului 98 din legea pentru 
rea, organizarea. şi fu.ncţinarea 
ternlui Aerului şi Ma.rlne:i d!n 29 
tamvrie 1936. (Monitorul Oficial 
101 din 1 Maiu 1944). 

- Legea. N r. 251 pen.tru 
. re& şi modificarea UDot' dll:!.poziţiunt 
DecretuH..ege pentru tnfiinţarea 
gan'izarea. Fooduhrl MWloii din 
tie 1938. (.Monitontl Oficla1 Nr 
din 2 Mal 1W4), . 

- Legea NI'. 2M pentru ULUllRol:' 

şi ~plecta.rea. artleolelor 243 fi 
d'îin Legea petro'lulttî Nr. 511 din 17 
He 1942. (Monitorul Oficlal 'Nr 
1944)'. . . . 

- Kandiatl S. p. .1. "",_. • ,. _ ~ . .LuuLŞOl.rl 
chelat bilanţul pe 1943 cu un 
net de 4,626.138 lei. Capital 
milioane lei.. Fonduri" de 
2,023.300 plus 1,269.515 pIWJ ĂU,UUo/ •• 

pbu 2,652.312 lei . 
. - Fabrica Gennani tie Sifoa." 

· \,: ~ fad lMţ moldoftluD, IIOrtill ai. " ... ouiD1 tot la margine de ~ _ In CIIJ'8Ul din Timişoara., .'a aprobat bil&nţ1ll 
aIJoIo IA tlb'iJalm b.oCand diD liaă.rtt,. ea \'l'ednieia intrată In 1egendA. In Inobipui~ 1942 ou. o pierdere de lei. 6969. 

. , JIMBOr.;IA~ .• 

r-. ~. - la ,....,u. trimc fap1ele de Tltejie ale atri.bm.tilOl' cari au imb.., _ ..,ALbina", Institut de Credit 
gl.ţlt zilele eronIcllor el au lltato:ndclt Mol- dova drept, ţara de neînvins. Eoonomii, Sibiu, s'a aprobat 

, I 'roftAn4 ftr a. baMn, credem ei litri moşU noştri, Dadl, au pqs In ţinutul d4" 1943 eU un beneficiu net de 
~ pe 0I!Il ...a 'rIteJllli al SărB,cBndu-1e spre ajutorare eetAţi' cari dă.in1lflllC ,j lei. Capital social 160 mili08JrJ.e 
.azt. DacI., bun.lLoad.. Nlstral n'ar q fost hotarul din risiirlt al Dacie), n'u fi rnH. dUri de rezervă.: 35~.739 
cal DaciI eetAţI pe malul lui, dovedlnd, m veacuri, că pini aici se Intinde pămân1ul 58,479.530 lei S'au alea in 
DOStra. JDalnte de lIaf'terea lUi Hrlstos. ~ gale Cothoo. a Intemeia.ti Hotlnul. Cu."" administraţie: dl dr, Ion 
«de fna.fntea fJft1 ereştJne, ridici. Daeii ce tatea Serghidava, pe looul1lnde este Mtkf Victor Sta.nciu Ş1 dl dr. Vasile 
ora.,nI Soroea, Iar oraşul Orliei .'a Intememt pe ruinele cetAtii Patridava. Şi tâte oensori dnH: Ioan Vătăşianu fi 
aIt8 d~. pe ea.rl1l1l le ma} In.,tr', tnnd de tot neamul CUD()S(lUtle. tin Popp, eensori-supleanţi 

Creţiu, dr. Nleolae Cristea şi 
(la ai DlI le cUl'IDD Istoria, ajuns'au Moldovenii in apus, dar tot la hotar, Unn _ "Patria" s. A. pentru 

Scut-am popu - ea.re-l dorim ci.t mal lIOW1: - la .Jimbolia. Este 01"8§, 5IUI hat. Industria fi Valort!lcarea -.:>-..:1" .. : •. 

aoeuti incâutătoar& qemre Impr8jmtlitA de oglinzi de ape r Comună l"U.l"&li fiind, Agricole Timişoara. S'a a.probat 
ar Intra In. rimdul satelor, d&r' dupi -ru:'i- rime şi ingrijire, intrece unele ca.piblf' de pe anul. 1941 eu. • pierdere 
judfţ. Străzi largi, M nu vezi omul pe cealaltă parte, ~'8rd9 ou două porţion! 241.607. S'a hotări't majorarea 
peIltl'u căruţe, ou trotuare asfaltate ,. eu şiruri de copaci, de pa.rcă oraşul ii o li'Vadă !ului d-ela lei DOO.OOO la lei 

· III eaftJ eaută zadarnic d "ascundi f"..al!e m.ă.reţe, model de mgrijite. Fieca.re din DO~, - Prima CaSsă de Pbtrare 
ft!fngla.ţn, are multe de tDvă.1at aici. lu- tai cei mai mulţi locuitori stult ea studii ~ lohanisfeld. S'a aprobat 

1IIIhersltare, deşi işi zie "baner" (ţărani). Aiurea cine are 4 clase secundare umblă ]943 eU un beneficiu net de lei 
dapi slujbă., Ale{ lloenţiatul !le !!IOOali la S jmnătate şi pleaci la cimp, Clonduee tTn~ Capital S<lcfnl 1.000.000 lei. Fonduri 
tund, ară, samăni, singur, sau ajutat Il~-ai casei, dacă. are coPii. Toată m1lJle& agrico ~" rezervl 328.6511eL 
• ~~ faee ebtgur, li ~""""" ...... .,::..e ... ~~ ....... ~", 

Ca.oleJe, eu odăi multe, ales mobilate, pa.rcheta.te, cu băi In eare omu1 !le eur1\ţI.. OA.M. Manufactura de tutun 
elnc'l le htoarce de la mun('ă. Comuna oou tA. să aibă cât mai potine eheltu.eU. Ficca.rtIJ 
Jomll'l:or t" mituri şi spală In faţa C88I'i trotua.rnl. şi spală strada pâ.ni la mijloc. 
Nu ved gunoaIe sau hAnn pe Jos. Peste tot C'1Il'at. ca Intr'o odaie. 

După porţile grele, mereu Incuiate, &II' deschide raiul grădinilor, cu flori, cu stra.. 
fort inginereşte aranjate, cu ostrove de li liac, care acum, In primă\1lră, jertffl!!lO 
l*l'fumul din belşug. 

Go8podă.ria jlmboDanului o ~ şi nu te maj sa.turl, La domnul Mihan "tm~, 
de-o pildă., ca la toţi, un gard de rter des parte ograda animalelor de rest. Şi' vitele 
aomube şi eali şi porcii, 81Dlt aşa de conţt, de parci şi 10r le-ar face baie zilnie. 

Scriu rândurile acestea DU pentru bl năţOOi, ei pentru refugiaţil cari, câruI se vor 
In:apoia la vetre, si nu uite ce-au "lIzu.t. 

Alei, In TlIDboIia, ca şr In alte părţi ale Banatului, munca este crezul vmţrt. 
E o mare cinste, a munci. Sunt ti aici 10 r.aIuri de petrecere. Crâşme şi popicării. 
dteft pe fle(l81'e stradă.. Dar numll.i sărbă toareB. sunt căutate. Femeilor nu le-ajong 
ziua pentm lucru, In casă şi in ogradă şi la câmp. SărbătoaftD., Imbricate frumos, 
fetii la plimbare şi trec pe la cofetărla dom nulul l'faf.eias ~.l mănânr.e Jlrăjitun1e ('ole 
mal delicioase. ?\nam "but una ftunA.nd In tr'un local public, sau scoţând tubul să,. şi 
bota.-lm bmJeole. urit ~ inestet1c. 

Cum toată. lutnea-i la treabă, tArgul., ziua li cucerit de linişte. Dar noaptea cA.nd 
s'aprind făcliile lui Dumnzeu, o fermec&t,\ linişte coboară.. molcom; Din florătii 
se inaltă mi~le primă~rii. In grădina publică sfatui& doctorului mei, priveghea
ză tăcerea.. Liliacul ciidelniţ.ew arome am ăril. 

AIci. in JlmboIia, munca, ordinea şi po ezia tri!~ Intr'o vc~ici infrAti're. 
.JhnboJ.iAJ. D , IOV. 

.' 1 

PUBUOAfIE DE UClTA'fIE 
Se aduce la cunoŞtinţă celor 

că., pentru darea în 
crărilor de instalaţie sanitară 
şi băi), n~are Atelierelor 
insula Ada Kaleh, se va ţine, in • 
Luni 22 Mai 1944 orele 10 a.. ro., li! 
roul Direc"ţiunei Manufa.cturti de 
Timişoara şi la Admnisitraţia 
Craiova. câte o tratare cu ofarle 
chise. . 
Garanţia de licitaţie se fixează la 

din valoarea ofertei, în numerar 
efecte garantate de Stat consemnati 
Cnssa de D€puneri sau Admini 
Financiară. 

Dosarul .cU toate. piesele, caet ~e 
eillli, condiţiunile techni<'.e şi deV1Z 

mativ se pot consulta în orice zi de . 
la Manufactura Timi~o!lra sau . 
tratia C.A.M. Craiova. 

