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~M NOU ATAC SOVIETIC I.~'POTRIVA GUVERNULUI EMIGRANT POLONEZ dorinţa sa proprie. In locul său a fost 
numit generalul Dojaneff. Noul şef al 
statului major s'a distins în luptele cu 
partizanii in regiunea bulgară. Genera
lul BOjdeff a fost comandant al gami. 

ftlomentul critic peutr. comitetul dia Aiger. Mare,alul Petain rămâne 
11DIurui reprezenta.t al popor.lui IraDcez. InamiCii interni al Norye:.tlel 
~a&1l Să predea ţara bol,eyjcHor. D. Ueot>ş va primi e~muDişU. in guvern zoanei Skoplje. . . 

1. - II/J..-,.x j~' BUCURE5TI~ 30. - S. P P. TRANSMITE: DIN STOCKHOLM SE 
"~UL PO .. t.W4'-U AFLA, CĂ ZIARliL "PRA VDA;( DIN M08COV A, A P{JBLlCAT {.lN NOU 

TURCIA VA RECUNOAŞTE lliDF.." 
PE~.u.t.:NŢA LlBANvLVl ŞI SiRIEI 

'.'Q- = neSM m '} 

Problema invaziei a trecut atUM pe al 
ptan. Acalmia de pe frontul de 
arată că se pregăteşte ceva in 

.. , Germania în orice caz, a Luat toate 
Illlllo r~isurHe de prevedere. Ceiace preocupă 

f!americani acum e problema evreiască. 

Dllpă cum se află din Gene1)(l, situa
evreilor din cenh'ul şi sud-estuL euro

şi în deosebi măsurile luate in Un
de nouL guvern al d·lui Stoiay, 

o:"nr",",<,l.L tema articolelor principalelol" 
a.mericcme. Astfel, d. Roosevelt 

somat sa facă. toate intervenţiile 
şi su ia toate măsurile, de acord 

Marea Britanie şi faţă. de neutri, ca 
se asigure emigrarea evreilor din 

În care li se apUcă regimuri ,pe
către palestina. Nici un sacrificiu 

este prea maTe şi nici o osteneală nu 
in zadar, scrie ziarul "New-York 

in articolut său. de iond, ca să se 
1l"/W.LIL!.t:CIL~;t;U situaţia şi să se salveze 

el-ementului evreesc din statele in 
sunt socotiţi ca periculoşi. 

C4t priveşte problema poloneză, ziarul 
" scrie, că Uniunea SovieteLor 

nimic impotriva unei Potonii H
dar această PoLonie liberă trebuie 

nibe un guvern, care să nutrească 
tmtimente de prietenie jaţă de Uniunea 
~D!lietelor. Cu alte cuvinte, Moscova 

o PoLonie liberă şi independen
cu condiţia ca ea să fie comunistă. 

Franţa, după atâtea Stl.ferinţe, ,e gă
azi terorizată. ·de poporul aliat. 

.'10"<"":11.< Petain este singurul om care 
reprezenta astăzi Franţa. Intoar. 

b,uţi firea D-sale la Vichy a priLejuit popu
Pa· ~iieî o nestăpânită bucurie. Iată o tele-

îTamă, care anunţă primirea D-sale la 
i. f~· ';Iehy; '. 

, . _ "J _. ţ 

u ~ " Din Vichy se află ce!. venind dela 
~cet ,uly sur l..Oire, uneLe fi-a părăsit trenu~ 
gura !fi€ctaL, mareşalu.,l petain a sosit Dumi
l ro- 'l.cd dimmeata. la orel~ .lO,- l.a hotelu.l 

~nt 

tate 
rilOl 
iului 

din Vichy. O mulţime nenumă~ 
t-a primit cu ovaţilLni insujteţite pe 
statuLui, care se întoarce la Vichy 
o absenţă de câteva săptămâni. 

• 
- SITUATIA INTERNA A GERMA

~ilEI DE AZI NU SE POATE COMPA
RE CU CEA DIN 1918. Berlin. 30. (Ra
'lT.' - Ziaristul american Reinaulds, 
~re s'a reintors depe teatrele de luptă 
:tn Europa, scrie că. în urma constatări
~ fă.cute în Europa, expeTţii sunt de 
1drere, că situaţia internă a Germaniei 
~U.8epoate compara azi cu. cea di!l1918. 
:'elchu.Z dispune încă. de reStLrse bogatI!, 

~r.ur 
Tor. ,pe terenul milita,. noul tip de avion 

le ?ânătoa-re este una din sUrp1'izele ce 
- ~I vor veni. Comandanţii militari 

AI ~ţi declaTă unanim, că puterea şi va
~ten armatei germane e tot aşa de t.are, 

tan~ ·~m Il fost întotdeauna. . 

,II- '" ~îatele americane reproduc şi deda
;!ia expertului aeronautic aliat Cirit 
~~, cate califică. drept nebunie de a 
}de ?ă -războiul fe poate câştiga cu 
'~Tl masive de avioane. 

ATAC ASPRU; lMPOTRIV A GUVERNULUI POLONEZ IN EXIL,. LA LON
DRA. ZIARUL ACUZA CLICA GENERALULUI SOSNOVSKI. CĂ NU ACTI· 
VEAZA îN POLONIA. IN FELUL cml MERG LUCRURILE, NU ESTE 
DE MIRARE, CA OAMENll ACEŞTI A AU DECLARAT, CA NU ŞTIU NI· 
MIC DESPRE trNCONSILIU NAŢIONAL POU)NEZ ŞI DESPRE PRE
ZENTA .TE3IPORARA LA LOr-WRA A DEI .. EGATULti'I AC1..sTUL\.. A
CEt-,\STA ATlTIJDINE A GUVERNUL1Jl POI..oNEZ DIN EXIL - SCRIE 
PUAVDA - SE BATE CAP IN CAP CU INTERESELE AU<\ŢILOR. '{ 

. Comitttui din Aiger trebue să-şi hotărască orientarea politică 
\ ' 

BUCUREŞTI, 80. - Spp transmite: 
Din Madrid se aHi fi\, ~(1resr.('nd('ntnl 
din A1r-:er al ziarlflui .. Yatr serie. ril i'l 
oorcurile poIiti,e din Al~"'rsa crelle, di 
"oiajtll dlUrj (le Gaulle Ja J,on!1~R, 'P0nte 
insemna o schimh:\re tata lă,. Ae~.st.it. ră. 
litor!e a nririnuit o nelinl,.,te lluff"l"njr li. 
s., crede că. a s-osit momentul elitie, in 

eare Comitetul din Alge-r' trebue să ho. 
tă.rasrii. orientarea. politieă, pe care 
"rea r.'.) !HloJlfe. ne :H'f"f'~t~ vot' dE'pind{' 
prn1w,hil vUoa1"f-'!e rt'!" \ ii rU \VashiJig .... 
tonull'li LI\ll!lilt. In :1m!mÎoo (,f"reuri dom
Deţ,te s<'€ptidsm.fn1ă de călătoria. dlui 
de GnuJ.1e. 

Singurul reorezentant al -ponoruI~r francez' este Mareş'aJul PetalD 
. Paris, 30. (Rador). DNB .. ~ Vorbo;nd I franceZi din' străinătate, cari au înşelat. 

in. faţa unei' adunări impunătoare cu deja ooată poprul frnncez. ('8.ută să. fi 
prilejul Sft. Rusalillcr d. Henriot mhlis- înşele şi" a. doua oră. :Mareşalul Petain, şi 
trul popagan-dei franceze, a. declarat, cii numai el singur, este adevăratul repre" 
toată lumea a avut din nou prilel ca să ~n.tant al poprului franeez, iar acei cari 
se eonVLn.g,3, că singurul rerpezentant pretind, eli. reprezintă interesele Ftan .. 
legal al poporului fran-cez este Mareş'l> ţei la A1<;{er şi Londra, nu fac altceva, 
luI PetRin. Priml~a ee i s'a făcut in ora- decM rerpoduo seenele urâte ale disi
şale bombardate: Vrlea.ns, Rouen, Pans dentei din re!!imul (lpmocratic.· La sfâr
şi Naney, a dovedit in mod neîndoelnie, şitul cuvânHrii, d. Henriot R mai spus, 
că Mar~alu1, . care a salvat: po-'Poru1 că ponorul francez p(late să a.şt6Pte delR 
Franţei in anul 1940 de oonS':'-cinţele Gel'Mq"il\ ~nm!t; aHit. în care ll"!8.suri. 
oole mai grave SP. bueură rle sentimen-· ae păstrează loialitate faţă. de Germ.a., 
tu! unanim al Franţei intrE'gi. Acei nia. 

Vaticar~'ul renunţă l_a t.r~nsportul:na· de aprDvizianare 
BUCUREŞTI, 30. S. P. P. transmite: 

Din Roma se află. că din ord~nul autori-. 
tăţilor papale nu se vOr mai face trans
porturi de aprovizionare cU camioane din 
Italia de Nord. Această măsuri a fost 
luată deo-areces'a constatat că, CU toate 

că vehiculele purtau insigna cetăţii Vaii
eanului, ele au fost in repetate ori ataca
te de către aviaţia aliată,O coloană de ve 
hicule, care a plecat deja 'spre Milano, a 
fost întoarsă dela jumătatea drumului. 

Inlm~cn dlnlLun'rul Norveg:el sunt gala sa lase tara 
. . .' 'Dfld'j bolseyjSmiJi ui .' '., 

OSLO, 80. (R,'ldor) In prezenţa pri.. mare ~i O evoluţie prosperi eon1inent;â. 
mulul ministru QuisJing B avut loc de . lui. Inamicii din inlăuntrui Norvegiei 8U1lt 

Rosali- o mare manifestaţie p~()I!"aJă În gata de a lăsa. ţara pradă bo1şevismulul. 
capitală. r-U care prilej ministru Kugel~ De BCest inamie însă nu: are frică deoare
sang a ţinut o mare' ~u'Vântare . consta- : ce el stă afară de unita~ na·ţională, 
tă.nd că. toate popoarele Europei eolab(v df'o!l<rN"..e poporul norvegian nu .'a ideo_ 
rează azi. activ Sl)le a realiza un viitor tific81; nici odată eu asasinii. 

Sch im~ări importante in conducerea armatei bulgare " '. 

BUCUREŞTI, 30. S. P. P. transmite: 
După .cum se află din Beirut, cercurile 
sidene. aşteaptă pe curând recunoaş
terea de către T1.J.?"ci.a a neatârnării Li
banuLui ş;i Siri.ei. In sensul ~cesta se e.r. 
pUcă audienţele consulilor Turciei din 
Damasc şi Beirut lA ~nmii miniştri ai 
",mbel(»: ţări, ' - - - ~ _.' . , 

D. BEI'·rEş VA rl.n~n CQm~~ISIi IN' 
'i,.:~'?,&..-'t! ... ~;, G·UVE.1"\.NLL SAU ." .' . 

."M.",~ 

BUCUREŞTI, 29. S. P. P. transmite: 
DIN ~~ONDRA SE A}'LA, CA PREŞE
DINT.t:.;LE GUVERNULUI DE EXIL 
CEH D. EDUARD BENEŞ A ANUN. 
ŢAT DUMINECA 1NTR'UN INTER. 
VIEW ACORDAT UNUI REPREZEN. 
TANT AL LUI BRITISH BROADCAS
TING COMPANIE, CA DUPA RAZBOI 
VA PRIMI IN CABINETUL SAu MEM
BRI DE AI PARTIDULUI COMUNIST 
D .. BENEŞ A DECLARAT, CA PARTI~ 
DU4 COMUNIST S'A PURTAT TOT
DEAUNA BINE CU EL, DAR A EVI
TAT SA SPUNA CEVA MAI AMA. 
NUNŢIT DESPRE PLANURILE SALE 
DE VI,ITOR. d~ ;";;';".,.' . 

A VIA TIA GER:\IAN Ă BOMBARDEAZĂ 
8JS'fEMATlO PORTURILE ENGLEZE 

Bucureşti. 30. s. P. p. transmite: Din 
&rlin se &nunţă că. portul Turquai. situat 
la &,t de Plymouth şi portul Brighton au 
fost intre altele telurile pe care a.t'mata 
aeTlană germană le-a atacat în noaptea de 
D~ecă spre Luni. In Anglia tie Sud. ÎI1 
8peciaI la Tarquai a fost a.roneată o mans 
cantitate bombe brimnte şi incendia.re. CU 
prilejul acestor incursiuni şi al altora izo.
late în Anglia de Sud a~ f~sţ 'pi~dute două 
avioane germane.' , '. _ . 

• . TERlTORUL EL VE'fIAN VIOLENT : 
>'i'~\s'~1 : BOlmARDAT • ,~ 

> • ~ , 

Bacnreştii~ SO, S. P. p. tran..~mite: O te
legramă din Berna. eomunicli ofkia.l că mai 
tmtJte bombardiere americane au pătT"UhS 

Si.mbă.tă la amiaz in spaţiul aerian al Elve.
ţiei in diferit,(>le -regiuni ale hotarelor eh-e.. 
ţiexu:J ne Nord. Ştaff'tele de apărare impo
triva avioa.hclor• pre-<rum şi apă~area tetit~ 
I'iali MI oonstrâns ;) din a,ioanelestJrăin8 

BUCUREŞTI, 30. S. P. p; transmite: I Lukas a fost numit inspector al armatei. si .te~. In ţinutulmQllţilor Jura Per.
Din Sofia se află, că printr'un comuni- Ca urmaş al său a fost numit generalul me!l,Î an fost an.tnes:te mai multe b{}mbe. 
cat· oficial s'au' anunţat importante 'Trifonov, comandantul de .până acum al Nu alt f~ vktlme omeneşti. Un avion 
schimbări in !Zonducerea . armatei bul- unui corp de armată. Generalul de divi- american M. _~:..uart' s'a prăbuşit la 
gare. Şeful de stat major de până acumzie Bojdţff ;af.ost scos la pensie din Luttisbort;" - -__ .~ ____ _ 
___. __ ....................... "' .. _ ................ _._. ~ ~ ~ -.,4.:.-.:.-.-....... -.-. 

