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străine 
:~ Toată populatia Turciei obligată să reziste 
~;,~ incercări de debarcare a vreunei forte 
?Îin.: c.a »eilla" Ilutoritat •• ADgliel •• potera _oadl.IA - A.naţll •• pierd.t dia .e. m"m •• tu; 
terti. i.".:&iei - la italia de Sud populaţia e • .,lI".tA IiiA Iare .Umeate 
Imit; 

~~ jitua.ţla. poLlti.c4 
~:::::::::t:f __ ::~::::Wd: 'Hei:;: _ se 

eul' .. 
. ,"' "orespondentul diplomatic al "Agen-
nen'l V f'e1 'l'TanskontinentpTess~' sene,: 
HlrK" La 1U Januane, 194~ agen~«1 ,,.Umtea 
licr~, ,Press" a publicat ,Q şt1~e. re1en~oare la 

)re li'JJunfarea paruduLtu comumst dm 
~ ge:~ i:.1reie Untte. UnuL ,din moti~eLe ,aces~el 
i În;], WJnnydn a jost laptul ca Sl.$temuL 
~ne: r.cIStenfei a două partide. in ,S~te~e 
)a!e('! i'nite este atut de mpamantemt, mc~t 
mpi'. wtiduL cQmuni~·t, ca ptI.Tud, nu are in 

rea;, :.est ţd poswiHtdfi de aCfiune. Opima 
1Ir.;1 nbhcd ain ţăriLe angto-saxone. a pn

e g,:,I~1 ,această nowrare e un s~mn aL re
e por. 1~lllam aeJmmve " comulu.şl.dOT La, r~
rm i' IJ;!I.~la mondtaLd. Ve mai muLte on B a 
mai;: IXPnm.at ctnaT speTa~fa m ,Legătură cu 
:iei' ~~llStă chestiune, ca, part~d.eLe com~~ 

pr~ mte se vor dlzoLVa şt m c~Lela~te ţa1't 
! a!!. Il4tc şi se va con1t~a ast)eL In m~d 
'1 '),'actic lttZoival"ea c..:ommternulul dm 

alM' . . ' .... L ' t 
, "f.:ai Hl43. Var mCI partluU comunlS 
.t'nr., t'<glez, nici cel j-rancez şi nici ceL italian 

'l au lL1"mat acest exemplu. Din această 
n't "<Te de fapt s'ar putea trage concluzia 

t d. Hoos€velt se bucură de javoo-rea 
!Dedată a K-remLinului. Cum şi~a câşti

e: D"l> ~,preşedintele RooseveU: această fa~ 
i1es;. :oore s'au descoperit tocmai în ultima 
!1l pc' (Iem€ amanunte interesante. Fără în~ 
19 M1 wială cCi .stahn nu-şi poate câştiga un 
:lici.,j fijrteneT mai comod decdt pe domnuL 
a"ic~ liÎ4 Casa Albă, ca-re în timpul conferin

otoa,." ~~ dela Teheran pe lângă hegemonia în 
... w(ul şi centrul Europei a. propus, din 

, pop:rie iniţiativă, şi un coridor prin 
pl!lrmalut Kiel şi c.aTe puţin mai tâT~ill i~a 

'trunoscut o tTe~me dm jlota. de razbolfJ. 
I lui BadogUo, pentru întărirea poziţiei 

. )fDSCOVei în marea Mediterană, dispre-
e:'1,.." l'!llnd părerea şi interesele vitale ale 
)1 1lI<Y> Angliei. 
taltij 
18V~' Conlucrarea dintre Uniunea Sovietică 

ANKARAJ 29. (RAOOR). - GUVERNUL TURC A DECRETAT o 
LEGE, IN SI!}NSUL CAREIA, 'lUATĂ POPULAŢIA 'J'AlUI, RESPEGrIV 
BARBAŢII PANA LA V ARSTA DE 60 DE ANI, SUNT DATORI SA RE
ZISTE UNEI INCERCARI DE DEBARCARE A FORŢEWR STRĂINE, 
DACA SE FACE INCERCAREA DE A ATACA ŢARA' PRIN SURPRIN .. 
DERE, PENTRU ACE'3:T SCOP SE VOR DISTRIBUI ARME INTRE P0-
PULAŢIA CIVILĂ. 

Generalul V Jebit incredintatal lui Tito la Londr •• fasl 
doar un' Ci. paa. jugosiav SI comunist de salon 

BERLIN, 29. Radol". - Despre gme- I ecte1lent in annata iugoslavă, astfel ei 
raIul Veleblt earei diD încredinţarea lai titlul lUi de general este absolut nejus
TitoJ a pleca.t la Londra, ?~de a avut l tifieat. El ~ fost ...... td.~ona ~ bolşev!e 
O intrevedere eu· primul Jlllmstru Ohur- 1 de salon şi"l!tri prllDll tu br14ac4 Roşie 
ehilI"s'a constatat,cli.,. avut ra:ngul de Jo.. a JugoslaVl6l. , 

Autoritatea Angliei' ca pltere l1ondia!ă scade mereD 
Stockholm 29. (Rador). - Ziarul J la bolşe-varea complectl a întregei Eu~ 

londonez Statesman constata, că autori- l"0'{1e. Insă pop'Jarele Europei, în oazul 
tatea. Angliei ca. putere n::.undială sca.de unei victorii a aliaţilor, nu Vor avea 
mereu. Un motiv de cea ma.i mare im~· pace. ri numai ră21boaie civile ş~ o situ
portanţă este 'chestia polonă. deoa.rere a~ l:.aQt.i-că. Ceeaoo au făout a.lia1

l ii Po:: 
tOate ţările v.id eă g(:tranţia Angliei DU lonr.ei a fost o palmă dati acestei ţări 
are nici o valoare. Anglia. a. cedat eerin· şi a dovedit in fata lumei intregi, că 
ţelor sovietice, dar in măsuri acestei Londra ,i Washington, fa.e in politiea. 
complezanţe a .crescut şi rezistenţa po. europeană. numai ceeaee dicteazA Mos· 
poare1or ina.mic.e faţă. de Moscova.. prin eova.Uniunea Sovietică cauti iDsă. OU fie 
satisfaoorea necontenită. a dorinţelor care prilej, să s1ă:bea.scă. a.utoritatea 
MQ3Covei. AngUa îşi dă oonsimţă.mântul aliaţilOr ei. . . 

Aliaţii au :cierdut din nou momentul invaziei 
BERLIN, 29. (RADOR). - CERCU

RILE ·COMPETENTE AU DECLA
RAT IN LEl"jĂTURĂ cu PROBL.E
MELE lNV AZIEl, CĂ ANGLO~A.MEo 
RICANll ,AU lNTARZIAT, I.ARAŞt 

MOMENTUL OPORTUN. ou TOATE 
ACESTEA NU ESTE EXCLUS CĂ SE 
VA INCERCA INVAZIA IN VTITOR, 
DAR MOMENTUL DE SURPRIZ.l RA.. 
MANE EXCLUS. 

Keinte!egerile dintre aliaţi pe chesUa de Gaulle 
Stockholm, 29. (Radar). - Presa sue

deză dent.ăinue neînţelegerile între aliaţi 
privLtor la aşa zisul Comitet Francez de 
Gaulle din A1ger. Sovietele au oerut Lon
drei ,i Wasningtonu1ui să. recunoasoă 
aceat OO1nilet deoareoe Moscova e gata 
să. faeă acest pas. Le. intervenţia guver-

nului britaDie la Washington. s'a C()mu~ 
nioat insă, ei Statele Unite DU raounaso 
acest guvern provizoriu al Franţei, de 
aoeia & deelarl Churchill intr' o zi că. 

atitooines.ĂIlgliei faţă d~ de Gaulle nu se 
sahimbă.. .. 

-

IN ITALIA DE SUD POPUlATIA E 
SILITA SA }~URE ALlMEN'J:E 

Am s t e r dam, 29 (Radar). - Ziarul 
lon~onez ,.Daily Telegraph" scrie despr~ 
Halta de Sud ocupată de aliaţi următoa
rele: Cete 13 milioane de locuitori din Si
ema, Sardinia şi Italia de Sud, sunt ad
ministraţi de 12 mii ofiţeri britanici şi 
americani.Lipsa de articoLe de prima ne
(esitate e foarte mare şi de aceia situaţia 
generală a ţării este foarte deplorabilă. 
Aşa zisele acţiuni de ajutoare nu au con
tribuit cu nimic la ameliorarea situa
ţiei, ci demoralizarea poporului autoh
ton continuă. Raţia de pâine zilnică este 
14~ grame, c.eace este prea puţin şi dea
ceta popuLaţla e silită să fure alimente. 
ImbTâcămintele sunt numai zdrenţe, ia,. 
copiii nu au nici aceste şi toată acea8~ 
te /le numeşte ceruL pe pământ al de
moeraţiHor, închee ziarul londonez. 
PRESA LONDONEZA PROIESTEa' 
ZĂ <"'ONIJt..o\ LALJ1)~OR JfAUĂ RU8:r 
ADU;SE RAlDURIWR 1:'EROBI81E 

ASUPRA EUROPEI 
Stockholm, 29 (Rador). - DNB: Zia

rul londonez Economist ia poziţie foarte 
drastică contra laudelor cu cari coman
damentul forţelor aeriene din Londra se 
întrece şi in acelaşi timp măreşte fără 
nici o bază reală rezultatele obţinute cu 
prilejul raidurilor contra Europei. 
Această exagerare necontenită se referă 
atât la cifra avioanelor germane doborî~ 
te preeum şi la rezultatele obţinute prin 
bombardament micşorând in acelaşi 
timp pierderile proprii. Aceas[ă metodă. 
lipsită de cinste şi de raţiune provoac~ 
in p()pulaţie gesgust şi ar fi mai prefera
bil să se dea de.pre raid uri numai un 
scurt comunicat fără comentarii. 
21 CONCETA'fE1'I'I AI DANEMARCEI 

ARESTAŢI PENTfiU SPIONAJ . 
Copenhaga, 29 (Radar) - In Iutlanda 

au fost arestate 21 presoane pentru spio
naj. Ei sunt cetăţenii Danemarcei şi mai 
mulţi au fost în armată, sau in funcţi1ull 
publice. 

GREVELE DIN AMERICA 
Amsterdam. 29 (Rador). - Ziarul 

"Newyork Times" scrie, că din Decem· 
brie şi până la 1 Martie 1944, au fost um 
mie greve, care număr e mai mare decât 
hl perioada corespunzătoare a anuluI 
trec:ut. 

... ~ .......... • • •••• , ............. " ..... = •.• J_ .... ___ .... ~ •••• • • • • •• • • ... 

~11l1* ~ ImperiaL~uL american reese atai: de 
I ndl ~ard din toate evenimentele internaţio

J H \ilIe din ultimete Luni, încât nu mai 
, JIu!t Hrprmde faptuL că comuniştii americani 

o iGcun pas mai departe în văzu.l tuturor N '1 t t OI et· tOI. • It 1· tf· t ţ .. 
W,·1ltru susţinerea lu.i Roosevelt, prin., eamu DOS ru a rai ŞI va rai prin. cu U Jer el pen ru ara 

letceea că prodamă că-l VOT vota pe Roo~ 
:~1!' leVelt ta alegerile vii.toare • . " Oiac.r.u.1 dia' Mare, •• IOD A.tone.ea de ziua .Jroilor 

Dat demn de semnalat este faptul că 
~i in ziua de 22 Mai, Zl cand ,'a 

r '1 ci liZOlvat comintentul, partidul comunist 
"n Statele Unite, dizoLvat şi el, a orga· 

De ziua eroilor, la solemnitatea de la 
C"lmitirul militar Ghencea d. Mareşal 
,tl"ntonescu, Conducatorul ~tatujui a ros~ 
tit următoarele: 

asigură prin sAngtde şi jertfa lor veşni- ' 
eia istonei. 

ţieillZQt Un congres pentru., a Z ua hotărâri 
IL .Ie mare importanţă, ca şi cum dizo~va. 
~,ia" 1~ paTtidu~~i nu ar fi fost dec~t 0_ g~U6 
"3 JI .1n4, AgenţUJ Reuter nţt llC'ne fara o 
i Ilo ~ieC/lJ'e ironie, când anwiţli, că acest 
~ de filngres "va aLege un nou numepentr1L 
'. DliI'fI"iltdut comunist, deoarece şefii lui au 
II ~ ~Otărdt acum câtăvQ vreme dizolva'/"ea 
~p~ '~i", Nu. ar fi nimic surprinzător, 'bi ur-
'e~- ~4 acestO'l' evenimente, să, se audă 

~raIIllI!r'o li d~ u,n congres al intern<lţiona. 
:re I!I' iti comuniste, care, având in vedere, 
de lfi ~llOlvarea ei din trecut, se va pregăti 

~~. 1~ntru alegerea unui alt nume. EUTopa, 
ilS CQre este obicinuită cu tactica comu

\1~, nu tJa fi surprinsă, deoarece euro. 
~II. ştiu că organizaţiunea Cominter-
•"411,1 continuă să existe tot aşa ca fl ,j'li'tr Y' 

"i~ ~rt:dul comunist ain Statele Unite, 
"pa di.:olvarea lui. 

.,Ziua înălţării Domnului, simbolul 
creştIn almantuirii biruitoare şi al in
vierii veşnice, este pentru noi prilej de 
reculegere şi imbărbă tare creştină şi tra
dj'~ie <1e cinstire naţională a Eroilor Pa
t.riei. 
... Dupăc cum Fiul Omului,' urmându~şi 
dl.mnezeiasca lui chemare, s'a înălţat, 
căkând moartea, la fel Eroii Patriei, ur
mându-şi misiunea lor de jertfă se înal
ţă în istoria Patriei,. prin. recunoştinţa 
Duastră. 

