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;0 Guvernul 
• 

i:: Olari 
englez se află în ·faţa . celei . ntai 
aventuri din istoria Angliei 

~ 8talin prezintă o nouă ehartA aeogralÎea a E .. ropei., pe care Illiatii o aprobă 
l.' Condamnarea dizldenţhor francezi. - Aliaţii ou admît introducerea limbii 

sittard a pus Joi in camera comunelor 
intrebarea, dacă se consideră că expor. 
tul de wolfram al Portugaliei către Ger
mania este compatibil cu poziţia acestei 
ţări de aliată a Angliei. D. Vansittard a 
declarat în cursul discuţiei care a avut 
loc, că Portugalia pare să fie încă încă
păţinată şi nu este deloc de neinţeles 
dacă cineva propune sau sistarea spriji
nirei sau a alianţei portugheze. 

.I'use ta Africa de l'!IIord. - t, Doua con"enţie romAno·turca 

cncstltme care era comentată La 
O oenm, t<fa aecLarapa c017usaruLu~ 

:~ pemru. aJacertte i.nterne al L'om~tetuLm 
J18l1cez ae elioerare naţiona~ă, Emma

b;. twd Vas~Ler. Acesta· a aecLarat astazi ta 
C01'Itenn~a ae presa dm Alger ca restric
ţu,e impuse ta Londra comu.nicaţiilor cu 

lţ~ .,rdinat.atea, duc La sLdbirea 1mşcăl'ii de 
relistenţa eLm l' ranţa. Dastier a afirmat 

il! cii recemele restricţii britanice in dome~ 
It~ IluL pl'~VlLegiljor dtpLumatice şi în ac da 
l ~ 11 comunIcaţiilor nouite conttngente in· 

ro tate 8ttb arme cu toate ţâTHe reprezen
!et tate ta Londra au. fost "măsuri foarte 
•• grave" ducand ta intreruperea tegături* 

tor dintr(l guvernul francez (din Alger) 
IiI! fi mişcarea de rezistenţă din Franţa. In 
d. felul acesta, a devenit imposibil să mai 
lei \ fie condusă această r-işcare. c • 

iat Dastier şi"a m.ai exprimat surprinde. 
ren că F'remţa, a treia mare putere euro
peana, este tratată ca orice ţară înde· 

elI ptirtată, cand guvernul său este La A/ger 
liI1! ia, serviciile la Londra. 
IlJ lA Berlin se accentuează asupra stra· 

legiei uzurei aplicate cu succes de con· 
uii!- ducerea germană. Aceasta reese limpede 
lpE.i Uin informaţiiLe care spun că Stalin 
1 fi'; acorda. anumite premii.. Astfel toţi ser~ 
lbc wnţii unui tun de asalt sunt răsplătiţi 
fim~f eu 100 până La. 500 ruble pentru fiecare 
pe]'" tanc german ~,Tigru" distrus. Apoi Sta~ 

lin ct dat din nou ordin să se reîntroducă 
de executăriLe cunoscute anteTior. Dimi-

"uarea rezervoruLui uman sovietic se 
DN: toMtată şi din ştirile dijuzate de ziarele 

lNZ: 1I\OBcovite cari spun că în Hinterlandul 
3~.~ Uniu.nii Sovietice se constată puternice 

lipae de bărbaţi astfel încât munciLe 
ARC eâmpul.u.i şi acti'L'itatea în uzine este 
'S1:: efectuată de jemei şi copii. După o ştire 
,... dată de .. Fravda" în primul semestru. aL 
OMI! lui 1944 au tost transportaţi 70 de mii de 

1l4crdtori, copii dela 10 pană ta 12 ani, in 
.1lSIlI regiuniLe industriaLe eLin Caucaz depe 
'0JIlI> Donul lnjerior şi depe Volga injerioară 
it3tf1 pentru a compensa lipsa de braţe de 
li , lucru. BineinţeLes cercurHe bertineze se 
IUliei feresc să tragă concluzii premature prin 

IImenea constatări. Pur şi simplu se 
~' 1e0Td4 acestor constatări atenţia cuve

"it« in conexiune cu evenimentele milî
'Icit " tare depe ansambtu~ j7'ontuJui european, 

~oarece pe de-a-parte sunt lămuritoare 
II ce priveşte apLicarea strategiei ger· 

in IIII1ne de uzură a inamicuhl.i iar pe de 
.tik'r~ alt4 pf.lrte sunt bogate in date pentru 
zid/,r ladecClrea posibUităţHor, în ipoteza că se 

r~şeşte să se rezoLve în sens favorabil 
Ma!!' lltua.ţia ajunsă în Vestul Europei in sta

lat' I'ul premergător dedziei. 
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- ARHIEPISCOPUL DE CANTER

BURRY A PREDAT AMBASADORU
LUI SOVIETIC UN CEC DE UN MI
LrON tIRE STERLINE. Stockholm, 5, 
DNB: Arhiepiscopul de Canterburry a 
COmunicat Miercuri ambasadorului so
tlietic dela Londra că a constituit un nou 
~itf!t .~pre a aduna fonduri pentru so
ţll~te. In ace~aş timp a predat ambasa
iorul'li un cec de un milion tire ste,.Une. 

BERLIN) 5. (Rador). ZIAR·ELE GERMANE COMEN'l'EAZĂ DECLA". 
RATIA ItllNISTRrLllI l\IUNClI ANGLIEI, D. BEVIN, DATA IN FAŢA 
lŢ~~:1 AllUNARI A I~lICRĂTORILOR ŞA~'TIERELOR NAVALE, CARE CU 
PRIVIRE LA INVAZII<j A SPIJS. CA GUVt:~RNUL BRITANIC SE A}'LĂ IN 
FATA AVENT(!RlI CI'~L}:1 l\L~I l\'lARI IN ISTOInA ŢARII. PRE."'A GER
MANA SlrRUNIAZA Ii'fIPOI{TAN'ţA ACESTEI CONFESII BRITANICE, 
()ARJ~ F~5T]<~ CARACTERISTICĂ P~NTRU NESIGIJRA~ A ŞI TEMERU",E. 
CARI nO~IINA IN SAN{IJ~ GI1VERNIJLUI BRITANIC. IN ACELEAŞ TIMP 
SF. conENTEAZA ŞI CONFERINŢA IlOMINIOANELOR IN ANGI"IA, CA
RE A lrOST ADITNATA IN MOD SUBIT ŞI DUPĂ TOATE SEl\INELE DIN 
CAfTZA UNBI CRIZE l\JA..lItoi''''E~TE. P,\NA CÂND REPREhft~NTANJI1 DO· 
l\fiNIOA.N}lJJA1R 8F": J)ECLARA (tATA SĂ i\IENŢlNA IJNITATEA IMPE. 
RfllLlTI PE DITRATA RĂZBOIliI",{lI. EI ISI MANIFESTA. AZI VOI~"A DE 
A SJl~ }i~ACE II"II'1)EPE~rnE1"II'"ŢI DUPA RAZBOI. IN ACELAŞ TIMP, EXI'"l.TĂ 
o JlIVJi;RGF.NT.t\ DE VEDERl CU PRIVIRE LA POl.ITICA FATĂ DE STA.-
TELE lJ1\'TI'E.' • . 

Aliaţii nu căzut de acord eu noua eharfă 
lleof.!ralieă a Europei prpzentată de Stalin 

BERLIN,5. (Rndor) Dl''lJ transmite: I ge(!ografiej, a. Ellropei, prezentati de 
Ziarul ,,(,hi~'a.g:o Daily Triblln6(~ s(~rjeJ Stalin. Astfel popoarele Europei. tr'" 
d. Chunh!ll şi Roosevelt, s'au în1dp s ~a date t!.~ anglo-sRxoni, ,"'it ejn~ le apără 
să Se dedare de Ilcord cU ncua chartă şi cine sunt adevăraţii prieteni ai lor. 

Impf"rtalismul St. Uitate nu mai cunoaşte marei.1 
BERLIN, 5. (Rador) DNB: Dupi Ziarul "Daily Herald" s<'rie cU aluzie 

cum se anunţă din Washington, fOrurile la a~astă. înţ.eie~l"e, că._ am~ric~nii nu 
competente engleze şi americane au că,. s_a gandesc numeu la ei Ulsnşl, el eaU~ 

v • _. _ ta. se ocupe 8Zj toate pietele mondiale 
zut de :('ord sa se ~onstrul~s(,a. o noua cu gândul de a le păstra şi după. răz'boiu. 

In numele guvernului britanic a răs
puns ministrul blocadei d. Selborne care 
a declarat: "Aş vrea să accentuez în 
mod deosebit faptul că ar fi absurd să 
afirme cineva că guvernul britanic se 
declară satisfăcut cu situaţia actuală, în 
care aliaţii noştri continuă să livreze 
Germaniei materii prime importante 
pentru război. N'am lăsat în îndoială 
guvernul portughez în privinţa senti
mentelor noastre in această materie. 

Anglo. americanii DQ admit 
introducerea li ro bii rUlie 

In Africa de Nord 

BUCURK5TI. 5, S. P. P. transmi1e: 
Agenţia SfefallÎ află. din T"ange-r, ("il 
reprezentantul sovietic dela Alger, a ce.. 
rut comitetului francez, să dea un 
răspuns Imediat notei prin care el a ee
JUt să se introduri limba rusă în hlate 
şoo~ne rraneeze din Afrjea de Nord Fran- r 
eez&. 

Comit",ful franrez din Al~ .. r n'R 
răspuns până in pre24"nt. lK"nt1"ll mO'tivnl. 
că repre7.etanti'i ATlg1i{,!l şi StHtÎ'hr {Tni. 
te s'au opus la întrodueerf'l<l, 3('('stei mă· 
suri. 

conducta de petrol prm Ara;bla, sau Sau- Industria amerkană. livrează azi la 1:oa-
d}ca, de care societăţi]: p~tro~ifer8 ll.mt;~ t·i lumea şi vrea să'şi menţină poziţia. lJn neq a 1ot"d cftmpr("iat 
rucane VOr faee uz dupa razbolU. JuriSţi! iarăşi după războiu. Imperialismul Sta- intre Tur("lfi şi Ron-A.'1Ja 
sunt de părere. oi m:lndatul britanic te10r Unite. nn mai cunoaste marginea ori BUCUREŞTI, 5 S P P t P' b 1 .".~. . . . ra.nsmite: 
asupra alestinE'l, Du este un o staco ameninţă. C'hiar imperiul britamc de a,l Din Anka.ra se anunţă.~ ('Il. discuţiile 
pentru realizllrea acestui proect. inghiţi. dintre delegaţiile română Şi tur(:ă prh'i' 
A. via(ia DU poate fi atotputerniCă pentru luyazie toare la. inehoorea unui nQu acord cornet-

. eia" sunt Încă în curs. 6 

STOCKHOLM, 5. (Rador.) - DNB. Zlarul suede~ I>~agespost" se ocup~, de Acordul eomel'dal, care a expirat zi. 
transmite: Corespondentul aeronautic al a~t~el. foarte lr_oruc, cu problem_el~ mva- I lele acestea, a fost prelungit provizoriu 
ziarului britanic "News Chronicle" scrie Ziei Şi constată că toate aşteptanle An- cu o lună. de zile 
că activitatea aviaţiei anglo-americane gliei referitor la distrugerea apărării . 
are şi ea margini şi trebuie să ne ferim antiaeriene germane înaintea începerei Guvernu) tJ',... VJebi a h(t1ă.·U 
de iluzia că aviaţia este atotputernică. invaziei, au fost spulberate. Aviaţia an- eondamn re \ dV7idt"nţ'lor 
Aceasta trebuie să fie spusă înaintea În- glo-americană suferă din ce în ce mai ... ' II <tiţi 
ceperii invaziei, deoarece sunt foarte mari pierderi )şi se vede azi limpede că VICHY, 5. (RadOl') DNS transmite~ 
mulţi cari încă sunt de părere că aviaţia timpul nu mai lucrează pentru aliaţi. Ca rispuns la. condamnările la Dloart.e 
va decide soarta invaziei. Ori aceasta Dacă anglo-americani cu toate aceste ale eurţilor marţia.le de Gaulliste in AI~ 
este o eroare şi trebuie spusă, dacă nu I vor încerca invazia, aceasta va avea re- ger, guvernul fl'illlCez a htrtărât sa dea 
vrem să avem surprize foarte neplăcute. percursiuni dezastruoase pentru ei. în judecată şefii dizidenţilo.r a.re.. .. taţi în 
P.esluDf>ft ahaţUor impotl'iv" Portugaliei a lucpput F'ranţa., ale căror procese au fost a:mâ.< 

nate până azi {ără termen. Ca răspullS 
BUCUREŞTI, 5. - S. P. P. transmite: matic al ziarului "Times" referindu-se la condamnarea, la moarte IL fostului şe.l' 

In şedinţa de Miercuri a Camerei Lorzi.: la acestă chestiune, afirmă că aliaţii re- al roiscăl'ii Falanga, în Alger, locQt. toJ. 
lor s'a pus în discuţie exportul de Wol- gretă că Portugalia nu urme.ază exem- Cl'ist~îini, curtea marţiala Il guvernului 
fram al Portugaliei în Germania. Cu pIuI Spaniei. din Vichy, a condamnat erl şeni dlziden' 
acest prilej, contele Helburn, ministrul • ţilor 3,"tlstaţi În Savoya Superioară la 
pentru războiul economic, a declarat că AMSTERDAM, 5. (DNB.) - După moart.e. Cinci t'ondamnaţi au f.,st Îm· 
~n această chestiune s'au inceput dis- cum anunţă serviciul britaniţ! de infor- puşcaţi imediat după pronunţarea sell. 
cuţiuni cu Portugalia. Redactorul diplo- maţiunî fostul secretar de stat d. Van- tinţei. 
-_.-_ .. -.---_ .... - ... ---- .. - ........ _ ..... -+_ ... - -----_ .......... - ......................................... - ..... 