Ori'~e 1ămuriri se daU la rerert • 
nir('rtl~:' 

208.1 
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refugiaf,ilor 
f.I'IB eM'& deepre lkJBl"t,ea t.a.t.Uri 

S()D(lI)NlC V ASlL&, lmde -
aii Oercul de R.ecrota.ra dia 

(BttC09ina). a.-l ammţa pe fiul ~ 
'!)nIgI'Jf, O'inrlnul de r.reenici Nr. 1. 

~ G!h. dtn !lp'!ta~ Z. 1. 517 
~""IoiIIIIIlI. esuU pe fra~ s:h Ell'tim.ie Pa.

• eom.),{băstirera. Doa.mnei jud. 

(Iftan OII. 41n Cernăuţi Mttgiat ht 
str Engen de SB:roya Nr. 15, 

pe ~ sa dra Alu. Pra.VEl9CU din 
mare, jud. Cernăuţi, car. ~te ci 

~atl1a Piatra. Ott. . 

~. t. r. Ohtries Buga tmlcuat din 
1. i. nr. 303 Bucureşti, ~ gă8eşte In 
militar 129 Timişoara, fşi cauti f&... 

A1ez:~ Bu.ga e'V"I'\euati d:lll Be:r~ 
~tlia. 

,tufo" PIlI (tin eom. ~ţi1 
jud. at.orojineţ, refugiati ID com. 

vechi Nr. 14j1), jud. TiJll.iş-Toroft4 
, caută 3Oţ\d Gh. Pilil serg. wmp. 

rJ., P. 107., 
t:!i7A Corcaa din la$ refugiati tn 
Bile<! Nr, 5UT jud. Timiş-Torontal, 

pe fratele ei Bagh-in. CUn, plecat din 
Craiova c. premilitarii, şi pe Ştd'an 
malstrtl militar Brig .• Grăn.iceri, 

Pllt. Gh. Vil.D~ dm .t1eru1 de 
Bileei jud. Tinn.,.Tol'Ontal, caută 

Jă''l Va.s:ile Vllntur&.che Mn Ieşi. 
()lbetaru ~ elev refugiat In com. El. 

Timiş-Toronta.1. tşi caută părinţii 

~ Costică Cl"bo~ 

1MDtireeca ~ <nn Iaşi reln
In COla. BiJad jud. Timift..'l"'orontal, Işi 

, ;irinţii. 

Glloorgbi'că ~8ti dm mşi 
Biled jud. Ti.miş-Torontal,· oaută pe 
militar A1eat. ~ fU" reg. 7 Pio-

Tinca Parasc.hiva din r .... rerUgiată 
Bilea P.d. Timiş.TorDuta1. işî caută 
refugiat din comuna ~ţea judeţ 

Cibm Sotia refugiată in ~m, Cenadnl 
~r.,l46 jud. Timiş-Toroatal, !.ti ea.:ută 
Clam Conlrtantin refugiat din Cet--

,Oiornei refugiat din Cernăuţi 
militar Z. I. 179 Th:nişoara, 

pe Vl~ Bacinschi. 
Ioan cutor din 9Pi,talul Z. L 517 
caută pe fratele său V~il6 01-

",'.LLlU\.llT din com. Vornkeni jud. Do. 

Soldat Babiciue Die din $pitalu1 
Xr. 179 Timişoara, caută pe soţia ~ 

Maria şi fraţii ln8n ~ Dumim.l, 
din oom. Cuciurul ].fj.e jud. Cer. 

Mklatul Andria,"Iciuc Mihai din Spita
L Nr. 179 Timişoara, ~ută pe soţia 

. , Andriaşciuc şi fratele său Dio· 
Andria:;ciu<: refugia.ţ din oom. Be~ 
pe Prut jud. Cernăuţi. 

~1u.sea.n1M AlexsDdru rănit tu 
. Z. 1. Nr. 179 Timişoara, caută pe 

'Iinca Muscaliue şi !iul său Gheor
&vacuaţj din l~i. 

~kl@a GhMPgh1l rănit in Spitabl 
~t 179 Timişoşara, caută pe părintii 
, şi IOrdache Boldea, evacuaţ4 din 

Catuşc jud, Dorohoi. ' 

CONSTANTIN easi~r eomu· 
IlOnJ, Eilea jud. Riidăuţi, refugiat 
• Domaşl1ea j'ud. Severin, îşi 

.. Parinţii Bujor Stefan şi Magdale
şi surorile Dominica. AUre. 

Şei Viorîc.. CU prietena 10'I' Re. 

. Toma<l' Nicolae din Spltabl 
t 179 Timioşara, caută pe fraţii săi. 
°lllac eOmuna Stauceni şi Tomac 

~tar liin COmuna Davideşti judeţul 
8?al:uaţi. 

Serviciul apelor în slujba agriculturii 
1 .... eatiţi •• U. Ia jadeţ.l Tfatl,-TorltDtal - Program •• peatra yUter 

A.arlclllterH •• -ti Inteleg I.teresele . 
Cele mai.~ ktcrări cari, rIN f'4!la'8. 

zat in decuT.tui anului 194314:'1 de cătT.f! 
Serviciul Apelor" Sindicatele Hi~ 
lice diA Timt,oara, Pe eupri1l.lul ~~~, 
ltd Timit-Toronta,4 ~' tp .,..". 
direct iaU indire.ct ay~~ .• 4:c'oonă 
tt>1ldinţă ,'a accentuat mai eu seamd ba 
"nna lnundaţrilOT catastrofaie cfuI, "AuI 
1942, ca.ri au prodw o pagttM la pro
dueţia agric.Qld judeţeană de peste 2 
miliarde lei.. 

Pe lângă apăra"ea contra inundaţiilor 
prin indiguiri fi regularoo debitelor 
em-mriier de apă, S ert1iciu! A peleT mai 
cUJ'r1nde în programul său de lllCTU şi 
l'.S'tlftarea teritoriilor inundabile, mocir
loo-,e, precum pe altă parte tinde a pune 
in valoore apele ctLrgăt~ '" joloml 
~onomiei ftaţi.c:.lnalc. , 

1!fVES'l'I'ţîOl(ILE MAl IMPOR
TANTE EFECTUATE IN JUOO
Ţt:JL TIMI§.-TORONThL 

Se~ul Apelor din Timişoara li In
vestit in aampania din 1943/44 din fon
durile M'misterului Lucrărilor Publice şi 
al Comunicaţiilor 42,646.700 lei, precum 
şi din bugetele Sindicatelor bidraulice 
de sub controlul acestui Minister suma 
de 19,057.735 lei, deci in total s'a chel
tuit suma de Lei 61,704.435. 

Aceste sume au fost cheltuite: 'R) 
pentru tntreţinerea lucrărilor şi instala
ţiunilor. precum şi de funcţionare a 
stabilimentelor hidraulice 11,975.904 lei. 
dintre cari 5,335.QOO lei din fondul Sta
truut. :Iar 8,640,904 lei din bugetele sin
dicatelor'. Dintre lucrările existente se 

menţionează repararea ~lor doui eelull 
~ canalul Bega.; intrefinerea digu.rilQ 
de "'apărare oontra inundaţiil<Jr' (Servi~ 
Apelor şi Sindicatele au sub îngriiî~ 
&00 km); intre ţinerea canalelor de <li8Iw 
care in lungime de 640 km.. 

Sumele cheltuite cu lucrărl Dou1 II 
inbunătăţire şi refacere, precum şi IQ 
vestiţii, este de 49,728531 lei, din ~ 
37,311.700 lei acordaţi de către Stat, .. 
restul de 12,416.831 lei supomt de citit 
SUldicate. . 

TOTALIZARF.A LUCJR..\RIL()B 
IN DIMENSIUNI ŞI CA.NTITĂ}1 

Exprimate in dimensilllli şi caatifă1;l 
lueră.rile tenni:nate in decursul exerei
ţinlui bugetar 1943':44 se toWlzea.7& ÎII 
felul unnător: 

Parastas pentru Ioaif Vanciu 

) S'au !!ăpst şi refă.ctIt lM.128 metrt 
lu.ngime de eanale Mleetoare fi de dtJleo 
eaJ'e fIQ... ~~Ultent mobilimt cii 
197 .281 Dl.; b) dig1IrI de -"are fi cii 
reţinere • apelor pre!'WII t,t de a.părare 
contra iD1mda1iilQr~ s'aufăeut in &un. 
gime de 21.210 metri, terasament de 
81.406 m, e.; s's,u construit 20 podeţe. .. 
esTe a n~esitat 250 m. e. de zidărie; ti) 
şi 8 bucăt1 stăvilare mlaj de reţinere şi 
eva~uare a a.peJor În dimoosiune de ~~ 
m. e. de zidărie. 