De aceea, Ziua Ei'oilor este şi trebue 
să rămână în tradiţia românească prilej 
de pelerinaj sfinţit la altarele credinţei 
Patriei. 

Eroii unui Neam sunt ziditorii veşni
citi lui. 

Nl'amul trăeşte prin jertfa acelora 
cari apărând drepturile sfinte ale Patriei 

Ei sunt mai puternici decât cei vii. 
Pentrucă viaţa face prin ei paşi de ne4 

murire. Eroii nu trebuesc plânşi. In fa. 
ta lor, pentru cinstirea lor, nu trebuesc 
rostite cuvinte vane. . 
, La moemântul Eroilor, in faţa jertfei 
lor, nu poţi aduce mărtm-ie de recunoş
tinţă şi cult al jertfei decât legământul 
de w urma neşovăelnic;· drumul slu
jirii Patriei, credinţa nebiruită în drep
turile ei şi urmarea exemplului de vite
jie al celor căzuţi. 

Neamul nostru ~ trăit şi va trăi prin 
(.'"ultul jertfei pentru ţară. 

Istoria noastră, mândria noastră, con
ştiinţa românească dela copilul satelor 
şi până la cărturarii învăţaţi ai Univer· 
sită ţii, cinstesc pe Domnitorii şi cârmui
torii noştri care au ştiut prin fapta şi 
jertfa lor, să deschidă Neamului drumul 
libertăţii şi să asigure dl'C'pt'uriJe Pa
trieI. 

Dela Decebal la Voevozii descălecătou 
şi dela Mircea Cel Bătrân la Ştefan ~~ 
Mare şi Mihai Viteazul şi până la zldlt 
torii de Regat şi întregitorii de Ţarii 
fruntea românească şi inima româneasd 
n'au tresărit decât în faţa acelora cari 
au rezemat drepturile PatFiei pe onoa 
rea şi lupta lor. . .. 

Aceasta să ne fie azi temelie de inere 
dere in ceasurile neindurate pe care ~ 
trăim; , 

Să. nu uităm că din răsăritul vie-ţJ 
nMStre şi până aU nu a fost generaţi 
d-e români care să nu fi plătit cu sâng 
dreptul nostru la viaţă, onoarea şi liber 
tatea noastră în răscrl1'cea de destine p 
care a dat-o Dumn-ezeu Românilor. 

Veac după veac, pe pământurile Ca1 
pgţilor şi ale Dunării au trecut năvăl 
torii ca valurile furtunilor. 
Au putut adesea gloatele să înece digli 

tne câmpurilor româneşti şi să dărâw 

(Continuare in pag. 6) 
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INSTITUŢII SOCIALE BĂNĂŢENE 
Ştiri din Lugoj Insoţind zilele trecute pe d. prefect al 

lud. ~e .. erin general C. lJ. l-o~scu Cor. 
bu la inspecţl:l1e pe care le-a fâeut inst!' 
tuţiunilor sooiale din Lugoj, după ce am 
~recut pela spitalul de SUD oou.duoerea. 
dlUi dr. Va'Sue lie, l'8re este una dintre 
tele mai mari instituţii spitaticeşti din 
~ă, având ~eee se\! ţii, a c~or defini~ 
Livă. punere la punct se afla w. curs de 
txecutare, ne·am oprit la urfelina.tul de 
lete. 
, După ce v~tasem zecile de saloane, 
laboratoarele, sălile de pansament, bu~ 
tătăria, atelierul mecaruc, etc. al mare· 
\ui spital, am gândit la. un mam.~~t dat, 
.. pierderea timpului pentru a vr~ata .u_n 
,~mplu orfelinat este com~lect mutll~ 
Ji totuşi cele const~tate ml:a~ dovedit 
lât de greşit mă prlp~s~ ~ Judec. 

Lun'gli ani de gazetarle ~l-au dat ~o
,Ii'bilitatel\ sa vizitez zeci Şi suţe de m' 
,tituţii, ei bine, în. nici u,na dm ele nu 
.~m ramas atât de lmpreslonat de t.oate 
.Iele constatate, ca in aeest orf~l~H~ 
~re merită sa fie vizitat de, sJ?eClahşti 
pentru a fi IUnt ea exemplu ŞI c1tat pen
lru felul cum se prezintă pe întreagll: 
~ar.ă. w ' , ... 

. . , Locurile in oare sunt adaposh11 COplll, 
"unt de obicei mai intot~eau~a mtoa.rse 
pe dos datorită firei (loptlulul care este 
Ilai intotdeauna certat CU disciplill~ se, 
',everă şi ca.re silmte o deosebită place.re 
Jă. fa.că tocmai ceeace .nu~ este~p:~l~, 

Aici lucrurile aveau msa. altă mfaţi. 
,are. In afară. de o cur~ţenie ~€:mpln~ă 
fi de o oruife cU adevara.t m etl eul o asa , 
pl'etutindenl eşti întâmpinat de un bl':.n 
gust, care domneşte s~veran dela buC8.' 
tărie şi până în dorm\toar~: . ~ 

Sala de mese, <'ămara orandUlta. ~a 1) 

a.devarată farmMie, coridoarele str~ju
lte de talbluori istorice şi edue&tL~e, 
curtea cU nisipul srumos grab lat, b~a, 
Bpălătoarele, totul, absolut totul stră.lu-
Ileşte de curăţenie. . 

Fetiţele ad.ăJpostite în acest orfehnat, 
1mbrăcate eurat şi cU gust. aU cu totul 
altă infaţ~are, decât cele văzute în alte 
~ .............. ... 
Conferinta D-Iui Căpitan 

" Ghelrghe ",ruia la Jimbolia 
In ziua de 19 Mai 1944, d. Căpitan 

uruia Gheorghe. din Ministeru~ Pr~pa
Iudei Naţionale, decorat de raz~Ol ~u 

, IoCoroana României". a confere.nţlat l~ 
~a "Casa Ţărănească" despre ulmora~l~ 

. ~ţile şi atrocităţi1e comise de bolşeVlcl 
In raiul bolşevic". . . ' . 

In prezenţa autorităţilor C1Vl17 Ş~ mlh:: 
'-re a muncitorilor. Il industnaşllor ŞI 
com~rcianţilor, agricultorilor, a fost pre
Itntat publicului de către d. Pretor Se
:ver Halmăjanu. 

In cuvinte emoţionante D-sa a spus: 
Sunt trimi! aici, din primele linii de bă
tălie pentru a comunica .publicului c~u
zimile şi sălbătăciile comlse de rasa aSla~ 
tică. 

In cuvinte pline de adâncă emoţie în
treg publicul a căntat "Pe-~l :nos~ 
steag". La terminarea confermţei d.:lul 
Capitan Gheorghe Grui& i-a răspuns 
părintele Cimpoeru. După terminarea 
conferinţei d. Căpitan Gh. Gruia a fost 
condus de către d. Pretor Sever Halmă-

. janu, să viziteze cantina refugiaţilor. 
Printre cei prezenţi am putut remarca: 
d. Pretor Sever Halmăjanu. d, preot 
Cimpoeru, d. preot Cerghi Augustin, d. 
notar Gh. Anghel, d. diriginte al P. T. T. 
Stoenescu Ioan, d. director şcolar "Todu
ţbl, d. cenzor statistic Covaciu Augustin, 

'. d. şef al Sub oficiului Asigurărilor Socia
le Zaberca Anton, d. primar Knoff, d. 
director pensionar Adoc Gh., d-şoara 

Popa, în'4ţătoare, d. Manolescu, func
tionar va~al, d. Hess, funcţionar la Pr1-
ll'l.ărie, d-şoara Golcea, institutoare, d. 
director al Cărţii Funduare Dabu, d. co
mnndant al p, P. Jivoin Petre, d. inginer 
GIass, reprezentantul grupului etnic ger
man, d-şoara Kiein. şefă a Oficiului de 
Telefoane, d. Mixici Simion, casier la 
moara "Prohaska", d. Banu Ioan, func
ţionar la fabrica "Decker", etc. La orele 1" d. Căpitan Cruia a conferenţiat la 
fabrica "Union" in faţa muncitorimii. 

instituţiuni de acest fel. Faţa lor este Şi nu spun asta pentrucă toate cele 
râ,zătoare, când sunt ehe-mate vin cu în· arătate le-am văzut nu in cursul unei 
credere, când sunt ohemate vin cu in- inspecţii anunţate, ei oprindu.ne la. in. 
in oehi şi răspund fără ezitări. tâmplare, fără ca nimeni să fi bănuit 

Le-am auznit cântând şi spunântl poe" Cu un sfert de oră Înainte că vom poposi 
zii, nu cum spune pe o scenă, ci Wiia ea acolo. . 
în reuniunile iie familie. Am scris aceste rânduri cu speranţa, 

Poţi să ceri mai mult lmui ronflucător ci ele vor fi un îndemn pentru acei ee 
de orfelinat decât să realize~ ce a rea- nu şi-au inţeles incă rostul în fruntea 
lizat d·n& Giura la rfelinatul din Lu. instituţiilor ce li s'a incredinţat. 
goj? Eu cred, că nu. Coost. Jaleş . 
<><X>~<><><><><X><><>~ ':'10. OOO<>-o<)«><><>6<lX>o<>oe-<X:><><~I)()~ 

Programul de vară al studentilor dela facultătile militarizate 
BUCUREŞTI, 29. (Radar.) - Marele 11a 1 Iunie, indiferent în care serie au 

Stat Major aduce la cunoştinţă studenţi- iest repartiza ţi. Adică se prezintă toţi 
lor dela FacuItăţile militarizate, că cei din categoriile mai sus şi care nu au fost 
vizaţi de mai sus, sunt obligaţi de-a Încă chemaţi la 1 Iunie. Absolvenţii de 
executa programul de vară după cum medicină anul 4-5 rămân repartizaţi 
urmează: absolvenţii anului.j de Poli- după cum au fost. precum şi repartiză
technică ~i dela Facultatea agronomă, riIe date de Marele Stat Major, absol
vor avea .-.r..,.~"",,!::.~ ....... -~ ,până la vp.nţilor anului 6 de medicină, rămân în 
::n Octomvrie. Absolvenţii anului trei ai vigoare. Toţi ceilalţi studenţi nevizaţi 
tuturor Facultăţilor, de medicină uma- de prezentul comunicat rămân în con
na, Veterinară şi Farmeceutice, până la cediu, păstrează însă contactul cu sec-
30 Iunie, absolvenţii anului 4 ai Şcolii ţiile de pregătirea militară respectivă 
Superioare de educaţia fizică se prezintă spre a obţine eventual noui ordine. 
~~ .... -_._ ..... _ .... _-..... :...._ .. ,-_ •... -.......• _ •..... ~ . 

Generali români distinşi pentrl fapte de' arme 
Utmâtorii generali români au fost 

distinşi pentru fapte de arme: 
Ordinul "Steaua României" cu spade 

In gradul de Mare Ofiţer cu panglică de 
.. Virtute Militară" : 

Generalul de corp de armată Dăscă
Iescu Nicolae," comandantul Corpului II 

Gheorghe. 
. Ordinul "Steaua României" cu spade 

în 'gradul de Comandor cu panglica de 
.,Virtute Militară" : 

Generalului de brigadă Pascu N. 
Vasile. ' 

Armată. Generalului âe brigadă Nicolescu 1. 
Ordinul "Coroana României" cu spa- Gheorghe. 

de în gradul de Mare Ofiţer, cu panglică generalului de brigadă Marinescu 
de "Virtute Militară" : 
, Generalului de divizie Niculescu Ro' Gh. şi 
Cociu şi Generalului de bri~adă Petrescu Du-

Generalului, de divizie StăvresC!u mitru, şef de stat-major. •....... ' .............. ~ ............ _ ... ~ .... ~ ... _ ...• 
Activitatea tineretului 'pe timpul vacanţei 

Potrivit ordinului Ministerului. Cul
turii Naţionale Nr. 111511944 se aduce 
la cunoştinţa părinţilor şi a celor cari ~u. 
in grija lor copii şi tineret, de ambele 
sexe, începând cu clasa II-a primară şi 
până la vârsta de 20 ani împliniţi - in
diferent, dacă sunt localnici, ori eva
cuaţi şi refugiaţi - că sunt obligaţi să-i 

tnscrie de urgenţă la direcţiunea şcolii 
primare din circumscripţia respectivă, 
pentru' a se incadra in formaţiunile de 

, muncă pe timpul vacanţei. 
Cei ce nu vor răspunde la această obli

gaţiune vor fi pedepsiţi. 

Inspectoratul Şcolar Judeţean. 
00000oo OOOO~~~~~~MX~~~~~9Q. 

LA '. JIMBOLJA,· CA, ŞI AIUREA .'.,. 
Articolul. pe care mi ... ficut cinstea; ziarul "Dacia" __ 1 poblice In DWJJirul din 

11 Mai, a sti.rllit o vâh'i la care DU m'am aşteptat şi pe care, lDărturl8EI8C, n'am UI'
mirlf...o. Rândurile mcle se adresau refugia iHor pe oari îi indemnam să fie bigătol'i de 

. seami, ei &11 multe de invi.tat dela bitnă ţeni. Şi ci.nd va ingăduI Dum'lIwea !)i brd-
vura. roQlânoo.scă. si ne Intoarcem la ~e, micar a mooa parte din ee vedem ari, f.ă 
pun~ in. aplicare in satele de unde am ple cat. 