Portugalia ·treb~e să trăiască mai departe 
cu celelalte popoare:' 

A In pace 

LISABONA, 80. (Ep). Al doilea. con" ma.ndi niCi o modifica.re principiali. '1 pace eU oolelalte popoa.re, să fie tare şi 
gres al partiuului de' stat po~tugh~ . Forma de stat actUală este in. mod ex" să, vegheze faţă. de oril.'.e pericol, care 8.l 

Uni.o~ Na.ci~l, care a avut sa.rt'm~ sa. pres CQnlirmată. Adunarea nationali. putea să ameninţe pe teren intema.tID
v~riflce. d~~nna statulu! ~comod.â:Dd •. o are şÎ pe mai departe controlul at;tivită. Da .• Prine.,jPiile fundamentale ale ordmei 

I 
sltuaţiel erei ati de răzbOI! S a. termmawt. ţii guvernului. f politice Ri soeiale. Poriuglllia trebue să. 
Secretariatul eongresullll re-LUmi. hom- l' .' ·"t ntemationa.1 
rârile luate intr~un manifest comun, ea.) In ee priv&.olte re]aţiunile internaţin- Ş1 dea. aoordul unu~ 81.<; em ~ . ~ . : 
re in general aprobă pOlitit'll dllsă. până. nale ma.nifesful d6('lari el Portugalia ca.re garantează ŞI respedă f;U\eranlta , 

aouma de gu\'el"n1ll Salazar t\. nu ret'(). trebuje să trii.ueă Ai 118 ma.i ~te it& __ fi lJ1d~ ~heză.. 
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rsg. %. DAtlJA -
Ce s' a făcut pentru 
văduvele de război în 

invalizii, orfanii şi 
jud. Timiş-Torontal 

Provlnel, -
Zilla Eroilor la Hitia, 

SU_aţi. D1lmericA • lumII 1. O .. v. K. pAnA la 1 Aprilie 1944 - Ajutoarele lIidrJbuite 
EWeet •• rea .an.Hor agrleele Starea de spirit a lumii 1. o. V. R. .Z.iua Et?i1o: a fost serbată In COttlW\4 

Hltlaş prmtr o solemnitate inălţătolre 
După slujba re~igioasă celebrată de d~1IiÎ 
p~. Emanuel Plrtea sen. şi pr. Emanuel 
Plrtea jun., răspunsurile fiind date dt 
corul bărbătesc, condus de d. inv. Titua 
Toma, asistenţa • trecut in curtea bise
ricii, unde, in faţa monumentului eroi. 
lor d. pt". Em. Pirtea jun. a ţinut o ini. 
moaşă cuvântare arătând rostul luptei 
noastre in Răsărit şi cinstirea pe care o 
datorăm eroilor morţi pentru glie. Cu. 
vântarea a produs adâncă impresie. In 
asistenţă am constat prezenţa d~lor no
tar Ioan Martin, primar Nic. Pisat, I 

fruntaşilor comunei şi a oaspeţilor din 
Timişoara d-nii dr. Ion Ţenchea, prode. 
canul baroului timişorean, 1. Tolici, etc. 

In vederea Indrumării şi sPrijinirii 
familiilor acelora eare s'au jertfit pentru 
fueptatea cauzei românetti, preeum şi 
.. celor ~ fÎ-a.u lăsat pe c.â.m.purile de 
~u:ptă parte din trupurile ,i sângele lor, 
pe lângă fieeare prefeetură de judeţ a 
Ilna.t fiinţă încă din primele lW1i ale în. 
;trării noastre in război, eomitete 
ti. O. V. R: Biroul comitetului L O. V. R: 
lde . .p,e lângă Prefectura Judeţului 
~ş~Torontal, condus eu mult suflet 
ide către d. inspector şcolar pensionar 

)'Dăn1Ii Diţescu, a. a.vut în cursul anului 
~bugetRr treeut. o activitate care merită 
tt;a. fie subliniată. ~ 

, După tabela de reeensământ înGhera.. 
ti la 1 Aprilie 1944 în jud. ~ 
:rontBI sunt 405 invaHzi, 1380 orfani, 
1117 vid1,!.ve ~i 548 părinţi. 

. Toţi aoeştia s'aU bueurat in curSUl 
. anului financiar treeut , de o deosebită: 
atenţie din partea Conducerii Statului, 
din ordinul căruia în afară. de pensili1.e 
'fixate prin lege li s'a lmpărţit diferite 
:41. ju toa.re. 

, Astfel s'au d"rstribm't unelte a.gricole 
:tn valoare de 1.61'54.900 lei; imbrăcă
·minte in valoare de 1.590.000 lei; lneD" 
!ţătm.inte in valoare de 708.000 lei.. dife
rite ajutoa.re pentru înmormântare, naş-
~teri, boii. etc. în sumă de 45.000 lei fi 
;burse de familie, prime şi ajutoare 1n 
:anmă. de 10.264.000 lei. 

Totalul aoestor ajutoare în unelte 
agricole, imbric.iminte Bau bani se ridi. 
că la frumoasa 4ifri. de 14.216.900 lei. 

Co-mitetul judeţean I.O.V.R.. & r~l
vat în cUl'f:'5-ul acestui an 4841 eereri. ao
te şi ordine dela autorităţile superioare, 
pe care le.a. rezolva.t fără. w&o restan
ţi. Acest comitet a supraveg'biat eu 
multă atenţie distrrbuirea burselor fa,. 
miliare, ajutoarele orfanilor de ta.ti ti 
a orfanilor de amb~i părinţi, raportâ.nd 
lunar ministerului de Război executarea 
ord'inelor primite pentru ajutorarea tu~ 
mii I.O.V.R. 

Datorită aeeslei aetivită.ţi~ in 1I1'm& 
IiDdhclelor pe teren, s'a. constatat.. N. 

, kimea. I.O.V.R., este bine ocrotiti, dân
'dn--j.;se in aoelaş tiJnp ,i tot O1loouraul 
aeceAr pentru terminarea 11lOriri1or 
agricole, executarea. in cea mai mare 
ţmrte, fie eu ajutorul pr:imiriilor~ tie 
~ puterea de muncă obştească, ne ti
aâ.ndu-se etaei la gospodăria illvaUdului. 
• orlanmui sau văduvei de războL 
; [)easemerLi. .'a. putut eoMtata el !n. 
iumea lO.V.R., datoritl inţelegerlt pe 
~a.re ~ găseşte la autm"ităţi, nu stiplne
~ llÎeio nemulţumire, rntnu~lt atât a.ju-
10arele cât şi bureele familiare au follt 
~ () 

'Pol "rant. 

f1en',u noi tI.ebe", 
;"Ot;a 

Pen"tru fl,oi l pentru dr:epty.rile :noastre 
aici, t'CJ:rbe,te istoria.. -

Noi n' twem nevoie de :tiNde ,f0'l'41-
toare ca1'e să ne S"U3ţină~ cum tac mUe 
popoare. 

Noi ,tim eere ne BUnt hotarele, caci 
le~au trasat ,trămofii eu .4ngele 101". Noi 
am luptat pentru libertatea păm4ntului 
nostru.. 4părtinciu-l cu preţul ~ieţii.. 

Nici o ţară din lume nu are u.n trecut 
atât de plin de ,bucium, de lupte înver
şu.nate şi sângeroase pentru o brazdă de 
pământ, pentru libertate, de c"re am 
fost 'Vefnic insetaţl 

E destul să deschidem paginele .is'to~ 
riei, ori unde §i ea va vorbi despre noi, 
despre drepturile noastre aici. 
Să nu uităm in.ad şi genera.ţia noaitni, 

t~ebuie ,ă urmeze exemplul ace.tu' gZo
noa trecut. 

Mâine cei ce M v<W urma, ne vot' Ce7e 
socoteala. E un amănunt, care trebuie 
să-I ,wem mereu in minte " care tTe~ 
buie sa ne călăuzească in toate o.cţfuftUe 
~tre. 

. ;~~. JlI:4' MARI:.tN 'JALEŞ. 

rlistribuite intotdeauna in mod normal şi 
la timp. 

In afarăr: de cele arătate mai sus, da
torită biroului I.O.V.R., de pe lângă 
prefectura judeţului, 1& Timişoara a 
luat fiinţĂ, in localul Că.minului de Uce-

nici din Cetate, un cămin de a.dăpostirca 
invalizlior care sunt veniţi la Timişoara, 
pentru diferite nevoi. cămin in care pot 
locui gratuit pană 1& zece zile şi unde 
Pot căpăta ,i hran& necesar-ă.. 

(6. j.) .... ::..~ ................ ~~-..... -.-.................... . 
Vizita dlui ministru dr. Petre Tomescu 

la Timişoara 
Astătd, la Offle 9 " sosit in loea.Hta.te, 

d. tir. Petre Tomeseu, ministrul Să.nătă
ţti. veD.ÎDd eli 1D8fiaa. dinspl'e Arad. D-sa 
a fost primit la primirie de d. general 
Const. DeIicea.nu, prefectul judeţului şi 
de d. dt. Ion DoOO,'1.o, priJ:naral Munici
pa ulai Timişoara. 

Le. orele Q.S6. d. mlllÎ§tru dr. Petre 
Tomescu, a avut o eousfătuire în sala 
de ,edinţe a prlmiriei eu personahd BU-

Sârbătorirea zilei 

perior Mnltat' rlin ~ft("alit.at~ Jn frunte cu 
d. inspector dl'. Butea.Du, d. dr. rleşll, 
medie primar al judeţulUi ,i dt'. Leonte 
Munteanu, medicul primar al. i\lunir.i_ 
piiJlui. la aeeastă şedinţă au !l1a1 ~}urte 
şi dl. prefect general Const. Delieeanu 
,1 dl. prima.r dr. IOD Dob~ 

In tarsul după amiezii il. mini4jtru c1r. 
Petre Tomeseu va vizita instituţiuoU., 
seitaliceş1ij din localitate. 

eroilor la Oraviţa 
zw. F..rojlor & fost sărbitorită Ia Ora' mandatul Leg:iUlnei de Jandarmi, Lt. Col. 

viţa cu tot fastul cuvenit. S'au. oficia! r:1.edic Ioan VasiljU, şeful spitalului mb 
parastase pentru memoria me-movan'diş: litar, Lt, Col. medic Sergiu Drăgoi, A. C. 
tilor ardeleni ,i bănă.ţeni. La aatedrala. Renoiu. procuror şef, Dr. Valeriu Iuga, 
ortodox~, soborul de preoţi a fost for~ ~ul poliţilei de reşedinţa.. Gh. Stroescu, 
Jnat din prewi: Dumitru. Dumbravă preşedintele Tr~bunalului, v. Tămă.It
dea&. Bâr1ad, V. Grigorescu deJa Hoţ.iJn, dean, directorul B. N. R., Dr. Petre 
Or. Aurel Neda ~ diaconu1 Simion Bâ.. Deceanu, .feful de Cabinet al prafecturei, 
tea, iar răspunsurile au fast date de niescu, pfleŞedintele judecătoriei, dr. I. 
oorul int.itlectualilOl' condus de d. praf. Bul'boc8., inspector la U. D. R, C. Oal'~ 
V. Vărădeanu.. .An pal'ticipat a,utoriti~ daSJI. adIn. :finamciar, profeSOr ni. Rus
ţile şi toate instituţiile. Din mulţimea mir, preşedintele Astrei, maior me.ditc 
asistanţei am remarcat preZenţa. dom- Mihai Vasiliu, dr. P. Corneanu, dr. Ca
dor ~neral Th. Theodoriam, pr(>.fectul liani, Dumitru· . Ciocârlie directorul 
judeţului, Lt. Col. Andrei, De&c Drago-I f(',()a1ei primare, efe. După. 'masa. La ora 
~ti, primarul oraşului, Lt. Col. An· 17 venerbilul dascăl G'h. Ji.a.nu. a tinut o 
ton Luca, comandantul gamizoanei, frumoasă conferinţă. despre proees.ul 
Locot. Colonel Valeriu Dinescu, co~ memorandiştilor dela Cluj. 

~:.-""':'.:'-."".::.-.~.:.=.~'II ••• ':" •• -":~r..-... _.~~ .•.• ~.-._ •.•.• :._.~ ..... ~ 

OFRANDA ARHIEPISCOPULUI DE CANTERBURRY 
Şeful Bisericii angJiawle, Arhiepiscopul ~ Caotel'burry. atuflet cân4 la ră.scru~ 

de destin eu"llOpeaD, .. luai hotărâ.rea 1iiDis tră~ - ca din altarele tuturor bisericilor 
Angliei iii le ridioe eitre Qm fumul ,jertfei unUi nou ucigător Cain, implorilld, bira
btta eomlUli8lnului lip8tt de DuJIUJ«DeU, .. pra Oftilor creştine aliate, - .'. despă.rţi.t, 
firi putinţ,ă. de :revenire, de . Mântuitorul Hri5toe, tI'ecâad in chip V(lit, ia ceata de
tmctorilor Divinităţii. 

UD noa 11.Jda. şi-a aritat spini( trădă rU şi al Yi.ozăl'U, de astădati, . nu penv. 
SO de arginţi, ei pentnl .. servt tIeOParile ~e ,1 egoi~ ale plutoera.ţiei en.gle
• " .. le iudaismului int«wtiionaI. 

(lrIe-ştinltatea tntrea.g§. se găsea int'A,. cutrernW'&ti ele lmpl'MÎa sini8trl a ace&tei 
rugi., când tati, cA din mi}iativa acelu~i Arttiepisoop de CanterburIY - care in 
trecutul nu prea Indepi.rtat IMea mă.rturi Bil'j de admiraţie faţă de Ortodoxie ti ta
tona cu şiretenie, terenuJ pentru o apropie re de noi - s'a eon:Jtltuit in Anglia un nou 
comitet, in scopul adWlăl'ii de fonduri in tm sptijinnl sforţ"ăriior sovle~, din răz-
boiti Impotri~ Europef Cft!II1tin.. . 