Bombardarea oraşelor europene de aliati este cons!derată ca cel mai dement abuz 
BERLIN, 5. (Rador) DNB. transmite: 

Oeupâ.ndu>se oe l'altor1i nesiguri şi im· 
ponuerabili ai Ilcestui râ,z))()Î. d, Dr. GOb.< 
uels, minls·trul propagandei Reichului, 
scrie in ultill\ul număr al l'tWistei "Das 
Rei<-h". Soarta a(~estui război nu se de· 
cide prin aceea că inamicul Îşi poate 

• t • 1 t· d penniie luxull1l anumIte re R.lj e a su-
feri o înrrâ,nge.re. Se poate eOllStsta ÎllsJ. 
ei uzul ce·l rac llog1o"ll.met·îennil de avia. 
ţie, este cel mai e!e'ment abuz eu ('are 
vreodată oaml"nÎ si materia] au fe-"t 
RacriH(·nţ: fă,·ii nl~'i un fust şi rări niei 
un rezultat practic. Daei însă şi invazia 

I 
se termini eU un fiasco, atunci inami. 
eul piel'de ultima ocazie de a ·termina 
acest război în mod favorabil pentru el. 
Invazia in Vest poate să. fie o Încercare 
decisivi, ('are poate să dea acestui riz. 
boiu o întorsătură prin<>ipialii.. Însă iIl~ 
cercares nu poate fi repetlttădaL-ă odată 
a dat greş. Văzând ~Xllerienţele .dda 
l\Iunte CIl!!islno, s~a dove-dit .·A stl"ăpno. 
gerea. unei lin!i de fortificaţIe, bine apă. 
rată, este imposibnă., in duda tuturor 
borr;hardamentelor aeriene, da(>ă. nn ~tau 
la dis,~()ziţie trupf' terestre P.Orespun7Ă. 
toare. Soldaţii britanici şi nord-ameri. 

cani cari "Of fi siliti în curând să atace , .' 

a.părarea Atlanticului nu-şi apilră patria 
lor, .ba nici nu ştia de ce lUPtă.. Ei sunt 
trimisi la. moart(',a siguri în interesul 
unei grupe mici de capitalişU l"ai'inaţif 
cari nU cunosc alt scop, decât 8A'ela de 
a-si mări '\'enitul lor. SoldatUl german 
îşI apără. dimpotriVă.. (·ă.minul SălI şi 
Continentul. t)<'upându ,se la sfarşit de 
factorii in('al('ulabili . ai illvaziei, {~ri 

I 
faetorl pnt să joaee totdeauna - rol 
important. d. dr. Gobbels I"Onsf~TA. <'ă 
ac~ti fa{"t(lT! stau azi t'tI toţii in fa\"oru1 
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pn sneces al ziarului .e.atr. 
~omitetul de patronaj a deschis un frumos restaurant la Oravita 
C&pi.ta1a Wa.şw.l. o mod_ti urbe 

ină.J.eana., ui tata şi bătu ti de Dumne
eu, 11 a 1:>1. cruţata. nici ea de specula 
erPi şi t.căloasa li\. UlloOl' ~i cari aU 
~u.mPll. vlaţa.la. maxjmum poa.ibil. Şi 
ni de Zile aoeşti oameni ifi 40 mendrele 
Alpi bunul lor plac. Din pricma. uta po
IUlaţia nevoiaşe este nevoită să lupte eu 
~teri uriaş.e pentru &eşi menţiJle exis· 
anţ&. 

• La un restaurant din localita.te ca să. 
tlăn8nm de trei ori p6 Zi puţin "i prost 
Iii OOIi-tă o mie de l~ Asta însemnează. 
l"eu.ooi 4ie mii de lei lUllU pentru o sin
tura. persoană.. Iar scumpetea ula ~a.r.. 
liumarii o )-w;tifică prin faptul că se. gă
leSo in 8I~lUtă imposibilitate să"ifi prea. 
nre oa.rnea del. maoelă.rit ou. preţurile 
ita'oilite prin lege. Ordonanţ'ele primă.
tiei sunt forme oa.ri n'au fost şi nu sunt 
Uclodată. reepeotate in ea.ra.c!erul lor. 
t!auza să • sta:bi.leasoă alţii. 
Preocupa..ţi de starea asta. de f&pt, 

~'Vând in considerare numarnl mare de 
IunQţionari looamiat cât şi aglomer&rea 
elOI" refugiaţi fi evacuaţi zia.rul nJstru 
~ deabătut problema in rePetate rânduri 
Fi a făuut propunerea Comitetulu\ de 
~atronaj să. reohiziţioneze pe plati 
restaurantul .. Coroana" şi si infiinţ.erm 
• cantină. Ij.i. un restaurant după. sistemul 
~101" existente la. Bucureşti, 

Propunerea. noastră a trezit un ecou 
In toate straturile eu salarii modeste. iar 
Comitetul de Patronaj 8. căzut de aoord 
Ji după. o muncă destul de grea.. in ziua 
de 23 Aprilie a. c', a făcut inaugura.nl8. 
lelui mai mare, mai frumos şi mai roml. 
iese restaurant din localitate. 

Zidurile murdare şi intacte au fost 
desinfectate şi a.coperite cU var proas
păt, câteva cucoane din elita oraviţeană, 
ftemne de toată lauda şi oonsideraţia, &U 

robotit zi de zi, neglijând uneori ohiar 
tasA şi familie, pentruca opera de asis
tenţă soeia~ă a guvernului să fie la ·ade
\Tărata ei înălţime. Bueătăda in roport 
eu ceaee fi fost înainte este o adevărată ...... _-...-.-.............. . 

NOTE 
nINDREPTAREA" 

Nr. 9 ,i 10 
Retlista "lndTeptarea- " «părul fi de 

data aceasta cu un eonţin:tu bogat" 
foarte ales. D-l Longin 1. Oprişa nu· 
şeşte ca să.strdng4 în coloanele ,.IndTep
tării" un material tot atât de important 
ca in primele numfl1'e. Văzdnd ultimul 
număr. dublu 9 li 10, C'O'Mtatdm ca pn>
blemele de ordin social, cn" nu .te mai 
desbat in nicio "ltd revistă bănăţeanC!, 
sv.nt aci bine susţinute de către o .teamă 
de condee MruIţene. G4rim Clci semnd
tm'ile d-Iui p,-af. uni". Victor Standu şi 
dr. Aurel Cosma, eonsilier ministerial. 
La fel alătuTi de sociologuZ Mn<Iţea." (1,.. 

Cornel Grofşoreanu, preşedintele Insti-
. tutului Scn:ial Ba1'l4t-Crişana. II /eC'Und~

:::"ltLi'fomancie-r Nic. Tomiciu, projelOT. 
,,!,care cu multă cuminţenie şi judecot4 tU 
'~l:iilittecut prin viaţă, desbate tntr'un a,.
iicoi: .. Omenia şi eroismul virtuţii car
<:tinale.ale Neamului Ro17kinesc". D. Mir-
..... I 

c.., ~r~nceqntL evoc4 • .Basara.bia noa.a-
tră'~. iar'd. Petru Sfetca semnează neC1"O
LoguL maestrului (os it Vanciu. 

P"obLema muzicei româneşti o desba· 
te de praf. Zeno Vancea. eiupd cum. d. 
Longin 1. Oprişa, printr'un interviu luat 
d-tui N. Kiriţescu, directorul Naţionalu
lui timişorean. desluşeşte cititO'T'Ului TO· 

luZ teatrului in zilele noastre. 
D. Octavian Metea. în problema ori

ginei etnice, se ocupă de mult discutata 
problemă. Romancierul Gh. Atanaaiu 
face Tecensia romanului ~,CaTlton" a Zui 
CesaT Pet'rescu. 
Foanebogată este pagi1l4 de Rote p 

eomentarii. unde se anunţd ma.i.-mtLlte 
c4rJ.i G12.ărute in Banat~ fapte diverse, etc. 

farma.cie ta eea.ee privecpt8 igiena ,i tru· 
mUBeţea. Zilnic se servesc trei feluri âe 
mâncare, numai pentru suma de 125 de 
lei. Unde inainte vreme loealul era gol 
din ~auz.a mJzeriei, infeeţiei ,i. 8. specu1ei, 
astăzi a devenit nelneăpător. 

Prin tnt1inţare& aoestai restaurant 
ziarul DOStru 1nacrie înei. o pagină. de tn.. 
fiptuire naţională în aoes1: colţ de ţară 
uitat şi n.ipistuit. 

Vom revent. 
Prof. Gh. Matel 

Alte aprobări de stabilire În zona militară la Timişoara 
Urmltorl1or lOO".u:Ori domieiliaţi in Tim!

şoa.ra li s'a. aproba.t de C. 1. A. stabilirea 
în .,na militari. Toţi. ac~ locuitori se vor 
p1"eIII!!Illta la Comendmrea Pieţii "l'imiŞ08l'a 
eu buletinele de tnacriere dela biroul popa
laţIei pentru a fi vizate, tn fieeare zi tntre 
(ft,}e 16-18. 