Daminică lA Maiu. dupi serviciul <ii-I f.as o seamă de a.rt~1i dela Opera Rcmâ· 
viln .. avut 10e in biseriQ& ort.' rom. din ni, Teatrul Naţional din Cluj la Timi-
~a·l08efin., pa.rastasul de 9 zikI şoara, prietenii şi admiTatorii, cari ne
dela moartea. mult regret3tnlUi Iosif mângăiaţi şi-au dat m('.ă, odată seama, 
VaJUju, a.ctDr la. Teatrul NlI.ţiOll2rl şi pro- că m&ei>tru1 Van.eiu nu va mai apare 
f€BOl' la Conservator. niciodată pe scena naţionalului timi~ 

ServiciuJ. & fost ofleiat de pl". CJtlSt, şorean. 
Comşulea, iar' ~e au fost date După termina.rea slujbei 11l biserlei, 
de cort1l catedr&l de 9Ub condllcere-a familia. şi un ee", mai restrâns de prle. 
<fiui fu. Nic. Um. I fii tI' . 1 .:I:~ 

Pe lângă famru.a. îndurerată, fetIţa }uj temi au aeu 1Ul pe ermaJ a groapa w.;:>o' 

In ~ priv6'}te marerJaleie de eoeo 
strueţre, eari parte s'au folosrs iar parie 
urmearii să S6 întrebuinţeze in campa
nia lueră.rilor din aeest an, s'au pl'Ot'Jll1ll 
rat următilRrele eantim,ţi: l255 In. ... 
pietriş ~ nisip; 140.000 bo~. t'ărămidi4 
515 t&ne dmmt ,fi ~15 m. e. lema .. 
ccmstrueţfe. 

dragă, eare plâlngea 1& braţul mamei, pe pi:-utului în cimitirul din Timi~oara.
părintele iubit, au luat parte la p8.I'3.9or I~iln. 
~ •••• ~. **-. ......... ~~!IIl:~,: .. ; •• -.-••.• -~.~-•• -.-:. 

Reglementarll modulul d, fancţioanare a unor 
comisiuni p, timpul stării da războiI 

PROGRirM E'ENTRU ]lIITOR . 
Deşi ~ dintre lucriiriL-« incepuâl 

»11. s'au putut termina iA exerciţiul ke:
'Ct/t~ U1'j'1t.~ « ~ rontÎ"mttt #i î .... ~ 
mători, Tep't"ezentând ~ 11LUpKtIrl 
un~ înfăptUiri de.mari P"'OPO'1ii ~ 
zabile hI. mai multe eta~, eum de ~. 
dă, lucrările de refacere CI reţelei IU ~ 
nul e de (;CQ. 300 km.. pc lungimea Sindio. 
carului Ara:n.ca,. lIecesH4nd Q cheltuiala 
de 60 milioane kl:i, di" eare pând acu
ma s'a cheltuit num.ni .cir~ lO~~ milioQ... 
ne lei; lucrările ~ despotmoLiTeo aLbW 
şi de supm.inălţa,=e fi diguriWr. nmal..,. 
lui Bega':V ech~ pe (! ~01"ţiune Ge. 3:; ba... 
deLa fN;mti.eră până în dreptul comuDd 
Siicălaz, pentJ:u~cwe .'4 cheltuit 4.5 mj... 

lioane din costul total de 55 miliocm.e lei., 
Serviciul Apelor. îMă i. eOOWOTfP'8 cw. 
Administraţia Sindicatelor, Hidrau.l.ice. 
are pregătit: !Ca al dQiU>.a prog7'am de 
investiţiiextram:dina;w:_ ~eal~ ÎB t.-", 
1ne1l de 5 QUi ~ II edinli t"făptutu. 
parţială ~'au tuat mă.mT~l~ ~eceS<lT'B- ~ 
că din anul 1941. ~ DOrba M ~ 

Monitorul Ofi~.l ~lj~ unnătorul , sale pe tot timpul strămutării sediului 
Decret-Lege; 1 comis.tunti. • .. .. 

Când din ceuza UIlO1' fapte (le război, Dacă funcţionarea corruslun.u nu:va 
comisiunile instituite prin lege ar fi în putea fi asigurată in modul prevăzut la 
imposibilitate de il funcţiona, fie din art. 1, Consiliul de, Miniştr~ va fi in. ~rept 
(aUUl că şi-ar stămute sediul, fie că m- ! a. în oricare dm cazurile specificate 
stituţia de <=are depind membrii ei s'ar acolo~ pe cale de jurnal, publicat în.~ 
găsi în aceeaşi situaţie, fie din oriee alt nitorul Oficial şi la propunerea Muns
motiv, conducătorii departamentelor sau :trului Justiţiei, să reducă eomp~nerea 
ai instituţiilor autonau. de care depind sau să modilice temporar ~rganlzarea 
funcţionarii publici. de oriee categorie, comisiunilor: a căI"Oi: . funcţ1QnaI1!. este 
delegaţi sau numiţi membri In comisiu- impiedicat!. 
nite respective, . pot autoriza pe aceşti Consiliul de Miniştri va mal putea 
funcţionari. să unwn.e eomisi~ din dispune!n acelaşi mod şi suspendarea 
care fac parte. temporară' a activităţii comisiuni1or al 

Funcţionarui automat si unneze eo- căror avi% nu este obligatoriu sau a că~ 
misiunea, va fi dispensat de a-şi indeplini rcr activitate nu se află In legătură eu 
lndatoririle principale ale funcţiunii JIlânuirea de bani sau de bunuri publice. 
~.~ .. ~ ......... ~~~ .. _ ........ _ .. ~ .. ~ ..... ~ 
Rezultate normale la feotball ••• Surpriză la atletism 

Matchurile de football disputate ied 
pe ee~ două arenetimişorene I'. 101-
dat cu n~~ui.ate nonnal~f scorurile ~
lizate iDdicând yictoria favoriţilor. 

. Ceeace e imbucuriitor este că in pro-
gram au. figurat şi matchuri de juniOri, 
cari abstracţie făcând de rezultate, au 
confirmat aşteptările cu. toatecă învinşii 
nu au putut alinia echipe eompleete, 
unii titulari jucând în p'rima garnitură 
a grupărilor in cauză. 

Iată' rezultatele technice : 
RIPENSlA-CHINEZUL-CAMT 3: O 

(1:0). :Victoria obţinută simetric, prin 
goalurile marcate de Opr.ea l2)~ unul din 
Jl m. şi Vodă. Jocul a fost bun. mai ales 
înaintarea Ripensiei merită să fie rele-
vată, care a CXJ!loatat prompt ocaziile 
sigure . 

PROGRESUL-ELECTRICA 6:3 (2:.1). 
Echipa muncitorilor români devine din 
ce în ce mai închegată, marcând un ca· 
tegoric progres in ceeace priveşte j<)cul 
de, ansamblu. Goalurile au fost mal'cak 
de' Reuter (2), SeCQşan, Purice, Malcoci 
şi Bran pentru Progresul, respective de 
Herzog şi Ignatovici pentru Electrica. 

C. F. R-BANATUL 6:1 (1:1). Echipa 
tânără a Banatului nu a putut rezista 
decât o singură repriză avalanşei fem
'dare, cedând in mod categoric după 
pauză. Remarcăm ~ă foştii· jucători. ai 
Banatului nu au putut juca, deoarece in . 
ulhmul moment Politp.chnica a acceptat 
o invitatie in pro~:jnde. Goalurile au 
fost marcate Of;' BUl'ulean (2), Vasili
chioa~e, Bandu_ Tudose şi Covejdean. 
,F~ntru Banatnl a rnâccat Tălf~oagă. 

• 

La juniari S'pu pbţinJlt :ur..mătx>.at~le niIe W't4ri de pempcw,e pentn& ,"a~ 
rezultate.! apelor di" ngtu.ml~ 8tÂâ~ ~ 

Chinezul-CAMT-Electrica: 3:2(2:1). ca' ~TimiJ~Bega, e~ de K,.... 
C. F. R.-Banatul 7:0 !l;l)!-o _. . -,~,~ temi Lu.crărilor Publice fi Comu~ 

:ATLETISM lor dm Ct*d 1942 • 
Primul concurs atletic :al 8Ilului a fost Este ..,.mq de. ~ iN ~ 

organizat de că.tre gruparea C, F. R. şi dela Pad.ri, CtXr~ costă eco.. IJ() mil~ 
.'a soldat cu unele rezultate promiţă- , şi de cele 4.!'t4ţitmi de pom,pa.re -.ai 
toare. Surpriza zilei a fumizat...o HeneI mici, ee se vor. instala pe 1-dur;1e Tim,," 
(Electrica), care a învirui pe Zenide .(Sta- Bdrzova fi Beba-Veche fi vor coaD 
mul Român) la 100 m. plat. Remarcăm circa 1f}O milioane lei. lJa totttul etY'r'OI"Q 
performanţa lui Neagu (c. F. R) la înăl- Ministertt1 a fi pat le C:!i6poziţia Siftdi,. 

ţime, progresul lui Ghiuriţa (Electrica) carului Timif-BeQa un tond, de 22,700.000. 
la greutate, a lui Boroancă .(Banatul) la l' ea, 
400 m. I:a conc~e ~iitoare "om AGBICIJLTOBJl lW-Ş1 ~ 
.ve~ oc~Zle. să ~marcam pr~gr~sele ti-. ~ 'f lN'IERESEI.J!.l " 
nenlor atleţI, can aU debutat leo. !Il ţDn. ~ , ........ ~_ v 500 000' . ~ o... • 
d-+i.n.' bun . : .....u. "'- ea . ,1Jga.re liJI.U'lt .w. :timp 
1"..,....~~. ;r., . - d . ., ... d_· . 1'''-+ • ..J: •• . 
Rezultatele teclltrlce!" '., ' ~: . "', e _ m~l'le pene 1""'~ -. ~ ~te ~ 
100 m: 1. Henel. tledrica:, '11' sec. 2. a,pa. -:r pagubele. ~~ ,CWJ. jud~ sa. 