Ve să petrece aici la oJimboUa, se In tâmpli şi aiUl'M, In tot Ba.nataJ. Si nu f're 
cu supiirare dacă constat c'a.vem atâu..Iucruri bune de învăţat de Rid, 

la tii femeea din "lmbolia., la 6 dlmlo6a ta scos te afari' oloşlele,' cadt! 1ădifa in 

- VIZITA MINISTERIALA. D.l Pt 
tru 'l\~moian, ministrul agricUlturii! 
domeniilor, inspectând mersUl llctivi~ 
ţilor dtn subordine din Banat & vizita' 
şi oraşul Lugoj. La Prefectura jU!le\U: 
lui Severin s'a. întreţinut cU Ş.E.'«îi aut~ 
rităţilor locale, interesâ.ndu~se în det. 
proape de activitatea agricolă re SE d4 
făşoară în judeţul Severin, răJnâ.mnân1 
pe deplin mulţumit de eele constatatE 

Intre altele ,d.l ministru p, Nemoianl 
a vizitat gospodăria model a. harniCUlu 
econom lugojan, d>} Ioan Lupu, prf!$!. 
dintele Camerei de ngricultură, . 

Dintre îndemnurile date pe teren 
către d.I ministru Nemoianu, 
dam ideia de "muJticultură". 

- NOUL ORAR LA ADMINIsTRA 
ŢIA FINANCIARA. Administratia n 
nllnciară 8. jud. Severin, adoptâÎtd 
rui de vară anunţă orele de : 
astfel: birourile intre orele 7-11 ' 
15--19, iar casieria va primi ~i 
plăţi între orele 7-10. ~ 

- FRUMOASA ACTIVITATE 
SUBCENTRULUIACADE~ 
MANE. Terminând cU SUOOe8 

de iarnă, Subcentrul din Lugoj al 
demiei germane, pentru a înlesni 
noaşterea limbii şi literaturu __ . ___ .>r 

organizează un curs seral de 
tru Româ.nii adulţi. Durata 
fi intre 1 lunie-.31 August a. e. 
ferinţele pentru eursişti se ţin in 
lu1 gimnaziului german din Lugoj 
se fac şi inscrierile. ' 

Conducerea cunmlui o are d,t 
Stefan Wisnoysky. iar 
este d-şara Terezia Pest, profesoari 
limba germană. 

- ORAŞUL LUGOJ VA FI 
TRAT C'U O PIAŢA MODERNĂ. In 
timul Consiliu de cola,oorare al 
Lugoj, ce a avut loc la Prefectura 
ţului Severin, În prezenţa d-lor dr. 
orghe Ciupe inspector general 
trativ şi general C. Popescu·Corbu, ' 
fectul judeţului Severin, s'a 
problema inzestrării oraşului Lugoj 
o piaţă modernă, corespunzătoare. 
ceastă doleanţă a lugojeni1Or va 
fapt implinit în cel mai s<'urt timp. 
crărHe vor începe ehiar în zilele 
pe malul drept al râului Timiş, iar 
aceia vor fi continuate şi pe malul 
Piaţa Va fi înzestrată cu cel mai 
dern utilaj şi cele două maluri Vot 
legate printr'un nou pod peste râul 
mil}. 

eare siau, dă de mâncare puilor fi' 1t-i mai mare dm.gul si priveşti sute ,i sute Manifestă(1 culturale 
de gâ.gâUcl de aur furn.icâ.nd, in mă.runt ei ripit. 

Auzi poonind din harapnic. E semn -ei Vt'IOO văcarul. Gospodinele MOt vitele In după amiaza zilei de 25 Maiu 
pentru păşwte. Pe urma. le vezi trecând la oâ.mp. In căruţe tra8e de cat fnunOf}i şi _ Ziua Eroilor _ a. avut lco pe 
singul'ă.mAll&ndu-le. La munca 05tenltoare a câmP'lllui,n~ 4) dflO8ebire nu-i tn stă,.. "Centrul" din Lipova, a n'a 

. '''ru1nţă intre bărbat ,1 femee. 'Şi temelie ·aceste. ,cari munCMe din zori in Doapte, taţie a impresionantei drame: 
au. cele mat multe, studii superioare şi eu -cât ţmnt mai instruite, .cu atât probează gele<l, €'pisod dral!l1atic in 3 a~te 
convingerea că munca e insuşirea cea mar frumoasă in viaţă.. Iată domniJOBl'& gazdl\ George Beuran. . " 
unde atât de cum se ea~ sunt primit, }}efi a făcut pensionu] la Bruxel1es. .11& intreaga. Spectacloul a fost dat pentrU 'IlO 

. n'are odihna.. Dimineaţa gospodăreşte flasa, dup'd amiaza, 8I)Orind CU infiţi~ ... el f1~ Iosul răniţilor din spitalele locale, 
riie grădinii, la soare, pe o bancă, lucrează intr'una. Şi Cll toată această muncă de S'au adhitat strălucit de rolurile 
alblnă, au m1.nile miei şi albe, ca nişte IlO I'Umbei, Iar soarele, la. câ.mp, parci lepro- dinţate, tinerii şi tinerele: Angellr, 
tegue de rimâ.n a.Jbe la chip fi mângâJtoare. na., în rolul Veronice, Ionel 

Sunt de două luni aici şi n'am aflat cucoanele acestea. din Jimbolia si. s'adune în rolul lUi Ignazio, Deana pungă 
la joc de oirţi, să stea, ca aiurea pe lauoi, dle şi nopţî intreg În fum aspra de tutun, luI lui Alecu, Anuţa Bicmicean în 
la joc pătimaş, jiomiinindu-se ti rislpind munea bărbatului, micuţei Pia, Liviu Gurban in roul 

Imbrăcat.e cllrat, dc-o modestă elegan ti, ~e aşa de frumos le prinde, jimboJian- lui Taehe etc. 
ea fiiărbătoarea, după biseri~ :!li. plimbi, intre prim~ şi telef<lane, intră 1. oofe. A treia reprezentaţie va avea 
tărie sau se duce la cinematograf. Luni 5 Iunie 1944, - a doua zi de 

M'a surprins când intr'o noapte UJl jimbolian, om eu doua licenţe. ieşise si salii - ~?tl:e orele 16-1~ ~~t pe 
facă patrulare. Ii veniM râ.ndul· ,1 impreu nă eu alţi OOIlsăt801 IŞi făcea datoria citre "Central ŞI tot pentru mnlţ1. 

eom;,i.mai Inl}'iT alte oon.~tat&rl fÎ? (line eo Undă Bă.natul le ~ate oblin~. Ci. d~r d~ I ' ' .. 
aeeia stiNe in limba ţărU zicala ci .,tă.t Banatu-i fruncea". I _ INTRl~PR1NDERn,E OBLIGATE 

In legătură eu aeea.~t& 7JÎtală, nu mă pot opri !'ă n'amintesc 1) intAmplare. Aemn ANUNTE ORICE SCHIMBARE. 
câtiva ani, la banebetul unUi congres de p~ la Sibiu. după un nevlndooabil nămv, 29 (Rador). Ministerul finanţelor 
am dl"JSCbi'i drumul epilg:ntmelor. Prietenul meu vechi IJi drag, poetul specific al Ba.- cunoştinţă întrenrinderilor 
natului, C. Miu-urca., deşi ţtnuse un splen did dj."iCurs, no m'am putut stăpâni să nu-} industriale prec~m şi firmelor că au 
Inţep eu: ' gaţia de a' aduce la cunoştinţă 
Amicul meu C. Miu-urca fiscale, respectil."e mutarea firmei 
Vorbind, Cum a vorbit atuneea, treprinderii intr'o altă localitate. 
Am inteles dID C1Jvâ.nt&re. rea depozitelor noui sau alte 
Ci nu chiar "tăt Bano.tu,i franoea .•• * legătllră cu fi!'m, "'1"1 ~b'ag după ele 

, 'Mi-a ds~une imediat, Dar .na~a si arit catren.ul •• ,.' D. I()V~ p,ţii. fiscale. 
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refugiaţilor Activitatea elevilor 'dela liceele teoretice 

ii li 

{Ip. t. r. PORTN din Spitalul Z. I. 518 
, l'a, caută familia refugiatâ din Ia..'~i, 

Constantin, pensionar c. f, r. şi pe 
ya~l+!m_ 

V,l1i ca1';MEXOIA"T TATl.\~A inv, din Că· 
!llat .ClŞi.B~rabia> evaeuatii in corn. Benee· 
ielU' de jOO., jud. Timjş..Toro!lt~, caută fa
lut~ ~iil<l dr. Petre- BC"J:>i:conu, Mihail Bodea· 
det. inV n>fugiat din Chi.,Lnau şi Ludmila 
~4 :~ dii1 Soroea. Se interesea ... ă unde s'a 

l&!lJ '\CII&< pretura. pl~ii CăIăraşi ~ dna Liu. 
tate . 
l\an; i Macma, 

Cl1Iu. c,p, lLl)!;SCU l)e~l'l'Rl: din Cull1Umt 

r~ ,jjrenj.Botoşani, concentrat la depo2'.itul 
:' aeştere de eai din Berzo"ia-Cal'a~, lŞI 

:n ~;!ă soţia ~ofia cu copiii Vel'0uÎcR, Elyi· 
~rir, Eh~ra si Petru, precum şi pe Ilieseu 

,;$(antin ·premilitar. 

I'RA p,m·;.\ IACOB dela de-p?Zitul de creş: 
, n.:18 cailor din com, Bel'.llOv.la.C~raş, cau~a 

O!l! preot Mina Ganea, refugiat dIn p.a.rolll& 

rvi(~ ~iţa·Soroca.,. . 
1 ' JOiCU GII. D. funcţionar C, A. M. dm 
i I"i .nl O'rhei, refugiat în corn, Cadăr, jud. 

<\ ::ş,Torontal, ii caută fiul C-tin Juncu, 
'1 t r, şcoala ~ro-transmisiune d'Ln Co

E j .t'tni.Bucurcşii 
GER. hlld, [rt. GllŞAX TODOR •. din satul 
sur:i :virii.vechi-Soroca. in pre2lent la Inspec
. 4 tul de jandarmi Timişoara, îşi caută 
ni l':i ;oJltii Şi rudele rehgiaţî din satul Salvirii 
m&r.t,jri~roea. 
~ peIo W.\DER P:\T ... AIJ1<:, din D0l'oho-i, fune
lul II ar, la Adm. fingnciară, refugiat în corn, 
Ou ;in, jud. Timiş·Torontal, cU trei copii, 

llo:~ ~aută soţia Paraschiva T. Palade. 

,UlI. ZAHAR-IA GH. pensionar e. f. r., refugiat 
pf!:1 ,'(im. Cenatiul lolare. Nil', 559. ~.ud. Timiş: 

n~arl· tal, roaga pe tOţi cunoscuţu. lndele ~ 
Iri J. ,ţii dm Iaşi, să-i scrie pe adresa de mai 

Ministerul Culturii a dat următoarele ţului. (Profesorii dela celelalte categorii 
dispoziţii relativ la activitatea elevilor ne şcoale secundare; normale, semma
:)e timpul vacanţei: riale şi profesionale se vor conforma in~ 

In scopul de il se men\ine disciplina strucţiunilol' date de direcţiile respec~ 
devilor :;,i de a stimula preocupările in- live din Minister). 
tdectuale, precum şi pentru a organiza Preşedintele Consiliului inlerşcolal', 
manifestările artistice, sportive :;;i prac- împreună cu dch:gatul Oficiului de edu
tlce ale elevilor, pe timpul vacanţei, !\iTi- c\ţie al tineretului, va intocmi un ta
nisterul a hotărât să se facă anumite btou cu numele elevilor şi profesorilor 
luel'ari de vară dela 15 Mai--15 Iunie din localitate, arătându-se şcoala de ori-
a, C. gine a. fiecăruia. 

In vedNt"a acestor lucrări, atât ekl:ii Consiliul interşcolar, delegatul O. K 
etic şi profesorii. sunt obligaţi să Cf.J?nU- T. completat cu un număr de profesori 
Tlice adresa lor din timpuL t'ueanţei, la sl>cotit necesar, vor repartiza elevii pe 
c1hecţia unei "coale secundare din loca- grupe (curs inferior) pe societăţi literare 
/;tatea unde dom.ici~ia;;:ăJ sau in lipsă de ştiinţifice (curs superior). 
iro"r..;; se.cundurii, la o ş~oaliî, prima1'ă Tot ei vor repartiza şi încadra profe-
din localitate. Şco alele primare precum 50rii in aceste activităţi. Deasemenea 
~i şcoalele secundare, care nu sunt si- vor organiza disciplina elevilor în loca
tuate in capitale de judeţ, vor trimite I Etate şi vor întocmi programul de aeti
tabloul de elevi şi profesori secundari vitate pe o Jună. 
dela şcolile teoretice direcţiunii unui In localităţile urbane sau rurale, unde 
lieeu de băeţi sau fete din capitala jude~ nu. sunt şco~i secundare," aceste activi
: .... _~~._._._._.~._._._._ .. _ ••• ....: :. .• _ ... _~_ .. _ • ..:+-~-~~ •• _._ .. _ ..... _~ 

Exa.enele de admitere in ,colile de ofiteri activi 
Marele Stat Majo!, aduce la cunoş~ nitorul Oficial NI'. 9~ din 20 Aprilie a, c. 