J1a.nu EliM.bet&, S.f D1.lln~ 'i; Ravee& 
Oprea, 1. Gorun 30; Blaj Maria, Frobl 4'7'; 
V'ad Maria, Ma.l:1- Nr. 2; VISenU; Maria, 
Mart, Leueuţia 3; FlnUnaru Em.D.l.a., New. 
Carol '; K1ein An .. , Tr. IAleec1l 1; lI'uzer 
EliMbeta. Măr~ti 14; Peeoher Hoffer 
I.mdovie, Nouă 9; Ban Etel, Neeuleea 16; 
Mîb.&les Floarea, E. &der 3; Marsicu Ve
chiţa, A.săn~ 2; Paacu Ghizela, Piata 
Badea Clrţan T; lut!oa.n !IOţta. Ana, eopii 
Francisc şi Ana, Rotghen 1; Schlopul Eli~ 
S&beta. Gen. Pra'J)Ol'geecu 2; 'Magia.r Maria, 
Odobeeeu 46; Petrov Sofia D Sturza :rr. 
Ardelee.n Margareta, Berc~nu' 25; Raune; 
Ana, Melodiei 18; Niederkorn ElisaW...a, 
D~om.h- 12; Holetz Gheor~"he, Magi 24; 
Slrbu De.rinca. Fortunei 20: Kifănescu 
Alexandrlna. 1 Nicolaevlci 7; .1uhaaz Roza~ 
Ua., }{~eu 20; Pop Adela. Miron Coson 3; 
Zugsfert Ana, Odobe~u ~, Toma Iosefina, 
..lrgef 6: B~'n!l:"h .. Paulina. Od~ 28; 
Paul Floarea, Carol 18; TolDM Sal'lota., 
T. VladImire.scu 23; Thomas Ana Brigite, 
Brătianu 37; Steici Elena, 01ănescu 9; 
Ghel EHsabeta., HasHia 13; Duds.ş Marga
reta, Prota TriiI! 1; Ranto Elisabe".a, MUt
ler-Guttenbrunn 6i Hein Softa, Berthelot 
3; Pa.vel Romlllus eu soţia Ana, E:hgen de 
Savoya 12; GlllM Ecaterina, ~eas .-«; 
Boeşan Maria, Simion Bărnuţiu 13' Bdbete 
~. Bărnuţ 7; Benedek Andrei, Gării 17; 
Cionca luliana, Hebe 19; Dirina Maria, Cri
fa!l 20; Rojer Mngdalena, Corbului 18; 
FarGa Ştefan, Diaeonov:1ei Loga. 3; Iorga 
Vid-oMa, BrtncO?eanu 13; ~a Mana, 
J)a.(-!1or 1: Cu1esa:r Alexandrl, Fra.ţii Con
.... .anUn H; Lidia Nicoară, Matei Basarab S; 

MARELE 

Băruţa Florica, Pr. BonUl! 11; VeretIl"OV1L 
Ioan. Filipeacru 6; Fi8aher Ioan. Cavaler 
Martini ~; S'.rrdan Gheorghe, O. Gop 62; 
Ptines Ioan, Carpaţi 9: Weber Ludovic ti 
toţi a Pa-ula., Gel.u 45; Vewre Victor ti soţia. 
lIfatilda. Domăşneanu 26; Tooodi Magda.· 
jena, OI'lIlltf 4:9; Mioc .Am.alia. Eroilor dela 
~isa 2'(; ~ Ana, BuJv. Delavra.ncea. 12; 
Oai ţa Floarea,. Pia.ţa Badea Obţa.n '7' ; 
Peohler Mal'gll.l't!lt&, Gelrl:ni S1ngber Ru.-o 
d~lf, Po%"UDlbeisc1l 18; gehu.mer Francisc. 
Nai'Qleon 2. Toma Cionee,. Beibe 19; &mi 
!Maria., Mareşalloffre 8; Pa.ntea Ec.at.e:rina, 
P. Bănăţ88llu 1; Gru.ber Delsideriu. Eptlol'e 
14; Steiner Magdalen .... Preyer 41; Alma
jan Nicolae aoţia Floarea., Met'CZ 1: Cordoş 
Irina, T. Vladimireacu 9; Ochsenfeld Bar
bara, Bulev. Clemenoea.u; Leise:r Maria 

v ' Gh. Lazăr 2~ Kempt Ba.~ba.ra. Caragiale 6; 
Pi'lan?M Maria, Gh. Lazăr'; Antonh Ma
ria, Brâneoveanu 16; Kilian lUliana, Git. 
Lazăr 2; Ardelean. Petre ~ 1JOţia Iuliana, 
1 Decembrie 20; Pfeilmayer Fr&ncisc l!I()ţ.ia 

Maria, Britianu 1; Filker Rozalia, .Pe:re 
Carp 13; Kronter Fra.neIBc. Napoleon 2; 
Mairovitz Hermina, Eca.ter1n& Teodol'iu 21; 
Onbuleecu Nat&Iia., R.ovtn. 1; Goldechn:Udt 
Sarlota, RomulU1S 22; Gfilieh Eva. Ştefan 
cel Mare S; Carol Eugen Reb. Odobescu 3; 
Sc.hmidt Elisabeta., Sarc::tl 8; Beroovioi Tda. 
Bulev. Carol lSl; Novăeuţ Ra.fila. Piaţa 
Traian 7; N9.JÎ. Alexandru., MUller-Gutten
brunn 22; Popa Maria, Piaţa Libertăţii 2; 
Vacter Hennina, C1emen-ceau 16; Sekely 
Alexandr'l, Diana 2; 01 tean.ll Aurel şi soţia 
Maria. Carol 5; Csine'B3.k Iosif cu soţia Li
dia, E. Gojdu 16; Silagi EllS8;be~. Geneva 
7; Iuliana Kocb, Piaţa Sofia 8; Miu Rom
lia, 3 August 8; Tu'th Gertrud, T. Vladimi. 
:rescu 24; Miron Costin lOţia SU8Sll... Matei 
Conin 5; Vala.nth Conlel soţia Margareta 
nepoata9ingher Maria., R:'JSU Şirianu 26; 
Tifon Dimitrie aoţia Floarea, Mars 16; 

VINOVAT 
M &l'6le "lnovat este România, Ea. ~huelrl.riviti. Ee. trebue loviti. Aşa în 1940; aşa 

în 1944, a!}a in distanţa vea.eurllor, 10 vită când de be.rb&ria ră.să.ritee.nă.. ci.od de 
~.elvUi.zatm·' (f) apuseană: .tIl de TAtari, MoogolI, Ruşi'; aşa de HaMho.rgi şi aenma 
de An,lo-Sa.xOPi; eOOi noi. Romi.nii .untem l'inovaţi; :RomAnia eate Marele Vinovat 
O&l'e trebue eiopâ.rţit, distrus, nimicit. 

Si fie 08J't! ..,. r - la li eDlJlfnl.m paţm tleeutvl apropiat. 
E01'opa central' avuse donA. pivoturl. ~ BeeUrita~, a,pl'Gbate de Anglo-Saxoru: 

M te aIn te 1 fi ger fi ! i B 10 ('l u 1 Bal ca. n iei doui orguizaţhuti de politică 
extern' destuI de pu1mnioe, p fi n t r 'II a g .. r a 1l tai. S 11 d - E !!o t 11 1 fi U r &* 

pe aII o n eu t r.l Ua te • trlet', 1 o. ie et hi, rep1"e'lJl!lBtAnd Blocul Bal
calde C'lC'A 50 milioane !mtlete, la lBftJ IM!I mat adă.uga Ceh06]avia eu lS,1lOO 000 su.
netei decl, In total ee. 65 mlUoaue CI-e 03 ment, Inl't'ghnenta.ţt In RomAnift,' Tureia, 
GreeÎA. JugO!la.via ,i Cehoslovacia. 

Ce s'a tntâmplat ca acest Utstl'1l.mMt politie foarte lnt.e.zw..nt t 
Mlea In:trel~gere fu torpilată. In 1939 de Anglia la Mlinobea bt unna acordului 

an,lo-gennan. oehoslovada • fost a.bando natl, dar a rămas intact 810('ul Balcanic 
piDi. in 1940, când fUIIe8e t01'pUat tu mo mentul etieacităţU sale, de cltre Jugoela.via., 
a&I'e ata...,â.ndu"'i'lle la acfiun- de fleroare a unor state, • răsturnat echilibrul balcanic. 
tari Tureia !fi Greeia r.rni8~ră. lmpasibilet privind • .epWtoe~, cam ftllte Komânla In~ 
rolţită. din patru părţi. 

Ce să ne fim fă~l1t 'r Dară ne 0llUneam. am n foat lnvadaţl, deoaftt'e rimă8esem 
IIIhtguri, ",ingnrei, doar cu ofel'i4 garanţiel britanlee" 1'0. perspootiva ~orţii J~l ... 
mi din 1941 şi a Poloniei din 1944, eare-,t pier<'Le ~ara. dar are tu buzunar garanţia 
a.ngl-o-saxoni. 

Ori, Basarabs. şi Burn-vinll fur-,tserl\ ră pit.e ile RU!'I1a, aUll.ta atunci deja pe BJ!cUns 
• democraţii1or; răpite in lOro !Ii pretinse şi azi, chiar cu aaentimentul ~glo-saxo~ 
nilol'. Semn el, Busia aV'E"a C<ln~mţămADtul tactturn al Demooraţiilor dll1 Apus deja 
In 1940. 

Totuşi Rnmânia este viuova1ă. Şi in semn d.., pedeapsă \·in '»mbardierii auglo-o 
saxOUi şi ne distru~ eapitalB 'J'il.rU, pe care am ridicat-o la, nivel europt'an cu jertfe 
imense, dovedind ataştunentul nostru sinOO'l' la civilizaţia din Apn~. ca apoi tot 
aoe&.'Ită eh·ili1.a!ie H.ă t'inli ~i si dstrttgi mândria unui neam obidit. dornic de cultn 
ră, progrcf; §Of Ubertat18. 

El bine! Am 8upnrtat Ul'?,'la. 1J~Tbarlitol' risăritene M!IOO1e dearlndul, vom "
pom şi atitudInea eivtlit:ato1"1 .... ă a Apusu hIt. 

Ta.re pe dreptul II Mf.ro. neclintiţi 1n convingerea dreptăţf1. no&."!f.re. aşteptăm 
ca frnnu. ridicati. şi !teniJlI. ~t'.l!!t:nt4 i ... to ri<"i nf'llărtini1oarf', ('.ieS numai ea singură 
~"te rhemaUl, prln r~r~p~('i;,·!l. t rrru1ulnl !'J! in~t1iFt'i (liviu...,. (':8 ţii\. În 'ien'Ce 'P'f' adevJi. 
l'AţU \,inov3ţl.. Ur. ('!. JROf1\OREAN 

EU 

ft GEn O A economică - re,. en, 

15 Mal 
- 1'4114 l« data acea8t4 f.'Or beneJiciG 

tU • 4egTetJGu de J 00/. arupra cotei ct 
CI .ervit la baza contribuţiei· la Impru. 
mutul Apărării Naţionale 1944. 

.- Contribuţiile minimale la Impru. 
tnutul Apărării Naţionale UOt: fi pZ4tite 
in 2 t'nte egale,. - . 

Licitatii 

U M.a.i 
- La S. S. M. Dire1!ţia construcţiilor 

navale Bucureşti, pentru procurarea de 
diferite maşini şi unelte. 

18 Mai 
- La Judecătoria de pace mixtă ~. 

ransebeş, Secţia cărţilor funciare, pen. 
tru a se ordona radierea menţiunei de 
conversiune debitoarei Ana Ivanici. 

Repe 'Jori. 
Of 

-:- Legea Nr. 234 pen.tru suspenaa. 
rea actiVItăţii Comlsiunilor de control, 
anchetă şi juu~tă. infiinţate pi'i.Q 
deoretele'legi din Septemvrie şi Octom 
vrie 1940. (Munitorul Ofioial NI. 
93-944), 

- Legea Nr, 235 pentru modificare& 
u.nor articole elin legea pentru organiza. 
rea Corpului maiştrilor militari din 
1937, cu modificările la .zi; legea pentru I 

organizarea Corpului maiştrilor şi Bub
maiştrilor militari, din aeronautică, din 
17 Februarie 1940, şi legea de înfiinţa· 
rea, organizarea şi funcţionarea Minii
terului Aerului şi Marinei din 29 ()). 
tomvrie 1936 cu modificările de zi. (M0-
nitorul Oficial Nr. 94 din 22 Aprilie 944~ 

- Legea Nr. 236 pentru autorizarea 
emisiunii Imprumutului Apărării N. 
ţionale din 1944. (Monitorul Oficial Nr. 
95 din 23 Aprilie 1944). 

- Legea Nr. 231 pentru majorare! 
unor impozite, taxe pentru modificarea 
şi completarea unor dispoziţîuni din l~ 
gile de impozite şi pentru infiintareA 
unui impozit statistic. (Monitorul Oficial 
Nr. 95 din 23 Aprilie 1944). 

Mi,c.r~1II firmeI., 

- Convocdri. Societatea Anonimă <le 
Electricitate Ghioroc-Pâ.ncota. judeţul 
Arad. a convocat adunarea generală or· 
dinară pe ziua de 7 .Mai 1944. 

- .. CMele Centrum" Soc. an. TJ.mi. 
şoara. va ţine adunarea generală ordl' 
nară in ziua de 12 Mai 1944. Capital S(f 

eial 3,500.000 lei. Fond de rezerva 96.004 
lei. Profit in anul 1943 : 99.000 lei. 

- "Incătţămintea" Soc. an. Timişoa' 
ra, a convocat adunarea generală ordl' 
narii pe ziua de 10 Mai 1944. CapiW, 
1,000.000 lei. Fond de rezervă: 26.56it 
plus 342.382. lei. Beneficiu net pe 1943; 
100.868 lei. 