"Cucemica" faţă bisericească auglicsui, .. ţinut chia.r să inmâneze personal am~ 
1:IiMa4orUlui sovietic la Londra, un CEC de un milion lille sterline, drept dovadi. a M
ohosi:teJor .triduinţe ale ,.,marelui prelatt

', pentru ajutorarea efortului uriat ce-l face 
~tul" dela CremHn la nimicirea ci vUiza.ţiet fi spulberam. principiilor de 
w.ţi, ereştină dia sufletuJ omeoirU. 

;';-~ ......•. """""""'" 
Manifestări culturale fa Sâa· 

nicolaul Mare 
PatronUl Pregătirei Pl'emilitare, b 

aeest an a fost sărbătorit eu tot fqwl 
etlvenit. Tineretul extr&şcolar lIi Pl'tlll:ll 
lital', cu comandanţii in frunte a.u luat 
parte la Te-Deum, săvu.,it in C'peli 
ortodoxă.. 

La sfârşitul Te.Deumuluj, Părinte" 
pensionar Ion Popovici a 8l'ăc·lt însem. 
nătatea zilei. 

Dupa. Te-Deum a. urmat serbarea pre· 
mUitară şi extra.şcolar.3, in localul ci. 
nematorafului "Imperial". Programul. a 
fost executat sub conducerea. Sotilor in
văţători Ştefi. După Imnul Regal s 
Urmat cuvântul diui Ion Hanganu, lOCl't 

rezervă comandantul Subcentrului p.r 
Bud~ti, evacuat din Lă.puşna, care. 
arătat rostul tineretului premilitar. . 

S'au reeitat apoi poezii, A urmat pi. 
Sa "Se fa.ce ziuă" de Z. Bârsan. Rolurill 
au fost interpretate de Aurel Lăpidat 
Eliţa Stănilă, Gljgor Jebeleanu, TrailJ 
Stanil, Vasile Cotoşman, F1ori~a Tocono 
ţă Şti Maria Cotoşman. S'au executat Ş 
coruri măestrit pregătite de d. Ştefi 

S'a colectat suma de 13.000 lei penm 
procurarea de încălţăminte prernHit&. 
rilor evacua.ţi. 

~_ •.• _"'._.~""-.-=-.:~._.-':" .• '" 
CRONICA PILMELOF 

NOAPTEA DE AVID "(APOLLOJ 

De japt filmul 1l1' fTebui intitulat. 
româneşte "Noaptea făT ă adio". Tem. 
este conflictul intre iubire şi datoria ~ 
camaraderie între ofiţeri. Acţiunea est 
situată intr'o fard nedefinită din NordlJ 
Europei, unde se poate presupune o 
există carllctere de caUtate neoqişnuit 
la noi. Spectatorul dela noi, ll.toxicat ~ 
concepţia romantică ti iubirii care Î" 
vinge totul, va fi poate izbit de "neverO 
$imitul" soluţiei date conlHctt.lul, d4r ti 

Oe exemplu straniu de eJasie paradox: BIserica uglieană., s1uJito&re Ifi lui Dmn- fi sedu.s cu siguranţă de OTig' MUtat. 
lII1JleU fi lui Mamona! Căcl pfI' de-opa.rle angUMnl'mlul pretinde ei notl'fllŞte cea mai punctului ele plecare alei ci"- : eaHzatol 
puritană enedinţi. In Hrbtos, Biblia fiind cartea n~lipsită din casa orieil'Ui englez, p.,.ecum. şi de fotografia. splen.(tJdă (1 unt 
pe de alta, acelaşi ag1ica.oisni rep~tat de figura poti:cniti. in erez • AThiepisoo- peisagiu marin impresionant. /I,'ici intt1 
pului de Canterburry, dă mâna eu didatol'Dl roşu. adună fOlldllri pentru măriroo. poo- pretarea nu este 1'lai prejos: AnN Dam 
tenţialn]ui ~ războiu al boI,eviritor ,i se l'oa.gă pentru biruinja OOIllluni8DlU1u.i ateu I man €!te de o frumuseţe strame, Hafl 
~ lnehinătoriior lui Dumnezeu. . S6hnkeT şi KarL Ludwig Diehl bărbaţ 
. Ipocrizia aeestel duplidt&re politici religioOM, se regăseşte dar în eu"rintele ca.ri n~ cunosc de.c~t legea superioard 
JUnttliiiorului. cind "Iee : Nu poate nimeni si slujeucă la dOi sti.pi.nJ, cici pe unul onoaret fi o. dat01'tet. 
ti ~ Iubi, iar pe altul n va uri I 

Podţia Blsel'lcli ang1imM este ded lămurită. Ea s'a dMbri.cat de Hrkto6, "1'-
·.vindn-se hti ~Ia.mona., căruia i se jU(~hină. . 

In aceasti 1.poItlar.!ă de- irerne.dl.abU, alu Jlee&re şi prăbuJi,ne pe po\·â.rnişal tăCă
duirii Illi Hristos., să. DlI ne mirăm că astăzi Biserica. angUcană patroneazi. oficial ma-

o rea dJla.mă. a rbboluJui aerian, ucigător 4e mame şi copii, de bătrâni ti răniţi in spi
ta1e şi distrugă.tor de tot ce ch'iliza ţia. şi cultura. milena.ră. a Europei a dat pa ttimo
niulul de p.ud ti simjUe • OIMnirit. 

ITelaiii Biseridi angUcaue, .'IW oon8 tlttlt tntr'WI noa 8inedriU pen~ judeca.l'ea 
. Ia J.POaJ't,e • B1â.ndulol NuarinetWl ••• 

Clei, ftMafti bombl aruncată lueifem din văzduh. de avlatoril anglo .... merlca.1rl 
.~880.pra unei catedrale, a unul .pital, a Uliul cimitir, sau asupra institll!H1or de culturl, 

Jleprezinti o ll()uă crucifica.I'e a lui Hristosl 
Ce zgudulto8.l'S rellJ:lgare f _ .' 

Pr.ORESTE GJlliRASUl 

CALATORIE IN TRECUT (CAPlrOL 

Pe ideea oarecum uzată « "Carnetul~ 
de bal", s'a realizat un film putlrn1 
Trecându.şi în revistă iubirile vechi d 
dou.4 decenii o femee, răma.sd frumool 
(Olga Tschechowa) face constatări aflU 

zante 'au dureroase, cari V01" servi de lel 
ţie fiicei ei (Margot Hilscher). Fer~ifl.4~ 
Marian joacă peT30nagiul tinu;:cU 
într'o factură impresionantă. Filml 
este su.perior regis'1.t şi interpretat: Ep 
zodete, cari ta prototipu.l genulUI er: 
încă prea pu.ţin legate între de, $tl~t , 
data aceasta platţzibil injirate. ~ ~ţ~!11}" 
va G,.'Qea succes • ,~. tt~ 



, M, ll1mtf11 lM4 
"".. 

~ 'poşta refugiaţilor 
~ 
~OlfAlUU OON8T,\..N'nN' din Oer-
~J!lIfug&t la Căminul de ~niICi Nr.l, 
(t~ Bul. Re.,oin'& Maria 15, caută 

il :t-Traian, Bodnarm Comrta.ntirl ~ 'Mas
e, ,~!eodor, refugiaţi din Cemă"1ţi. 

ti paWI V A.SILE din Cernăt$, refugiat la 
~; ~ dig indUBtrie lJi ~r~ din Timişoa.. 

It \oi lllI'.ltă părinţii. ' ....... _ 
II ~1Kf1 ..... _.- t Yr.I'WI<II." 

soii B.iLEA~'"U TROFIN din Re-g. 5 A. 
j. ,~earanse~. de fel din corn. PQŞeŞti, jud. 
i. &;rcca, ()8ută. pe Babei Ioan şi Nicolae Ni-
ei r.:e5l!U, rugându.i să-i scrie pe adresa de 

O 1I&i~' 
l· 

[n WI. elev t. 1'. V.'\SILE "ARGANJCI, 
1)0 r.agă prietenii. care ştiu ceva <le familia 
• • .-i comuniee la. Spitalul militar Z. 1. 

in )'r,129 Timiş<rara. 

~, ~~'w )Ilot. adj. DĂRAXGA N. RO~IU
U:S din l:{eg. 27 W. roogă pricte~U şi Cl'lt

~u~li, care ştiu ce\ra despre familia lui, • jÎ-i scrie la SpitalulmHitar Z, 1. Nr. 129 

~.lIişoe.ra. ... 4~,'''':'' 

IWCARU NICOLAE dela a.t.etiere1e •. t. 
I,~, refugi.a.t la Timişoara la atelierele 
I f. r. caută. pe Flocaru Gtigora in .... retu

III ,~din corn. Naduşiţa, jud. SOroca. 
li! 
tii 1ll' . .\RAŞU El.rlS.<\BE'I'A CU sora Didiba 
at !t1 ()rnwJţi, refugiate la S. A. R. de tele~ 
U Il.lnt din Timişoara, i~i caută părinţii Tho~ 

li:: Jitaraşu, refugiat dn Rădăuţi. 

:It !.WIA BALAllA...lV, fllneţi.onarâ la admi· 
n· mţia. financiari din ~i, aJlunţ.ă. familia 

rudele că se aila in oomWl.& lilănălştur, 
~. Timi4-'lWontal, unde a.şter!tă veşti. 

:e· 
ci· Strg. Major CATLRU GH. IOAN şef;.ll 
, a ,;>:lepoilltului Nr. 7, carbUl'8Jlp, Bolgrad~ 
in. ,flKU, gara Bulgarica (Ba6arabia), l'Q&+ 

; '~autorită;ţile SIUl cunosc'Iţii a-i răspunde 
j)t ldresa de mai SU5, unde ~ află sot~ sa 
.p :,~oiine 1. Caţil"U şi fiica l3IIl Romlia, rftu· 
:. ' .• te din comuna Capul Oodnllui, se.t1:)1 

,:,tinaasa, jud. CâmpwUD.g MQkiova, pla.sa 
'it .;ra Humol'ului H'lICovma. Deasemenea 
ill ~ ştie unde se află dn& Silvia Munte1ml1 
• t ~. Isaia Măcăreectl. dir. şeol8il', OO!l~trat 
Iii R. C. Lung, C. }'{ăcăresoo, dl jancl. pltJt. 
00 mteanl'l C. Cozma 8eCt'etar corn llarion 
,ş f!~, Ghe'rasim ~ G.' Gnlndl funoţ. ·C. F. R. 
~j 

ELENA COQI<~AN, refugiată dela Curtea 
ln 'Apel din laşi, În comuna Biled, str. Bi· 
ta. ""',(ii Nr. 311, caută pe sora ei Maria. MllI!o-

'~nu născ. Da.ţ;ehevici, re:fugiată. dm Cer~ 
1>4 ~:l\i str Princilpate1e Unite Nr 16. lm

"I~i C",; mama ei Ro-:mlîa naş.~hevlCi ş.î 
)f ;ltu~ ei An tonia Sindda.r. - EIJlN.\ OOGEAX, reL'ugiată. del& C\lrtea 

l Apel din Ia.~ ia CJOnIiUIla Bi1ed, strad<t 

; t ).;eridi Ni'. 311, ro&gi pe oei efi ttiu undţ 
m'Io II evacuat Federale. Gu'Vcrnă-mânt.ului B' .... 
: ~ 'il.ei" din CeJ·ni'.uţ'i să.j eoroumce. 
~8t 

'du tUNA CO(l'E.Ui, Nfugiată d~a Curtea 
t o ~ Apel din Iaşi ~ lltaibilit& in comUlla. Bi· 
lLit~, str. B;:,ericii ~. Ml, esută pe ştefan 
t ~ ~evici, refugiat din Cernăr.1ţ.i. ~~ 
il! ;a 1.. 1. C. F. R. s'au orice alt serviciu C. 

ero 1 R. &U EJeon6matul C. F. R. Cernăuţi, 
r ti ';sând pe O!"icine al' şti eeva de el să-i eo-
1t. t:mice. ' 
LWI 
~m !LICE V. OOGEA"''''$o re-fug-iată din J.a1Ji. 
,te? Indela S( Andrei Nr. 11, in com;.ma. Bi
aTll ~ jud, Timi~-T()rontal,: str. Bi~ricîj Nr. 
l!J,,~l, caută pe colega eJ. Cleopatra Gheo1'ghe 
)!Jţ rexandl'e6CU elevii ro eL V(,a. Lieeul Indue-

::al &r. SavB. Iaşi, fiica lui Ghe:org\1e Ale. 
ll!ldrescn fost !Jel de gară il! comuna Un-
!)!\1i-Tâl'g, jud. laşi. , 

1'1JU,BAl' GLI'I'IBA, l'efugiată din ra.,i, 
:ul, ~~. Belvedere Nr. 33, cu Atelierele de Con& 
rrIl~1ie Militară din Iaşi, in COM'.U1a. Biled 
ii d :1, ,~, jud. Timiş&Torontal. lfi caută pă.. 
DtlJ ~~ţll Costică Popo1lici şi Ioana Popov:iei, 
111\1 ~~ şi sora ei Adela RuStt fÎ Rea Sy1via 

OL 

~ lel";rabăţ, toţi refugia ţi din Ia~i. 
~~ 
rc.tU ~l,{E ŞTU~ unde se află părinţii mei Ba-
lInl Ilt1lk Iustin şi Balaniuk Valentina, de care 
Ep . ~'iLl'Il desp~i4it În gara Râ-bniţa, tJ'cl'ain&, 
e1'4 i'Jlt I':'Jgaţi a&mi comunica pe ad~ Bala-
ttl ~ . UUDa, func~ion&ră. la primăria ecc. 

~, ~. !"imÎf~~~fti. ".) .. 