Zenide, Stamul Român, 11,8 see. 1. Bo-- fie. mat ~;ult deca.t ~~~e, ~ ... , 
boI'Oţiu, C. F. R, 11,8 şi 4. Balil Elee- grieultorii nu fnţeleg 8ai-Ş1 plăteaaca con-
mea 119 BeC. . ~ fapt pentr.a eare Sindi.cst.elE! hi-

200 m:: 1. Zenide, Stamul Som'ân, '22,8 draulice - ~ tmprind in Mn& lor cele 
sec, 2. HeneI, Electrica', 22,8 sec, 3. Ghîu- ])'lai periditate regiU'lli :inrmda.'bi1oe - nu pot 
riţă, Electrica, 24 sec. Pista nu a avut de~ oontribtti ~t. CII Stlme f~ lllÎtli ]a tel'
cât lungimea :le 192 metri. miwrrea lucrar:llor de apa:ra.re. Cu toate 

400 m.: 1. Boroancă, Banatul, OS sec. sfOl1ăril-e acestora de a 'fneasa, nu s'a pu-
2. Bran, C. F. R., 60 sec. 3. Calai, Bana- t\lt realiza decât în proporţie de 50% din· 
ful, 62 sec. 4. Bran TI., Banatul, 64 sec. ceeace le eompete. O tndrreptar.e a acestei 

Greufat~: 1. Ghiuriţcr r., Electrica, situaţii depinde în primul rând de activi· 
11,4S m. 2. Neicuţescn, C. F. R., 9,92 m, tatJea organelor administrative locale (pre-. 
3. Pasc~ C. F. R, 9,53 01,. 4. Ghiuriţl 11, tGri şi no1:a:rj oom~ali, încredinţaţi cu in· 
S 25 m... casarea «>ntribuţiilor şi cari SWlt solicitaţi 

, lr.ălţime : >1. Neagu, C. F. tt, 17n cm. Il depune tDate stăruinţele pentru intensi· 
2. Ghiuriţa, Electrica, 165 am. 3. Neicu- ficarea ~asăli1or). Numai astfol agricm. 
ţesea, C. F. R.. 160 eUl. 4. Montresor, t.orii vor putea fi asiguraţi fu scurt fimp 
BaIlAbd. 15Q cm. " . .. d. iuIIIn~aţii!. iit. 41,). 
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. anca PRimArE 
, I lei cuAnta] .~ 111 fiecare .. hotul 

_ pI'imete la AdJDlaiatnp. marul-.J .. Iv. 
)liriteftl Nr. 1. l'lMfOll !il'. 11." 

rVânzări ... Cumpărări 
De vl.JlJ:a.N in cartierul ~ilelor vili eu e!&j 

3 apart. 8.1500.000. cui 1D centru cu 
etaj 6.500.000. vilă eU 6 oamere ti cu 2 
intravilanuri 6.500.000, eaaă In oet1tru ., 
&part. 4.500.000 lei, casă in centru par
ticular 5 cam. 4,000.000 lei; cui In cen
tru 3x3 cameră 4.500.000, cuă in centru 
2 apar.. 3,:roo.OOO, casă cu 5 a.part. ti 
prăvălie U500.000, casi CU 3 apart . 
1.400.000, tD Pime • .,. casă eu lOC ma.re 
800.000, tn Bujac cad cu 2 eam. gridi
nă cU 80 pomi froctiIert 1560.000, - 10 
jug, pămlnt 2.000.000, 6 jug. pimlllt 
1.800.000, păm&nt de Inchiriat 120 jug. 
Oferim casă de v!nzare dela 200.000 leI 
plnii la 20,000,000, Agentura. HAAsz, 
Str, Df'. 1. Petran. No. 3. Telefon: 22-24, 

DAOIA 

La restaurantul D Il C II I 
cântă la prânz şi seara 'orchestra 
ŞERBAN GH. din Bucureşti, cu Titi 
Niculescu şi 1. Constantinescu la pian 

ASIGURAŢI-VA FUNCŢIONAREA MOTORULUI O-VOASTRĂ CU 

Motorină 
tran8formâ-ndu,1 in motor eu gaz sărac dIn lrmn! Inst.alaţiuni de GEt,,'"E. 
RATOARE COMPLEC1'E pt. GAZ SARAO din lemn) construeşte fU 

practică îndelungată şi siguri: 

Tu-rnătoria de fier şi Fabrica de Maşini 
ARAD, STRADA ABATORULUI No. 1. Telefon 16--66 

Vinuri selecte 'din viile 

PALLAVICINI 

j
Cinema FORUM 1 . 

:relefon 1 20-10 
Repr.: la orele 3. 5. 7 ti 9 tIz 

la 11.30 matineu 

, . A,ronOlD re:rugia.t din Basarabia, 8~~' .• "Ji
mt in vitiC!'lltură, verjficaţie li pomicu1-
turi, eaut poet de administrator de ml)~!f!, 
I&U .... ie. !AU oriCe ocupaţie corellpunu.
toa.re Pre:tenţi;Jni modMt .. Adresa la , .. 
dacţiA ziarului. 

• 
. . fost Selensky aflaţi numai la firma 

Do vi.nzare 7 lJg-ărf! şi jumltate vie, c:ui.. 
, pres, pivniţă, garaj şi 1000 'buc. pomi 

fructiferi. Total 3.500,000 lei. Adresa. 
Livia Toth. Str. Gh, Popa Nr. 9. Arad. 1 EDMUND \VAGNER , ~,I Caut moară , depozit de beuturi cu ridicata 

~ ............ ~~ 
\ 

mai mică de ÎIlclliria.t sau de aw:n
părat în Arad şi jur. Ofertele se 
vor ad,resa: Bandur luliu~ Arad, 

1_:::::~P~:~::::.:.,. 

" 

Tot felul de beuturi În mare asortiment 
ARAD,8-dul Regele Ferdinand No! 57 

Telefon 26-25 

Domnii dootori stomatologi dent!~, I 
tehnicieni sunt rugaţi să viziteze . 

. I 

,Deuun nenl 
t 
O Ignifugare CU E. Harmening 

tlUIIFOC" 
lai vea z ă i m o la i III cir. 
valorează .iliaall 

»CRI ANA« 
ARAD, Str. M. ~ Nr. 

(Palatul Ortutay) 

Re.g. Comerţ Arad Nr. 11.388, ' 

~!~ ~ E ~~ 

Industria de Cânepă din Iratoşul 

-Toată lumea Propr~ George Rocsin 
f&ee abonameat de ehiaj;lla fabn. 

Preveniti incendiul 
prin i g ni fug are 
contra bombe!or incen~i 
vă apără avutul ignif 

. FLORA" 
1 " , Arad, BoJ. Regelfl FerdiDaDd Nr. II. 

ARAD, Bdu) Gen. Draganna tir. 16. Telefon 21-16 V o II sit i la ' ' 
tot ce este 1 

TEI.EFON 11-41 IDrec. Cl&m. Nr. 1080419U. 

il&iiU5&:5 i !14~~51· 

fla~maeia . "fII>ngel" 
, . aea' 
I 

Plata Catedralei Nr. J6 , 

Telefon: J5-30 
, , 

Firma H. HELLMANN JUD. 
Intreprindere de materii prime 

II-

Import-export 
Administratia Arad, Bdul Regina Maria 24." TelefDD 1~-S3 

Oţetul din vin este unicul care dă gust bun 
mâncării şi nevătămător organismului. • Mu .. 
răturiia puse cu otet din vin ACE TU., 
!! sunt nelntrecute la gust !! , 

Fabrica _(elum S.y 
U4iW4iA4&m 

Arad, Calea Dorobantilor No •. 14 
Telefon 29-71. • Interurban 107 

. f R h\ I Il '1v;t\ G '" E R 
MOARA CU SUL 

ARADUL·NOU \ 
Str. Banatului Nr. 136 ;. Tel. 16·83 

J.-' 
-d' - ---



DAfJlA 

ILt~IC D E , o A T E 5 I PENTRU , O , I 
VIZITA DLUI GENERAL ARBORI: r 

LUGOJ. D, general Azlbore, minlst.rul 
a vizitat in eursul zilei t..'"'e

capitala jud. Severin, ])sa. a poposit la 
-'''IIio!I!CI~ judeţului, rmde a fost oaspele 

general Popescu Corbu, prefectul j'l
Jnteres8.nd:'l-8e de situaţia ~!).. 

I jud. Severin, d. ministro ge.'ldntI 
s'a arătat extrem d~ m'tllţumi\ de 

cum a fost înţeleasă şi rezolvat§. a
~blmnă. 

pcEN8A.MANTUL rm'ALJZI1,OR 
gAZBOIUL ACTUAL. In urma recen

Îacut în rândurilt! lumei I. O, V. 
jad. Timiş-Torontal, s'a cOMtatat că 

.- jndeţ avem din a.ctuaJ;Jl rbbOi. pl
]Adat& de 31 Mariie c., 405 i:!vahli, 1381) 

Ul1 vădilve ş~ 548 j,!<\ricţi al căror 
II căzut pe front. 