- Armdtura S. A R. Fo.brică MetalUl" 
gică, Arad, .. incheiat bilanţul pe anul 
1943 CU un venit net de 975.397 lei. ea. 
pital social 5,000.000 lei. Fonduri de rt 
zervi : 2,330.862 lei. 

- CassCl Cercuală de Pd.strare S. "1. A 
din Rovine, jud. Arad, a încheiat bilau 
ţul pe 1943 cu un beneficiu net de 85.9~ 
lei. Capital social 2,000.000 lei. FondUl 
de rezervă: 33.327, plus 77.221 lei. 

- Firma "Banatin" S. A. R. pentr 
Industrializarea Inului Bucureşti, suCUl 
sala Timişoara. La Oficiul registrull 
comerţului s'a inscris calitatea de meD 
bru in consiliul de administraţie şi 81 
ministrator delegat (conducătorul suC\! 
salei) a d-lui Eduardo Fossatti. 

- Firma Pavel Kern S. P. A. din 1 
mişoara, s'a aprobat bilanţul pe an 
1943 cu un beneficiu net de 1,687.4 
lei. S'a hotărît majorarea capitalul 
dela Lei 8,OOO.OuO la Lei 10 milioane. 

- Prima Cassă de PăstraTe din Ti~ 
şoara s'a aprobat bilanţul pe anul 11 
cu un beneficiu de 5,214.429 lei. Capi 
social 40 milioane lei. Fonduri de re1J 
vă: 405.076 plus 2,595.953 lei. S'a\:! rea 
membri in consiliul de administtt 
d-nii: C. C. Neamţu, dr. Iosif Wallnel 
Aurel Kaiser; censori d-nii: Ge<I 
Georgescu şi Desideriu Croglet; cen! 
supleant d. Ludovic Rieger. 
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.,.. 
ofta refugiaţilor Câinele, cel lllai fidel pri~ten al. ODtului 

. ţătorul ERIMlUE!U V A.';;;ILE) 
, in oom.. Tonna.o, jud. Tim,Ş

ontal, refugia.t din eoUl. Gurleşti, jud. 

62.481 de ciini ÎD judetul T~mis-Torontal. Impozitul pe ciini va promo". aesterea anillalelor 

, doreşte să afle unde s'a refu
~ Ba. Nărlejda ErimiooiU, re fu· 
. din ~inăUt jud. Lăpuşna, însoţi, 

le fetiţă. Aria.dna.. 
UGA.N' D. IOAN din C:uIll. &10-

, plasa L~j)c$.Di, jud. Hotin refugiat in 
:sen;ova, jud. Ca.raI}, se inU!resează r.ll1-

".. gisi caii al c,ăruţa, care au răm,a.$ 
pl'I Ungir-eni, jnd. Botoşani, în grija 
'91rugill Gh. Andrei. oe urma. să plece 
COlII. Horezn. jud. R. Vâl()ea.. 

, ALEXANDRA CROITORU din Chişineu 
, ti b:1 eom,' Cenadrll Mare Nr. 807, 
Tîll11ş4Torontal, caută pc Para...<;chiva 

e 'itoru f pe cei 3 copii refugiaţi din Chi
u, precum şi pe Ştefa.n Croitoru om ae 
'iu 1& adminislra.ţia financiară din 

1- "neu. 
,. (FLI:\. NOV~"'C tnvăţătol,I.re şi 01ga 
ie uată din corn, Horăşti, jud, Lă.puşna, în 

,Sân george jud. Tim iş-Toron tal roagă. 
ţii şi cunoscuţii să le scrie, Pr. Ion Novac 

~ găseşte in com. Isvor, jud. Dolj. 
~, h'EDELSCID AN A mvăţătoare din eOM. 
~ 'eaUl jud. St~rojineţ în com. Fârdea..
III J!Şti, jud. Severin, îşi caută surorile 
~ & şi. Sofi din BUC"lreştÎ, Calea. Ve· 
1. "128 '&. • 

[o

CONST,\l\i'TI1'\E...<O;CU OO~STA ... ' 'TlN dela 
1 comercial din Chişineu. roagă pe cei 

I'tiu unde se gă.seşte dna. 'E1 .. na Con8tan
, inv. refugiată., din oraşul Tighina. 
romunice familiei Vladimil' Benicovschi. 
, Ya.idanubi 5, Oraviţa" jud. Caraş. 
, \,:\LCLl'I,[SCHI, refugiat în Orn.viţa, 

Sim, Mangitl~a 47, jud Car~ş, caută fa
ia Adrian Gheorghiu, refugiat din Do
oi şi pe copiii Aurica şi Adrian Va1-

~~tRO'lTORU ALEXANDRA din Chişineu, 
r~ giati în cam. Cenadui Mare Nr. 807, 
~a. Timiş.Torontal, caută fll.milia Nistrea. 
Nr. \'era cu mama şi fetiţa Nadea, refugiate 

Chişin.eu. 
:ffi Cap. BOCŞ.\ Gol VIUL din şcoala militară 
'~l 0fîţeri rez. Nl'. 4, com. 4, Arad, caută 
~lia V. T. Bocşa, inginer dela di.reeto-

trea d ') d' N V ăd . j d , I tumUTl 01' ln corn, ap em, u. 
,elaJ :' ~i V. Abageriu din 0hişineu. 

E;-rcmple despre fidelitatea câinilO1' 
avem multe. Cine nu cunoC4te din căr
ţiLe didactice, poezia 'fui Gh. Coşbue: 
"CâmeLe soldatului", In viaţa aventu
roasă a poliţiştilor, câineLe este de mare 
folos La prinderea criminaWor. SU.PU8~ 
acest animal de casă, stă alături de om. 
in faţa oricărui pericoL. Curajul său este 
exempiar, dacă ne gdndim la câinii sa .. 
bernurzi, cari în timp de viscot, pe cru. 
tele Mont"Blancu~'Ui, salvează. viaţa ce4 
lO'T nHaciţi şi prinşi de întemperii. DaT. 
pe jroTlt, unde alaturi de bravii noştri 
solduţi, aşteaptă sosirea inamicului, pe 
care il vestesc primii. 

Dtagostea sa fard de om, ne 'face să 
inţelegem, dece această mare tovărăşie 
dintre el şi om. Acolo unde nu mai poate 
ajunge niciunul dintre ~etenii omului. 
câinele îi rămâne fidel. ' 

62.481 DE CAINI L.~ JUDEŢUL 
TIMIŞ-TORONTAJ.., ,-

ţin! sunt de nicio trebuinţă, adică de lux.. 
'Avem în judeţ 61.452 de câini de ~ 

744 ciobăneşti, 195 de vânătoare,. 50 de 
poliţie şi doar 40 de lux. 

Cu toată restricţiunea hranei din anul 
trecut, numărul cllinilor a crescut. Aşa. 
după statistica Serviciului Zootehnic ju~ 
deţean numărul a crescut din 1928 când 
erau 50.428 la 62.481 In anul 1944. 

....,,'1 
IMPOZJT(I'l; PE CAIl\'l 

'~' Monitorul Oficial Nr. '78 din 26 Mar-
tie 1944, publică UD regulament pentru. 
ft.l,Urarea Legii Sani1are Veterina.re NI'. 
840, În care la art. 83-84. se ocupi «le 
impuzitul pe câ.inL 

De atlUln îru;i pentrll a~tia~ afari de 
ei ţ.ei suga.cI. se va plăti un impozit, ee se 
Va stabili prin deeiziuni ale Mhrlstero.. 
lui Agrieultul'ei şi Domeniilor. in limita 
sumelor maximale, prevăzute la aJ\t. 19, 
din legea sanitară veterinari. , 

După ultima statistică a anului, In JU·I In vederea aşezării acestul impozit, 
deţul nostru trăesc pe lângă casă 62.481 administraţiile comunale vor întocmi In 
de câini. Dintre aceştia numai foarte pu. fiecare an} in eUl'8'Ul bmUQr Ianuarie-
.. ___ eret: .... ~._._~00 ..... ~_ ~ •..••••.• _ .. _ .. _._._._~ 

• La cari măcelari se blochează untura 
Măcelllrii şi IUezelarii notaţi mai Jos, 

. vor distnbui untura topiti. ce l:>e află 
blocată. la ei, în urma Ord. S. S. A. No. 
136817, din 16 Martie 1944, în ~on.diţiu' 
nile ordonanţei No. 24/1944. 

La. data de 28 Maiu 1944, mĂcelarii şi 
mezelarii, vor justifIca distribUirea un
turei, depunând la. Serviciul A.proovizio· 
nării, din Str. Lenau 6, bonurile de Ulli 
tură No. 11, impreună. eu un borderon. 
Din tăierile ee urmează, se bl()C'heaz.ă. ea. 
Şi în Aprilie, toată grăaimea pentru o 
distribuire în Iunie. 

KiszUng Viliam. ulrc. rv. 770 kg.; 
Stam Herma.nn, eirc. IV, 780 kg,; Zori.ua 
Augustin, ci re. U. 584 kg.; Fraţii Zi~ 
Clhelli. circ. ID, 1330 kg.; Popov Lu("a, 
cire. n, 276 kg.; Novac Iosif. oirc. ~ 

1060 kg.; Klingler Iosif, ciro. IV, , 100 
kg.; Rech Francisc, ei re. IV, 600 kg.; 
Laner Iosif, circ. IV, 330 kg.; La;ner 
Ale:x., circ. IV. 270 kg.; Iana.ce Ioan, tire. 
II. 180 kg.; Pastor m, circ, ~ 60 kg.; 
Paeki Ioan, eirc. IV, 210 kg.; Tenczer. 
Ludovic, circ, V, 150 kg.; Vihems Anton, 
ciro. 1, 2Q kg.; Codreanu Andrei, circ. V. 
110 kg.; Mezei Gheorghe, circ. V, 120 
kg.; Forszter Desideriu, circ. ~ lSO 
kg.; Gogoaşă. Panta, oua. IV, 51() kg.; 
Buteanu Ilie, eire. IV. 120 kg.; Kovaes 
!.!atei, circ. V, 3(} kg.; S.zebold Iu<ill. cir6. 

I
V, 52 kg.; Kipper Andrei, eiro· II, 30 
kg.; Hai-co Franciso, circ. V. ro kg.; Su
măndan IDe, circ. n, 120 kg.; Csemics 
Pavel, cire. n. 120 kg. 

Duminecă va continua turneul de football 
'lira ONUrA ANDRIŞ.\N, evaC".lată dela Matohurile de football. cari au inceput Pl'ogresul-Ripensia, la. orele 17,3Q. 

Matchurile vor avea loc şi de astădată 
pe Arena Electrica. 

ItI,inistraţia financiară Rădăuţi la prÎIră~ acum două. să.ptam.a.ru pe arena. hlI.ec.tri· 
- comunei Berzovia, jud. Caraş, caută pă- Ca., şi au CQlltll1u.at L-ununeca trecut.ă., 
3. de ţii, fraţii şi surorile ~va('uaţi din comuna s'au transformat. In unuB. lll~&egerei ce,. 
,eţul ieu1 de jos, jud. Rădăuţi. lor patru grupari intereB<Lte, intr un tur> 
, Of' ENA GRIGORAŞ in.,. refugiat.ă din neu amical, care se va. dIsputa. in tur. 