DACIA. ..... ............................ ~ .. ---_ ..... ~ ...... ----------------...... -----~ .. 
Planul de activitate al domnului Ministru 'al Agriculturfi şi Domeniilor Or. Petru Remoianu 
A.ari •• Uer1 baal" rAi - latr .... eere .... li.ah_rei ti el'.,terea .,itel ... - 'Iărăllimea ..... It 

p.t'eţwUă ea_ •• re relUl el lat.rie 
D. dr. Pet,.. Netraoiatlu, Mmi.ttrttl 

AgricuLturii şi Domeniilor fi adresat tu
turor organeiOT exterioare aLe ace3tui 
departament un călduros şi patriotic 
apel rugând pe toţi fu.ncţiooorii, să de~ 
pună toată puterea Wr de muncă şi in
tregul tOt" devotament în Iflujba ridicărti 
păturei ţănmeşti, temelie de veaevri el 

Neamului ÎnBUşi. In acest apel sunt cu
prinse ideile fundamentale, cari il 1:01' 

condUCe ia activitatea D,sale Iltrita timp 
cât va conduce acest important Minister. 
Le vom analiza pe rând, fiind gânauri!e 
unui Toman,care a dovedit că ştie să su
fere pentru un ideal fioaJt, sii lupte şi să 
'int;ingă şi, in acela~ timp, s'a arătat un 
om, caT(~ tf'ăe~te pe realităţi. nu pe 
utopii., 

'(k>re mobilizaţi kt siujba neamulul 
Agricultorii de toate categoriile trebue 
să depună toate eforturile pentru a 
scoate <;ât mai mult rod din binecuvân
tata noastră glie, 

Nu cste momentul potrivit pentru o 
l'eformă - spune d. ministru. - Abia 
după treCeTea marei furtuni ne vom 
putea gândi să dăm ţilrănimei noastre 
făgaşul cel mai bun de desvoltare, prin 
reforme mari cum ar fi; asigurările in 
agricultură, legiferarea bunului fami
liar, etc. 

AGRICrLTORI BUNI SI AGRI. 
(,ULTORI RĂI ' 

Agricnltol'ii nu se mai Împart7 după 
Înt;nderet\ moşi"; pe .. are o lurJ'ea7Ă, În 
proprietari mari, mijlocii '~ mjri., ei 

NU ESTE MOMENT. UL avem nuntai a!t1'if'ultori buni ~i agrj,. 
. REFORMELOR· I eultori răi, adij·ă eei cari înţeleg Şi se 

In 3ceste momente de sbucium tragic int'adl"f'ază În roma,ndaIUf"t11:ele na.ţiOBa. 
toţi bunii români tr~bue să inteleagă le şi rei eare "Ou vor să iasă din egois~ 
misiunea noastră istorică şi să se consi- mullor îngust.PfII1tru cei dintâiJ d. Mini:: 
......... , ••••••• " ............ 0 ,~ - QO()()()O 

SPORT 

ATLETISM 
Duminecă după masă s· ... disputat pe 

arena "Banatul". .1 treilea concurs al 
::i.llului, soldându-se cu rezultate admira
bile, mulţumită tinerilor atleţi, care în
ţeleg să lupte dâr:l; pe acest tărâJ:n. în 
locul atleţilor care sunt pe front şi lup.tă 
pentru. Cruce. 
, S'au remarcat, în ordinea probelor:: 
tânărul SchrOder de numai 16 ani, la 
sprinturi, Spirk la sprint şi aruncă"
fraţii Ghiuriţă la sărituri., aruncări şi 
sprint, Bali la prăjină. Imbucurătoare a 
fost participarea la greutate şi disc a 
atletului Rădăşan. Le. fete s'au remarcat 
Brun-HUde Ncurohr şi Rister .. 

Iată rezultatele technice = 
100 m. plat: 1. SchrMer a. E. G. 12 

$ec. 2. Spirk G. E. G. 12,3 sec. 3. Bobo ... 
lo~iu C. F. R. 12,4 şee. 4. Mitscbang G. 
E. G. 12,4 sec. 

200 m. plat : 1. Schr&»1rG. :1. G. ~,' 
,ee. 2. Boroancă Banatul 25.9 sec. 3-
Mjtschang G. E. G. 26 sec. 4. Lamberi 
G. E. G. 26,1 sec. . , 

Greutate 7l,4 kg. : L I1ădăşan Polttech
uica 11,84 m. ~. Ghîlltiţă Titu ElectrÎCQ 
11:,45 m. 3. Spirit G. E. G. 9,95 m. 4. 

r'"hiuriţă Enea Electrica 9,66 m. 
Disc;, 1. Rădăşan Politechnica 34,03 

m. 2. Pascu C. F. R. 30,05 m. 3. Ghiuriţă 
'l'itu Electrica 29145 m. 4. S~irk G. E. G. 
27,60 m. 

Lungime: 1. Ghiuriţă 'I'itu Electrica 
6~31 m. 2. Ghiuriţă Enea Electrica 6,10 
m. 3. Petcu Traian Electrica 5,82 m. 
4--5. Boboloţiu C. F. R. 5,55 m. 4-5. 
Mitschang G. E. G. 5,55 m. 

Prăjină: BaIi Electrica 2,80 m. l. fără 
toncurenţă. • 

Inălţime: Ghiruriţă Enea Electrica 
1, '; 3 m., fără concurenţă. 

4 X 100 m. ştafetă: 1. Electrica (Ghi.u
riţă I.-Bali-Paten-Ghiuriţă E.) 51,2 
t::~c. 2. G.. E. G. (Mitschang-Lambert_ 
ScbrOder-Spirk) 51,6~. 3. Banatul 
(Montesor-Bomancă - 'I'abacu ..i- Stoi
ţU), 5ZJ sec.. 

FETE 
80 .. plal: 1. Brun-HUde Neurohr 

G. E. G. il,,3 $ee. 3.. Roster G. E. G. 11~7 
8ee.. . 

I"ăffime ~ f. Blun-Hilde ~uroKr 1,31 
!d. :8. R:ostl!~ G. E. G. 1.20 m, 

Frumoase matchuri· pe Arena Electrica 
Matchurile de footbal,l care alt avuţ I dI:. consolaDe pentra ~iP.cle meritlloase~ 

loc Dumiuccă la Timişoara. O\u avut da4 ,~rn la JIlarele p'ubli~ să şprijine ~î:ee 
rul şă reinvie in arni.ollrea spectat.orilor mai departe footballul nostru, cace dă 
adunati iA. număr neobicinu.it de m.ar:e. ICWD, in ~eaStă. perjo~ă difidlă de 
;vremurile bunea,1e footballulai \imi~ .xisteD~ - :uD ~.\!.~ ~xalDi!A ~ :ma~ 
şorca.n.' nmte.. . 
:' Nu odată lle--am ~xpdm.at - lD ~- Şi acum .. rezultaiele de ~mineeă J 
nele Dlldei - părerea. şi convingerea, câ POLll'ECHNICA-U. D. R. 4!l (~ 
soccerul local are l:ezervc Îllcpuizabile p~Jitechnica <li înregistrat un 1l.OQ succes, 
~ nu i!ste decât o c.bestiune de timpt ea lnvingând într'o. manieră i;legantă un 
mateh!ll'ile din programul local să cQrs's- advel'sar dificil, care a fost U. D. R. Por
p'undă tuturor aşteptărilor. nind in atac cu vântul în spate. studenţii 
. Suntem pe drumul eel bunţ iiW când defichid scorul chiar la începutul mat

yremurile se vor normaliz~ lrom dis· .chului, ca apoi să-şi mărească avantajul 
pune din nou de vigoarea care să ne re* la pauză. In repriza a doua cu toatecă 
facă faima de care ne-am bucur,t odi- :tJ. D. R. a jucat s~ij.init de yânt,. becii 
nioară, studenţilor: rezistă., iar înaintarea eu 

Ceeace este foarie imtiucurătorl e că atacuri în trombă mai înscrie două goa-
suntem in pragul momentului, când luri. faţă de unull'e'alizat de U. D.R. 
echipele noasLl'c îşi stabilesc din nou un Autorii goalu.rilor :lU fost BOl'zan (3) 
stil de joc, bazat pe combinaţii, sprijinite şt Bugariu pentru Poltechnka ~ Kohl 
~ elan şi stăpânit de resurse technice peni;ru U. D_ R. 
mari. Rivalitatea întl'e echipele locale a . RIPENSIA-C. F. R. 4:3 (2:2). Un 
făcut ca scenele penibile provocate de match interesant pentm faptul că a fost 
durităţi şi lip:>ă de disciplină să fie din aprig disputat. Oseilaţiunile scorului au 
ce în ee mai rare~ astfel că şi spectatorii fost deasemenea în favoarea spectaeulo
nu sunt siliţi să plece cu impresii urMe zităţ.ti partidei. Goalurile aU fost ftlAr
dela jocuri, cari in perioada campionate- eate de către ludelean (2) şi Oprea (2) 
lor eu alte echipe - şi din dorinţa de a pentru Ripensia şi Cobilan (2) şiBeke 
câştiga eu orice preţ victoria - au de- pentru C. F. R. 
generat adeseori.,. JUNIORI: CFR-RIPENSIA 2.;ij (0:0). 

In speranţa cii in curând se va realiza REŞIŢA: CHINEZUL-CAMT-S. S. 
eampionatuloficial al Timişoarei, dotat M. R. 1:0 (0:0). Ti~renîi au repurlal; 
cu un trofeu frumos, CII premii de com· fl :\ticwde preFoal$ă prin goalu,l marcat 
port.aTe diseipltMtă ~ faiTI !'Î ~ premii ~ :An.~ci;, . _,_ .. . 

Refugiat nemobilizabil, 
ban ol'ga.nicator, admill~tT8tor-cont8 bil. intreprinderi ~omercÎ'ale şi induslriale. 
rost Diree1ol' ~ Oom.e-r'elU1t, eu excelee1le Jeferluţle IJÎ eventual eapital .. - C&lIt 
!NlgajRm~t cOHspunzitor.· cO'labon!tre ltMI ~-fe, intreprindei ~iale -
ind~le. - Am- la ziar. !t.ffi 

.. b 

tru DU va cruţa Di('i o obose~ pentr. a. 
veni rÂt ma.i des În mij10eul lor, Itrimt 
astrel contact dirert rll realităţ~le noas, 
tre agTa.re~ ea durerile, bu(';uriile ,. Dă~ 
dejdih'l plugărimei. Este lottd si f&eeDl 
M-; O mieă parantf'I'T.ă, &ratâmf ~a 
ce 4} simte agri('llltoruJ bănăţean pelttru 
mulţumil't"3 c.-e i~a arătat-o d. ministru, 
venind întâi în Banat, şi putem tii 
amintim (·ă foarte C'urând l'a fi iariş ia 
mi.ilo('ul nostnl, Din primul "unt,. dI 
glia ,i plugarul bă1lăţean a ple('.at fiii • 
adevărată. ÎI1ă.tta,-e ~uneteaS('j.. o. 
agriooltlmi cari Însă. st\ Vor abate de pe 
linia naţională Şi morali, !'te •• pr~ 
cq o 1It'\'lintită energie, încercând ia 
at"t"Iaş t<imp, ca pl'in bună vointă li\i dra
goste pirinf.t-..dS<'ă să. fie rea-duşi I~ ('6Iea 
cea dreaptă şi rodnif>ii, IW"ntrn toţi. , 

INTRODUCEREA POLICUL TUREI 
ŞI CREŞTEREA VITELOR 

In ~O<'ul monocu lt urei COIVârşi~ 
cereahste se vor Introduce _ chiar IJIi 
împrejurările grele de a%i - policultu? 
naţională, ridicând astfel standardul de 
viaţă a poporului român. Creşterea vite-< 
lor. va ~ fi prima industrie agricolă. 
~str:" P~ugarul va trebui să aibă şi 
vlte cat mal multe de ~oiu cât mai alee' 
şi cât mai bine întreţinute. 

~cel care nu foloseşte raţional g1t-' 
n01ul de grajd, nu-şi curăţă lanul de bă-o 
Iării şi pomii de omizi, acela care n .. 
are un stup sau o grădină de legume nu 
se poate considera plugar. ' 

Se va pune stavilă tradiţiei păgutJ4. 
toare dm trecut, tradiţie creiată· r:j(e ca.'" 
menii politici, ca agricultorii să aştepte 
totul dela Stat. Sistemul pomenii va fi 
exclus cu desăvârşire. Dacă se va reuşi 
chiar şi numai în acest PWlct din pro.. 
gramul d-lui ministru şi s'a adus o re. 
for~ă mare şi b~efăcătoare. Plugarul 
roman se poate ndica prin sm. iJlSUfi. 
având toate însuşirile sufleteşti şi iru
peşti pentru a putea ajunge in frunte. 
tuturor celor1alte neamuri. •• 

.TARANIMEA V A FI OINS'.l'llAI 
AŞA OlTM CERE ROWL EI IS-

,TORIC ' I .. ~. 1 ;.~ • 
1'irănhnea va fi pre'tuiti aş.: . com 

eere rlool ei istoric. social şi polj~ " 
Însemnă,tatea ~rtfei ei ee o aduce pee. 
tru binele şi Viitorul mai blln al acesta! 
neam de plugari.·· 1 . , 

Iată lin om, eare nu sc1iimbi. ~ 
De, nu sebimbi legi, mI se a.puci in ~ 
muri de ma.re strâmtoa.re de chestiuni 
tari ÎlIeep cu literă I1lft.re şi totuşi priJt. 
misuri limpezi ~ bine C'.hibznit.e Va race' 
• operă durabilă., daei destinul îl va 
tine mul1ă. "'T6Ine în fruntea treburilor· 
p1vgăreşfi. 