Jl\'SPECŢIl ADMINISTRATIVE. D. 
pneral administrativ dr. Gh. Ciupe, 

corn Bacova unde Il luat con
eu fruntaşii vieţii administrative IŞ: ln. 

comunei. Dsa a rămas mulţt:mit 
r.area de !!pirlt es.re domneşte in aCI'~stă 

Tot fu cU1"SUl săptămâ-nii tI' '~ute 
,Gh. Ciu!IJe a inspectat şi corn. Găwia • 

_ DARURI PENTRU RANI'fI. Inţele. 

gînd Dl&l'e& Qu.I'el'e a acelora care şh~.\l 
. aănătatea şi sângele lor pentr.l Pa
publicul este zilnic prezent cu daruri, 
răniţii din !q)itale. ABtfel ră.nlţii din 
Notre Dame au primit următoarele 
eom. Unip a donat 284 ouă, 13 kgr. 

10 lnc. cozonaci, 3,37 kgr. slănină, 
prăjituri, 2 kgr. carne friptă; corn. 

150 colaci, 240 ouă, 7,5 kgr. prăjituri, 

slănină. 

-DEL\. COMITETUL MUNICIPAL DE 
AJ. Comitetul MunicIpal de Pa

printre ultimile donaţii fă.cut~ intrr~ 
Ut:plec1:arE~ mventarulUi spitalului orga

de Darul Ostaşulu1 1n localul Notre 

LI La 

- NOUL PRET AL 'fIGARILOR. Ince
pMd dela 13 Mai 1944, preţul ţigă.:rilE)r (s'..e 
următolTll: Naţionale buc. 4 lei, pachetul 
de 20 bue. 80 lei; Carpaţi lTJ.IC. 5 lei, un pa
chet de 20 bue. 100 lei, Aviator 6,50 bue. 
padhetul 10 bue, 65 Ioed, Regale roşii fără 

eanon 6,50 buc, pachetul 20 bue. 130 lei; 
. Regale R. M. S. 9 lei lnc. paohetu! 2() h~c. 
180 lei; Tomis 18 lei bue. pachetul 20 bu.c. 
360 lei; Mihai buc. 18 lei, pacl1etul 20 bUt. 
300 lei; Ţigări de foi: Coronas bue. 300 lf'>i, 
F10Tida 180 lei buc. Cîgarelos eo lei buc. 
Ardeal 60 lei bue. Naţionale foi 30 lei buc. 
'Ihtun el. m. 60 lei pachetul Şi tuhmul de 
pi<pă 55 lei pachetul. 

- PRELUNGIREA ACTIVITĂŢI1 IN 
ŞCOLILE PROIARE. Ministerul Cult'iti:i 
Naţionale şi al Cultelor a trimis o cir~llla
ră iruJpectoratelor şcolare regionale şi ju
deţene. prin care spune că activitatea ti
n'eret:uhi extra.şcolar şi premilitar se con
sideră ea o prelungire a activităţii din ş~oa
la primară. In a<'est sens, intreg corpul di. 
dactic p.."imar, directorii şi tnvăţătorii sunt 
obligaţi a participa şi a sprijini această 
a.cţiune educativă. 

- "GENE&ALI 00MANDAN'J'l AVU,
TORl", Cei patru generali de escadri ai a· 
viatiei noastre, dnii Gheorghe H. V&i!liliu, 
Ermil F. Gheorghiu, Gheorghe J"1ro69C1l fi 
Emanuil M, Ioneecu au fost avansaţi pe 
ziua de 10 Mai la gradul de generali eoman
danţi aviatori. In aeelaIJ timp d. contra
amiral Ioan Georgescu, eomandantul ma
rînei de război, a fost avansat al gradul de 
vice-amiral, Gradele acestea corespund gra
d-.ilui de general de divizie!n armata de 
U9C8.t. 

_ PLASAREA MUNCITOR1LOR 1tA.
MAŞI FĂRĂ ANGAJAMENT. Ministarvl 
Munc<ii aduce la cunoştinţă tut'JTor munci
torilor şi funcţionarilor ră.ma.şi fără &nga • 
jament in urma evenimentelor, ca să se ll!"e' 

zinie la Camerile de Muncă, Inspetcorate
le de muncă r,i Oficii1e de Pla..qare, ea.rl eu 
primit instrucţiuni pentrrl plasarea lor. 

- DELA CRUCEA ROŞIE. Comitetul 
de condueere al Crucii Roşii, filiala Tim:-

I 
şoara, a primit din partea Industriei Lind 
suma de 200.000 lei, pentru sprijinirea ma
rei şi frumoasei acţiuni pe care o desfă.9<>a
ră această societate. .......... -.. -......... -.-...................... . 

,A.. 

CAND FURI CONCUBINA ALTUIA 
Un ingi.er fals, .pee~.tist la •• mee •• leaWo dragostei ti an 

lurt mi.terl05 de 900.000 Jel 
Cabinetul I de instrucţie a emis ordtJ. periţi, dar ordonanţa. scoate de slJb ur

nanţă definitivă de urmărire în cauza mărire pe Martha. Rosenthal şi pe Ata. 
inculpaţilor Atanasiu C. Constantin, de nasiu pentru că împotriva lor n:1 s'au 
50 ani, din Bucureşti, str. Fluerulut 25 produs indicii ea. au furat cei 900.000 It-i, 
Şi Marta Rosenthal, de 36 ani, evreică, dar trimite in judecată pe Constantin 
din Timişoara, str. Alsacia 13, care au Atanasiu pentru d-elictul de uzurpare de 
fost arestaţi preventiv pentru furt, iar titluri, fiindcă a purtat in public titlul 
Atanasiu şi pentru fals şi înSUşire dp. de inginer, oU toate eă nu a.vea mei) 
titluri. In cursul insotrueţiei. ineulpaţii diplomă de inginer şi pentru ci & falsi
au fost puşi apoi in libertate provizo- t1!ca.t autorizaţiunea de călătorie pe 
rie până la judeurea procesului lor. c.f.r. 

In ordonanţa sa, judele instructor ara.- Astfel s'a terminat ingineria lut Ata-

• 
- DONATIE. Dna Maria Petrovi::i.!l, 

preoteuă. refugiată, domieiliată in coma 18 

Cadăr, a donat pe seama Mânăstirei Săra,ca 
8'J.IJ:I,a de 20@() lei . 

- ŞCOLU..E PRIMARE din. jm!eţul Ti· 
mi,ş-Torontal, sunt lnvitate .să trimită ta
bloul elevilor de curs secundar la liceul C. 
D. Loga din Timişoara, in:dicând gznpurile 
şi societiţile In care au fQ9t incadraţi, pre
cum şi profesorii care hlcadrează ace3te 
grupe. 

- HOTA.RAB.ILE DE DIVORT LA 
PERSOANELE CASA.TORITE IN TERIo 
l'ORIlLE EVACUATE. Inscrierea hotă.râ. 
lli de divorţ a persoanelor căsători te intr'o 
localitate, care a fost eva.cuată din ('&UZ3 

stării de războiu, se va face de ofiţerul stA. 
rii civile al domi.eiliulu.i Ba"~ reţ;edinţei so. 
ţului'ln favoarea căr..l.ia s'a pronunţat di. 
vorţul, in tr'un regiatru special. In termen 
de 30 zile dela trecerea armatei pe picior 
de pace, ofiţerul de stare civilă care a fi. 
cut înscrierea, este obligat a ti~imite ofiţ& 
rr.ilui de stare oivilă, care a celebrat că8ă. 
toria, o C()pi~ de pe inscripţia făcută, SP"N 
a face menţiune de ea pe marginea actului 
de căsătorie. 

-- IN ATENTIA STUDENTILOR DE
LA. FACULTĂŢILE CU SEC'J'IE DE 
PREGĂTIREA MILITARĂ. Maree Stat 
~ajor .~uee la cunocştinţă studenţilor 
din secţiile de pregătire militară de pe 
lAztgă şCOlile Politehnice, Şcoala Superioară 
d! E,?ucaţie fizlid. ~ FacultăţiIe de medici.. 
na ca, programul de instr..lCţie de vara ea
re urma să. se Incea.pă la 15 Mai a. 0.' •• 
amânA plnă la 1 Junie 1944. ~ia.rea 
eltl'1'ÎlOl' in gamizoane1e ordonate la dau 
de 31 Mai a. c. ' 

& donat şi mai m-lilte l~i neeesare 
luminarea sa.lo8.I1!elor de răniţi, tn 
ala.rmei, când curentul electric este 

ta. d. la. 14 Februarie 1944, în bodega rtasiu şi dragostea Marthei Rosent:hal ... 