INTERE8~ ~ MATCH PE ARE...""A 
BANATUL 

11 Crucea, com. Lttngal1i, jud. Iaşi, se retur. Duminecă, 7 Maiu, pe arena Ba.na.'-1 
'iri'li.' intTim;"oara str. Branişfc 1 şi caută fa După. prim.e<le două zile de joe situaţia .. w • 

.." • t .. ~ ~t va. fÎ.matc:h. de foot'ball Între gru"';;'··';]d •• lrd!· "e preot NiCblae GrÎ2'onş din 8inteşti 111 clasamen es .... urma oarea.: C .t"""-~ 
~ P ul 2 1 1 43 3 n-;;ana-C. F. R. Arad Ai Politc::-hni-1", '·°1' Şl' Ungureanu dela. C. F. R. T"coj. rogres -: T ' )' 

"'? ....... "" 1 1 4 4 2 Ca inl1şoa.ra., la orele 17_ i.OOU . Crucii. ,Rlpe11Sia. ............ : 
C '" R 2 1 1 4 4 2 . Mateh, de deschidere: Foştii In+~--SA ~tt\.RU. GEORGESCU cu Lenuţ.a . ~. . -'- . : ~ al - ""'. ua;> 
El t · 2 1 1 3'4 1 ţlOn i: ZomhQri, ChirQiu, Biil"<:N><l', 

işoa.' gio+o din Chl'şI'n"'u, ~tr. ..... Diel 35, in ee nea - . M t - >:)-~...... "'"... D ~ d . t' un eanu, Ikiheleanu, Tabacu, Tentzer 
ord!' t:", J·ud. Tl'''';A-Toronta1. caută fa.mi- upa cum se ve e un campIOna m C ' C 1 ~ , 

ta. Il'>~...... ntiniatură. insă cu toate cara.cteristicele O1'01U, io ac, La.ză.r, Ing. Snrb,s Cozo· 
IPI :;a Ana Bârcă mamă Raisa. Grigonu il ţ' ali viei, contra absolvenţii ... Scoalei" Poli-
L56S, • V&~ili'e Ba.'rea· -te', c'lSier la gara unui campionat verita.b' : ema ii, l"lV " too· 1 -, 
943. <>O .. "... 1 . .., tăţi şi .•• surprize. mce, a orele 15. . 
, . F, R. Chişineu, eu soţia. E ena ŞI COplll. Surpriza. o constitue deoea.mdată. locul O NOUA. ... r .-

t lt\BL~ :SLLIA...~ refugiată. di,ll laşi, in. intâiu pe care~l ocupă Progresul, căci eli. G.:1.t..d. DE BOX 
a Uf; Cenadul Vechi Nr. no, jud. Timiş, ferenţa de puncte este, dela primul şi, Pentru ziua de 14 Maiu, se proeetează 
.~. iaută părinţii Va.sile şi Tinca. Silian şi ultimul clasat. min1.mă şi depinzând doar 9 nouă gală. de box. Organizarea o are 
l. ele Licuşor de 12 â.ni.. ,. Ch n 
ie re- D. TIlllTRU CUMPATAt refugiat din corn. lie rezultatul unui smgur mat6n, J?Otlte inezu1=va.mt, oare va. perfecta. urmă-

detrona oricâ.nd leaderul. Aceasta cu toa.rele matohuri principale: 
"'l A. 0, jud. Lă.p".u,na, in com. Clopodia, atât mai mult că celelalte echipe, şi în . P~tre POP. campionul naţi{)na! profeo 
~l Timiş-Torontal îşi caută părinţii Ghe- primul rând, C. F. R. şi Ripensia, ea ~hi., Slonlst la ca1Aaoria P"re-a. cont .... luI' Pa-

01 aJl' , • ' t' d' ~ OL ~ ... 
35,93~ e ,i Elena înv. ro penSIe .evacua,l ~ pe din Cupa EroiloT. vor e>ă,uta să sehim. veI Menczel, campionul naţional amator. 
mdur, ,Tg. Suliţa, jud. Botoşa.ru, precum ŞI be situatia. Tendinţa acestora este eu ~at:mul s.e va disputa pe distanţa de 

fraţii să,i. atât IUai legitimă, că fiind vorba de o cmcI reprIZe. 
;entrl AGACIII D'(J'MITRU cu fanulia refugiaţi serie de matohuri - şi nu de capriciu! Al doilea matoli vedetă se va disputa 
5UCU~ ,atelierele C. F. R. ~ şi ~bilit . ~a unui singur rezultat - trebue să-Si păs; ir:trc Brtieher Ferdlnand {UDR)-Popo.
.tru1~ ara atelierele C. F. Ro caută. famIlia treze bunul lor nimb, în eomparaţie cu VIei Bogdan (Chinezul). Primul este 
'meat • ca Gh. Hâţ"l- şi Sofica. C. Câ.rligi~u celelalte echipe partic.ipante, cari fac fostul campion naţional amator. iar al 
şi a~ oom. Muşeni, jud. Botoşani pllrte din District. doilea, un eU1lQscut (,.i apreciat boxeur 
suCUl' tJmTRU AGACIII dels atelierele C. F. O fază. interesantă a ~cest1.1t ('ampio-- I timişorean, eandidat Ia cele mai fru-

Iaşi, refugiat laT:imişoal'a., atelierele C. na.t se va. disnuta Dumlnet>ă, când vor moase su()Cese. 
lin T.' It, caută pe Gh. Ciobanu, f<l.ctor poştali ave" loc n!'IYI~toarele matohnrl: Gala de box va avea l~ in Palatul 
e an~ Ialji, str. Clopotarl 8, C. F. R.-Electrica, la orele 15,45 ~ CulturaL 
)87.4~'rĂ.VlCA BALADF.8CU I"1."fugin.t, elev in 
taIul' 8.a a liceului Roman TofIă, din Roman, I 
ane. ti pe elevii Mituţă Luchian şi Vasile 
l T1117' e, pentl"!'l a 1e comunica ştirj impor-
11 1~; te. Adresa Buziaş, str, Regală 10 bis. 
Capi:; b, elpilan VU:RlJ GlIFORGHE se a.flă 
~ ret~~ 8pitalul Z. l 518, NotTe D!'.ID.e 'l'imiş()8.ra 
1 rei '- talltă J)e dna Nina ciLp. Vi<m1. refugin.tă 
:istţ3~' Rarău şi pe d. Petru Vieru DT:'ceni, 
Jlne1i ,Baia, 

v 
CEJnTENU 

Asiguraţi.vă avutul, eontra boIXlbe lor inoenWa.re ,cumpări.nd din tfrnp 

"EXTINCTORUL AIROMAX" 
(a.parat de stins in~~ndii), :lpro'-..a.t de Comnnd:unentul ApArlLl'Il Pasive dela 

·a Geo!ţ SUblt. MANnR1C,\, E. ,.;:tTf4.EN din R~g. 
cens~ Artilerie. se află la s.-p1taJul Z. 1 518, No- pl'opdetar: A WEBER. Timişoara, 1. Str. Eugen de Savoya 1. 

~!Il~ t1in Tim;<l(}l'lt"R !Ia "'!luHi fa.milia Eu ' lnre:g. Of. lWg. Corn, nl'. 5/119981! 19«. Tel')fon : 49--61 2042 

~b-Q ----.. "A I R O" 
lUndr

ea 
din vas1ri . ...: ___ ...;;. ____ L_ ....... ~~ __ .....;~ _______________ ... _~ 

Febroarie. lista In! exempla.roe a ... 
rOI' câinilor supuşi lIDpOZitoInI~(. 

CARE FONDURT VOR BENEFIC1A 
DIN ACEST. IMP..OZI'l; 

J!rt. 84 din lege contm.u4: .;Coi« "'"'" 
nită Statului se oa contabiliza la artico
lul dift buget t"espectiu care şe va COfnU.o 

nica anual Admini3traţiilar Fina.~ 
Se t?Q trimite luna1; Ministerului Agri. 
culturii ~ Domeniilor, ~ .ituaţie il ..... 
aăritor: ia ~deJ:.ea, Qngaiă1'ji chelfu.eU,. 
lor". ' . . 

Cetele cari rev'in }u./fejelor Ji com~ 
lor vor constitui un fond inaLien4bil .. 
destinaţm apeciaZă pentru acţiune. ..... ' 
nitară veterinară şi pentru pTomova~ ... 
creşterii animalelor, potriuit unui ~ 
gram de lucru întocmit după in.stTu.cţW.. 
nt1e date de MinisteruZ Agriculturii,. 
D.Pmeniilor ... 

IMPOZr:rtrr~ PE CATNl VA PROMQ. 
:VA (lRE5TEREA A.l\lIMALELOR 

I 

Obs~nd oole 2 art. din LegeaSatlP 
tară Veter~ră. (8~). tacem 180 
marca nnnatoa.:re: Că micii noştrii pde. 
tem, văzând nmnăl"Ullor destul de man. 
V6l aduce o îmbunătăţire ~ÎJl Im~ 
tol asupra lor~ eresterii animaleior .. 
judeţ. , .. 

Pe lângă ei VOI' l"ămâne ee[ mai ftdeIJ 
prieteni al omulni, p&micnl credinct~ ar 
avutului său, t.âiu(;1e este de azi inainte 
şi Un iZvor de câştig pentru Stat, motf'ir 
pentru care nU credem că omul il va ~ 
din e.urtea sa.. 

DOREr. J}.!;AGUESOO 
~ ....•...........• 

Simerienii in ajutoral 
celeI: oropsiţi 

Apelul ~. S. Reginei Mame şi-a gbit 
ecoU! d<.mt in sufletul Simeriellilor. 

La oantina din gară se servesc Zilni1l 
IJeste 800 de cea.luri eU pâine, mâ,n. 
care caldă., compusă din cioroi d~ carne 
tocană. de cartofÎa vardi.' eu. carne pes~ 
500 de porţii. l' ' • . 

~e1!'iciul int'~pe la orele 6 dimÎIleat~ 
s.farşmd 1& 10 seara şi se fa.ce de oitre 
tJ-nele din ecmtitetele ambelor ao.ooia. 
ţi.;llli. prin rotatie & câ.te patru. doamn~ 
aJutate de extra.şcolare şi premlllta.ri. 

Se relevă munca de.pusă. in această 
operă, a <Lnei Ana Jula preşediIlta &5Qe 

daţiunei şi d-nei Dr. Aurelia Tănal:le, 
s.ecretară, prezente zilnic la. cantină se.. 
eondate prin rotaţie de către d-nele: 
Ccst.esCU Maria, Andreiea E~atanIlQ., 
Tăr.tă.-euţa. Eugenia., TJ.Dica Olimpia, BăI .. 
ţră.deanu Ana, Ni("hifor Emilia. Mortun 
EugetUa, Ba.neiU Aneta, DA.isa 'F..,.cat;ri. 
na. Ia.cob AM, Dr. Cineora, l'h.ian El. 
vira, Saleă EIisllIbeta, Orban Marla, Au .. 
relia iDr. Găiţu1eseu, Liei eipt. Bicilă, 
Bozgan Olga. Ioana. BoŞcănea.nu. Ca28:a 
Maria, A1biş Maria, Ghinduan Mina., S'l~ 
ciu Maria. şi Ihşoara. Maria Teni e. 

Nu m&j puţin de amintit este a.portul 
efectiv de muncă zilnică a delegaţiI ')r 
C. F. R.. ce fae aprovizionarea cantin~ 
eu şliÎnente~ Blaga FIorian ~i Gror.a 
Ioan. 

AjiltOa.l'o băneşti peuLru ~stjneraa 
cantinei s'a.u primit pân.ă în prezent dela: 
Dir. Asistenţei C. F. R. 500.000 let, Con
siliul de Patronaj judeţean 100 000 le;. 
din :co1ecti dela. pOPlllaţie şi persona~uJ 
gării C, F. R. pe lângă a1inle.r~te :::,.o.'mo 
[eL 

Un sprijin nesămuit îl- Are cantil!3. d~~ 
partea d-Ior ing. Pites. Dumitru, inspeo
tor conducător C. F. R.. ing. Fa.'J:" I(Jan, 
şeful secţiei C. F. R.. Motlanu Ioan., no
tar şi Guroan Petru, proprietarul restau
rantului gării, care compleetE"ază. întot
deauna neajunsurile ce le reclarr..i. :n.~~t 
~ltatea.. ' 

Scaune 
portative pentru adăpost, 
vo~aj, vânătoare, pescuit 

CENTRALA-OPTICĂ 
spnON BUlt.:\ & COt. 

, TImişoara, 1. R~gele Mih&i Nr. Z 
Reg. Coln. 6711211/1941 2033 

\ 

, ,,' ' . , " " " f' '. ~ - -, ,. , o ~ ~ , ' : 
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miCA PiJBU&lIAJE 
'5 lei cuvântul apare in fiecllre zi. Anunţuri 
~ prime!M! la Administrat-ia -dn1l11uj In Str. 

~lărlşcştl NI, L te-lefott Nr. 11·28. 