~inţa celor interesaţi, că examenul de Fac excepţie candidaţii pentru infan
armele terestret . ce trebuia să se ţină la l.erie, care vor depune examenul de ad-
29 Mai, se amână pentru dp.ta de 12 Iu- mltere în garnizoanele : 
nie a. c. - Făgăraş, cei stabiliţi in prezent în 

lnscrierile se pot face până la 10 Iunie 'h;:ansilvania şi Banat. 
a. c. la unul din Comandamentele de - Craiova, cei din Oltenia şi j1ldcţ~le 
Garnizoană, cd mai apropiat de locali~ Aq~eş, Olt, Teleorman, Vlaşca, Dâmbo
taica, unde se găseşte candidatul, şi anu- viţa, Muscel şi Ilfov din Muntenia, 
me; Alba Iulia, Lugoj, Craiova, Piteşti~ - Buzău cei din restul ţării. 
Târgovişte, Predeal, Buzău, Constanta La data de 11 Iunie, candidaţii pentru 
şi la Şcoala de ofiţeri inianterie Bucu- inIantebe se vor prezenta la Comanda
rEşti (Str. Izvor). mentul Garnizoanelor de mai sus, de 

Examenele se vor ţine în locurile fi- unde vor fi indruma ţi la locul unde se 
xate prin D. M. Nr. 63. publicată in Ma- ţine concursul. 
...........•• ~ ~.~ •• ... ~ ::a..... ...... :~~."-••. 'II!: .......... _ •• ~. ~ • • (~ _'"- \-"< ~ .~j,.. ______ ~ _ _ r ~ 

ELE~," DELIU_ din Ohişînă,u. ~fugiată. lIor.- pentru Icoat.rea cărţii de lIuncă 
''714 iUl'Uşoal'tl. la Cammul de UcenlCl N:r. 3, I n ~ 
In~'\ ttlută fro,ţii Ioan şi Toader Dorif. . In legătură ou SCoaterea. cărţi de mun. M~riaşii oare luorează pe contul lor 
~<1f rUXllM 1. VIA.DnflR, din Cernăuţi, că, mimsterul muncii a dat eri urlllitoa· la domiciliul clienţilor; 
l J1!:~ "[\at în corn. Vermes jud. Cara~ roagă rea d€cizie; Meseri~ii care lucrează la ddmici~ 
'. ~., 'fratele sărl subit. PrOOUl1l Lon'id din In vederea facerii decla.ra.ţiilor pentru Hul lor din ordinul şi pe seama altor 
,D'llL '8 Vâ-nă-tori să-i scrie. • obţinerea. cărţii de muncă, sunt obligaţ! persoane; 
u, ~ > s[,şi procure fonnu1arele necesare şi sa Şofeurii hirjarii şi că.ruţaşii, toţi acei 
~sbăt:l. CRITIClUC VL'\.DDIlR. elev la şcoal~ le pună la dispoziţia. salariaţilor lor ur' care fac singur Cu vehkulele lor trans
goj'~ală din Cl:i~inău, :er~g~at .. în .com. 81- mătoarele categorii de întreprinderi şi porturi pll;'li.e e.xecutându-~i a-ctivitatea 
, '\1ţa-Caraş, lŞ1 cauta pannţll Şi fratele persoanc~ în comunele urbane' 
':~ .. I:Mr OI:itic.iue, r~fugi~t dela şcoala de Intreprind~rile comereiale •. banc~ret Vânutorli ambul~nţi, hamalii §:i CO~ 

. ,eultura dm Grmauţl·Soroca. industriale şi de trall$pOrtun publtce, misinoarii; , 
lp, "~o Ca RURJI;I DUMITRU din corn. Lunea. part,ic~Ja.re ~ixte ~i coo~rat~ve ~:~ uti.~ Şomeurii (perSOanele rămase tenlpO-
,CllSc: .. JI. , 1 d 't 1 d~ 'cr<'şteran c"ilor lilZ~aza ftmcţlOOnrt , lucratOrI cah1fleaţi, rar fa~ ra~ l""ru). 

" .,oşam a epO'21 U " ~ <>a. .... , 'd 'r ·t' r f' ţ.' uce .... ' 
,r: e<tm.'Serzovia-Cara.ll-. iş.i ca'.lti soţia şi ~ ,ustfla 1. m~tn(,l. Ol'll~e=~~~ • Sunt exceptaţî dela aceste dispoziţii: 
I S' ,,, A Ma' Mi:h· a' f,!.1' V ..... onica "'1 mCI, precum ŞI orice a .F". • • Functionarl'l' publi{'i sumusi lea;i gene' 

. n~a~, n~, 1,:,' ... IndusLriile forcstiere, agl'loole ŞI mA"' 1:, - • 

fraţiI Costache Şl Petre Bube-r. gazinele de oricefeldîn ~u~'ele ur. rate de pensiuni şi diurn~ti care ocupă. 
funcţii administrative în se.L'yiciul stetu. 

'îerg. major CATIN IVAN, şeful sub dep, bane şi ~n co~unele ~ura1e;.. v. lui, jndeţelor şi comunelor; 
:arburallţi din Bolgrad-Tabacu, gara Bul- Intrepnndenle hortlcole şl de gradp w 

Jt..~.. în Librarii profesionişti, daC'a nu sunt ·~iCa. Îşi caută. familia.. care s'ar fi r~f'J.· ll.ă.ria,. situat; pe teritorit<l Ul~ sa.u 1 
': in 'I't'ansilvani& imediata lor apropiere. - angajaţi în intreprinderi; 
DOBRJNCK>\.:.,,"U ELENA, refugiată din Pro.prietarii maşinilor agricole şi pa. Acţionarii şi membrii consiliilor de ati. 

1 1"':: il ministraţie; Muncitorii agricoli. măuţi în Cenadul.Vechi'.l, j"ld. Timiş-To- ironii 2.t':!!~::rdor anexe :l C:qhC:li.S.T ~ 
ta.] caută pe nepaata ei Zimbovici J.1aâa agricole; Pentru persoanele plecate temporar 
~ăuţi. AS('t'Î~tji1e, rundaţiil~, societăţile 1e din întreprinderi. compeletarea. declara~ 

. _ orice fel indiferent da<'.8. urmiresc sau ţiilor se va. Iace după întoarcerea. lor. 
~.~JESCU PARA~IVA, , refu~la.ta nu, un ~op lueratv şi dacă posedă sau . Declaraţiile vor fi QOmplectate până 

~p , ~,In C~adUI-V~?iu ,502, JUd,.~" nn ~rsona1itat~ juridică; ~ mai târz.iu a :ro Iunie 194. 1 
j , .. ontal,. cauta pe fraţu. N1Ca. Gh. '1 Nl-C~ Stabilimentele ş.i t1şeză.nlint~le eare ...... e.o.o •••• o •• ~ •••••• o 

,ele oostantm. " I au ca obieet tl"ata.rea sau internarea .. ~ 
ZENOVIA l\lm,\LACHE dlU ~Şl, ref"U. bolnavilor a infirmilo!' nevoiMUor ~i a Primăria, Comunet Ciacova. 
':î la Cenadrl1.vechi-J, caută pe sora. ei alienaţilor'; '. ~ Ne. 1263/1944. 

al~ ;rouica LaZUl'ee din Danils.suceavB. Autorităţile şi servieii1epU.bli~ care 
le1ll1• lI&cEA BlJ'BURUZAN refugiat la Sân- uţilizea.zi salt'iaţii pentru luorări în re. PUBLICAŢIUNE DE LICITAŢIE 
~" .~ J, gle; Se aduce la cunoştinţa celor interesaţi, 3â!f.1. ul-Mare str, Ştefan cel Mare, Judeţul L'be".....M.·· ...... • t-'-" 

, ., T 'T t ' C . .. 1 rit pl'V.eslon1?'-1 ea1'e In n;>VUtn- dl în ziua de 12 Iunie 1944, orele 9 a. m. 
:ă.în; :- .or~n,tal ~r. 17, Şl c.a.u a pnetenu tează. salariaţi: in localul Primăriei comunei Ciacova, se 
in r ,ga sa-1 sene. , • Pa.tronii meseriaşi $i patronii comer- va ţine licitaţie publică pentru construi
ul C&AMAREV MmAILeva.cuat din Odes- cia.nţi; rea, trotuarelor betonate în comuna 

in corn. Tolvădia-Timlş, caută pe Cocet- Administraţiile abatoarelor. ,antiere- Ciacova. 
Vladimir, Svetovidov Serghei, Donţov- lor, antl'epozitelor. gărilor aeroporturi. Valoarea lucrării după deviz este în 

'ileleu Ion şi Şapoşnicov Sergheî, toţi e- l;ro comisiile mn!1rii în porturi. precum sumă de Lei 494,760. 
.~aţi din Chişină.."J. ~i toţi aeei c&l'e utilizează. hamali. cIu·ii· Licitaţia se va ţine în conformitate cu 

uşi, mesria.,~i sau muncitori de Or1t>:e I"a- art. 88-110 inclusiv din legea Contabi
fug, CLIMOV lUIRAIL, evacua!; dm tegorie. lităţii publice, Regulamentul Oficiului 
~. com. Tolvooia 296, jud. Timiş-To- Sunt obligaţi să eompleet'eze deela~ Central de Licitaţii cu ultimele modifî

'~Tl.,~, işi caută părinţii Qlimov Pavel Şi E- ra-ţiile pentru obţinerea cărţilor de cări. 
~UCtl, ::1&, evacua ţi din Chişină-tţ sau pe fratcic I muncă, următoarele eategorii d. e per- Toate persoanele, cari vor lua parte la 
adU/! !!andru Climov, evacuat cu C. A. p. S, soane:· licitaţie, vordepune pe lângă ofertă şi O 

reial! ~nău. . . Snlariatii de orice fel. inelusiv u<,.e· garanţie de 5% din valoarea lucrării, iar 
. an. \ nicii si indiferent da,.o.ă SUnt plătiţi in oferta se va face numai in conformitate 

-Familia. OODlCĂ IOAN'. l'f'.ftgintă din naturi sau în bani, CU acordul. ou ziua.. cu caietul de sarcini, deviz, cari toate 
"l sa: ,.a Coşniţa, jud. Dul'- 'Ti,· Tran~js. efc., aflat în serviciul intr!'ourinderiIor, ]Y.lt fi văzute în fiecare zi de lucru la 
de~l': ~ ,Ill prezen~ în com:. Rudna. j~~. Tim~. institutîilor şi persoanelor arăbte Ia P~imăria comunei Ciacova. 
, W '1.\)ntal. cauta pe Ştefancscu Clllnl, subdi. art. 1 de mai ~: CiacOV8, la 28 Mfll 1944, 
~Jef, ~~inVăţămâl1tului din Tml"lMistria ~ P::tfrnoii meseriaşi ~'e ... -ămti de lel!'e4 

~ \o.l anesc-l Sergiu,. iU5,P, şcolar judeţean pentru regl~m-e.nttl.rea . ealifieării profe. Primar: Notar: 
~ ~ TgDŞlUS~ sl~nale din lndttstrt~ . VA8iJ~ Dtmineseu, 2146 Lo.iu Pet'fu. 

1(lţi vor fi o?'ganizate de cel mai vechi 
p7'Ofesor secundar din localitate. 
. in locnlitdţile unde nu eate nici un 

profesor. secundar, elevii din acea loca
litate se vor conforma drcularei Nr. 
fi1538,'1944 în ce priveşte activitatea 
h1telectuală, iar activitatea artistică, li
t~ral'ă şi alte lucrări, vor fi organizate, 
dirijate şi controlate de un profesor din 
lJcalitatea cea mai apropiată, unde se 
<lplică acest program de vară. 
Conferinţa· profesorilor va cerceta şi 

2proba dela caz la caz eventuale scutiti, 
pentru motive de sănătate sau conside
T::-nte de ordin economic ori social. 

La reinscrierea în noul an şcolar, fie
care elev este obligat să p1'ezinte dovada 
de participare la lucrările de pară, sau 
adeverinţa respectivă de scutire, cum şi 
caetele cu lucrări scrise, prevăzute de 
ordinul circular Nr. 67538/19-44. • 

Profesorii sunt obligaţi să participe la 
această activitate. Aceia, care, din dife
rite motive, nu se pot incadra în acest~ 
activităţi şcolare, vor fi repartiza ţi de 
Inspectorul General Şef al regiunii re5-
pec~ive, incredinţându-le lucrări potri1 
vite cu pregătil·ea şi situaţia lor socială. 

Inspectorul general şef al regiunii va 
putea apJ."oba scutire de această muncă 
pentru motive de sănătate sau conside
rente de ordin economic ori social. 

Neparticiparea profesorilor la acesta 
activităţi atrage aceleaşi sancţiuni ca. şi 
lipsa dela cUl'suri. 

Activitatea de vară constă -din şeză
tori, lucrări în societăţi literare, excursii 
organizate, precum şi prepararea repre. 
zentaţiilor ~attale, COl'uri, orhestră, 
prepararea pentru corigenţă, admiterea 
in cI. r. şi V -a~ examene particulare li 
be cala ureat. 

La acestea se adaugă activităţi praa .. 
tke şi sportive. 

Programul constă din două şedinţe 
săptămânale, de 2-3 ore şedinţele săp
tămânale vor păstra ora ştiinţificiă, iar a 
doua va fi cu caracter literar artistic. 

Această din urmă şedinţă se poate in. 
Incui printr'o excursie bine organizată. 

La cursul inferiQr~ una din şedinţele 
~ăptămânale va păstra caracterul de 
şezătoarc, aşa cum s'a lucrat în anul 
şcolar 1943/44, (vezi instrucţiunile O. E. 
T.). La cursul superior, şedinţele litera4 

ro-ştiinţifice se ppt incadra într'un Ero
gl:am artistic. 