, DOBEL DRAGll1!o8Olf .......................... ; 
Prima Fabril-! de Spir~ şlln.lu6Qie 
Obimică 6111 TimjŞOa", 8. p. A.. 

lnreg. la Camera. de Comerţ şi JIldustrie: 
sub Nr. fi. soc, 354 din 6 Octomvrie UJ3L 

OONVOOARE 

D&u-ii aqionari B.i societăţii :Q.~ 
sunt COnVOCa.ţi în aldnntt.re generală ... 
dinari & 7 4 ~a, ea re va. avea loc fu ziua 
de 15 Iunie 1944, ora 10 a. m.. în sa1a de 
şedinţă a societăţii. TimişQara IV.. Str. 
MU11el' GuttenbTun:o NJ:.. 33, .. 'l1fIni.. 
tOftMft ordine ~ * ' 

1.. ~ consfihlfa! CIt ~ 
11.jStraţie., 

2. Raport.uI ~ &? ~f 
3. Sj:QIbl1îrea biltlntnIm.. 
4. Desciirear~ cOns:;rmlui ~ admi 

~'ftiatra~ . VI' • 
5. D~rea tomltetutn.i de cen&:ri. 
&. ~ ttnej hotăx'lri . privitoar.e la 

întrebuinţarea belefidului net. 
7. Aleg~ ecmsilittJui &o a&DbM-. 

't~ 
~1 8.. ~a· cen6'Oritpt' ~ Il ."t'f'!~n
~. 
9.~ 
D-nit actionari care Vot" partjclpa la 

adunarea: generală sunt obligaţi ea cel 
mni târziu Ctl 5 zile îna~ de ţÎn('re,l 
aodună-rii .să depună .acţiUnile lor la oasn 
eocetăţil salt b lt'.gaţi.1.Mljl(' rumâne diT. 
_stdlnăta~. 
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,Serbarea· Ero,ilor la ,Spitalele militare .din Arad fiDeA FUIU&IUIf ~ _ C.rul •• eţiilor .II_ne. ,1 LallllaA • CA.IDuJol d(' • wDlel Intre răniţi -

Joi 25 Maiu. ziua Eroilor, această zi de vina şi Basarabia. In ruboiul sfânt 
~re pra.zDi6 românesc .'a. serbat la in care suntem angajaţi vom lu.pta ali
pitaleie de răniţi Z. 1. Nr. 303 f. 112 turi de armata germană, până la iz. 
Itr'un emOd impunitor.renda finală., când hotarele ţării iar vor 
CorUl Secţiei uMunaă. şi Lumină" al fi integrate in truPul ţării Româneşti, 
Căminwui de Ucenici din Âlrad" a orga.- ea toţi Românii să fie Uniţi pentru veOJ..e 
uzat o serbare CU un prograDl altW 1& in o singurii ţară sub domnia. regelui 
~italefe de răm,iţi Z. L NI'. 303 fi anexa Mihai I·io al tuturor Românilor. A mai 
k1a. Liceul :Moise Nicoară.. fi Liceul de Rr'd.tat cum secţiunile Muncii ~ Lumină 
~ te GItiba. Rirta, intr' un mod inpunăt,or. vor oerceta în zile de să.r'bă toare şi 
krbarea a început la erele 16 • m. Dumineci răniţii Dostrii, din toate spi
i ,'a terminat la orele 19 fi 30. Primul !ale-le din Arad. 
pital unde s'a desfă.şurat programul a Corul secţiei .,Muncă.!i Lumină" a 
Ioet Lic.eul. d!e Fete Ghiba. Birta la orele Căminului de Ue~nici condus de d1. ilie 
~ d. ro; La festival aU luat parte toţn. Tinăşci,tc, n f'X<eetltat doua. marşuri 
J:ă.niţji inpreună fIU tot per9Oll81ul api.- ttEroii Nostri" şi. .. Româ.nol" ~e a plă· 
~iului cu dtrii doctori ofiţeri, în frunte MIt mult la întreaga 8,sist€llţă. Ucenkul 
tu dl, MaJor dr. LUPu1escu Ion fi doam· MIadin Ion a declamat poezia. .. La TiBa, ... 
tele ljIi domn~rele a.si8te11te. de Iustin Ili~u, Ucenicul Păşc.an Niou-

Inainte de inoeperea programului ]ae. a l'ecitat poezia t,Inohimlare Osta· 
11. Ion Creţu, din partea. Reuniunei Me~ ~ui Român". Ucenicul Stracl1i.n.ă Va.. 
Itriaşilor şi mtmeitori1or Româ.ni R ţinut sile, 8. reciti1 Scrisoare de pc Front, iar 
• vorbire patriotiei. pl:ini. de simţire ro' el6vul uc('llÎe Sech-eşan D. R declrum.t 4 
nâ.nească. A arătat insemnătatea :r.dei poezii admira.bile ,,Ar deaJnlu de M. Ră. 
~oilor, cum ostaşii noştrii M1J!l4 si în dlllescu ~.M3f av('m un colţ 00 tară" de 
iotdeauna an ştiut să. apere ţara, !;Ii glia Iustin llieşiu, "Lăntarulu de Iustin 
'1rămoŞre.seă., de aS(>Jnelle& a· defleris m~ll, şi ,,Român E.,ti". Atât corul cât 
Pa.ptele de arml"! aIe eroilor noştri pe -?i poezi1e şi vorbirea ţinută 8. mişcat 
Prontul dela răsărit. care luptă cu toată asistenţă. DI. Maior dr. LU'Pul~cu 
ba14Urul boşevic, care ne-a ripit Buco- Ion a ţinut o vorbire de mulţumire. 
.... ~.~ •..• _ •• ~, ••••• .!iII'_ ... : ......... .-••••••• _ ••• __ -

'SPORTIVE Plata pensiilor 
PROGRAMUL SPORTIV DELA RUSALD: Plata pensiilor lunare. trimestriale, 
'CORVlN DIN DEVA VA lU(lA, LA. ARAD dreptUrilor pe carnete şi ootel.or fami

lia.re se Va r~ în felul următor: D.uninecă ,i Luni Aradul va avea iarăşi 
lU1 program distra.ctiv:eohtpa Oorvin d.in 
,Deva va 8U&ţine două jocuri amicale. In 
prima zi Gloria va juca. contra echipei din 
Deva, iar Lttni Crişatlli. CFR. va da replica 
Corvinului, ea:re recent a foet invin9ă. la 
. Deva cu UD ~ord l!leger de 8:0 P.J!blicul 
arădan B4tea.ptă eu mare in·terM ·joeun1e de 
fo·otban de Duminecă şi Luui. 

Miereuri 31 Mai 1944, între orele 8-
10 dela 4001~500 de ordine. intre ore
le 10-12 dela. 4501-6000 . de ordine, 
între 12-13% dela. 6000-7000 de or. 
"'ine. 

OLIMPIA. ŞI FRONTIERA LA 
EGALI'J'ATE 

Fiecare peD8ionar va fi .chitat de 
percepţia. In raza căreia dom1ci1iază in 
afară de cei eli popriri. eare se Vor 
achita. de Caseeria Administraţiei Fi
nanciare de D. Luca. Detheleanu. ' . 

Aeelor pensionari cmrora li se reţine 
OHmpia - Frontifora 2:' (1:0) din pensia de pe Mai a. O., cota pentru 

Partida, eare s'a jw:at pentru campiona· I imprmnut, J:l'U li se va face n10i o reţine
tui ctiat.I'i.cu.l8.1 Il furni!:at un joc foarte dur. re din pensia de pe Mai, urmând ea din 
Blaj dela OIUnpi~ şi Curi1a dela. Frontiera pensia de pe Iunie .să li se reţină pro .. 
au marcat golurile.' , pri~a.' , 

• 2& .... _,," Al 

CiDema CAPITOL Arad, Str. BriUaR. Ho. 18 
TELEFON 2r'-22 

Azi. Miercuri premieră! 3w 5·1 .. 9 seara 

Grandioasa realizare Cinematografică 
. Celebrul romana lui ClAUDE FARRERE 

BATALIA 
(LA BA T AILLE) 

cu Char!es Boyer • Annabella - Inkijinoff 
IUBNALNOU 

e 2&11 

Cinent8. FORUM Arad 
:I'eleion : 20-10.. 

. .' AZI,' 
. MagJli::fiea reall:rara eIIltmatogndleă ca 1'8 1Dfă~ o tlUburaluare prob1ani 

a 'rietJ,i sodale de ad Il • eăInidIlOl" 1IlOdeJ'De, , ... . 

1 t . '-' - -f-
~ n re, ~'parln"l 
cu: Winy Frltsch,Gusti' Hlber şi Julta .Freybe 

Repr. Ia orele 3. 5, 1 şi 9 fix 

1 

Acelea.şi program s'a. desfăşurat şi la 
spitalul deIe.. Liceul Moise Nlcoară, in 
.-ala de festivităţi, rămânând pe deplin 
mulţumiţi de gestul facut de corul uoe
nioilQl'. Dela. ora 6 şi până. la 7 şi 
30 s'a desfăşurat acela.ţ!i program la 
spitalu.l Nr 112 dela ~la. catolică. de 
sub conducerea Dnei Colonel Lucia 
Piunescu, ~re la. sfârşitul proigramului 
a ţinut o vo-rbire vibrantă lăU'ditnd fap
tele de arme ale ost,lŞi1or lI1oştrin, care 

& adus mulţumiri coriştilor care au ţinUt 
să serb("2'A:l această zi măreaţă intre ră
niţii veniţ4 de pe front. ............................ 
DE MIERCURI LA CINEMA .. CAPI-

lI'OL" DIN ARAD 
t.B A T Ă L 1 A" 

după celebrul roman a lui Claude Farre
re, transpus pe ecran intfun cadru 

. . magnific. 
Cin~ma .,Capitol" readuce publicului 

arădan grandioasa realizare cinemato
grafică piatra de hotar a cinematogra
fiei franceze "BATALIA" cu aşii filmu
lui francez Charles Boyer, Annabella şi 
ln,kijinoff, un neuitat mănl!nchiu de 
mari actori ai cinematografiei. 

Nu eredem, că există cineva iubitor de 
artă, care să neglijeze a vedea acest film 
monumental, in care Cha,.le:~ Boyer in
terpretează un rol magnific ca ofiţer de 
marină a flotei japoneze. 

AnnabeUa fermecătoarea vedetă Il de
venit celebră în acest rol, care merită a 
fi văzut de toată lumea~ 

Cinema "Capitol" va oferi. eu acest 
film publicului arădan un spectacol unic 
care va fi in.lpărit veşnic in memoria 
fiecăruia. 

RiAU#'t:g~:tiW3 

Cinema coaso : Arad 
Tdefoo: 28-64. 

DHu'la.fM sonoră - F..xceleDtă 

Azi premie'ră! 
Difuzarea sonoră excelentă 
Garantia filmului de succes 

·BOL" RO 
După romanul tai Miebele Duran, bt 
rolul priaclpal eu' reoumfţil artişti 
fraacezl Oenfs an,y şi Autre .4. rlett. 

8epr. 3~ 5, ,. • 9. ' 

..... , 
ă lei .cuvântn1 apar:e in fi~re zi. AlI~ , 
5(' prune!C la Admlllisuuţia ziarulqJ ÎI Str 

Str. Ecaterina. Teodoroiu Nr 4 •• l'lo7 ' 
• ,UlII .... l; 

-.. 
Vânzări -- Cumpărări: 
De wnza.re In cartierul vilelor vilă Cli. •. 

3 apart. 8500.000, casă in centru ~ 
etaj 6.500.000, vilă CU 6 camere fi ~ 
intravilanurl 6.500.000, casă!n oen~l 
~part. 4.500.000 lei, casă în centru pu, I 
tiC1l1ar ::; cam. 4.000.000 lei; casă rn CII. • 
tru 3x3 cameră 4.500.000, casă in <:enl!t 
.2 ~p~~. 3,500.000, casă cu 5 apart, , 
pravă.he 1.500.000, casă cu 3 ~ 
1.400,000, in PârneaYa casl cu lOC mt' 
~O.OOO, în Bujac casă cu 2 cam. ~ 
na cu 80 pomi fructiferi 550.000 _ ' 
jug. pământ 2.500.000, 6 jug, '-
1.800.000, pămân: de inchiriat 120 ~ 
O.fe:im casă ,de vânzare dela 200.000" 
pana la 20,000.000. Agentura 
Str. Dr. 1. Petran. No. 3. Telefon: 22-1 

De vârl7..nre elevator Hofherr" 80 O~ 
Fordson tractor 300.000 lei, I\~tolll,j 
Ford inchis cauciucuri 625x21 --150 
lei şi şaibă de translllVliw-e pentru;': , 
t{'r Fordson. Zarna Ioan Arad, Bul R 
Fel'dinand 65. . 

Vând original loc()JnQbil Hofherr din 8!: 

1909 "Express". Mircea Spătaru J " 
gara Merţişoara. 

De V811Zft,1'6 loeomobil, si1le mergător 6llP: . 
7 atm. "Hofherr", Niculescu Gh 
Bărăteaz (Timiş). 

• 
Vând urgent, locomobil, sine umblătot" 
HP. 8 atIn. din anul 1911 Nicl1olson" " , 

Andreas, "feloaJ:", Biled. 

ARTHUB HATSCUEK, agenţie Mijl . 
,1mobiledor, Arad, Bulv. Carol 1'7. TeIeI . 
16-95. Inreg. In Camera de Comerţ sl1b; 
Fl. 205 la 30 1. 1937. Sumele in mii de 

CASE MOşn, vn, MORI, LOTURI 
iVANZARE: 25.000: casă. la colt, CI1 

vălie 3 obiecte în cartea fund 
25.000: easă la colţ cu prăvă1i'fl'S ' 
in cartea fund. raport. - 20.000: li 
modernă, bun raport - 16.000: LAt 
Lugoj 240 jugh. vie, ~astel jllStalaţie, 
10.000: vilă spre MUl"(!ş,' aparta • 
luxoase. - 10,000: 7 apartamenu, 
care parehetate, baie, grădină mare, 
port bun. - 8000: oentru vilă in eolj 
-riran, moară ţărănească eu valţurl,' 
lr.mă. - 700: moară ţărănească ca 
ţuri, re~t bună. - 7000: p,bsolut etl! 

l casă renovată, 4., 3, 2 cam. ~ baie 3' 
:", mici, 500 st. p. grădină, vrnit bm., 
';~ 6000: dre. teren dublu, 6 ape.rt. mA1Î, 
,v, 5500: 7 cam., ba·ie" 1 jugh. vie la 

gorbt, halta accelemtului. 