Vânzărl .... Cumpărări 
De \'Ama.re 1!1 cartierul vilelor ",ni cu tf..aj 

3 &pa1't. 8,500,000. casă 1tt centru cu 
etaj 6.500.000, -rilă cU 6 camere şi cu ~ 
illtravilanuri 6.500.000, casă în centru 4 
apart 4.500.000 lei. casă în cent .... u par· 
tiCUl!l~ fi cam. 4.000,000 lei; casa. in cen
tru 3x3 ca.meTii 4.000,000, casă in centru 
2 apa~. 3.500.000, ca8ă cU "apart. şi 
prăvălie 1.500,000, casă cu 3 apart. 
1.400.000, in PârneaVll casă cu 10'(: mare 
800.000, în Bujac casă eU 2 cam. grădi
nă eU 80 pomt fructiferi r;oo .000, - 10 
jug. pământ 2.500.000, 6 jug. păn:mt 
1.800.000, pământ d<e inchiriat 120 Jug. 
Oferim casă de vin.z.aI'e dela 200.000 lei 
pPJ1ă la 20,000.000. Agentura HAASZ, 
Str. Dr. 1. Petntn. No. ~. Telefon: 22-24, 

~B!}i>]ă d& fiTez panglidi şi dif~rlte mo
tO'al'e la Scha~berger. A"a.d. Bul. Regele 
Ferd~nlind Nr. 48 {Mifol'll negru). , 

., d· B b' l' ligl·onom refugiat 111 naara 18, sp~ ~: .• 1.1-
:mt in vitiC"~ltură. verifica ţie şi pomiclil
tură, caut post de administrator de m..;şi~, 
sau vie sau orice ocupaţie CO't'~P'l71?.!
toa~ Pretenţi:mi modest~, Adresa la ~e
dacţi~ ziarului. 

De \"ânzare 7 :r~găre şi jumătate vit!, ~ă., 
pres, pivniţă, garaj şi 1000 buc. pomi 
fractifm. Total 3.500.000 let Adre8a 
Lina Toth, Str. Gh, Popa Nr. 9. Arad. 

_. !CU j 
,~ I 

Cinema FORUM Arad' 
Telefon : ~O·lO 

Repr.: la orele 3, 5. 7 şi ~ tî:t 

AZI! 

Formidabi1ul film de succes 
e:xtraordiJUl1' 

Să-mi clnll Tigane 
• 

: ........ -.... ~-~ ...... 
lit c-urind 8fl' ta d~hid& ' ": 

RESTAURANTUL 
I " CONTINENTAL" 

" . 
Atad, l>JaJa Awam IabcU Nr. 10, 

Propr,: f>. MOLbov,\..~, refugiat 
dia Cernă..uFi. 

Mâ-ncărJ aJesef băuturi rin." grăbit 
~cial. mutieă dllSieA. l"dbUcul 'ta. fi 
delt'dat de ., renumita lJl'ehMtrll, cate 
va so.~i In deschiderea Iocah:iltll. 

: ........................... ... 
o ignifugar~ _CU 

U· .. O " "NIF C , 
, a Iv e a tăi 111 obil u I care 

valdreazi milioane .. ....................... ... ~ _________ n ________ .:.e __ -._ 

La 

Restaurantul 

.,DACIA" _o 
din Arlld~ Bul. aer, Jlarla 1b. 11. 

':felefoa% 27~'U 

cu inct'pete de asti.zl *tI &rohestra 
N. şl~Ra.'\N, lIela Part"ld "A1'O" 

Bucureşti 
• t d 

DACIA 

Vinuri selecte din viile 

PALLAVICINI 
fost Selensky aflaţi numai la firma 

EDMUND \\lAGNER - esaa • a: ....... !t, -dep-azit de beuturi cu ridicata 

Tot felul de beuturi În mare asortiment 
ARAD,' B~dul Regele Ferdinand r~o! 57 

Telefon 26-25 ___________________________ h~--~------------~t~t----~-

Dumineel, , Maiu 

Un gest care me. 
atenţlune 

Proprietarul Ca.fenelei uComdl 
rulurl d1 Ciotdat Iosif, exp'llzat din .' 
silvania de Nord (Oradea.), a l.nţeles 
vină în ajutorul confraţi11)r <JV&Cuaţi 
covina şi BIlSarabi1l j oferind prin 
de Patronaj dn lGCalitate, timp. 
pentru 10 persoane, elite 1) oafea fi' 
,i pâine in mod gratuit, del"'Yn. ia 
său din Arad, Str. Eminesc1:l Nr.1. 

~ 

Ştiri din LugOJ: 
- BATAIE Loer.utorul dhl .. ..-...... -

căran a reclamat postului de ,,,,,, .. __ 
eonsătenH săi Mutgoi NiC'Olae. M"",.~I."" 
gore, Sârbu Nicolae Şi Fat Ion că 
duşmănie veche ile el, au in~t In 
lUi şi l-au bătut cr~ eiOl11egele. 

- MARE TARU LA LUGO.J In 
1) Mai a., c. la Lugoj ~'a avea]~ un 
târg de ţară de ~rimăvară, In 1Î1II .• 

- ________ II'A ••• l_&J __ a:J~ .... M .. __ .. _IIIlII _____ .,4 Mai a, c. premel",:;ătoare tirgulUi dt 

\:11. avea lcc o expoziţie-târg de 

• 
ft 

FabricH de obiată a abalorului 
.. 'eMAA ay wa'U __ WI!!9&QM!!\aRIIil!!!I' .':;l:;_W ___ ~_"'_ 

Telefon: 27 -53 
Având serviciul de transport 
reorganlzat, furnizează la 
domiciliu În orice cantitate 

,g h i a t ii ari i fie i a I ă 
de prima calitate 

4 aş ee..... • .... ~.m*' .. .at .............. .a .... . 

A • a.a 

" Otetul din vin este unicul care dă gust bun 
mâncării şi nevă1 arnător organismului. - Mu· 
răturila puse cu' otet din vin ACE TU fA 
! !sunt neintrecute la g~st !! 

Fabrica El(el m J. A. R. 
-~ 

Arad f Calca Dorobanţilor No. 14 
Telefon 29-71" • Interurban 107 

1If4IIB.'- rrn1' EE 

))CRIŞANA« 
t.:1.:::l~t:E!ttZ1c=;l. =.=" =:=-==tm-~_~·~=_ "'~~""l.""_.~ iT. :S' 
=;~-,,~-"'f .. -;c-_,,~-=",-~=:~.=:_ -- ~ h - •• -. • • - = 

indu5tri~ de Cânepă din Iratoşul 
Prcpr. G'earge ROCsin 

ARAD, Bdul CeDri traga:ina r:r. 18. Telefon 21-16 
lnrag. Cam. Nr. 10301f941. 

1 

, 

A 

i._ .• -liId __ rr"' ••• I!i"'_"',. ~f~~_~~~ai!I!!!iM __ l'ft· _::« ...... ,.1»" ·.flt 

_ •• 1 
li 

Intreprindere de materiÎ prime 
•• 

Import-export I 

Administraţia Arad, Bdu! Regina Maria 24. Telefon 19-53 

in treg judeţ."ll Severin. I 

Ştiri din Ora'" 
şi judeţul Cara, ~ 

TRiMiS iN JtJDiooA'tA.. D 
ghe Juga, şefui BirOului de ' 
greutăţi :1 dresat acte de t-... ',.."it.,,_ 

decati împotriva lui Ş 
vitsch, proprietarul resta 
so", contravenind. la legea 
cite. ..~ 

'ace abonament de ghiaţă la 

"FLORA" 
Arad, Bul. ~ţ"e]e Fetdlnand ~t. 

. TEIJl:F()N 11-41 

"PA TEN 
Propl'.: rut.ru CSOR1>A,S 

f 

tudustrie de eio1'1$pJ " tricotaJe 

Arad, Str. Doroba'lplor II •. 

Telefoll: 2U9 

TELE GRAM 
EXTERNE 

BUCUREŞTI, 5. -- S. P. P. 
Postul de radio Ankara anunţă ci 
pând de azi, vor avea loc la 
exerciţii de apărare pasivă cu 
rea totală a luminilor. Se yor 
multe alarme şi mai multe 
apărare pasivă, spre a obişnui 
pentru ~\1entualita~ unui ata,c 
real. <J."f~'~ )1 ...... . ~ '. 7~ ~ { • 

Roma, 5. (Rador.) - DNB 
Din rapoartele sosite din Italia 
de aliaţi reese că pretutindeni 
le fac ravagii in - cercurile 
Ocupanţii nu vor, dar nici DU 

stare de a pune capăt acestei 
Foametea Şi epidemlile sunt 
glo-americanilor, cari văzând 
lor de~a ameliora situaţia, ..... Q',,"""" 
ţările ocupate şi le lasă pradă 
mului. -

• 
BUCUREŞTI, 5. S. P.~ P. 

Din Belgrad se află că asasinii 
lui MataloVici, fostul şef de 
'primului ministru Nedid, care 
asasinat la 8 Mattie curent, au fost 
taţi. Printre asasini se află fi del 
tlfiţeri din armata jugoslavă, 
Dragutin Milovici şi sublocotenent 
slav Sicolici.: 
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, .... !DŞCARE IN PERSONALUL SUPE. 
ItOB AL ADMINISTRATIEI FlNANCIA~ 
as D, administrator financmr principal 11... 

'eouţă a făcut următoareoa repartitie 
. rie a personalului DUper1ar Gela Ad

ll:::aţia Financiară Timif08l'&: domnii 
I I • jstratori financiari Nicolae Jă.dă

.. tu la Administraţia financiară lndiree
le. Terenţiu Jiva, la Servicl'.Jol Conta:'t1iliti
~,r.«mtin Buda, la Serviciul C&!rie!l"lel. 

. , _ IN ATENŢIA G AZY.TffiILOR RF .... 

1 
FooIA'fL Pentru & gă,si o modalItate de 
.jdOI'&re a gazetarilor refugia.ţi din Basao
!IhII. Bucovina, Moldova şi Tnl.nspistl'ia, 

ti _1It'l gă.~ repartiza ţi 10 judeţele: Arad, 
Severin, Hunoooara şi Timi,,-To

:~ fClllIl. Regionala Timi~oanr. a MinisteTu~ 
:, Irt Propagandei Naţionale Il roag!, pe 

a('SStă eale, ~ anunţa adre!\8 pe numele 
tlan!ltd ,,Dada" din l'im~"ra, Bal. Re
., JIthal L, NI'. 4.. 

- OONSFATUIBEA IIARlLOB I'ARSI
CAN'J'1 DIN BANAT. In sala de ~inţ •• 
Camerei de Indulltrie ti Comeorţ dJ Tilnl
şoara, a avr~t loc o consfătuire • retre~n
tanţilor marei industrii din Banat. Această 
consfă.tuire a'a ţinnt tn prezenţ& cllui 1I!
hăiloocu secretarul general al ministerului 
Economiei naţiooale. Cu aeest prilej re
pzezentanţU industriei bănăţene fi-au -
JQ8 doleanţele. O amplă dar. de see.ml 
a.supra acestei consfătuiri va apare in sia
rut nostru de m:â.ine. 

- ALTE DARURI PENTRU BEFU': 
GIA'J'l După darurile în bMJ primite de re
dacţia ziarului nostrU pentru refugiaţi dela 
rm ofiţer necunoaeut. dela ftrm& Bandu, 
dela ing, dr. Revea, astăzi suntem In mă-
1'1111'1 a anunţlL noni donaţii menite .. tndulei 
soarta lor. Artfel crela N. N. am primit su
ma de 5OQO (cinei mii) lei, iar dela Veronica 
AIma.ssy 500 .(ebw! sute) lei. 

- PERSONALE. D. ~lIaral Delieeanu 
Pr~tul Judeţului TimI4-Torontal se află 
ple.c&t 11 Bueuretti In interee d.e aervicb. 

- IN ATENTIA TIPOGRAFID.AlR. Bi
roul cenzurei de pe lângă Prefectura Jude-. 
tnlUi TiDJlt-Toronta.l aduce :lin nou la cu
noştinţă tipografiilor, că sunt obligate să 
trimiti. cAte p.pte i!umplare din fiecare 
tipărituri. 

- PENTRU REFUGU,TI. Refugiaţi! 
_u ftVacuaţii sosiţi la Timi,oa1'8., ea să poa
tA eăIplta inat.rucţiuni 9.l!Iupr& situaţiei lor, 
modur.lÎ de plasare, etc. 88 vor adresa bi
roului special care funcţîoneazi tn acest 
lCop 1. Prefectura judeţului. 