Se recomandă stăruitor organizatori
lor acestor activităţi să inLocmeasd 
programe, care să atragă şi să intereseze 
pe elevi. 

Consemnarea activităţilor desfăşurate 
de elevi se va face obligatoriu intr'ull 
registru special pentru fiecare şedinţă: 

Aceste activităţi vor fi indrumate şi 
contl'Olate de inspectori delegaţi de Mi
nister in acest scop, unul pentru fiecare 
judeţ, ajutaţi de un profesor din locali· 
tate, recomandat de inspectorul delegat 
şi confirmat de Minister. 

Inspectorii şefi de regiuni vor îndru
ma şi controla aceste activităţi. 

Organizatorii vor ineepe de îndată ac· 
tivitatea, fără să mai aştepte alte ordine 
dela Minister. Orice informaţiuni se VOl' 
cere dela Inspectorii delegaţi de mi
nister. -

:Aceste instrucţiuni servesc numai eil 
o6entări generale. , 

Conducătorii muncii de vară au de
piină libertate de a întocmi programul 
de activitate după Ioel împrejurări şi 
posibilităţi. 

Inspectorii delegaţi de Minister în 
fiecare judeţ pentru aceste activităţi, 
:vor raporta lunar. Inspectorul şef al re
giunii respective. desfăşurarea progra
rflului de vară al elevilor de curs teore
tic. Iar aceasta din urmă va intocmi, tot 
lunar, ministerului un raport general, 
in care va arăta şi constatările sttle per
sonale, făcând eventuale propuneri pen
tm perfecţionarea tehnicei de lucru, 

• 
Membrii corpuLui didactic secundar şi 

elevel e-elevii şcoalelor secundare de 
toate gradele, din judeţele Arad. Bihor, 
CO'l'aş, Severin şi Timiş~ToTontal, apar
ţinând Inspectomtuhli şcolar regional 
din. Timlşoo"4 se VOT conforma imediat 
ucest07: instrttcţitmi. 