I
lliasa din Arad, inlC'Ulpaţii au băut la Obiecte oăsite 
aceaşi masă_cu Coriola:- Pap'J"ici, ~ire:-. 
tor de banca din Pemca-Arad, ca.rUla La Chestrll'8. de poliţie se află unnătoll-
după 8,eeea. i:a dispărut geanta cu suma. rele obiecte găsite: O eantă de lapte, t) een~ 
de 900.000 lei. AtRnasiu şi Maria Ro. tură CU 10 chei, o m.ănuşă de piele ne&grii 

- JOO DE Ş.'\.H IN CADRUL M. L. 1;) 

cadrul eecţiei M. L. a lDdU8triei Ro:rn.âne de 
Piele S. A. s'a disputat finala joeu!lli de 
ŞaAl, fiind premiaţi 8 jucători câştigăton. 
S'au distribuit premia.nţi1or 3 jocuri de ''1.b 
complaefle. şi eă.rti literare, drept prend. 
Pentru stimulare S'8."~ aoordat şi 8 dipbml 
de parti~ la ~ 

INGRIJIREA PLANTAŢIUNILOR 

Timişoara cU multă jertfă şi grijă 
an de an arbori pe !otrăzile oreşu

Omstatând că. publicul nu dă atenţia 
a:.l""".~ aoogtor arbori, intrueit copiii şi 

distrug lllr.llţ§. trbori tineri de pe 
Prilnăria l"OEI.gă publicul timişorean 

deosebi proprietariI de ~ase, să ingri. 
de arborii plantaţi în faţa edifidHor 

< fmndu-i de stricăciuni ?i udându-i tn 
de secetă. Este în interesul general al 

ea aceste plantaţij să fie ~rite 

A.TENŢIA IN8TITU 1 W"ILOR 
srAT. Se roaminteşte instituţiunilor de 
li fustituţiunilor a"ltonome ale St.!(ol. 

,că la 31 Mai 1944. expiră. t~tJl~n:ll de 
la Administraţia Ftnancia~';i. a 

achitate în exerciţiul 1'.1',1/19H, 
lor pentru furniturih tăc1.4te. 

se vor dep"me la A'inunistra-
... au.l;Jdl:4;l în raza. cărora furni~orii 

1şi au sediul exploatării ţii vor 
, numele fUnUzorilor, contract,,"le 
::nmturi şi mlmele !ncasate de aceştia 

COPIII DIN ORFEI..Dl ATUL anm. 
AU FOST EVACUAŢI LA POIANA 

Primăria Timişoara a dislocat 
Comunal cu 47 copii orfani, In 

trecută, la Poiana Mirului, unde 
au sosit bine sub conducerea dlui 

La plecarea. orfanilor din 
all fost de faţă dnij primar dr. Ioan 

~u dna, V, LInca, directorul orfe. 
, şi dr. Roman Dimitrie, şeful ser

sociale, Copiii sunt ~dă-
şi S'lpraveghiaţj din toate punctele 

la Colonia. din Poiana Mărului. 
vor fi dispernaţi şi copiii funr;ţio

Primăriei. 

"CONVOCARE. Societatea. pentru aju
" orbilor, slabvazătorihr şi pentru 

ol"birii din Timişo'a.::-a I, Strada 
Nr. 5, convoacă pe toţi membrii 

3
' aduna~a generală anu:llă ce va avea S ,~ .. Ma!U 1944, ora 8,30 a. m. tn sala 
~lă a Sodetăţii "Salvarea" elin T~-

SEmthal a..'lupra cărora. a. căzut bănulala pentru dame (stânga), un eaet OU D.ot. mll-
de furt: au fost arestati la Timişoara, zicale, o traistA cu o gamelă miIitară, o pc-
unde venisedi împreună. In locuinţa şetă de damă, de culoare neagră, un eo!",1on 
Mariei Rosenthal a fost găsită suma ~ pardesiu de enloore gris, o banenotă de 
de 164.000 lei, pe eare nu a putut-o jllS' 1.000 lei. o pereche de măn,. ~ de 

,tificR, iar At<tnasiu Il de-elarat că ~te damă, o geantă de piele, o b8sci neagră, 
ingme1", de<;i nU avea nici o dinloma. ea două perechI de mănuşi de piele, o pere~e 
să-si dovedeascl titlul. Dela Buemeşti 88lldale, mai multe registre l}i un geaman-
la Arad Atanasiu a. călătorit datorită tan de mMi. Cine le-a pierdut, le poata li-
faptUlui' ('ii fi fah'iifieat autol"i'Zaţia!'re-. dica dela poliţie. 
fOOtttTei Poliţiej C'Initalei Nr. 18.266 
din 24 Ianu~_rie 1944, O sinucidere orfafn8Jl:. 

Sosind în Arad, Constantin Atanasiu 
s'a recomandat inginer aobsolvent al 
şcoliI. polite~ din Li~~e (Be~gia) şia 
reuşit să angajeze l~lC~arl ~ehnIce la ~a,.. 
brka Policrom". AieI a facut cunoştm. 
tă eU Georgeta Dia~olae.scn zisă Prapor
geaeu, cu Marta Rosenthal, ca:e trăia 
in concubinaj cU evreul Stein Şl cU Pa
naitescu. Marta Rosenthal î,i părăse~te 
cODCubinul şi se mum in acel aş hde1. 
La 14 Februarie, Ata.nasiu şi Marta. 
trec pe la bcdega Diasa ea să afle. ce eR-
10mnii a mai răspândit evreUl Stern des
pre Marta, fosta lui concubtnă şi se in
tâlneso cu directorul de bancă COr]olan 
POPOVici. care cheltui~ cu ei, bân·l şi 
mâllcând, peste 70,000 lei. PO'poviei era 
in tratative CU Atanasiu pentru cll'11J.·ă· 
rarea unei maşini de tors mătase, fhnJ
ca. Atanasiu spunen ea. este SpeciD:ist 
în "mecanică". Intre timp, Atai1aSiU, 
după ce s'a mai îmbătat. a bătut pe 
Steir.. in stl'adă, pent,u Crt ii calou.ni:1~e 
prietena, pe Marta Rosenthal !')1 apo' s'a 
produs şi furtul sumei ne 9000(1) I€'i. 

Ştefan Binchici, de 4G ani, d:in Buzia.ş, 
s'a sinu.cis ţinMd în ~ini o bucati de di. 
ne.mită, până a explodat ti l-a Ilcis. 
Trupul sinudgaşului a fost făcut în bu
ciţi. Ştefan Binohici S'& sinucis din motive 
de ordin familiar. 

Hoetă 8restat& 
Oprin Eli.sa:beta zisă ~ Milita. de JIU!

serie hoaţă, a fost arestată In comuna Che· 
cea-Română şi Inaintati parchetului, tiind~ 
că a comis in Timişoara două furturi: la 
Marin Lenea, din str. Mercur 10 şi la Savin 
Persida, din str. Haiduceaseă 1. lubd hai
ne şi linjerie în valoare de 100.000 lei. 

Prins cu 110 kqr sapun 

. Autorii furtului nu au putut fi cll."I'eo· 

Ioan Mărăş1;.lT, de 33 ani, plugar, din (O

muna Sintea Mică, judeţul Arad, a ~08t 

prins pe podul dintre Radna şi Lipovtl, de 
un,gardian pll'blic. cU 110 kgr. săpun, J)e 

care voia să-I vândă la piaţă fn Llpova.. La 
cercetări, el a declara.t ci nu a ştiut că fi~ 
pun"ll este blocat . 

CinelUa CORSO Cinema' 
• 

Premieră senzaţionali ! Gigantica realizare sudcză 

Tr răzbunare 

- DONATIE. Părin4Ieh 'ntns Popa. din 
comuna Pişehia, a donat J)flbt1'll răniţii din 
spitalul .,Notre Dame" 10 lrg. ]apte lJi 10 
kg. vin vechiu. Eate UD !'eSt care ar trebui 
imitat. 

- 8.& SC1JMPDKl CINEMATOGRAFE.' 
LE. Conform aprobi.ti:i. forurilor compe. 
tente, dată pe ziua d& 1 Mal 1944, biletel. 
dfl bltra.re ale cin6matogra.felor oomWlal. 
se 8CUR!1peAC In telul unnător: Capitol. Loje 
lei 100, parter 90, balcon 80; Thalia ~looD' 
90 parter 80; ApoOo loje. 90, parter M. 
Nouile pretJli tntr1tn vigoare dela. viitoa
rele 8Chimbăti de ~. 

- PENTRU ELEVII ŞCOLILOR SE
CUNDARE DIN TIMIşOARA. Toţi elevii 
şcolilor secun.dare din T.imişoara, care le , 
află în ]oea.litate se vor pre::enta Marţi 16 
Mai 1iM4 ora 8 dimineaţa, fiecare la. !)Coala 
căreia aparţinej indiferent daei au fost re
pal"1izaţt pI!ni aetUD pentru munca. de răz
bol, iaU :ma. Elevii eva.cuaţi din diferite re
g!r.mi se vor prezenta la categoria de ~oli. 
din care fa.c parte, astfel: elevii dela Uceele. 
teoretice, ]a Qtceele teoretice, cei dela şco
lile profooionale. 1& 9Colile profesionale . . 

- CONTROLUL.UME· ! l'. V R. 111 
baza ordinului MinisterulUi MaCfm, lor Int. 
Nr. 43.231, controlul lumej J. :; V. ~. r:tin 
judeţ n fac organele administ~t.tve 'lare 
/lunt obligate sii rapoteze lu.\ar b:rdul'., 1. 
O. V. R: de pe lângă prefect'lra judeţu.,lj 
a:mpra situaţiei ti nevoile acesht lumi. 