~ _ OOBUL "SPERANŢA" OANTA. DU~ 
IIt1h'1CA h"f B18liliIOA [lIN Jt'ABRICA. 
dt "'"etatea cornlE\. .,s.peranţa" de sub con-

- ŞOOLILE OONFESIONALE MA
GHIARE NU VOB FI AIUTATE DE STAT 
Cu. privire la lnh"eţinerea IfOOlilor primare 
contesional. la inter'Y'en.tia Minister.'Jlui A
faeerilor Interne, Min:atenll Culturii N ... 
ţionale & adu la CWlOlftinţ& torurllol" admh 

- APROVIZION AJl,E~ DRUHUltILOB Ilistrative' ei tmtul de lege potrivit eănrla 
CU PIETRE. Prltl deci~a Prefe,cturH Ju~ tJ0I)1t1e Jlrlmare conhfrionale vor P'l'imi aju-
ţnlui llr. 15.306, .'a efecl:ua.t recepţionarea tar dill partea Statului, şcolile (!onfesiona1e 
definitivă a lucrărilor ~tru BlProvizlona- maglbiare .. mt !nliturate dela aeeastă dis-

~l • 
Iim 'leeI'ea illui CaiWl Sevici va da rasp~u-

riie liturgice Du.minieă., 1 Yaîu în biilerlc~ 
.~oxă din TiIniş<:lara.F.abrică. Membnl 

rea eU piatră spartă pentru drumul judeţt1- po%iţ~ fnt.rne!t fCoHle M~onale maghi&-
lui, T.lmîŞOUa-Buzi~, 'l"imftoara-Lipon. r.e din 'rl"&Milva.rua. de Nord !!IUnt exclus 

, _ rugaţi să fie prezenţl 1& om 9,30. 

~8 - CO~l'RmU'flA M1NIMALA PE.1Ii
I mu IMOBILELE STATULUI SAU IN-

_ VOP8JREA: lMOBn.ELOR. In con~ plnă In pretre'Ilt dela orl~ l1I'futor al Stam· 
formltate eu ordinul Nr. 62.32'5 din 25 Apti. lut fl oomUJlelor legal datorate. 

IŞ ST1TliŢllLOR DE STAT ,INCm:sIATE. 
lie 1944 al Regiunei l~a. ,At''l'iene, toţi con~ - DARURI PENTRU OANTINEl,E ('...o-

pQtrivit prevederile art. 9 tit. f. din le.ge,a 
)'1 236 din 23 Aprilie 1944, pentru cladi: 

:$~ ~ iaU părţile de clădiri ru.e StatulUi ŞI 
eE i.1stituţiuni1or de stat inchiria te parti cu

l&rilor, contribuţia minim~ă 1& tmprumutu} 

ducătol'ii instituţiilor publw. 'Ii particula.. MlTJ'1l'ULUI MUNICIPAL DE PATRo.. 
re, sunt fnvin..ţi .. lua măsuri 8i vopaeasci NU. D. Dia Gh, 5 kg. rrună, 15 ouă. 1 tg. 
edificiile tn eulo,IL1"e. mediullli !neon:furi- ahi;!" ,i 1 kr. undelenm, d. Oprea -4:7 kgr 
tor (culori moarte). aceasta pentru a. nu -.rne d~ pot"e, d, TebI oontabtl C. A. M. 1 
servi ca ~r de observaţie a.viaţiei in.. ta:. vin, 40 ţigareb!l, 5 pachete oonţinlnd 

lţirărli naţionale din 1944 ee1:e da.torat~ 
~ chiriaşii respectivi. Autorităţile ,1 
~stituţiunile de stat care poaedi clădiri 
l:lelUriate particularilor sunt obligate 8ă 

miC'8. ! ~ae, 5 oul, prljituri, 

~.: ....... -.-.... -.-... ~.-.-. ~""'-.-•• '.-.-.-.-:-.--•• ~.=-.-=.-:'-~"'i 

1 i!clare tn termen de 30 r.:i1~ dela publicarea 
;!g!i menţionate, numele pronumele şi do-

FAPrE DIVERSE 

Accidentul unei femei din Deta 
~rb 1:licniul chiriaşilor, locul imobi\:'Jlui, elem~n- Helfred Barbar •• din eomuna De~ •• 

t,:e necesare identificării pă.rţii de cl.ă~lre suferit un grav accident de tramvaiu in 
!, M Illhiriate, datele contracte!or de ~chU'lere Timişoara. Aflându-se in tramvaiul Nr. 

111 posedă şi chiriile ce pnmesc. Funetta-Il de ~ linia a 3~1.t tramvai care era 
i au~rităţi1crr şi inwstituţiuni1?r de stat condus de ~atmanul Millc: Ştefan, in 

- . t obligaţi să depuna. declaraţmnile res- taţ' d 1 T trul N ţ' al ' d 4. • - ' "- 1 S la e a ea alon, S a a \o JOS 
;~ctive, care nu le vor deXlUn.e III termene e . ., 
~, devin &i Inşişi de drept obligat! să dIn .vagon dupA ce tramvalul plecase din 
~.ăt~ă eontr!1:Y1ţia minimală datorata. de s:aţle. Alun~lnd.. ~elfred.. Bar~ •• 
;'liria.şî Termenul de 30 zile expiră 1& 23 cazut sub roţi, can l-au tălat PIClorul 
;laiu 19.i4. 1 drept; Cu salvarea, vic~ima ~ fost int;r-

• ~. : nată lfi sanatorul de chU'Urgle .. Dr. Can-
- ~ ADAPOST n~ ~u:natt, n~ inspal- dea", unde" află in.tare gravi. dar va 

r:m~ţl. pe ceil&.lţ4. prm ştiri ~larmsnte ~ dpa eu viaţl. Accidentul acest. 1'. 
• !!Carel!; deasemem !n aitllaţi& c!nd ieŞI- produs numai (tin vina victimei, care • 
~Je adăpostului sunt ast11:p~te de dărâmA.- coborit în timpul mersului tramvaiului, 

II! :'l['Î unul din cei adăPOStiţi va Ela coman-
1a jucrărilor de stripungere a. unei i~ Atac banditesc 1n strada Gării 
ni ajutorul uneltelor, care trabue Bă ee gă- • 
~.ă în p~rmanenţă in orice adăpost. Ioan Kişs. din Str. Mărginenilor 18, Il 
_ RECEPŢIE. L& pep!neria. Statului din fost atacat de un necunoscut, noaptea, 

:mnuna Omor dl s~bin~ctot', ing. silvic In timp ce se îndrepta spre cad. Neeu-
D, Munteanu • şeful ServcirJlui Silvic Jude- noscutul i-a aplicat mai multe lovituri 
iIIIII, însoţit de dl Ioachim Câr10abă au fă- de cuţit in spate. Cu salvarea, victima Il 
:ut In ziua de 4 Maiu crt. recepţia gardului fost transportată şi internată in spitalul 
:rnprejmuitor al pepineriei. de stat din localitate. 

- PI~"'TRU AUTORITAŢILE DE rE Sinucidere 
. SATE, Intrucit malţi refugiaţi fa.e cheltu. 
~i cu trenul spre a se prezenta la redacţia Antoniu Paul, de 76 ani, din eomuna 
~~tră pentru a-şi publica corespondenţa Lunga, s'a sinucis spânzurându-se in lo~ 
a "Poşta Redo.cţiei', rugăm a.utorităţile cuinţa sa din comuna Lunga. Parchetul 
din sate să ne trimită această corespondenţă a autorizat inmormântarea eadavrului, 

reijil e'l poşta, pentru a-i seuti pe recfugiaţi de a întrucât nu sunt bănueli de crimă. Bă-
"f~~ cheIt'leli inutile. trinul s'a sinucis din cauza unei boli in-

curabile, de care suferea de mai mulţi 
-'DONAŢII PEN"l'RU "DARUL OSTA-

Ştl,UI". [Jeeul "Moisă Nicoară din Arad, ani. 
tdepus la C. E. C. suma de 2700 lei, pentru 
. ,Darul ostaşului" Această ~U:':nă li. fost co
)~tati după cum 'urmează: el 1. b. 706 lei, 
el. IV, a, 1044 hi şi el. VII. ştiinţifici suma 
de 1000 lei. 

N'au declerat zahlrul . 
Comercianţii Emerit:h Busch, din Str. 

Eroilor dela Tisa 63, şi Adela Unger, din 
Str. O. Iosif 17, aU fost trimişi în jude. 
cată fiindcă nu aU declarat calltitatea 
de zahăr,'pe eare an avut,o In depozit, 
potrivit ~egii. 

Ordonantă definitivă 

- CANTINA l\IUNcrroREASCĂ PEN~ 
~U C..\LFE ŞI UCENICE. Direcţiunea 
Lăminului de ucenice Nr, 4: din Timişoara 
!IT, Bul. Berthelot Nr. 1, ~unţă că înce
Jl!nde'l ziua de 1 Maiu 1944 & deschis 
Cantina rnuncitorească pentru ~1fe şi uce- Ca.binetur 2 instruc~i~ a emis ordonanţă. 
~I~ externe, Costul unei mese este 50 .ci. definitivă de urmărire :n contra inculpatu· 
"alfe1e şi ucenicele ext~rne car! doreS(: a iui Babocsi Mihai, din localitate, pentru eri-
~ua lIlasa la Cantină, se yor inserie la Direc- ma de omor prin imwudenţă. Baiboctll Mi-
, 1Il1ea Cărninulul hai, care ,. află tn stare de libertate, um-

tilnd ca UD 1"WOlTer: lnei.reat. tk Im,pqo
e&t eonCIl'b1na., pe bnovici Silvia, Ioanaiici 
SilWa & murit 1& cAteva. zile in spital, din 
..... \U1or plă.gi penetrant.e abiominale, 
pertoraţia fie&tubi " .. JntestiDe1or. Glon
tele ieşit elin revolver i-a provocat 8iC!IIIrte 
rbi mortak. JMulpatul • fo. trimiI •. jIt-
decata trU:nmalului TiIWt-TOI'\'lIltalw ~ 

Comerciant din Breştea ,pe-
t 

culant .. 
Cercet1r:ne postului de jaui!arwi .. n 

8tabilit~ că lasif Sa.lnu.n, eomerctant din 
c:omuna Breştea, prăvălie m.ixtn., vindea 
diferite mlrfuri cu preţuri mai marl, de 
speculă. Deasemenea.. com.ereiantul nu & 
putut prezent4 facturi la multe mărfuri 
pe cara le a.vea. de vânzare tu pră.vălie~1 
Apoi, oomeroiantul Da. aVlell săpun de 
rufe de vlDml'4l, ... ata. n obligă legen 
J.mpotrlva aoes~iI. 8"au dresat ae1:e de 
trimitere In judeeati pentru 9peOulă. " 

Tibăcar trimis judecată 
LAt 

pentru crimă de SBbot~j 
t 

Parohetul local .. mtocml.t ~to~.11 
definitiv in cauza tăbăea.rului Bie Maldea 
din TimifoarIL, atr. peneo CUl'CaDU 1, ..... ~ 
a fOllt are.sta.t pentru cnima de aabota.j ,i 
a.poi pua în liWtate proviwriu) până la jv;
decarea procesul:"J.i său, pe cauţiun~ mate-
rială de 100.000 lei. • 

Ilie Maldea .. vea. o tăbăcărie clandestini 
In str. Gheorghe Asaohi 10, unde parchetul 
cu prilejul d"scinderii ~ectuate. a găsit o 
mare cantita~ de piei preluc1'1'.t~ !IRU In 
1!t&1'~ de p~lucrare. 

Artistă iefui~ă 
w 

Vera Gub~rt. artistă dela Opera din 
OdeSSa. eVMuată şi stabilită in comuna 
J ebel. a. reclamat poliţiei gării, tii. in t;re,. 
nul, c.u care 8. venit din BucuI"e'fti, ca 
ervacuată, un necunoscut i'a furat toate 
hainele, pe ~are ]e avea într'un sac. Po
liţia Il făcut cercetări, dar hoţul nu Il 
rost identificat. 

- ACTORUL ION AUREL MANOlJ!S. 
OU VICTIMA UNUI ACCIDElIiT DE AU· 
TOMOBH.. Tânărul &ctol' lJi poet, Ion Aurel 
Ma.nols8Cu, crainicul Orei Ost:aşuluÎ a fost 
victima unui grav accident pe şoseaua &1-
oureşti-BraşO'\l'. In timp ee se ducea să-ŞI 
facă datoria, a fost lovit puternic de o ma. 
şină. Ion Ma.nolescu IMI. ales tm fractura ba
zei craniului şi a fost transp'~rtat la spita-
b'Jl din Braşov. . 