1Il_ 

D A O~ i. Miereuri, 31 l\faht 19,14 : 
~~~t~'~'~ ____________________ ... ____________ ~~~ ________ --I----._------------· ____ --TI-~--___ .. 
1.' " . 
NFORMAŢIU'NI 'Un gest frumos din partea Şcoalei 
- ADMINISTIL'-TIVE. Redacţia Şj Ad~ Primare de Stat din com. Firiteaz 

miniatra.ţia. pentru oraşul şi jud. Arad, este 
lDeredinţati exclUBiv dnei Vioriea. Bogdan, 
mre e singura în drept de a face abona. 
mente. &eh.iziţ,ii de reclame şi publicitate, 
~cum ti de a răspândi ziarul. Nici o altă 
per908JlB. Dr.l poate repr.?zenta in această ca· 
litate z.ia.Ttt1 nostru. RedD.Cţia din Arad e3te 
"'P'l"ezen,tată prin dl Al. Popoaocu Negul'ă. 

li Jei ,cuvântul a!lIlf~ ill fie('lU'~ zi, Â111III'e!I' 

!K' Jlt'tnle'iiO la .Adminj",tra~ :Ga.nu.J ÎI, 1. 

. OOMlJNlCA!r 

Arad. Biroul Evacuaţilor ai Chesturii 
:Poliţiei Arad aduce la cunoştinţă tutu
ror intreprinderilor din Muncipiul Arad. 
cari au angajaţi in serviciul lor evacuaţi, 
cii fn cazul dacă ei părăsesc serviciul din 
odce motive, sunt obligaţi a anunţa 
dE:'spre aceasta în scris, in termen de 24 
ore Biroul Evacuaţilor din Arad, Piaţa 
ştefan cel Mare Nr. 12. 

Tot astfel sunt obligaţi atât proprie... 
ta.rii cât şi ahir~ii din Municipiul 

• Arad. să anunţe acestui birou, cân~ eva
J cuaţii încval'tiruiţi părăsesc locumţele 
1 ce li s'au atribuit in apartamentele lor, 
şi odată cu aceasta VOI' depune şi bonu
lile de rechiziţie ce se află asupra lor. 

Acel cari nu se vor eonforma prezen
tului comunicati vor suferi consecinţele 
iegalo in vigoare. 

U'ELUL COIUITETULUI .JlJDEŢEAN. 
DE PATRONA.J ARAD 

. Comitetul Judeţean de Patronaj Arad, 
face un călduros apel către toţi oamenii 
de bine să contribue cu ţigări pentru 
răniţU din spitale, făcând donaţii de 
ţigări la cutiile ce se găsesc puse la tu .. 
tungerii. 

Cinema CORSO Arad 
'l'elefMl: ,&-64 .. ~ .. 

I»ift.IU'l'ea JQDon - Exoe1eată 

Azi premieră! 
Difuzarea .sonoră excelcDtă 
Garantia filmului de succes. 

BOL O 
După romanul h!i Michele Dur.a.n, i.Q 
rolul priDclpa.l (IV. reuumiţU artişti 
fraaoezi ()eniIs Grey şi Anfre Arletf. 

~r. a. 5. 1 şi: 9. 

_ =:zn 

La iniţia.tiva d-lui director şcolar Che
l eşledan Petru, Şcoala Primari de Stat 
şi Subcentrul E. E. Fete din comuna Fi
riteaz (jud. Timiş) a făcut donaţii pen
tru soldaţii răniţi, internaţi in spitaluri
le din Arad. D. director Chereşledan a 
ţ.redat personal darurile şi anume 80 
pachete prăjituri, 80 cozonaci şi 38 pe
rechi papuci de lână la spitalul militar 

dt:la Liceul de fete Ghiba Birlat iar 45 
pachete prăjituri la Spitalul Central. D. 
medic Maior, comandantul spitalului şi 
medicii acestor spitale împreună cu in
treg personalul au adus mulţumiri mem
brilor corpului didactic şi autorităţilor 
comunale administrative, cari au dat 
concursul şi aceste daruri. 

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

Intr'un joc spectaculos a câştigat Gloria 
contra ProgresuluÎ 
Gl.ria-pre.resal Z Il (1: O) 

Arena Gloria a găzduit Duminecă pe 
echipa merituoasâ. Progresul din Timi
ţ.aara, care a arătat lucrud frumoase, 
totuşi Gloria a câştigat într'un joc spec
taculos. 

In prima repriză Gloria atacă mai 
mult, dar şi Progresul a fost câteodată 
periculos. In minutul 17, după o combi
naţie frumoasă, Slavei a marcat impara
bit După reluare Progresul atacă intens 
şi in minutu114 a reuşit să egaleze prin 
Coti., care trage imparabil. Pentru golul 
victorios se luptă mult şi în minutul 41 
i-a reuşit Gloriei să obţină victoria tot 
pz:in Slăvei. 

Dela Gloria s'a remarcat apărarea ime
diată, în linia intermediară Torjoe şi 
Jivan, iar 1n atac s'au distins Igna şi 
Slăvei. ultimul cu golurile. In echipa 
oaspeţilor s'a evidenţat portarul, care Il 

10st cel mai bun de pe teren. Fund~ii 
mulţumitori, bun c([)truhaiful, Coti şi 
Purec. A arbitrat d. Mureşan. 

La deschidere s'a absolvat 2 jocurţ 
pentru campionatul districtual: As!ca
.Mihai Viteazul 4:1 (2:0) . .Joc foarte slab, 
in care Aslra a câştigat pe merit. Ar
bitru Martin. 

Crişana CFR-Găiana 5:2 (2:2). Ju
niorii Crişanei au furnizat un joc excep
lional de frumos şi au câştigat contra 
unui adversar. care la fel n'a jucat rău. 
'Arbitru d. Hanga. 

FRONTIERA-MIHAI VITEAZUI,; 6: 1 
Pe arena din Gai a jucat echipa din 

Curtici şi a câştigat la scor contra unui 
adversar, care la fel n'a jucat rău. Mat
ehul contează pentru campionatul dis. 
1tictual. 

Cinema CAPITOL Arad, Str. Brătianu No. 18 
TEI .. EFON 'Z3.22 

... ' -

Azi~ Marti! IreY~t3bil ultima zi!! 
La d~(ÎRtageneraIă!! 
•• rele fll_ .. a.leal 

3 .. 5 .. 7 .. 9 seara 

~ ...,...., 
VANT DE PRIMAVARA 

Miercu.ri t Pre_l .... ! 
Grandioasa realizare Cinematografică 
Celebrul roman a lai &LAUDE FARRERE 

B AT ĂL I A 
(lA BATAfllE) cu Charles Boyer • Annabella • Inlijinoff 

• 11. 

I 
II 

Str. Ecatcrma TeodorolU Nr. 4. ta' '" . 
___ ' "'f\ •• ,« 

............ 
Vânzări -- Cumpărări 
De vÎUlzare în cartierul vilelor \'ilă ti 

3 avut. 8,500.000, catoa iA ~1tI, f:Ij ~ 
etaj 6:500.000, vilă cu ti ea.'DeI'!" II, 
mtravilanuri 6.500.OvO, c~ in ceQ:l il 
»:part.. ~.51Xl,OOO lei, casi in centl'\l ~ .~ 
tieular 5 caOl. '.l 000.000 loi' ,...., ,,; ;,. 

• , "4~ ..... " 
tru 3x3 cameră 4.500.000, casă U; fIfaIII i 
2 apar:. 3.500.000, casă cu 5 apart. 
pră.vălie 1.500.000, e..,,~ cu J '1*\ 
1.400.000. in Pârnea'\o'a usi cu lOt 
~.OOO. tn Bujae casă Ctl 2 cam. ~ 
na CU 80 pomi fl1lctifel'i 500.000 _ 
jug. pământ 2.500.000. 6 jug. ~ ~ 
1.800,000. pămân:: de inchiriat 120 lq I 
Ofarim casă de vânl!!are dela 200000 j 
până la 20,000.000. A~ntura tU~ 
Str, Dr. 1. Petmn. Nu, 8. Telefon: it';1 

De villl7..a.re elov!\tc.r ,.Ho'ihen-" 8O.1lOO' 
ForâMn ~ractor 3VJ.OnO lei, aulolllţ 
Fard inohis cauciucuri 626x21 -1$6 
lei ,i ,rubi d~ tra.r..smi8i.un~ penlr1 ~ 
tor Fordson. Za.'··na Ioa., An.d Bul 
Ferdina.nd 65. . J , 

'Vind or1ginal locomobil Hofilal'T din --; : 
1909 "Express", Miroea Spăta.ru J~ 
gara Merţişoara . 

De vânzare loromobil, sine mergător 8l1t 
7 atm .• ,Hofherr". Niculeecu 
Bărătea.z (Ti m.iş) • 

Vând urgent, locomCibiI. sine umblă;" 
HP. 8 atm. din anul 1911 "Nicholoon", 

And:reas, •• fera.r", Biled. 

ABTHUB BATSCHF..K, a~ţie Mljled" 
dmobilelor, Arad, Dolv. Carol l'f. 
16-95. Inl'ell •• Camera de Comerţ ., K 
FI. %05 Ia 30 1. 193'1. Sumele in mllde 

CASE KOŞ'II, VU, MORI, LOTURI 
.V.L~E: 25.000: casă la coji ea 
vi1ie 3 obiecte in cartea fund 
25.000: casă. la colţ cu prăviili\l'S ' 
in cartaa fund. raport. - 20.000: 
mode-mă. bun :raport - 16.000: Ua 
Lugoj 240 jugh. vie, ~e1, iDstalaţle, 
10.000: Tilă sp::"fJ Mureş, apa 
luxoase.. - 10.000:- '1 a.partamente •. 
care }laroheta.te. baie. grădinii mlJ't. 
port bon. - 8000: centru vilă. in ojţ 
vi.ran, .moară. tări.bească eu n.1ţuri,' 
b:mă.. - 700: moară ţărănească OI 

ţuri, reg, bună. - '1000: 1I.bsolut t:eIl 

CMă. renovată, 4, 3. 2 e'am. ~i baie, 2' 
mici, 500 !Jt. p. grădini, V'ellit bun, 
6000~ ctre. teren dublu. 6 a.part, ma:i,1 
5500: 1 cam., baie" 1 jugh. vie la Pt41 
goria:, halta a.eceleratului . 

Cinema ROYAL, Arad Str. A1exandri t. Cinema FORUM Arad 

Azi! 

f • 

'telNOU. 19-53 . Re.Pr.; la orele a, 5. '1 ti 9 fjz 

Telefon: 20-10" 
AZI·' 

Macnific. realiare oiaematograftci ca re brfă.ţişea'li o torbmătoare problemi 
a ... l':iIOOiaJe de azi ti a eăsnletflor !DOderne, 

Intre părinţi 
IU: Willy Fritscb, Gusti Huber ,i Julla Freyba 

Repr. Ia orele. 3, 5, 1 şi 9 fix 
_~~~Jtw.,~Ib", ~""1"~",!.". .. ",~ ~ .. ~;~." ~ ~>'~ 

./ ... . - 7S , 
PENITENCIARUL ARAD 

1Id...,. Ia CUSlOftiD4i Blllatoriior, ei a fIOOII în vim:a.re eu. 1I1'ejllui convenabile 

pa ........ " ~ri mari de voiaj bnpletite din răcbită albă.. 

Se put .xeeata ~ la ce;rwe. - Atelierele sunt deSl'bise În orkll 

. fi bttI:$ cnle 8 dialirNl&ja 11 pl5-". 

_ I F III III -
~ 

-s 

f1-e""fru flOftti fi UJlete, iti (lUl4fl ~ el) de6fllf,aţle 

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



DACIA -
~ÎI L N I C ~ .. 

D E T O A TE S I PEt~TRU T O '·1 

le 

:. DELA CAl)lERA DE INDUSTRIE 
OO~u.;RŢ l)i~ Ui\liŞOA.RA,. ?ame-

~ .~ d.l Industrie ~i Comerţ din ~~~ra 
I ~ i~ 1& cunoŞtinţa tuturor .SQClet~ţil~r 
27-il :$inle comerciale, industnale Şi fl
...... . 'are bancare, că în Confonnjtate Cu 
• ~ 'ţiunile articolului 229 din noul 
ari ~ comerţ sunt ~bligate a d~e 

,. Oficiul RegiStrulUi Comerţulul in 
It&! ~n de 15 zile, deeiziunile adunărilor "II '!Dtrale ordinare pentru a fi men.ţ.io
:' ~te în extras şi apoi pnblieate tn 
: I ~torul Oficial. 1<:le nu vor putea fi 
~ r. :!!COtat" înainte de implinerea acestor 
~I;rIIla1ităţL Depunerea tardtvă peste 
~ .'~ termen e sancţ.ionată de art.29 al 

I ~ii pi'ntru infinţilrea unui registru al 
'1*.1 ~rtului ~ în conformitate cu ord. 
::: :)2,988 din 3 Febr. 1~4 al Subsecre
_I,natului dA Stn.t al Industriei Corner

. !fi Minelor, Societăţile R.nonime 
nu pot dEm1me în term(>on aeele ho' 

sunt de<fprHe din Oficiu pentru 
în ju:dlec::ttă la tr~bunaI. 

_ OONFERINŢ Ă PRETQRIT.OK. 
cOnsiliul de oolaborare al jud. 

care va avea loc in ziua 
Mai 1944 1 orele 18.30, in cadrul 
şefii de servici vor face expuneri 

~~ celor r(>I'3.lizate în cursul anului 
1943-44, se Va ţine o confe

adminisfvativă la Care vor lUa 
toţi dnii pretO'l'i din judeţ. 

- PENTRU PENSIONARI, Pensionarii 
din bugetul judeţulUi să se preW1te 
Mai (Marţi), între orele 7-10, la 

tef.tI!II·~·lectll1ra jud. parter uşa Nr. 6, pentru a 
se lichida pensiile pe luna hnie a. c. 

- PREŢUL IMPRIMATELOR PENTRU 
·"'''LlU,"'.'1 DE MUNCĂ. Mon. Of. publi()ă 

prin care se stabileşte norll preţ al 
n:;::,,,l'ima~telor necesa,.re introducerii cărţii de 
'oJ.lM.I·-'·~. Se fixează 5 lei pentru declaraţia 

. obţinerea cărţii şi 2 lei pentru buletin. 

- PRELUNGffiKJ\. V ALABILITĂŢD 
PE C. F. R. Brxcureşti, 21 

p, P transmite: Direcţia. generală C. F. 
aaprobat ca toate staţiile să poată face 

valabilităţii cametelor pensloM 

civili şi militari pe 1944-45. Viza. 
va fa.ce după QJ"olkarea timbrelor legale 
pe baza p~zentării Hvretelor de pentrie. 

-INDEMNIZAŢU DE ACTIVITATE 
PEBSON ALUL DELA INspre

.,m~",'J.'!~L.I!O ŞCOLARE. Bucu.reşti, 2:l S. p. 
transeite: Monitorul Oficial pUiblică; 111-

deJa 1 Mai 1944 se dau toate îndem
de activitate Ii'i merite excepţionale 

itfiIJ.!!OmlluJuj dela inspectoratele şcolare ju-
cari se dinsting prin munca dep-JSă, 
suplimentare etc. 

- SE POT LUA DEŢINUTI MILITARI 
LUCRU. Inohisoarea militari. a 

,~,n<1a,me,ntului Militar Timişoara, din 
Lt:w.u Nr. 5, poate da. de.ţinuţi cu pe
uşoare, pntru lucru, contra cost, la 

.~lrenrrnnf'n e Ind:'lStriale, particulare, sa.u 
Relaţii se pot lua zilnic intre 

8-13 dela Srviciul Casseriei al In-
.... '... . ,,!&Iru. 

· - PENSION ARI[ ASIGURĂRIWR 80-
PR~~IESC PENSIA PE S LUNI. 

29 (Rador). - Cassa. naţională 
Asigurărilor Sociale, comunică că spre a 

In ajuto1!"11 ~nsionarilor Asigurărilor 
intre 10--20 Iunie pensiile se vor 

pe 3 luni inainte. Orice sohimbare a 
, trebuie anunţată imediat 

Naţionale de Asigurare Socială la 

· - PLATA PENSIILOR. Plata pensiilor 
· C. F, R. şi militare pe lunile Mai şi 
" 194:4, CU reţinerea pensiei pe luna Mai 

Imprumutul Apărării Naţionale se fac 
următorul itinerar: Luni 29 ~Ia.i 1944, 
7-11 dimineaţa dela Nr. 1-1500, 

orele 16-19 după mesă, dela Nr. 
11arţi 30 Mai lM~ oNle 7-11 

dela Nr. 3001-4500, iar dela 
1S-19 d".tpă masă dela Nr. 4501-

. Miereurl 81 Mai 1944, orele 7-11 di. 
~eaţa., dela Nr 6001-7000. Pensionarii 

~ 
'.1t rugaU a Se pI"e!'enta personal la plată, 
li, ~nUrile complectate pe ambele luni, 

~e ~ Mai ,i Iunie 1944, ca şi in trecut, 

-.scUTIREA BRUTARIILOR DIN 00-
!UUNELE RURALE DN UNELE TAXE. 
Monitorul Ofieial din 27 Mai, publică. urmA
torul decret-lege. Se scutesc de Laxele de 
autorizare sau control sanitar, pre<rJJll şi 
de taxele pentru controlul executat de co
mună., asupra greutăţii pâinij ,i fa.brkatelor 
de făină, brutăriile înf.iinţate sar.1 ce se În