Cinema ROY AL Arad Sti'. i\1~dJI ,. 

Telefn.: 19-5$. .. ' 

,Azi! 

1 

1:
i 
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' F 'O A' E S I PENTRU TOT I 
~~TRU ZIABIŞTI. Pe BCea.stă cale, 

--:litrU ultiJ:na oară, comitetrJl de direcţie 
lII!tli ,~catlliui Ziariştilor profesionişti din 

t" fndrUmă pe. memlbrii săi să main
l Str. 1" i8Cret.a.fiat (Piaţa Unirii 8). actele 
J1-t dt~la.raţiile cerute pentn1 .stabilirea 
-. 'iI!rilor de membii fondatori ai Colegiu
ări ~iIf.şti1or din România. Pină Vineri 2 

, a, C., orele 12 a. m. se mai primesc 
~ Ilj rMt necesare, urm1tnd ca in şedinţa de 
lU ~ \Itri după amiază să M alcătniBSCă ta
I Ql ~arU,tilor d~finitivi, ce se va mainta 
llrQl ~;rgenţă la Bucureşti, pentru aprobare. 

~ ]li!. ' .. 1",s1' EC'fll. Oi inapectar C. Bogdan 
- ~ l!J.fipectoratului Agricol Regiooal din 
~ . ; se găseşte în inspecţie la Carne-
! Wic01ă din Arad. Dsa. va inspecta şi 

':.~:aje]e Agricole din acest judeţ 
8rii: .. "REVISTA BUOOVINEP' REAPA
.:-», IA TBUŞ()f\R.4.. "Revista. Bucovinei' 

~ tatea Societăţii pentru cult-ud. "i Ii
I ~ illll română din Buoovina, ca.re a ~pă
lOO ~ pUi la ultimul refugîu in mod !'eglliat 

wnăuţf, fşi reia. apariţia la Timi.JOara, 
22.~ Ril!Itgen 3. Prirrrl1 număr s'a pU5 sub ti 
~ '.At.U vechii abonaţi cât ~i ce~ ce 10resc 

, ;rimească. revista, sunt rugaţi să-şi co-
kt adresa. 

.. --------........ ------
- DARURI PENTRU RĂNITI. Răniţii 

din Spitalul de chir.-.U'gie "Dr. A. Cândea" 
T~ra, aduc mulţumiri călduroase dnei 
Flavia. dr. Munteanu, pentru darurile adu
se şi distribUite răniţilor D-.uninecă 27 Mai: 
bere şi şuncă fiartă. In ziua Eroilor, sub
centru extraşcolar de fete Nr. 10 din EIi
sabetin de 8Ilb conducerea dnei Glijariu a 
împărţit la răniţi ţigă:rt dhrbrituri, paehete 
eu prăjituri, flori ete,. penttrl care iarăşi 
aduc cele mai pt<ofunde multumiri. 

- PEDEAPSA CU MOARTEA PENTRU 
EVREI. Bucureşti, 29 S. p. P. transmit(! : 
Monitorul Oficial de 821, publică. decretul
lege, prin care la artioolr.t1 1 din legea din 
3 August 1943, pentru pedepsirea în timp 
de războiu a unor infracţiuni, se adaugă 
aliniatul 83, pl'in care, trecerea frauduloa
să a frontierei săvâr:şită de evreii ce vin 
din alte ţări, se pedep.seşte eU moartea, -
pedeapsă apli-eată, prin arti-col"ll 2 din lege, 
fi complicilor favorizatorj, ai ~tOl' evrei. 

- DlRUORUL TARAN NICOLAE 
PElA LA. RANIŢL Zilele aA::e&tea, a vizttat 
riinitii din Spitalul de (h-irurgle "Dr. A. 
C!ndea." din Timi~am, eunoeeutul " &pl'e

clatrll compozitor şi dirijor de coruri şi or
chestre Ni-colae Peia. ţăran din eotruna. 
Şoşdea. Felul cum s'a produs in faţa ri.
niţilQr atlt din punct de vedere artistic cit 
şi muzical a lă.aat o vie impree.ie, produdmd 
DlulV.unire ,i veeelie. 

..- EXAM}::NELE DEl,A lJNJVER,.~I· 
TATEA LIBERA MUNCITOREASCA. 
Durrunecă, 28 Mai R. c. au avut loc la 
Universitatea liberi. muncitorea.scă, ~ 
sub conducer~a d1ui ing. Ştefan Ar
delean, <lin Timişoara, examenele de 
sfârşit de cursuri ele secţiei de per
feeţionare profesională. La acest eD
!~len s'aU supus elevii din grupa. 1 .fi 2. 

2 • 
.~- REPREZENTAŢn PENTRU MUN 

CITITORI LA CINEMATOGRAFUL 
DELA ŞCOALA TEHNICA ll"iDU& 
11"tlALA. Diercţiunea Şcolii tehnice 
inf\ustriale de băeţi din Timişacra, Il 

iIltervenit pe lângă. inspectQratul gene
!'al al muncii să. admită fi să indrume: 
mundtorii ca să. cerceteze aCeSt cine.· 
matognaf. Avinâ tn vedere că. se \"Or 
rula filme fOarte bune, dar mai ales C'" 
scop e!jucatÎY. şi pe un preţ redus, toţi 
muneitorii din oraşul Timi.<;oara vor oer~ 
~ta cinematog'l"atul dela.' ŞC()'!lla. teh· 
nică industrială. 

- SUSPENDAREA OONSTRUCTIVNI. 
LOR PUBLICE. Dl )(a~ Ion Antoneac'"J 
a decis pl'in oroinul nr. 360,502 dela Preşe
dinţia M oonsilill, de .. le sU8ipenda În mo. 
mentele de faţă ori« construcţie publică. 

- SPECTAOOl.UL T'~ATRULUI NA· 
TIONAL DIN IAŞI. Joi, 1 Iunie, ora 14,30 
Teatrul Naţional din Iaşi va reprezenta. 
.,Doi sergenţi", melodramă, ÎJl 3 a.cte (8 
tablouri) de d'Ennet>y. In rolul ca.poralului 
Cremene marele art4.& d. C Ramadan. In 

1 R . L~~ DI(; DECE~TA. Ni se ~nm.a: distribuţie domnii Şt. Ciobotăraşu, D. Ha-
, iti, ,ca ~dă.p05tul particular a.l EpJBCoptel giae, C. Bava, A. Dumitret!9Cu, C. StAne,sI(!U, 

- EOHIPA DE PROPAGANDA ATEA
TBULUI NATIONAL DIN IAŞI LA SPI
TALELE DE RĂNIŢI. O echipă de propa
gandă e. Teatrului Na.ţional c;lin I~i., de eub 
direcţia dlui D. Iov, condum de d. Con6t. 
Sa-va, va da Joi, 1 Iunie, d.ouă. reprezen
taţii C()mpuse din muzică, reeitiri, oântece, 
roonoloage ~i anecdote la spitalele Piarist 
şi Banaţla pentru riniţii 1ngrijiţi acolo. 

- NQUILE OONDrrroNI DE PRfMlRE 
... LA..NEI DE CATRE OFICIUL DE C'.(). 

LEO'l'ARE. Atragem. atenţia prooprietllri
lor de oi, ei după. eum este in rlZ, pe eare-J 
prevede fi legea coleetării, lâna după tun. 
del'1!! tre'b-ue curăţită, scuturată de corpuri 
.trliite ,1 llsată să se ul}te cel puţin o săp
tămână, ca să rămbtă lY.unai cu umidita
tea natura.lă._ La fel se va pune separat lâ
na normă de cea codină (de pe pici-oal"e ,i 
burtă). lAna ee va !'Telua de oficiul de C()

- IN8PECŢlE I-,A şCOALA TEH~ Iertare, numai astfel tratată 
:,lOO din TlDl:şoara Mte 8upr~,glomerat N. S"J,ba, C. Pl'otopc;pescu, 1. La.scăr, Şt. 

n 8..1 n~e alarm~ de pe~?ane st.r:a.me ,i de-I Dăneinescu, M. Grosariu, T. Ciubotaru, dra 
J .; ·iJ{lle, da..r _ijl de re~lgl& ereş~mă, necu.m A. Al"delea.nu şi dnele S, Ion9.~u, FI. Da

(ti cat?hc:a. ~Ce.şt-I ooa~ nepoftiţi mian, E. Protopopescu. Direcţia de ~ă 
6ll! "lIes: mdigna ea_ tuturm: ~ purtarea d. C. Ramada.n, regia d. Ioan Gbeorghiu. 

meĂ. INDUSTRIAlA GR. 1 ŞI 2 DIN . . 
TIMISOARA. In cursul zilei de 29 Mai 1-' - MOBILIZA'JI ~~"TRU LUCRU IN 
a. e., 'do Pope scu-Girt eşti, insp('Ctor din ~GRIC.'!LT~ PEDEP8~'JI. Cu ocazia 
Ministerul Culturii NaVo~'lle a. in8pCtat ~ţl~or f~u~ de dl diI'~tor ,al Came. 
Scoala tehnică. industrialli gr. 1 şi gr. 2 :ret, ~ ~a. ~u fost. rldicate 1: 
de băeti dim Timişoara. Dsa n fost primit ~r~ de ~bij~re pentru lUClŢ.l~ a mdb~
ne căt~c d. in-g. Ştefan Ardelean, di- bzaţil~r. ~ n au executat ord~le CODll-

.~ Il~~ta de d-:cenţa, f~d m adă.~ D, D. Iov, directorul Teatrului Naţional din 
OC1Ip~d spaţlul cu baga.Jele lor volull11- Ia.şi, ţine ~Jn cuvânt introductiv. Bilete bl 

'1 prov~atoa:e. ~eelenţa ep.fsco.. Agenţia Tă.roaJfiu. 
P~b& al dleeeZ&1 catolice, patronul adj,. 

recto"-1l -.olii ~ tetulw agr~l comunal, S'all profltâJld de 
r- . taptul, că 8Unt JlWbil.izaţi pentru lr.lCrtJ.. au 

'lllli, nu poate să. cheme la ordine in.. 
A căci ar fi sub demnitatea Prea Slin. 
Sale. Ar fi Însă de dorit c& un organ 

:ial al A. P. să facă tntr'o zi O iMpecţie 
~tă ln adăpostul despre care e vorlb8. 

î!'U & chema la ordine pe aceia cari abu
.' de legile craştineştf ale C3Pitalităţii. 

~~gnULE lNSI'lOOTORATIQL.oR ŞCO
eu prio E DIN BUCOVINA. Directoratul In4 

, ântului Cernăuţi, ad:"'lCe la cun~tinţă 
obi« .• ilor corpului didactie primar refugit 

1: T". Bucovina, că f-unt datori să. se anunţe 
w- rectOl'atelol' şcolare din care făceau 

aţie, "t, arătând adresa şi şcoala unde fac 
:ame ta de războiu. Altfel sunt expuşi să nu 
tt,~at!Că salariile în viitor şi niei diferi
are, ! Drdine, care privesc situaţia lor. Ins
colI, ,oratele şcolare lşl au sediile în looalită. 
m, : Îld. Cernăuţi la Strehaia., jud. Mehe~ 
cn ~; jud. Câmpulung la BăBeşti, jud. 
cent. :j; jud. Hotîn la Oraviţa, jud. Caraş;l~d. 

'iiuţi şi StoroJir.eţ la Lugoj, jud. Seve-
: jud. Suceava la Comlăuş, jud. Arad. 

... CONDITIILE PENTRU EXAME
Ql Di!: AD)(ITERE în ~clasa I-a la Li
Il! militar "Ştefan cel Mare", Timişoara, 
t publicate in Monitorul Oficial NI' 104 

. 3 Mai 1~43, Decizia Ministeriali Nr·. 516 
-Blai 1943. Data examenului se va fixa 
nor. Orice informaţii la sediul liceului 

", Carmen Sylva Nr. 2 TimIşoara. 2153 

• ORKLE DE BIROU L-\. ADMINIS-
\1U, GENERALA C. N. R. DIN TI4 

t:-O,lRA. Din cau;.a situatiei in care ne 
~~1Il Şi pentrll bunul mers al serviciului, 
.l~Ccat Irimescu, administratorul general 

• C, N, R.-ului din .t~d. Timiş-Torontal, a 
~t Următoarele ore de lucru la Adminis-

'. ~ţja generală C. N. R. din Timişoara., Bul. 
~te Ferdinand 1: zUni.c dela orele 1-

" .:ro dimineaţa ,i 4-8 după amiază, iar 
~' 1" orele 10,30 până la 1, face de serviciu. 

funcţionar. Sâmbătă servicjul se face 
.1llî dela orele 7 la 10,30 ,i după. amiază 
~.,6-8 face de serviciu un funcţionar. 
l~aeul este îndrumat să respecte acest 
. U pentru ca C. N. R.~ul si poată re
,il, la tim)) toate cererile. ! 

~. mfOR6Ilf srĂnOlu l 
""" . aduce bogă.ţie in ~ă. 

. ti ' 
, iIlllŞQarll-. Bul, Reg. Ferdilland 6. 

Telefon: 30-08 

~~ ....... -..... -•• -.-... ..:-~.~* •••• -..... _.' •• 'e __ •• centt preţul'1 ~te, pentru exeeuta.rea 

Vaccinarea de primavară 
Vaooinarea copiilor dela 3 luni la 12 Iul Dispensarulul medical din ci,rIe. m 

ani, precum şi revaccinarea tuturor co- Piaţa. Lahovary No. 3 în 3 Iunie ora 15. 
piilor până la 12 ani se va f&ee astfel: - In Circ. VI Sanitară. d.nii Dr. {te. 