A'I'ENJIUNErr I 
"VAiEACAiAŞouiui~· • 

propr. GH. Ur;GlJRK1NU 
r Ma~ asortimenl de art.eole a!inJe.n. 
: ta~: C'Opsel'Ve, 1IJlt, oqi. brâllzPturi, 

.Ianlnl afumată, mezelllri, miere, 
::'l1De'ladă, pif(:otuQ, bonoonne, ele. 

cu ERIK ADOLPHSEN KARIN EKELUND TEI.EFON: 270 
Emcţionanti poveeie pe intinsul neillrşit al apelor nordice. ORA \'Ii l \, S~,J~grle Mih_j L l\r. 22 

JURNAL ONC. 112. Repr. la 3, fi 7, 9. Ultima repr. moope fix 1& 9 aeara. 2o..:.~ 
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Bătălia pent~·u Crill1.eea s'a terlTlinat 
'Îl ltaUa laptele eoatioa. e1l yjoleuţă. C.r.cteristtea n.IlUer avi •••• aermane. Incercuirea 

nogi, eare vor fi puse in aplicaţie eu : 
lejul invaziei. face parte şi un lloU ti 
avion de luptă., 3(',ea.,·.ta. este foarte 
însă in vitează de asupra tuturor tin 
I"ilor existente pe lume. Iar libertaltt 
mişca.re a noului avion este extrem 
mare. Acest avion se .foloseşte in Pl' 
rând la bombardarea cOJwentrărilflf 
vase, precum şi În lupte terestre. 

a bandelor lui l'ite. Atac.rile terori.te t_ Germania au dat greş. 

Sit"Q.~G) 
%. .:- -- ;..,.. 

BERLIN, 15. (Ep.) - Transportarea 
ulbme10T trupe d.e~a capuL de pod .)eva
eropoL !a ţarmuL romanesc, raportată in 
comu.nicatul german, "pus punct unw 
(api&o' care reprezintă O prestaţie deo
:eb'ită a fvrmapuniLor germane d.e ~rans
port pe mare şi. in aer. Dacă ne gandtm 
că jlotele de război şi ~e ~~me r; germa
I\e ti .y:omâne nu reprezmta ln Marea Nea 

. {JTă decât un tonaj Limitat, c01r~p~s dm 
»aSe mici, iLota de război sovlehca dlm
:potrioo reprezentanei Q putere poten
fiaUi ~nsiderabilă, r~zu!tatele atmse 
b:ebu.ie să umple de mlrare. Imbarcar~~ 
trupelor, a materia~elor şi a populaţt~l 
eivi!e se jace treptat din ~una Apnhe 

: jără ca flota rusească s'o ji, putut c~n
, turba. în mod serios. Tot atat de p.ţm~ 
I reztdtate au obţinut şi avioanele ruseştI 

('are căuttLU să stingherească îmbarcarea. 
Sarcina germanilor a fost considera

ba îngreuiată de japtul că o ~a.re ~ar
te dm populaţia civilă a pentnsule& G 

vrut s'o părăsească. Nu e vor~.a ,:u7n?:' 
de ~ocuit01"i.i băştinaşi ai Cremeu, tataru, 
ffl,ohamedanii, ci şi de popoareLe cauca
riene care au luat calea Crimeii în 
lungi' şire de căruţe, cu prilejul ~ichidă
tii capului de pod al Cubanulut. 
Mare~e atac aL aliaţitor pe frontul de 

.-ud italian, despre care s'a Taportat că a
re loc cu mare violenţă, nu coincide cţ/. 

, nicio Luptă mai importantă de pe t~on
tt4l de rasarit sau de pe coasta AHanttcu
lui, Teza germană că şi în Luptele din 1-
laHa este vorba de un atac de diversiu
ne de ma.ri proporţii, nu este slăbită de 
faptul că pe frontul de răsărit au loc în
treprinderi ofensive proprii şi că pe Nis
truL inferior a putut ji Lichidat inca un 
tap de pod inamic. Dela marea Neagră 
pană la marea Finică nu se semnalează 
acţiuni mai importante. 

, Aviaţia operează în schimb în stil mai 
9J\a'l"e. Sborurile de Tecunoaştere au pu
tut stabili mari concentrări de trupe în 
~pate!e jTonturilo'l: atât în Italia~ cât şi 
l'a răsărit. 

Ata •• rile terorlate a.nfra 
G~r_aDiet a. "al gre, 

MADRID, 15. (Rador). - Colonelul 
Taff scrie într'o revistă militară că ata
curile teroriste angLQ-ţZmericane, con
tra Germaniei, au dat greş, iar pierderile 
enorme ale aviaţiei lor e un semn rău Ia 
inceputul invaziei. Piloţii americani an
trenaţi în serie repTezintă numai D can
t.itate, ei neavând o valoare calitativă şi 
lrebuind eă fie conduşi la raiduri contra 
Germaniei ca nişte copii la plimbare. 

COlllulllcatal Japonez 

TOKIO, 15. (Rador). - Cartierul ge
neral japonez anunţă că oraşul Loinag, 
centrul provinciei Hona~ a devenit tea
,~l de luptă. Luptele Be ~ 14 perife
riile oraşuLui. Situaţia trupelor t'hine-. 
ze e disperată, deoarece fZrum~t lm: de 
retragere e tăiat. 

'.t •• 'I. pracarl • t'lpelor ChinUI pa 
, Iroatul IndO-bn •• nez 

Tokio, 15. (Rador). - Comunicatul 
.-hinez din Ciang-King admite, că după 
lcuparea oraşului Loyang de cătl:e tru
pele japoneze, apărarea chineză a fost 
depăşită şi pierzând ultima legătură de 
cale fercltă cu vestul, se află intr'o si
tuaţie foarte precară. Greutăţile trupe
ior chineze cresc pe in~l;'; ;.;.;~~ ;ij·,ic din 
zi in zi. " . , I 
. De pe frontul indo-birmanez se anun
ti, că trupele britanice 1ncercuite hi 
Nimphal fac sforţări disperate de a SCă-

1 . pa din cleştele japonez, însă toaLe ata
~urile lo~ au fost respinse. 

BUCUREŞTI,15. (RADOR) - OOl\'IAl\I.'DAMENTUL DE CĂPETE
NIE AL ARMA'l'EI ROMA;SE, COMU~,,]CA, CU DATA DE 14 MAIU: IN 
CRIMEEA EVACUAREA CAPULlJI DE POD SEVASTOPOL S'A T~~R~n, 
NAT. TRUPELE, PR}I;CUM ŞI MATERIAIJUI.. DE RAZBOIU GREU ŞI 
USOR AU FOST TRANSPORTATE PR,IN IlN":TATILE MARIN EI DE RAZ. 
s()lU'ŞI A AVIAŢn;I, CU TOATA IMPOTRIVffiEA PUTERNICA A S(). 

VIl1'TICILOR PE CONTINENT. PE NISTRUI, INl<~RIOR UN AL DOI
LEA CAP DE POD INAillIC A FOST F~LnnNAT, 80VDifICTI AVAND 
PD~RDERI GREI,E. AU FO.ST CAPTURArI Pl::STE 700 PRIZONIERI, 
IAR ,U TUNURI CAPTURATE ŞI DISTRUSE. IN BASARABIA ŞI 1\IOLDO· 
VA NDnc UIPORTANT DE SEMNA LAT. 

Cum a decurs bătălia din Crimeea 
Berlin,15 (Radorl. - .,TraThSO<.'eaJl" 

anunţă, că in ultimele 48 ore, pe frontul 
din Răsărit nu s'a semnalat nici Un <!We· 
niment de importanţă.. Prin retrager~a 
ariergărzilor româno"germa.ne din~' 
vastopol, Cu transportarea concomitentA 
a materialului <ie rizboiu in România.bă· 
tălia pentru Crimeea s'a terminat. Cer. 
c\lri1e competente din Germania subli
niază din non ('ă trupele româno·gE"rm<\3 
ne aU îndepli1.1 it in Cr'imeE'a o misiune 
foarte importantă a eărei sens plin se va 
evidenţia în curând. misiunea principali 
fiind de a aco-peri sf.a,bilizarea şi orga' 

I 
nizarea fro~tu1u,i di,n Sud ceea.:e Il şi ~eu
şit pe deplm. Licllldarea. eelul al dOllea 
front sovietic are şi ea o imperlanţă deo
sebită distrugântlu"se o nouă bază. de 
plecar'e a sovîetelor. In aeeste lupte din 
urmi au f 05t nimicite două divizii SOVIe

tice cU tot annamentul lor, iar malul d6' 
Vest al Nistrului se află şi aci in mâult 
tr'upelor germane. 
Situaţia de pe frontul din Răsărit se ca' 

racterizează actualmente printr'un calm 
care însă nu va ţine prea mult deoareN' 
după toate semnele. sovietit>ii se pregă
tesc de marea lor ofensivă de vară. 