fiinţea.I:ă în comunele rurale de administra-
ţiile locale sau de românii ~tni()î. I 

- IN ATENTIA PROFF,SORILOR DIN 
INVAŢĂMATUL MUNCITORESC. Toţi 
profesorii titulari sau sU.!llinitol'i din Învă
ţămiJltul muneitoresc, pendinte de ministe
rul muncii, S'mt înŞtiinţaţi pe această cale, 
că sunt obligaţi să anunţe Direcţiei Pregă
tirii Profesionale, Invăţă.mântul Muncito
resc ş-l Căminelor de Ucenki, dn Bucureşti. 
Bu]. Carol Nr. 33, . adresele lor eX8.()te 
pentru a li se face cOm"lDicări urgente. 

. 

- SERVICIILE '1 INSPECTORATULUI 
AGRICOL l"U S'AU D1SPI':RSAT. Inspec
toratul Agricol din Timişoara, anunţă, că 
l~.lCreazA cU toate birourile la locul ştiut, 
Şi-a schimbat doar orele de serviciu, cari 
incep dimineaţa dela 7-10 fi du.pă m'88ă 
dela s--.s. Comunicăm aeeste date 8pre 
ştiinţă celor intersaţi, cari venind la birouri 
după ora 10 ~ negăsind pe nimeni au ere
zut că şi Servic-iile Inspectoratului s'au 
di~l"5at. 

-IN CE PROPORŢIE A FOST "AN
DUT PlllANTUL DAT PRIN LEGEA A
GRARA DE CATRE STAT. Vânzările de 
pământ fik.Lte de cei indreptăţiţi prin legea 
agrară s'a fMnt după cum urmează. Ungu
rii au vândut 80%, germani'i 30% şi ro
m&nii 21 %. N'au vândut aproa.pe de loc 
sârbii din pă.mA.nturile primite. 

_ BffiUOTECILE PENTRU BA· 
- CUM CALATORESC GRUPARILE NIŢl. Crucea Roşie filiala Timişoara a 

SPORTIVE PE C: F. B. Organele de con- organi~t biblioteci pentrU. răniţii, din 
trol au constatat că. unele 8taţiuni nu cu- următoarele sp~tale: SpItalul Militar 
noec indeajuns diB.poziţiunile cu privire la Z, I. 517, Spitalul Piarist Z. I. 518, Spi
călătoria sporlivilor pe calea ferată. In con· tallll dr. Câ.n~ea ,i Spitalul de Stat. 
secinţi direcţia comercială e .. f. r. a dat o '~OŞIE IN AJUTORUL 
circulară in care se precizează ~.mnătoal'ele: - CRUCEA R .. ' 
Grupurile de sootivi formate din cel puţin I PRUOl'dl!.:HILOR. Pe langa acţi,unea. 
5 persoan~, membrii ai societăţilor de tu~ ir.ă.lţătoare· pc car~ ~cca ~~ O 
rism şi '!I.luinism dn Organizarea sportului dest~oară. pentru mgriJ.lrea ~U1ţilO:, 
românesc benefidază de 75% reducere. pe ea a dus o f~wnoasă ŞI c~eştl~e~sea 
b wrţ" 1 d 'd t't t t' f \ acţl·une de ajutorare a pnzoruerilor. aza ca il or elen 1 a e J!I c. . r., • . - . - bă . dnel 
T>entT"U soorlivi a le"'itimaţiilor personale I As~fel cu oeaz1a fiecarel sar tO::1 . .e 

, .. . , . C·· PAc" distrib\Ut de sportiVi şi Il tablourilor nominale. C.1n canutetu1 ~UCll ... ~u au , . 
dif-erite daruri pnzomeriJor ruş1 din la
gărele locale, a trimis numeroase C?
lete prizonierilor ruşi ~n ~~ 
şi a d:jstrlbuit alimente pnzomerilor în 
'trecere prin gara Timişoara, 

- OBLIGATIILE FABRICILOR DE SĂ
PUN. Toate fabricile şi atelierele de să
pun frmt obligate a lucra cU întreaga lor , 
capooitate de producţie, astfel cum a fost ! 
stabilită de Subsecretarlatul de Stat al A-I 
proV'Îzionării Armatei şi Populaţie Civile. 
Fabricile şi atelierele de să-pun sunt obli~ 
gate a nu pruatra la sediul mtreprinde<rH 
ddt eantitatea de fabri.cate necesară penM 

tru "Vâ.nza1"ea pe o lună. Sltnt IJi rămân In 
vigoare toa.te deciziunile privitoare la aehi
:;ritionarea materiei prime, tlpizal"e4'l. să:pu. 

nului lJi controlul fabricaţiei, vâno:area ~f 
stoea.jul obligatonu. 

- DONA'fIE PENTRU CATEDRALA 
ORT. ROM. DIN TIMIŞOARA. Dl Ioneeeu
Frota, fabricant din ~ a donat pen
tru fondul de const.r\J(:ţie al Catedralei ort. 
române din Timişoara suma de 10.000 lei. 
Ca şi intotdauna cU Ionescu a inţeles să 
sprijinească. a.cţiuni1e romAne,. 

- SE POT USCA IN POD{IRILE CA
SELOR. După cum află ziarul .,Stidost. 
deutaehe Tageszeitung" d~la forurile COJll

petente, Comandamentul A. P .• permite,~ 
carea. rufelor tn podurile caselor, erI condiţi& 
ca aceste rufe să fie st.:rlnse la darea. alar. 
mei. 

_ CONCERT SIMFO!t\'lO. Orchestra 
Simfonică a Grupului Etnic German va da 
Duminică 3 Iunie, ora 18.30, in sala Pala
tulUi Cultural, ~m eon~rt simfonie. 

_ O NOUA FILIALA C. E. O, Dlrecţiu
nea C. E . C. a înfiinţat o noul filiall p~
cipală la Sibiu pentru facilita-rea operaţiu
nilor, in speciai pentru mrul refugiaţilor din 
Ardealul de Nord. 

- CĂUTAREA OSTAŞILOR DISPJ.. _ IMPRUMUTUL FÎNlANDEZ. Gu • 
RUŢI. Crucea Roşie Filiala Timişoara. & vemrJl Finle.ndei 8. e~ un nOU imprumut 
in~rvenit prin Serviciul prizoni~rilor al de stat. al doilea în a.ceşt an, pe. tel'll1eIl 

Centralei Crueii Roşii pentru eiutarea " VI. . tuturor obligaţiunilor este 
ostasilor dis:pa~ roti, Dll'ln& în cursul scurt:_....1a ~ 

, . ' 1 milian .. InM'Cl. _ _ _ 
anulut trecut in 1120 cazuri. ~ ~ _ . _ ... ~.:.~ •• " ... ... ; ...... -.....• ~ .... ~._~ .... " .... ~ .. _.~ . 

I S'a constituit Consiliul de ~o~ducere al 
Ziariştilor din Romania . 

. .. t"" redeoesori au. incercat sub toate reglA BUCUreştI, 29 S. P. P. traw;nllte: ConSl.- .~ P . A ~ _x dea zm.-
. al ' . til din Ro •. Iffi'UTile dela 1864 ŞI pana acum, -. 

lirll de c~n~uc~r~ 7il'&l'lŞ {)t: t~ 1 al m&n
ul 

DU: risticei o stare civilă, nimeni n'a. iabutit 
s'a eOlll'rtitult len le. Bucureş l Ul ac 1- w ~_,,- tuiască ai o tra.ducl bl lege aşa. 

, . dl' E Ci sa o uw.a.p. (>1. 
rec'ţiunei Presei sub p1l}dinţia Ul • u· cum. avem fericirea să. a.vent acum, ,;,u 

cianu, preşedintele Sindicatului Ziariştilor crea.. chiar o legend., ci: cina ~ se a~ge 
din B'.1.Cureşti. După ce s'a constatat tnde· de legea. presei, ori f~$ sa cada. ~grmul. 
plinirea tuturor formelor legale pentru con- ori ministrul respec~ trebue sa se re-
stituire, d. COMt. Mioeiora., directorul presei tragă. .' . 
a exprimat regretul dlui pof. Miha.i Anto- D. prof. Mihal Antones.~, VlCepreşedin-
nescu, v,i()epreşedintele Col1ailbJui de mi- tele ConsiliulrJi de MiniştrR. e.ate acela care 
niş.trli de-a fi .silit să nu poată prezida per- a sp'"llberat această legendă şi n.e·9, ~~ a-
sanal această şedinţă de constituire, in nU- ce.tite legi împotriva tuturol' incercanlor 
mele dsale a urat spor la lucru celui din- dmtl 'C; parte sau alta de a~ se .. ~1n9. rezol-
tii for constituit tn cadrul nouilot legi pen- varea ehestiunei Şi de asta dati.. . .. 
tru relorma presei. Directorul presei a dat Aşa cum au apărut legile ~le 'l'epreZln~ 
apoi dlui preşedinte E. Cîw:'!ianu, un CIDC un mare câştig pentru profes.l,unel\ n~tra 
În valoare de !50 milioane lei, pus de guvern de ziarişti jar pentru oonfraţll noşh"h c~-
la dispoziţia COlegiului Ziariştilor din Ro· stitue O aşezare d~ .t~ei ~astfe~ încllt ~1C1-
mâni& pentrq fondul de pensii al Casei Zia- unul dintre noi, nl'Cl cel bă.t~: ~~ ,fl-all 
rişti lor. terminat cariera, n".l vor ~m.~l fl lasati pe 

DI E Ciucian"l nr~inte. SIOune că se drumuri, la voia inU,mp]ant. 
cuvine ~ in>eepen: ;~ea$tă şedintă cu e:"l."ân- Am maj luat apoi cuvâ.nt,ul ~o~nii.: .~. 
hit nostru de dra.goste şi tna1t! preţuire pe Panaide. repre::entantul Unlunel ZI.arlŞtild' 
care-l da.toră.m fănritol'Ului acestor lem. d1l11 Profe!"ionişti, d. N. (k()rg~u-Coo()fŞ. ~ 
nrof Mihai AntoneSC"J.. vie~ţ\~edintele prezentantul CftS~i d~ Pensii. d. T~od.o-
Con~il>\llui de ministrii şi Ministrul Propa- reseu-Valahll, reprezentantul Aso6claţult 
~andei l\"R.tionale. ~recum si aceluia eaTe Il Generale a ~i., d. G .. LU~gl.11~U, ~ 
sancUonat IlJCe~te len o. MIl~al Ion Anto- nl'(l2'.ehtantul Sindielltulul Zl8.1'l,ftllor dlJl 
neSC1t. Cor dacătoml Smhllul. BtH~Urestt. 

In flbu,c~um de deet"t'lii de!'l!'âl'ldul - a Consilttt de CondUCf'N a tree"t dună n~!)' 
continuat ml'~itol"Ul - tn care colegii n~ la la Bt~'<diere& programului de lucru. 

- SITUATIA DE~IOGRAFICA A GRU. 
PULUI ETNIC GER~.o\N, Intr'o cuvânta. 
re ţinută cu prilejul Zilei Mamelor, dom. 
nul Andreas Schmidt, conducătorul Grlpll. 
iui Etnic German din România, a comunicat 
date statistica interesante aBupra situaţiei 
demografice a Germanilor din România G 
E. G. a pierdut p~nă acum 5000 de m'orţi 
in război. In ultimul an faţă de 5288 naş. 
teri, 8'a-l Inregistrat 5560 decese D. An. 
areaa Sehmldt a citit ~i lista nmninală a 
diOmnitarilor ~ funcţionarilor G. E. G., 8. 

rătâ.nd numărul oopiilor fiecăruia cu anul 
naşterii ultimului copil. D-sa. a in~eiat cu 
un anel la femeile germane penh~'l Il ref!. 
labili chilibrul demo.g:nme. 

- CE,4.SURTJ~E ELFOI'RICE ARATA 
ORA INEXAOT. Ceasurile eleetrice din Ti. 
mişoara, eomandate de Un mecanism d .. 
precb:ie dela 1. !,:, T., &N!.tă. de dtva timp 
ora rn mod inexa<:t, riind tn avans cu cA,teva 
minute fat! de ora. oficială anunţată. lA 
radio. A-r fi de dorit să Se -repare această 
nepotrivire. 

- INSTlTUffiElL COMISARIATULUI 
GENERAJ..AL REFUGlAl'ILOB ŞI EVA. 
CUAl'lLOB, Bucureşti, Z1 S. p. P. trans
mite: Art. 1 din legea 337/942 pentrol in. 
fiinţarea Comlsariatubi general al refugia_ 
ţilor din Tranailvania de Nord se ,modifică 
astfel: Se mtitue Comisarlatul general al' 
ref"ugiaţilor şi eva<'uaţilOt', ca organ de Sn .. 
drumare şi al actiunii de ocrotire şi plasare 
a re!ugiaţilor fi evacuaţi1or. 

- OONSILIn.E DE OOLABORARB 
ALE JUDEŢULUI ŞI MUNICIPIULUI SE 
VOR 'fINE MIEROURI DIMINEATA. 
Consiliul de colabornre al judeţului Tim:iş.: 
Torontal, cât şi al mumeipiuhi Timişoara, 
Ca.t'e urmau să aibă loc tn cursul zilei de 
Marţi, se vor ţine lfi~uri dimineaţa la 
orele 8.00 in sala cea mare a Prefecturil 
Judeţului. 

- OONFERINl'A ADMINISTRATIV~ 
limi dimineaţa, d. general Coost. Delicea. 
nu pref~tul judeţulu.i T"unişMTorontal a 
avut O conferinţă Cu toţi şefii de servicii ai 
Prefeeturei. 

- O IMPORTANTA INTREVEDER8 
INTRE D. PREFEGr ,. D. PRIMAR. D. 
general Const. Deliceanu prefeetul judeţ. 
lui a avut In cu.rsul dimineţii de astăzi. II 

importantă mtrevedEcn! eu d. dr Ion 1)0. 

boşan primal"lll m.unieipiu.1rli Tim~oara. 
- 1N8PEC'J'II ADMlNIS'l'RATlVE. o. 

in$peCtor general administrativ dr. Gh. 
Ciupe & Dlspectat In cursul săptămâni! tre
cute Prilmirja MUllÎcipiului Timişoara şi 
l>refecture. JrJdeţului Timi.ş-Toronta1. 

- IN ATENTIA DLOR MEMBRU Al 
CONSllAIWB DE OOLABOBABE. Dnil 
membrii .,tat ai consiliului de colaborare al 
judeţulUi cA.t " al municipiului sunt ~ 
gaţi d. partilc.rpe personal, Dr.l prin delega
ţii la şedinţele consiliilor care V<:Ir avea lOII 
Miercuri dimineaţa. la orele 8.30 în sala Ce8 
mare a Prefecturii judeţului. 

- MUL'fUMIRI. Subofiţen'Jl' C. Gavri. 
ieseu ,1 camarazii săi rilJiţidin Spitalul 
NotN Da.nle Z, 1. 518. Salonul 10 mulţu,. 
meşte dlui ti &lei Olimpia Ştefu pentru 
darurile aduse; căTţi, ţigări, prăjit:Jrl etc. 

- sroABA PENTltU SECERIŞ. Pentu 
ultima oară, Sillidieatul Agriool anrmţi pe 
toţi agticultorii din judet, ci până la 31 
Maia crt, să depuni a.V8.D8ul pentrrl &toana 
de h&l'tMs n1!JOtlS8l'i ~ului anului ew 
rent, toţi aeeia cari piGă la aceasti dată 
nu vor depune llvansul lJi rtr.rşi vor face in~ 
aerierile risci să rămlnă fără de sfoară. , 

- PIATRA VANATA A FOST DISTRI. 
BUITA ŞI PENTRU A DOUA STROPIRE 
Sindi48.tul Vitieol 8. distribuit piatra. vână. 
tă şi pentru a doua atropire, pe Intreg jw 
deţul. Cu toate că. 8ulifatul M va distribli 
fi 'n viitor la timp, totuşi lJindi.catul atrag! 
atenţia cultivatorilar ca să nu fa.că ris~p~ 
eu stTopitul, ckoa:rece cantitatea de suIta' 
este limitată. Stropitul ar fi bine dacă. s'a1 
face n~Jm&i cAnd boala este anunţată ~ 
staţiuni. 

- CULTURA SFECI.EI DE ZAHA~ 
Pentr-l Mul 1944 s'au incl1eiat contract. 
privind IMmă:narea a 70.000 hectare d4 
sfeclă de zahăr. 
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Pe frontul din Basarabia 
sunt evenitnente de 

şi Moldova 
seInnalat 

nu Neamul nostru a trăit Si va tril 
prin cultul jertfei pentru tari 

(Ul'mare din pag. 1) 

30.000 ylctime 1. u:rma 

=re. • 
B e r! in. 29 (RadoT). - j'ormaţitt'l1i 

m"'L man de I.wmoardu:re gu!e gel'Tlta~ţe 
au. artmcat noaptea Lrecu.ta o mare cantt~ 
tate de bombe expLustbile asupra obtec~ 
tit/doT mLlitare in regiunea l.:isterna Şl 
ta Via Appla. sau. observat, n~meroase 
e.cpLozit Şl in aceleaşi timp s,au. nnplcde
etiL şi. rmşcariLe cotoaneLor ae autovelu