In Ciro. Sanitară 1 dl Iosif Todan, va. urus Mioe c,i Ioan Maior, vor 'Vaccina, In 
vaccina in loeaiul dispensarului medical localul iDispensarului medi.eal d.in cire. 
din circ. 1 Piaţa Li'bertăţ1i, No. 4 (in IV, din strada 1. VăcărE!l8e11 N(1. 1, (in 
curte) in 3~Iunie ora. 8. In Circ. Sani- eurlea. Poliţiei) în 30-31 Mai. ora 16. 
tara. II şi m, d-I Dr. Horia. Păuţa., va - In. Circ. vn Sanitară. d-l Dt. Eugen 
'Va.ccina în localul Dispe.nsarului medio Raţiu, va vaccina. în loealul teoa.lei prt. 
cal cire. n. str. Cantacuzino No. 6 .tin snare de Stat din eric. V. Piaţa. Â.. Iu
curtea poliţiei în 31 Mai ora 16. - In eu, in ziUa de 30 Mai orele 14.. - In 
Ciro. Sanitară IV, d-l Dr. Ioa.n Bonti1ă. crro. vm Sanitară din circ. V. 4.-1 ])r. 
Va vaccina. în localul şco alei pritnare de Teodor nuţia. va ftOOina în loealul Dit3-
Stat No. 2 din str. T. Mal{)rescu No. 6, pensamlUi mediea.l dil1 circ. V. Piaţa. A. 
în 31 Mai, ora -10. - In Cire, Sanitară:. Ia.neu (in eurtea Poliţiei). in al Mai 
V. dr Stefan Banfy, va va.ccina in loca- orele 9-u. . 6 
.. : .... ~~ ••• _ ..... __ • *_ ••• _.-~_ ....... _. * .~.=.= .... -.-.:.-• ..:-.-.-=-.-• .--•• 

FAPrE DIVl!RSE 

Doi locuitori din Jimbolia trimisi in judecată pentru contrabandA vamală 
Vama din Jimbha a inaintat parohe-I Cum a. intrat in gari a găsit de Cu

tului actele dresate îroptoriva inoulpa.- vllnţi să facă scandal. la casa ~ bilete 
tilor Schwarlz Nicolae..Jun. şi Sohwartz ~ in sala de a.ştaptare şi apoi a inter~ 
Nicolae-senior, pentru eontrahalldi Va.- venit poliţia ea să-l lini'tească. la.cob 
ma1ă. Numiţii inculpaţi au adus de pe&' Liehtfus s'a supărat şi mai rău şi a 
te graniţă în mod clandestin, mai multe elimis din aceasti ee.m:ă şi Un 'delict de 
mărfUri pentru care a.u fost obligaţi să ofensă a naţiunii. 
plătea.sei statului o amendă. de 83.380 Soamda1agiul a foSt retinut, eel'Cet&t 
lei. Intre mărfurile întroduse in ţari şi apoi, după treei-re, trimis Parchetului, 
prin eontrabandă.. a fost ,i un mo!~r de care pentru OfMlM naţiunii l-a. !nain
bicicletă, ca.re iMi a fost înstra!lnat, tat, in stare de arest, parohetului militar 
după eonfiscare, de Stanemir Co~ta.~ al Curtii Martial(>; 
tin, plutonier de jandarmi ş-i de StănOle COMERCIANT TRIMIS IN JUDFAlA. 
C01U5ta.ntin. tot plutonier de jandarmi. TĂ FIINDCĂ NU A DECLARAT· 
care au fost denunţaţi de vama. Jimbo- ZA.HRĂUL. 
bat paNhetului pentru aeeastă fa.pti. Lu~hci Pava din comuna Ivanda. C1)~ 

BRUTAR NECINSTIT mert>iant • fost trÎms in iUdecati fiind-
ServiCiul de măsuri şi greutăţi a ca. în locuinta sa s'a giisit cantitatea. de 

dresat acte de trimitere în judecaf:' 40 kfP'. zahăr, pe cate nu o declarase 
impotriva brut r1 rului Nagy Andrei dm conform l~ii ot'2'3.nelor fiscale. 
str. Prota Trăi1ă 2, C:'lre a fost găsit că. AGENT DE pF,R,(;F,P'J'lF. A RF'sTAT 
făcus(> pil,ine mai mică la cânt:'lr. decât PENTRU D"ELAPIDARE 
~Un prescrie legea. Din zece nâ.ini cân~ ('!f\HTt,.tul 1 il'lRtf'l1cţie a diSUl1S Ca. in-
tirlte. s'a constat că. nâi'n-i1E' aveau t"uln"tul J09.n Sl1t'1drn. ".~~'lt de fI<>rcE'J(l,o 
m1TY1"i ~1!'i !"'r'lmp şi ... 1'1 ROO 2T1l:m~, tiPf nin ('(>rnllnQ qq,eC"t":ul M~rf'. F~ fi~ 
LOCTWIVl1t TlIN, JUf/V,ll J'N'APrl'A'l' ~"'a.int8t -parooetulu.i mili tBr ~l r'1l1'oi 
ClJRŢJJ M,4.ll!R-'T,F. Plr.NTRTT OFEN. M",,.f;pl,., 1"f"ntrn c,.imlil ,1~ (Ipl9ni.rlflrP. 

S4, ADUSA NATIUNII TMlfI, ~~nQr1J '" rlQlq~j""Af: .lin im'PO""" 
J~cf'h T .iehtfus, din l"Om.Un~ Biled, • f ... T,,! "~""q?- ,1 ... 1" l"'l'llit,...·H C(In'l1t ...... ; 

'\'~nft h 'T'ifl'qI!)Rrl1 si i("termlnat po~te OAA ()(l l~;. 10l'l.n ~~rt'l"U j:t'a AAl'v;f 'r1e 
c~.,. vrpn r,n,fi ~f'"cerţ\ f~ti., Q- risit fnIslll'1 ",~ ~., ~ .. .jal ~ p~",-fPAl'lul ,.'I"l1~"'". 
~i1"·i,,' 1':; ''I''l''" ... ji ~I t1118. ~ea m~i ml,lt 'P~ nnAtl1,f-;' ... m~J~"'~ l"WI" ,,~'9'f1l1 i'flita:riFpj 
1a ('e"~;""l"):;; :f.r?,'l r<'i. "'11 vre" illm<i.flS.t{'l ;.C':'" "1::::",,, ",,~f,.i:hll "~;'l1l,.; "''' .. i~ ~.,.... .. 
~~ I"'~; 1n~,;'h.f.o'!!ll, l"t1Qnj),r, t"'I\T'"',:lH{. r ..-..,oeti a·de:v~·."t~. Mf'- ,.. ... pof,""- ''''''''''","! ... ,.. "," ... ~ ... ~ 
Li~htfus ti. aju.ns . In. gară, fiind beat. cnmult mai miel . 

• 

muncilor. Toţi aceştia VOI:' fi tr.imişi la uni~ 
tăţL până. la Jfân;itul rizbaiulrJi. 

- SIMPLIFICAREA ACHITĂBU {M. 

PBUMUTULUI PD"TBU ACŢIONARL 
Miniaterul FinanţelOl' a e:pl'oibe.t ca BOCietă
ţile pe acţiuni eare IJI.Illt obligate prin lJn
prumutut Alpă.ră.rii Naţ.onale, să dep-mă de. 
-elaraţiuni, prjn eare să arate individual ae. 
ţionarii lor. care au (k)bândit drepturi de 
di.vidend in cu:raul antJJ.ui calendaristic llK3 
să fie dis.P@Sate de dep'.mel"ea declaraţiu· 
nilor respective, dad. vor declara, până. la 
31 Mai 19«, cifra globală. a dividendelor 
distrlbuite, obligâ.ndu-se $ă achite ele 0011-

tribuţia minimală., datorată de acţionari, 
p!ni la d&t.r. de 30 ltm!e. 

- (lAMER..'- DE MUNCA TIMIŞOM~At 
aduce la Clll!Oftinţă celO1' interesaţi că toţl 
oolicitatorll de acte dela Camera de Mun· 
că., odati. DU ~, '\"Ol' prezenta şi chitan
ta de plata impozitulUi trtat.iştie pe 1~ 
SB:.l adeverinţ& de seutire eH:berată de Ad· 
nrinist:ra4ia Finandsră, fără de care nu se 
va prinlj şi nid nu se va elibera nici-un act 
dela Camera de Muncă 'I'im.işoara. 

- DONA'J'lE. Dl T~ Bucurescu, di· 
rector pensiooa,r din Timişoara, a donat 
personal 30.000 lei pentru fondul de termi
Rare a Catech'a.le1 ort. română. din Timişoa
ra. Dsa pe lingi această danie, a mai fo~t 
şi initi.ţltonU eolectei pe sate, ţinâ.nd eonfe
rinţe ,i tndemnându-i pe a~tia să dea cât 
mai mult. 

- ORICE EVACUARE TREBUE SĂ 
FIE COMUNICATA. Ministerul finanţelor 
atrage atenţiunea tuturor contribuabililor 
şi in special intl$prinderilor comerciale şi 

iadlatrftUe ,i exeTcitirilO!' profesi-ona.le. că, 
pentru • twi,ta fie 8IPliearea de saneţiuni 

pentru materiile In1po~e l1elmpuse, fie 
[mpiedicarea orga.nelor fiscale de a. le mo~ 
difica impunerile potrivit nouilor situaţii, 

fie. majoriirile pentru fnUrzieTea achitllrii 
debitelor, sunt obligaţi să anunţe in scris, 
cireum.scripţlile de conatatare unde se 
află impuşi, mutirlle b1 alte 1000...alit ăţi, 
sdlimbătile de sectii, untările exploatări
lor de oriee fel, crearea în alte localităţi de 
depozite ,i sucuraal-e şi ori~e achimbări de 
l'1atură a influenţa Indeplinirea oblgaţiuni .. 
lor lor fÎSCRle.· 

- INSCRIERI L.\. ŞCOi\.LI\ DE PILO. 
TAI C. F. B. S. adu ee la. cunoştinţă t'r ..... 
rilor interesaţi, el Şcoala de Pilotaj C. F. 
It de sbor făr! motor. nrimecşte inscrieri 
p~ntru candidatii cu etatea intl"e 17 !lI 21 
Pn1, a1lso1venti a cel lMtin 4 r \~ -~ ~('un

dare sau liceul iw\:ls~. 
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BERLIN. 30. (Radar.) - Ilt Legătură 
cu s~tul1fta de pe JrontuL din Năsarit se 
preC4ZeaZ<1. ca nic~ in z~ua de iert nu sa 
lnreg~.strat vreun evemment nnportant. 
CaLmuL eLe ma~ muLte zHe a con~muat ~, 
ieri I1Ja1'<1 de nişte aqitmi de ~oc \it re
CUll.Oaştere ~oca~e. La e.ctremuL H?rd. La 
lstm,u,~ Care/lei, O formaţwne mal mare 
suvu;tica a pormt, după o intensa pregă
ttre de artiLene, La atac, însa a jost reş
pwsa. Deasupra. lstmu~u~ Au11.'us, au jost 
<J,olJuT~te :; uvwane tnumice, wr trel vase 
uşoare a. sovietelor, cc:-ri au ~ncercat O 

aproptere de coasLu jmLandeza la. Lac~l 
Laduga, au jost StLite de J ocuL a}·ttlene~, 
de a se reintoarce. Avtap.a grea. ger
mană Il bumoardat noaptea t'recută cu 
mULt succes garile Sepetut:ka, Korosten, 
precum şi concentrăr~ de tru,J?€' tancurI, 
noduri de comunLcaţtt Şl hmue de apro
vizionare ale inamicuLui. 

HJ<;RUN, 3U. (Hadar.) - DNB :Preli(l 
benwe.;.u ucupawlu-se de mersUL opera
ţ/u,nuor pe cii) e riteLe teatr~ de rdzbol,~on 
Slo,l!.U ta C07nCWdHmenWL .supertO'r e bme 
preyat.tt penLl'U even!men~eL~ ,vi!toa.re, 
cieoLLrtCe sci ştte foarte bme, ca 1.1lamtcul 
va mtTeprmde oj<,nsive simu~tane d~ 
mare ampware pe diJerite jrontun. 
,,\i olkls<:Ih;~r De()bacl~ter" sCJ'ie, că pe
nuada ŞI caLmul dcsăvarşit de pe j1'ont1t~ 
tlm Rasarit nttmai ţine mult, deoarece 
ilcţnmw de reel,(,1luaşLere ge,'mană a sta~ 
bi.la, ca [)1"egat~ri!e mun al: armatet 
rv!;ii sunt tcrmmate. Pe ~a mceputul 
vC:/rli se Dor da În P..dslîl'it lupte grele, 
hlsă soldatul w'rman cu aliaţii Lui va 
opri oJensil'a .w/:!ctică, Astfel apărătorii 
jj1cnnani din EU1'f;pa de Vest vor pu~ea 
respinge îtlcel'CQn?a de debarcart Il aha-

-- ţtlor, ceeace va a vea UI1 eject hotăl'citor 
asupra terminării' ră:boitd ni. 

"Bcl'hner Borsenzeitung" sC1'ie, că 
trupeLe gennane in Italia temporizeaul 
numai. acţiunea aliaţilor, ca.ri cu toate 
jE!1·tjde şt pierderile sângeToase . nu au 
iltregistrat det:(it succese fără impo,·tan
ta, 1 rlsă tocbtă ~ume ştie, că. indiferent de 
ac('ste sncc·c8e întreguL teatTH~ de luptă 
din Italia Ql'e numai -o. importanţă se
cundw·ă. 

U:\ ORAŞ DIN BOSNIA CmlPLECT 
DISTRUS 

Bueuff>:jti, 30. S. 'P. p. tran:>oimitfl: Din 
Zagreb se află că nraşu1 &ihaci din Bosnia 
de Vest a f():lit in întregime distrus de IUn 
8] d-nilt!'a alac anglo-amerkan. ,~pă.rarea 

IUlfiarriană din Bihacla doborât 2 IHioane 
inRmi(~e. In Dalmaţia de r\ord au fost ('8~ 
turati membl'ii eehipajului unui bombar
dierlilmt"'Î<'an, dooorfi.t pe insula Pag. 