Luptele din Italia de Sud continuă cu vehemenţă 
BERLIN, 15. (Rador) - Luptele in ita

lia de Sud eontinuii cu o veiliemenţă. deo3e
bîtă intre Cassino şi Coasta Tireniana. Co • 
mandantul suprem al forţelor anglo-ame· 
rica.ne, generalul Alexander a aruncat zl'>Ce 
divizii in foc Şi işi dă cea. mai mare silinţă 
ca se realizeze o .. tră.pungere a poziţiilor a
dânc eşalonate germane. Comandamen'.:'ll 
german aplică din nou tactica încun un a tă 
de succes ca şi in trecut de a cauza inamicu 
lui cât mai mari pierdeti lăsând să plă
tească. ~J,m[l pentMl fiecare metru pat
rat eâştigat. Această. tactică s'a dovedit 
efieace fi azi deoarece după 2 zile de lupte 

înverşunate cari s'au soldat C"l câştiguri 

de teren minimale pentru inamic, vehe
menţa luptelor in a treia zi a ofensivei s'a 
scăzut. Câteva infiltraţiuni loeale obţinute 
de inamic sunt expuse contra-atacurilor ce
lor mai înv€l'şunate ale tr'lpelor germane 
de şoc cari aduc preonieri şi anihllează 
consolidarea poziţiilor ocupate de inamic. 
Luptele în Italia. de Sud sunt Însă in CUl'/! 

I 
şi cercurile competente din Berlin au de
clarat că nu se pot trage concluzii în legă. 
tUră cU ele, Mai trebuie aşteptată de~ă'rl· 
rarea luptelor din zilele următoare precum 
şi rezultatul contramăslrilor germane. 

Portul Neapole bombardat de aviatia germană 
BERLn-l, 15. Rador transmit~: Avioane 

grele de bombardament germane au (lat 
Sâm!bătă noaptea un atac prin surprindere 
asupra iMtalaţiunilor şi vaselor din portul 
Ne8ipole. Atacul s'a dat pe o vizLl:lili. 
tate bună şi cu toate că inamicul a că'ltat 

. să. &scundă 'portul sub ceaţa artificială, 
aviatorii germani au observat numerO.15e 
explozii şi in~endii mari în de1Xlzitele por
trlhri. 

Se anunţă dealtfel că aviaţia germană 

Aliatii aşteaptă miracole 
LONDRA, 1.5. (Rador) - Ziarul •• Ti., 

mes" serie ei poporul britanie precum şi 
eel american a..o:;te&ptă iarăşi miracole dl'la 
DOUa. ofen.orivi din Italia. 

Opinia publică trebuie să ştie că esC:a im-

din Mediterană-a.plică in hpta contra con
vOQielor inamice o tactică nouă. Până. 8.(,'\1-

ma vasele de transport şi cisternele, au fost 
obiectul lor principal iar azi se combat "a
sele de escortă, Raţiunea este că an~lo
americanii pun construirea vaselor de tramJ. 
port şi de dElbarcare pe primul pla.n Iăs1nd 
cele de eScortă pe al doilea plan. Ei au in
să de a controla mere"l 85 mii mliJ.e mariti
me, astfel că fiecare pierd-ere a unui vas de 
escortă este resimţită cu atât mai grav. 

dela ofensiva din Italia 
posibil de a paraliza fo~le gennane. Cal
mul de pe front a fost foJQsit de comanda
mentnl german de & pregăti pretutind('ni 
fortifi('sţii puternice, şi i~ a~laş timp uu 
s'a slăbit niCi elanul soldaţilor germani. 

lOBi 3vioaae germane aşteaptă să fie puse În luptă 

Bandele lui Tito tn.eren! 

Belgrad, 15 (Rador). - INCERc 
REA DISPERATA FACUTA DEB,! 
DELE LUI TITO, INCERCUITE IN; 
LEA FLUVIULUI SA V A ŞI PRlX 
DE INUNDAŢII, DE A IEŞI, A R<;l: ' 
DN LUPTELE DATE AU CĂZU"!" 
COMUNIŞTI, NUM.ĂRUL PRIZm' 
RIL,()R E TOT ATÂT DE MARE.lX; 
NUMĂRUL CELOR INECAT! 
MLAŞTINI E CU MULT MAI ~W 

.7.000 case distrule 
bombe la Uelgia 

B R U X E L-L E S. 15 (Ratlor), 
După. cum fac eunoscut aurorjtit 
in &Igia au fost distruse pâ.nă IZI 

mii 500 case în urmă atacurilor ter 
anglo.amerir;ane. 

Avioane americalle at· 
rlzate In Suedia 

STOCKHOLM,15 (Rador). -
patru bombardiere grele nord·ameri 
ne şi un vâ,nător nordameri('sn a 1, 

zat Duminică forţat în Suedia. 

Tr1l pele Itf"rmane IIU I 
fost surprinse de atae 

din Italia 
Berlin, 15 (Rador). - Biro\tl Inte: 

ţional de informaţiuni anunţă ,~ă datc~ 
recunoaşterii la timp făCUtă d.e a\1I: 
gemuma, Comandamentul Super~:. 

fost aver1:izat la timp despre pregă: 
le ofensivei mari şi mai ales d~spre~ 
tarea armatei 8 americane, pe noul' 
tn1 de luptă. Astfel niCi atacul, il . 
proporţia lUi nu a surpl'iru:> tn.pele c 

mane, cari an avut tot timpul să t" 
inamicului o primire foarte vehemez' 
Luptele înverşunate sunt IDI'ă în cu~ 
nu slăbesc nici noaptea. Anglo,a.mer:, 
nii nu au putut Însă să ajungă PIi.năa.f 
la nLai unul din ţelurile iniţiale ale 01 
si vei. Prîmele 24 ore ale ofensivei, 
văzut lupte numai in liniile înaintate 
apărării germane, lllJ.d atacatorii a~,· 
ferit pierderi foarte sângeroase-. Cât 
punete şi poziţii fortifieate, cari au,!' . 
cut in posesia inamicului, au fost' 
recucerite în urma acţiunei de Şoc g 
mane. Numai la Sud de Cassino în se:' 
rul San~Angelo, au reuşit anglo-anl' 

canii să realireze o pătrundere de 2 K 

în lăţime §i adâncime, dar şi aici cont 
măsurile germane sun t în curs. Ci, 
deasa şi norii împiedecă activitnteaB' 
ţiei din ambele parţi, cu toate ac~te8 
fost doborâte 23 avioane innmiee. 

(todlus DarDier con5truCiarui 't 
•• toane • Implinit 60 a.1 BERLIN, 15 (Rador). - DNB: Zia. din toate unghiurile,Avionul are o inălţi- ., 

!'ţie germane reproduc azi i'otografiile me de ii mtr. şi o lăţime de 37 mtr.; la Berlin, 15 (Radar). _ CUIlrlo'lC1:' 

,","1 nou hidroavion german cn două et& aripi. Până azi s'au o'Oţinnt 1a ineercărj construotor de avioane german, C!()!1 
ge~ tare e prevă.zut eu tunuri, eu mitra- rezultate foarte satisfăcAtoare. Presa Domier, a sărbătorit ieri anivel'Slll"ea 
UeI"e, astfel a.~ate, că se poate apăra. germană mai aminteşte că din anuele de 60 ani. 
-..-.... _-~--- .......... -.. _.~--_ ... ~ .. __ -..-........................ ~ .......... ... 
'Pe Nistrul inferior 

BERLIN, 15. - Do1aCMtierul general 
al F'UhreruJui inaltul comandament al for-
1e1or armate eomuniei.: 

Pe Nistru! interior au fost 71idă.rn;f!ite 
mai multe afacort loooa.le &le MVieticilor 
sprijinite de t&nwti. Pe rMtul frontului 
din J'Writ numai o sla.bă activitate (it> 

luptă între C&rpa.ţi ~ Nistru prooum şi la 
sud de BereZina. 

Vedete :rapide gennane eu prilejul IInoi 
a.fac de aoapte In &lfqJ Finic au srnlundat 

• au fost zăd3rnicite noul atacuri sovietic 
la insula La~·a.nsan un vas de pa:::ă so\'iet,ic, 
Pe frontul din Italia de sud inamicul ~ 
continuat şi eri atacurile sale arullcind În 
luptă. mari m&'l.Se de oameni şi material de 
războiu. După lupte îndâ.rjite, eu pril.ejul 
<,Arara inamreul numai la sud de Ca.'iSino 8 

pierdut 50 de tancuri, tnlpeJe Germa.ne 
!;,au retras c~ h'a Kilometri spre vest pe 
o poziţie pregătită dinainte. 

~rgentlll AlbI>rt Bl"ii(~kller, dhl~r'o rom-

panie de grenadieri paraşutişij a nimici! , 
24 ore 6 tancuri lna.mice. 

Vedete rapide italie.ne au scufundat 
apele maritime d~la sud de Anzio un~' 
bot duşman. . 

Noaptea trecută câteva a\;'OOqe 1In11 
ce au aruncat bom~ asupra Coloniei, 

O putemici. fOrm!lţiune de a,'ioad~ , 
luptă. gt>l"mane an dat În rorii zilei de ,1 

Mai l1n afJW' eoncf'lItrat îml)otri\'s (lI'l!G' 

Bristol. 
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