euLe şi de marş în drum spTe front. De~
pre Luptele am Italia de ~ud, se ,comun.l
cd cu. ete s'au spont in intens1tate m 
jt'cursu.~ zilei de azi. inamicul şi-a re
liloit mcercarHe suLe de stTăpungere .su
Jerind. pierderi atcit de grave, ~ari se ~ot 
wmpara numai cu pLerdc7:le m :n~ssa. a 
sovieteloT cu p1'ilejul manlO'r bataln m 
c;papul de Răslirit. in acdaşi timp se 
€videnr i(~ză la Ber~in, că Comandame~l~ 
tttL yerman angajeazel foarţerelatt~ nHC~ 
cetLce dovedeşte că CCl'curtle m~llta1"e 
genn<me (tu stapcinircn situ~ţiei, , 

Lungzmea frontului nu sa sdnmoaf; 
in urmu. desprinderiloT gcnnane, 

IN GALITIA DE EST S'AU llAT 

LL1'.l.}; Cu liARAC.l.t,;l~ UJ(,;AL 

h.;aiLJi"" :.:tl, (iiatJor) Jh ... 6: \.Jet·curi· 
10 ldJutUi'O l;OJ..Il ... .:~eu~~ dedara ~&, pe 
irUHtlil U~ ntSariL nu s'a l':Ienmalai lud 
eri \re o a.(c"~i,.Lne ue lupta mai importan
tă, LUl)le cU {'arat·te! hltal s'~u tiat. ~n 
(iuljtia de &t în regiunea 'ltebse. ŞI In 
eXtr~muI nord, unde sovietil-il au inte!" 
rat (:â.i:.<wa a.qiulli CU tilr.a. unei ~ompa: 
nit Însă au f~..;t . respinşi eu plerdel'l 
foal'te gl'ele. lA. lacul Oncga două vase 
de răzb,uÎ so\'i:..-t,jl'e au luat sub foe r.oasta. 
r .nlande'I'ă, insă la fO('ul ('Qnt·entrle ]~ 
beter:ilor Ue:> l~oastă. s'au retras sub c·eaţil 
Rl'tHicială. DN~snpl'a front'llui fjnla.nAflel 
dnul]. a,'inane so,:ietiC'e an f?st rlQbor:"'te; 
A\,Î(lfUle fIe luptă. g",nnalle mfQrmaţlum 
mIIi l,nte.rnl('e de mai multa sute de 
R'lio~n(' nU hllmhtrl:ht eu l'ez.ult"ate exce: 
]('tlte g-i>~1"ile R(Jvno ~i Sl\rny~ pr~t1m ŞI 
NIDt'f'ntră.l'j dl" trupe şi bli~d:lte la Np~, 
vei O"tl'H1' f:li Nnrva. Afara. .le aeea .. t'l 
au f.~"t· homlJardateoonrentri\ri rll"tru~ 
pA. r~;t~ ele (,1lJl1l1nÎt'1ltii!'li ('('nh'ele ile 
"Tlrfl~.i?'jj')n~ ..... in toată. ÎntInderea frnn
tuh.i d;n ră,<;iirit. ---_..--........... : ................. 
ALIATII lSCEARCĂ SĂ RENtTNŢE 

L" ACfIENI Mll.J'rARE IN FAVO.'\· 

nEA {l!\'I~1 ACTIUl'''l POLITICFJ 

Berl,in, 29 (Rador). - După cum se 
~nunţă din Washington, preşedintele 

Roosevelt a declarat ziariştilor, că el pre
f~ră să se vorbeas~ă mai bine de elibe
raTe decât despre in-vazia Europei. ~ 
lI;t-'l atitudine a pr~edintelui este f'Jarte 
semnificativă deoarece invazia Înseamni 
o &cţiune cu caracter militar până când 
i·!ibel'area este o concepţie politică. Se 
vpde clar, că anglo-amel'icanii fac i41cer
~:lri de a renunţa la acţiuni militare 'În 
favoarea unei acţiuni politice în urr~" 

cărora de sigur este fapta şi o colaborare 
din partea statelor, cari urmează să fie 
t·iiberate. Ori atât popor1ll it;:llian, care 
~unoaşte din practică reginw', ;,: 'hţ.iJor , 
j:'recum şi celelalte state mai al~s d~ll 

S 'd-est.' cari cunosc regimul sovietic, 
?tiu, ee înseamnă eliberarea: şi nu se la' 
toR induse in eroare despre intenţiile ade
varate ale dlui Roosevelt. 

II 

bOIBbardamt!'Dtf!lor 8 ntlo.americau •• 
lupte cu earact..-r local. 

1. Galitia 

BUCURE" fi 2$ (H.d~n·) (~.m.adam@ntQl militar al 
al a .. alalei rttm.AAne eO.lInleă eu z;ua de 28 .Uai·. 1.8 Nistru' 
•• Iertor" In 8.aarabi. Dtijl.e~e şt 1. Mold.~1l a.ci UD e~eni· 
• •• t " .... .,it "e aem ••• at. 

30.000 victime in urma bombardamentelor de 
Sâmbătă a anglo·ameri canilor În Franta 

BUCURE..5T1, 29. s. P. p, transmite: 
O t.~legramă dlO Paris arata ta l'l:Hliu

difuaiunea franceză andnţă Sambătă la 
amiază eri in ultimele 48 ore atueuri!e 
aeriene anglu-ameri<:ane au făcut în 
Franţa peste ;hl mii victime. In Marsilia 
numirul morţilor creşte din ora în oră. 
Duminkă" la amiază numărul morţilor 

,
in urma a.tacului aerian de Sâmbătă di~ 
mineaţa. trecuse de 1000. Printre cei 
1100 răniţi se aHă numeroase persoane 
care nu mai au locuinţe. 

La Avignon au fost număI'nţi pana 
acum 200 marţi, 500 l',iniţi. La Nimes 
bilanţul pierderilor se ridică la circa 135 
morţi şi 100 răniţi. 

550 Morţi la Lyon 
Bt:CURE.5TI, 29. S, P. P. transmit.e: I Lyon. 'Vilieri dimin~aţa se ridiei, la 550 

După cum se ani. din Paris, până Sâm- morţi. Printre ('asele di5truse se gâseş. 
lJătă. după am iaz numărul "i<'timilor ata- te ~i Uit azil de batrâ"uj unde au fost mulţi 
l'ldll1 aeril'ln dat impotriva orllşului morţi şi răniţi. 'c 

Duminecă,: " mai _uae localităţi din Belgia li Franta 
au fost· b Imbardate 

BERLIN. 29,{Rador) DNE:. Aviaţia, g,i. Bc"·mbarJierele atacatoare au zburat 
anglo·americ.ană. a intreprins Duminkă : deasupra localîlăţilor Osnabruok şi Ha. 
noui ataeuri de teroare contra mai mul- 1 nuver spre Germania centrală aruncând 
tor localită.ţi din Belgia şi F'ranţa de . bombe mai ales deasupra teri (otiului 
vest. Despre pagubele şi numă.rlll mol:ţi. 1 Sa<-soniei, Cu toate eonditiunile atmos. 
101' nu au sosit încă raporturi. I ferice fp·.arte neprielnice şi' cu toate ma~ 

Şi deasuprA teritoriului Reichului s'au nevrele întreprinse, schlmbând direcţia 
dat eri ,ziua, lupte aeriene foarte violen> ,: de l1bor de mai multe ori, ca să inducă în 
te intre vânătorii gennani şi formaţIuni 
puternice de .. bombardiere amerieane eroare pe apărătorii germani au fost 
cari aU intreprins ineursiuni sub eE!eOT- , doborâte cel puţin 50 avioane in amice în 
ta puternit'ă a vânătorilor de rază lun-; majoritate cU 4 motoare. 

Lupta: din ,ltaHa continuă cu Înverşunare 
BERLIN, 29 .. (Rador). Se cumun;că 

din Italia de sud că Il'larca bătălie eonti. 
nu:ă în a treia săptămână. eu aeeiaşi îr.
verşunare cu. care a inteput deoa1't~ce an· 
glo-amerieanji aduc neill~tat noui rezer 
ve de infanterie, şi blindate in liniile de 
foe şi caută să re.alizeze o stră.,ungere a 
apărării germane, Dum;n~â luptele au 
fost foarte vehem€'nte la ambele părţi 
tie Welletri unde insă asaiturile s'au 
pră!bUşit c~ toată angajHl'ea ma..-.selor 
bHniiate eari nu au reuşit si rară drum 
infanteripl Hta('atoare aliate. Asalturi 
Asalturi inamiee aU fost foarte violente. 
dar şi contraatacuriIe germane au fast 
energice. O fI('tivitate fie IUl'tă foarte vie 
se semnalează şi din sed:orul Liri. unde 
anglo'amerlC'anii au atarat ('u forţe !lU· 

perinare numerice, însă nu au putUt să 
realizeze o :străpungere, 

In(Jercările Je până acum, date în sec
torul Valmontone, dea străpunge spre 
nOrI} şi a deschide drumul spre Roma au 
d~,t greş, Deasemenea o altă lneerca.re 

1 
d~ străpungere în ~ctorul Apri lia. Pe 
frontul se<'tO"rullii Ceprano anglo'aJlleri~ 
eanii au angaja~ eri trupe marooane, cari 

I gu.~nltat toată 7;11a ft'nnt111 Între Cepra. 
n,o şi Castro din "'lIpi. însă toate atacu. 
rile au fost respinse şi trnpele auxiliare 
aliate ati suferit pierderi foarle sânge

'rnase. In valea Li l'i aliaţii au Angajat 
I 400 tancnri, însă mi~~ările el"sfiee ale 
; arma.tei g'f'rmane aU zădărnirif îl1cercă" 
l rile de străpungere. 

in furia 101' ovga~(i1tJ ~H l.i I.h.l.a inainte;, 
'lir noştrl. 

, ~ar ca o stâncă statornică, ~n Ca~, 
2\ III hOLiirele noastre drept!', noi ne'l~ i 
Ip,J.l'at 1iin!a. Neumului ramaila.nd f:4 ~ 
stunca şi dupa L'"€ a trecut furtuna . 

NE'mul nos:ru nu a lovit niCiOdată, n'l 

râ.vOlt nici bunulilc străinilor, niCI dr~y 
turile vecinilor. z 

La prietenia care ni s'a arătat, noi 
~LiUt sa păStrăm recunoştinţă. prietenii' 
, Şi când vrărşmă.şia ne-a lovit, noi .. 
ne-am dat j'napoi dela a,pal1,ll'ea dreptUri 
ior noastre, a onoarei şi a Pă.mântuk 
str amoşesc. 

De aL'eia, pământul Neamului 
e..;le el insuşi ca acest 10(! de ve~nică 
Lhinale, o nevăzuta gradină de cruci ~i 
Jnormi,nte ale vitejilor ca1'e-, 
vremii, şi-au frământat viaţa 
drepturile Patriei. 

Nu eSte cOlţ de codru care, doininO 
suferinţele Neamului, să nu fie fuststro. . 
Pit de san;ge românesc. 

Nu est w'aztlă care, g~mând 00 fieI1!l 
plugului muncii nOaStl'e, să. nu tresari 
de sru::g1'!le romanesc care a curs penlri; 
c;re-ptat.e:I. ei. 

De ac,,>ea, pământul ~i noi suntem /(11 

una, cum Eroii nOştri şi Neamul una 
sunt. 

In faţa ultim,ei generaţii de ErOI pri, 
mită de istoria jprtf€lor noastre, mărtu' . 
r,iS€S(l în numele Ţării recunoşet.inţa 
noastră a tuturor, afirmâmd Cu fruntea i 
!-ol!S: dreptul nostru la Vj a ţă şi Ia liber.: 
~at('a naţiOnală. 

Vouă.. - N fl9.mului, căzu?· penjlU j 

drepturile şi libertatea românească, i8to- : 
ria. vă VIa. spune că aţi lUPtat pentru a 
sii asiguraţi viaţa românilor şi ,w-epturilt 
Patriei. . 

Este cea mai frum(1Qsă m~rte pentru . 
('ltre viata tr('lbue trăită. 

Pentr;'oo NeamuIromâ'llPsc ştie s! fi, 
recunosoător nu uit să aduc inchinare~ 
r€ellnoştinţă şi a~Iora care in toa~ 
timpurile ne-au dat prietenie şi jertfă, 
Con~ţi ou aeeastă dem~ ţinut! 

~a şi în toate a~iunile noastre, mă ÎIl' 
"'lin azi cu aet:aşi pioasă recunoţ;tinţă 1" 
pe mormântul eroilor germani căzuţi pe 
b~azda românească. 

Osta:şi, cultnl morţHor, inchinarea cre
rline-ioasă la mormintele Eroilor este eult 
<:1 vieţIi. 

Voi, C,'1re pTjvirţi j('rtfn celor căzuţi 
pentru Patrie, fiţi mândri de Eroii Pa, 
triei şi urmaţi-le pilda. 

Ofjţ(>ri şi soJkl!aţi, tineTi Şl bătrâni, f~' 
me-i şi. bărb'1ti, Ne"mul e<rte mândru ~ 
voi !'\i ştie 00. sllnt""ti hotărîţi să f~CIlt 
f·lti jertftOl. supremă pentru a asigura 
drp.1')b1rlle P;>hiei. libertatea şi viaţa ro-
ll"ânească de totdeauna. ' 
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In . Italia continuă lupte violente --- In răsărit nici un eveniment mai importanl 
BERLIN, 29. DeJa ea.rtierul general tă a· fost îllgu,tat prin atacurUe trupelor 

o. ':iiRremtui. înaJtu! (.'()mandament aJ germa.ne din !Spre est Şi nord-est. 
,II' • ~""J' armate oowunit'ă ~ In ~t.()M1I R.oor.a.gorga-cnstJ'o ))ei 

Pe frontul italian, z.ua de eri a fost Vol~ci trupele germane de aeoperire .a.u 
ea.rl.derimtiJH"in lupte deientiive reuşi- respins după lupte violente inamirul care 
te. In 8t"ot0ra4 Aprth.a-Va.lmontone, d ' inainta p\lternic in valea Tuliano. 
ftric:l~germaDe au respiDiS îneere».rile rs pe froniul de ră .. ărit nu se comunid 
de shApUngere ale inamicului, ~prijjni-

nki-lJn e,'ellimf'nt mai impcrt:mt. 
te d~ 1lllterniee forţe bfIndate. 'l'rupele .lUa('ui Îmllon-iv& traficului de apro,'i-tio-
(1, acopet'ire germane car'i AU apărat nare a !IK)\-kticilnr a fost continuat ('u sue-
până a~11Dl eU îndâ.rjire ruinele dela 
Aprilia au eedaf..e ina.mieului. La est de ~ -vaa ~ 11000pt"q. Numeroase staţii in 
Lanuvio grenadieri blindaţ;t germani an ~ &pet,o,,'ka, şi Koro~ten I'n fMt 
t:uriţit prin UD eontrHatae sponta..n o ob!ectiwl greJelor ataeurt ale &"iaţi.ei g~r-
hre~ inamică. Ca prilt".jol grele lor ttlpte m&be." 

din re~il1nea Velletti s'aa ti:.stiJU! in mod ; FOi'ma.ţiuni de bombn,rdiN'e americane 
df'OSt'lbit unităţile armatei de usea.t şi a au pătrunH in cursul amiezii de eri in re-. 
avia.ţ;ei. de 8ub ,,~manda genf'lrah:d'lIi din 'gînnea. Gel"I'D4Ui.et de veSt Şi de CfIIltru; 

ineendiare s'au produs pagube indeosebi 
tu <,artierele de IOl'uiuţe UlA CoJonia !" 
citeva oraşe din Germania centrali, la 
lupte aerl6U6 extrem de îndârjite şi priD 
ul'jjjerH' antiaeriană au fost nimicite 75 
de aparate ioamiceJ din cari 50 bombat' 
d iere cu patru motoare. Alte 9 aparatt 
a pierdut inamicul deasupra teritorilot 
ocupate din ,'est şi deasupra sp"ţiului 
maritim englez. 

A vioane de lupti germane au dat afat .. r 
etiea.ee impotrh'a oraşelor portuare Tor
guay şi Brighton, precum şi 'Împotriva l1li« 

obie-Ctiye oolate din Anglia de răsărit. AI 
fost obsel"\'ate explozii şi incendii, 

NOfl.ptea ~rocută câteva In;08ne britaa~ 
~ au aruncat bombe a.'mpra regiunii o,.. a\'iaţie &idemm.. la sud de Valmontone 

spatJul de pătrundere din zina preeeden. Prin arMearea bombelo}" eXlllozlve şi şuhli Mannbeim, -Societatea Na~ionali de Editta:ă ,: Arte Grafice •. Daci .. Trl'; ...... ~" Tin,..,: ·:,,;,'1 
leereq.r de reWwjie rellpoaabU: DO MA...~ GBOZDU. 

Bu:. h:~gele Mihll.i I. Nr. 4, in". .. tr. SU~ ;~r ;::") 1488,191~ la RE'g' Of r'n'1'l Tim:~~"r.t 
TiJ.lărită la 29 l\1aiu 1().U 
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