4000 DE l\IORŢI IN }l~RAN'fA 

BU{)tJl\.~ll. 30. S. P. r. tr&wtmite: 
Diu Vicby se anunţă că bilanţul ,pierde:. 

. rhor pro\Ocate de atacurile auglo-ameri
totns Impotriva oraşelor din F'ranţ:a> da' 
te 'iineri şi !Sâmbătă. se ridică la 4000 
morţi şi 5000 C'doiţi. . . 

IN INDARJITKLE LlJPTE DI<; PE Jo'RO!looTUL MOLDOVEI, IN TIMPUL UNUI LeIpZIg. Inal'n1cul a pIerdut după prilh~" 
OONTRA-ATAO DAT IN NOAPTEA DE S PE 4 MAI, S'AU DL'3.TINS IN MOD le constatJln incomplecte 65 avioan;: 
DEOSEBIT CAP. VIRGIL TOPAN, SOLD. FWREA TUDOR ŞI CAP. ION AN- majorit..4l1O'a cu 4motoare numai deasujlt,:. 
GHELACHE, DIN DIVIZIA S lNFANTER lE, IN LUPTA DE DISTRUGEREA C . .\.- tentorilllUl Reichului, dar au mai f~! 

doborîte avioane şi la reintoarcerea !o~. ' 
RELOB.. . '1 'd 

PENTRU INDRAZNEA.LA, DARZENIA ŞI SPIRITUL DE SACRIJ:t~ICIU Dl~ maţlum OL mamlce easupra teritorii!;: 
CARE .~U DAT OOVADA PE CA,MPUL DE LUPTA, OSTAŞII DE MAI SUS SE Cl- ocupate în Vest. 

TEAZA. PE NAŢIUNE. COMORI DE ARTA DI.:'TRUSE LA 
(8.'1) MARE ŞAL ANTONESCU, Condu<,ăwrul Statu1ui J:tWREN'1'A 

Aviatia germană bambardează energic pozitiile aliate 
BERLIN, 80; (Rador) Aviaţia grea 

gt'nnani. a. fC1S! toa.rle ar,Ud, noaptea. 
tret'ută pe toate teatrele de pe front. In 
italia de Sud puterni(',e formaţiuni de 
tumbardiere au aruntat bombele explw 
sive şi mt'endiare asupra. localită.ţilor 
Apri11a şi 'Ieradna, unde s'au observat 
mari explozii Qrmate de ior.enrlii intense. 

La frontal din Răsarit daa.semenea pu
ternice fon:naţinni germa,ne au bombardat 
localităţiIe princiPale, gările dela Sme'in
k. ti Camcln, unde mBi multe irenuri eu 

muniţ.ie şi material de război au fost &nln
eate în aer. Mari incendii au il'bucnit in 
urma iJ.l)mbardamentului. La aceste atacuri 
lUI luat parte şi mai mulţi ofiţeri superiori 
gf!lmani, ("Ari au pregătit p1anul atacurilor 
şi au oonfirmatl'e7Ultatul excelent al rai~ 
durilor. 

Şi oraşele portn~re bfi1tanice Plvmooth 
şi Pfll'lsmoutb au fost atacate la miM'.IUl 
noptii de avioane gfi"mane g-rele. A t&euJ , 
fiind dat prin !'iol"(l"'Îndel'e şi la o vizibilita
te buni, a avut rezultate foarle bune. 

Pe Irontal dia O •• arabia ,i Meldoy. 
. aiei .... v~nlment Importaat 

BUCUREŞTI, 80. (Rador) - Comanda- inferior, în Basarahia mijJoc;o ~ pe tron-
m.entul d@ Că~tenie al Afmatei Româ.lle I tul lUoldo\'ei nu se :relll:llal.eam mei un e\-e
cGmuniei cu ziua de 29 Mai: La l\istrul niment imllOrlant. 

1. Italia t •• te IDcerCările du,manilor de a 
, , . '.' .• trePBuge 'rentol spre Nord ~. eşuat . 
BERLIN~ .0. (Rador.) - Despre lup, 

tele dm ltali~ de.. ::iud se comunică dm 
sursa competenta,ca grelele lupte la .:iud 
Vest de Valmontone aucon,tinuat şi ieri 
cu aceiaşi înverşunare, _ toate încercariie 
aliaţilor de a strapunge defensiva ger
mana spre t-iord, all lost înfrânte. AstfeJ 
eIol't\lrile inamicului: de a ocupa Roma 
cuc .lov:itu:r:ăbruscă, au fost inlăturate 
şi aliaţii numai sunt in stare să amenin
ţe capitala în mod serios. Aceasta cu 
atât mai puţin deoarece după scurtarea 
li~Hlor de aparare germane la Aprilia re
zistenţa s'a sporit şi nouile asalturi ina
mi ce s'au pr<ibuşit aici. 

Despre-luptele intre Castra di Volchi 
şi Ceprano, nu au sosit încă rapoarte 

,. *. 

complimentare. Divizia 2-4 maroc.ma 
a 'atal:at aci toata Ziua şi au suient pier
.... ~,d ioal'te sangeroase. Totuşi nu s'a 
reali~t nici o ştl·apungel'e. larziu seara 
sa Ol.)servat o -mare massare de aproape 
4UO tancuri inamice în spatele QlViZlei 
2 marocane, cu cari aliaţi vor incerca de
sigur azi un atac din Uniile Văii Liri, 
Spr.e Vest pentru a străpunge liniile de 
:tavor germane. Pe restul frontUlui de 
Sud s'au dat lupte de o importanţă redu
să, însă aliaţii au incercat pretutindeni 
asalturi locale destul. de vehemente apre 
a pătrunde în poziţiile de siguranţă geL-

I 
mane. Aviaţia germană a atacat şi 
noaptea trecută poziţiile bateriilor ina
mice şi mai ales mişcările de trupe şi de 
aprovizionare la Via Apia. 

Crâncene lupte aeriene deasupra teritoriului Reicbului 
. Berlin, 30 (DNB). - Luni la orele de I diere grele nordamericane escortate de 

amiazi s'au dat iarăş lupte aeriene foarte ,avioane de vânătoare cu rază lungă şi 
crancene deasupra teritoriului Reichului avioanele de vânătoare germane. Forma
intre puternice formaţiuni de bombar- ţ~unile atacatoare au fost intâmpinate 

BUCUREŞTI, :w. S:P. P. transmili ; 
~i~ R:o'ma sea.flă ,ei oraşul Florenţa'; I 

I\)8~ dIn nou oblectn'ul unui atac al !IvI' 
tiei anglo-americane ciat în cursul zil:· 
de Sânrhită, în bm,pu1 căr';tL~ au fost~ 
nou dtstruse comOri sculpturale de neit, i 
[OCUlt. 

LUl"fA, DIl\i'TRE (JN CRUCIŞATOR ~ 
UN TOIW1WR RRITtL"IIC 

. Berlin, 80. DNB anunţă: Vede.ele rapi 
ae germane cari au înaintat în zorj de, . 
l>IIH'e eo.a.>;ta de est şi sudest a Angliei II· 

obse:l\ld..t de a.proape o luptă nnală ee II ; 
dat intre un cruci..-.ător şi un torpiJDr1 bri~ f 

Ilie, cari IlU s'au recunoscut şj aII ar. ' 
amândoi că se află i11 luptă CU un ''lIS iI~ 
mi" .• ,n·pi!oru] a suferit mat multe lo\ibei 
in Idin, in urma cărora a. avut cu slgUl1d 
importante ţlierderl pe bord şi nu este ~. 
clus că în unna exp}(niilor p1ovocate si II 
fi scufundat. 

1) BOl\-ffiARDlER,E AMERICANE AD 
A.TERISAT FORŢAT PE TERITORIU 

ELVEŢltiI 

Zllncht 30. (Rador) - Se comunică ofl 
eia!, că În ziua de lluminecă. [) bombardil! 
grele ame['icaue au ate:isat forţat dCM1lpil 

tar'itorîllluî .l:l \;eţiel'. 

IN PROVINCIA HON AN TRUrEU 
JAPONj!;:t.~ AU lN(;h;.t'UT O NOUA 

OFENSIVA 
Nanking, 30 (Rador). - In persoa 

generalului Wei l"ung T.su s'a predl 
!mpreună cu 4500 soldaţi echipa~, 
nou comandant al ,mareşalului CiaL 
Kai Sek, guvernului naţional din Nan· 
king. Generalul a declarat, că trllpE.~ 
aflătoare sub comanda sa sunt gata 
de a luptă contra lui Ciang Kai Sek. 

Cartierul general japonez. comunica 
dealtfel că în provincia Honan trupE~ 
japoneze au inceput o ofensiva nouă 
înaintând în patru coloane spre Sud 
Se crede, că ţelul operativ al aces 
ofensive este ocuparea (.raşului Tsengt: 
precum şi a linii, ferate întregi înt 
Hankau şi Kanton. ..................... , ................... _ ...................... .. 

In' Italia centrul_ de gravitate al marelui atac inamic 
a. fost În extrema de Vest' a frontului "".' JI r ,-o 

. ,.' .. ' 

In Răsărit nici un eveniment mal important 
BE&LIN. 308.- - Dela cartierul &eneraI ren prin continuarea contraataeurilor. germane au dat ataeuri de mare el~t 

t ~!QJ,qj ina.1bul CO~da.meDt al f~r- In regiunea de ambele părţi a 1000,aliti- lmpotl'lLVIl nodurilor rerovtal't! h.~~11 
, 'Jz., aJ'lljate. t»munică; ~i Ceceano inamieul a atacat eU forţe şi Smerinka, cui au pridnuit expIOZiI!~ 
,'lAI1J.trlll de, gra.vita,te 'al ma:relUi abie a eovârşitoare poziţiJle germane şi a reuşit ineendii În uepozitele de caruuraofo! ~ 
.muu!eului el'i a fost situat in arap.a extl;:e- să pătrundă În localitatea apăratA. eu în- de muniţii. .' , . 
lh& [t,! V~t ,.r fl'ontului italia.a dela C08tită dârjire de trupele de acoperire germane. }'ormaţiuni de bombalTdiere a.merlcane 

.. l,ânil. In Î'e@:iunea . munţi lor A]ba.no. InamI- . La est de fluviul SacC() cU prilejUl de- pitnms eri dinslll"e !>Ud şi vest QeaSuP 

VICHY. 30. {Radorl. Victimele ata," ,{ul (,;.8.H: a atacat aici eU forte ma&>llte de h~nsivei atacurilor inamice deJa POfi au teritoriului Germaniei de nOil'd. oeDtru ~ 
jp i':'·nterr&' i"t de t&nel#l' a reuşit in citen fost nimjt"ite 22 tam,uri inamiee.· sud-est. S'au produs pagube indoosebl • ~ul"ilor terorist.e amerteane 'de Vineri Şi ~ .:( afŞ> 
I !,'<itrt- 5ă. 'obţină- ·pa-trunderi·· i~;llle; , rari 'Unităţi de lupti ale marinei de rMboiu Li~ s,i Poznam. Popula.ţia civil .. a i. Sâ.mbăt·ă cresc la număr in urma acţ&oJ. ...~ 

tjj de sah'are, care Încă nu e terminată.' ' prin ooIitrâ.-atacuri au fOfii 'imediat ctJl'ăţj- germane au incendiat in coiful Genua o rit pierderi. In violente lupte aeriene .. , 
te '....,q ...x .......... -. Cu' aee.. .. t' .. riltJ· au . fOl>t '<OOfi13 rapidă britanicl cătJl"e a.rtiJeria antiaeriană MI fost doJlO Pină. Luni s'a stabilit că peste 4000 per. ... _._IU>... . 

t ~ ~ D - '1 '. ~_ .... dl'n' "lupti .. "" 'de· i._':'c·,'rl· ]·n.am· ...... ' , . In risăl'it nid eri nu s'a desfălşu"'at nici n.,o d- aVlo""'Dfl. inamice. . ... !'tOane au ros omorel,-':'.'·. "oa 1'''UI ~ """"'-""> '"'v ....... - """" .,...,'" "'.. 101' 

mos-tată.t.i şi la AV4;non aU ' . ; ': . _. . '~lA elljt' de VeUef,rt au f'şnat_ numeroase - ., acti,'itl\t~ de luptă mai importantl. Noapteatreeută. t'âteva. avioane ~aaI 
te peste 300 persoane, iur L .• ;, Ud . atacuri ale inamicului date cu forţe de Deasupra goJfnJui Finic, Vft,,<Je de puă ale bice an aruncat bombe asnpra regl 

măru1 morţilor a atins 5{jU. Prineipele ··lărill undi batalion. La sud si sud·vest fharin~ di' războin germ1\nă au dobo1'it '6 Vienei şi Hanovrei. 
df4a Mcnaco ti donat un mi1ion franci de Vahnontone tJoupeJe germa~e au 7!dro. bombardiere M\"ietice. Alte' aparate ina.- Avioane de luptă germane aU dai" 
pentru ajutorarea sinjstraţilul' in urma hit 'toate' ataeurile lr.a.mioului· date eu m'l'e au fost nimif'ife tu luptI! a~rieJ1e. curi efir8('e impotriva ora~f"lor port.lJSI' 
~bardamentului Nizzei. fo.rţe eO~centrate Şi an reeueerit IIOU te.. 'In noaptea trecută a.vioane fIe 1uptă engleze Plymouth şi Portsmoutb. 

--~------------~----------------------------------~~~~~~~--------~~~~~~~~~~~--' Societatea Naţi~nală de Editu:A lJIi 4rte Gn.fice .,Dacia Traiană" Timiş,:,·a ... ! Bul. Regele Mihai r. Nr, 4, ;n,...~~r, su'> Nr 52/1488/19,13 la Reg. Of. Corn. TimiY;: 
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