- PERSONALE. D. cIr. George Ciupe, 
inspector general administratirv se află ple
cat la Bucureşti, unde rlrmează să aibă 100 
astă seară o importată conferinţă admln1g. 
trativă, la. care vor lua. parte toţi inspectorii 
generali administrativi din ţară. 

- ABSOLVE..."'lŢII ŞCOALEI DE RAZ~ 
BOI. Monitorul Oficial publieă. numele ah-
801venţilOl' Şeoalei Superioare de rizboi, 
promoţia. 5O-a. 

- PRELUNGIREA IMPOZITULUI EXI
GmIL. lfin1stml finanlclor aduce Ia cu
DOŞt1nţă come'l"cianţilor ~ industria.]ilor eă 
fla aprobat pla1ll. i.mpo.titului pe cifra de 
&fa.eĂ exigibil, In hma ApriHe, până la. 12 ' 
Vail1 m.clU8Î'f'. 

- tN ATEN'fL<\ REFUGUTILOR. !n 
gaTa Domniţa Elena. şi In piaţa I...ahav&ri 
mai ~meţioneaz& cantine pentru evaeua:ţi 
ti refugiaţi, Intreţinute de Comitetul muni
cipaJ de Patronaj. La cantina din gară, sel'~ 
WnlIC tu perman-enţă d:nele dela. Crucea Ro
tIe_ La cantina din piaţa Lahova'lli se ser
YI!IIIe JrlInIc 50 pmţti gratuite pentru reftt-
glaţti firi miJ10a0e fi 50 porţii plătite. 

- PJ.J!XJABEA COPIILOR DIN RAZA 
·1IUN'ICIPIULUI TIMIŞO.4.RA LA COLo.. 
NIA POIANA MABULUI. Din oroinul Mi
nister'ului afaeen10r intente, P!<imăria Mu. 
nkipiultti TÎlll14oaTa, a dfsper;ra.t la Colon'ia 
de val'l, PoiMa Mă1"I11trl, oopiii orfani dela 
Orl'elinatul "Regina Maria" fi familiile 
funetioll'anlor Plecarea se face in ziua de 6 
Mal, orele 19,18 mb oonducerea dlui Ura
ţlev~ Constantin. Colon-ia a fost orga
nizati de Comitetul Munf.clpal de Patronat 

- CtJM FUNC'fINEAZA SERVI
OIlJL DE lUESSAGERJI. Dirooţiunea 
genGrAlA e. t. r. face eonosrmt că înce
pând CU 8 Mai, s~rviciu1 de messagerie 
va funcţiuna in mtrea.:. ... ţarii; sub tir. 

matoarele, eondiţi'll'llh Colete dela par
tlcut&r1 lIe prtm.eso numai până la 
~tea de 10 kg. Un singur porti • 
(~ular avind: dreptUl sa expedieze zilnic 
cel mai mult zece colete. Nu se primese 
alimente elterabile sau colete eu con
ţinut fnmgil sau prea voluminoase. 
l>e$ooa1:orul ~a fi aviz..'lt de sosire şi 
urmează Moşi ri dilce coletul. 

-l'EIWlNA.DA EXMIENEWR DE 
OALIFIOARl!: l"BEOTEASCA. Miercuri, 3 
MAiu crl. s'au terminat.examene:e de ca. 
lificare preoţească. la Academia. Teoiogică 
Orade&-Timişoara. wb preşedinţia p. S. s. 
V.ru.. epi.soopW. Timişorii. La aceste exa.-
1DfJlle au foel caHfîCfiţi 7 candidaţi de preoţi. 

- INSTALAREA UNEI PO:I>lPE HI-, 
DR.\ULlOE PE MUREŞ. Sindicatul Toron~ 
ta1 a hotărlt să coMtruiaacă pe râul Mureş., 
la Batu-Mare, o in:stala.ţi.e de pompare, 
care va servi pentru evacuarea. apelor, depe 
teritorul comWl:elor: Satu~Mare, Secusigiu, 
MrlIl.a.I' fi sunpetru-Gennan, !n caz de inun-

, daţie. Pentru. 'aeeIaSt! hlen.re s'a alocal su
ma de 2 milioan>e lei, pomţ)8 fiind PUU9, la 
dispot,iţie de Miniater-Jl Lucră.rilor Publ1ce . 

- \'A.){VlREA MARFURU..QR m:.l 
GERMANIA. Se aduce la cunoştinţă firme-
101' importatoare că Subsecretariaiul de 
Stat al Industriei, Comerţului şi Minclor a 
aprobRt vămuirea mă.rfuri1cr din Germnnia, 
care nu S"mt sup~ regtmului miilfurilor 
de import să se poatA f!l~, până la 31 Maiu 
1944, fără. inaintarea dedarnţiilor de im
port, instituite in co:r.f<1rmitate cu prevede
rile protocolulUi româno·gorman din 9 Fe
l1ruarie 1944 şi arătate b 'O!t1 ;;;::..ic~ t tiI pu
blicat în 2:iarele din 't Ma~:~ llH4 :;-: 1'1 ~fo
nftorul Oficial. 

,." 
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In noaptea de 3 spre 4 Mai aviaţia britanică ~G Milincoviel, iar partizanIi s'a u re~Dl1t . 
omorind 19 ofiţeri. Restul .ihizie;.. I 
captura t s'au nimicit de trupele gerlQa: 
sau eroste. a bOlTlbardat din nou oraşul Bucureşti 

B"t.lia de pe ambele maluri ale Siretului: h ~iiCUI a fost respin •• Ia DosRia 
dt"izia de Dlohamedani a rost extirpatte. ltlu.). - a bătălie din Vest ". incepe 

CAU oameni are .ah arau 
Australia . 

BUCUREŞTI, 5. - s. P. P. tra~srnih 
D. John Curtin, primul ministru aus . 
han a anunţat Joi la o conferinţă;; 
presă ~ă Australia are sub arme 630.Q~ , 
oameru. _m m_ .M" 

(il. .ucotenent-cololtet von Olberg fa
li ce unnatoarele comentarii în. le-

iJ ....... , u. cu situaţia mHita1'ă. . 
ihLpete sovietţce au mcercat um nou 

să obtmă străpungerea în sectorul sudtc 
a~ j1"OlttuhLi de rusărit stn.ins la est ae 
>:>tre&, deLa Puşcani spre sud trecând la 
nora-·vest de laşi. imprejurarea că acest 
atac nu sa înttns şi U$upra jrontUiui. 

"dmtre Prut şi Siret şi astfel de a cu
p,inde intreaga poziţie zăvor germană şi 
cu. nu. s a.u dat atacuri asupra oraşuLul 
iaşi, Jucandu-se numai o mcetCaTe de 
StfapuHgere în jorma de panâ in ime
aWtu. upfopiere deatunguL ':>irel.Hl.td, tH

tares~e upmia noastră asvpra planurilor 
\ . 

sometu;e. Evident că stra-dama coman-
damentuLui sovietic este sa ajungă dea
LunguL răului, La deLta Vtmdm şt la 
:ltt\dntoarea dela GaLali. .suntem con
vinş, că şi această operaţie va rămcine 
lltuum un vis aL comandamentu[ui sovie
tic. In adevăr nici pe CttrSl~t inJerior aL 
Nistru.Lui şi nici la zăvorurite deLa nord 
de Chişineu şi laşi unde au avut loc 
a~at:u.n sovietice, acestea n'au tn:cut de 
obiccuve strict locale. Această intarcşte 
opmta noastră. • . . 

t-'e l'v îstru.~ mijlociu între Carpaţt ş~ 
rau t'l"ltpele germana-ungare se afLă în 
lupte 1I,·ete dcJensive in 1"egitL11ea La sud
est de Colomea împotriva atacunlor 
sovietice date dela sud-est. Toate încer
căriLe de pătru.ndere au fost respinse 
nici, putdndu.se constata sIăbirea inten
sltaţit asaLtului bolşevic. Totuşi t1"ebuie 
să contam cu o reluare a atacului in stil 
mOl"e in această reg~une. Intenţia sovie
tică de a jorţa un acces La Carpaţi şi 
prin aceasta o străpungere în campia 
tnagluară, este foarte evidentă: In acest 
8COp comandamentul moscov~t a con
cen~rat tmportanteLe rezerve care fuse
seră puse La dispoziţia primuLui jront 
ucrainean pentru obiective opemtive 
muLt n"Wi mari. Aceste rezerve precum 
şi aLte rezerve i.mportante ale celui de 
aL dOlLea front ucrainean dela sud de 
Cernauti au fost aduse în apropierea 
frontului. Forţele acestea vor Lipsi pro
babtL de aCtLm comandamentuLui inamic 
in alte sectoare. 

In regiunea dela KoveI e vOTba de 
u.nele atacuri ale diviziilor sovietice care 
trebuie să străpungă zăvorul pus de co
mandamentul german în calea viitoarei 
ofensive din această regiune in jaţa 
Lembergului şi Brestlitovscului. Acest 
C1$aLt sovietic n'a putut obţine nici un 
c~~tig teritorial. 

Din restul frontului de răsărit, indu
riu Crime ea, se raportează numai acţiuni 
de recunoaştere fără importanţă opera
tivă. 

in primăvara acetl.sta 
BUOURI<~TI, 5. (Rador). (:O~L\.NDA:MENTUL DE CAPETENIE AL AR· 

MA'.L~l ROMA1\i1!.: LOI~tUNICA CU D~<\TA DE 4 MAI: LA CAPUL D"~ I!OD 
SEVASTOPOL, IN BASARABIA ŞI I~A NORD DE IAŞl, TOATE ATACURI, 
l"E, DATE D1<..: INAMIC .. CU CARACTER LOCAL, AU FOST RESPINSE. 
JA'l'ALlA I.A A~IB)<;LE MAI.llRI Al E SIRETUI.UI ~UJl.OCIU CONTI· 
:\lVA CU INV]DR~UNARE ŞI TRUPELE NOASTRJl;, CARI LdPTA cu 
.;llJLTA INDAR-JlRE AU RJl~SI)INS '& OATI<; INC.J·~RCARILE INAMICPLIJl, 
lH~ A STRAPUNGE ]<'RONTlIL SPRESt.JD. INAIUICl1L A SUFF.":RIT pn~R. 
!)I'~RI I;'OART); ~IARI, INTRE ALT} Ll~ 9;') CARI<: DE }.UPTA, 35 TUNURI, 
rRECUM SI CAl\nOANE BUNDATE SI AT,T MATF~RL.\L. IN NOAPT}~A 
nE 3-4 MAI. A"IA'fiA ANHI..o.Al\mRicANĂ A ROMBARDAT CAPITA· 
LA, CAIJZAND PAGUBE ŞI VI(..'TIME. MAI MULTE AVIOANE INAMICE 
AU FOST DOBORATE. 

In Crimeea se fac pregătiri uriaşe pentru o Două ofensivă 

1. primă..-ara aeeasta \Ta b 
cepe marea bătălie din Ve.· 

B eri i n, 5 (prin feldon) •• ,VOlkist
Boobachter" scrie că atit motivele milill' 
c&t şi cele politice indică pentru primăIl.~ , 
aCl'.astr. învelM'l'ea marei M.mlii dec~" 
tIin vest. Britanicii şi a.mt>rieanii o'., II .• 
mijloc de a câştiga rihboiul decât iDVIIII .. 
I<::r n'au nici un alt mijloc df' 8 OCUPI" 
lO<'ŞOr cât de modest in lupta pentl'll pt , 

tere pe lângă !OOvie~. Brifatlieii au ~ . 
să. supore atâtea umilinj:i din partea ~ i 
vkilor Înf'At a.pelul ]a <lrmc f',"'te ~n I 

lor po!-;ibilitat.e de a. it'Şi din df!~ndMII· 
lor. . . 

BERLIN, 5. (Rador). Despre luptele 
Je pe frontul de RăHărit, se comunică 
urmitoare1e: In Crimf'.t'a, in regiunea 
Sevastopol, se r~~ pregăti ri urifl.şe pe-n
tru a rlt"'Slănţlli o ofensivă de stil mare, 
~ontra capului de pnd. Aviaţia româ.no,", 
germană hărţue-şte in ("ontinUl1, aceste 
pregătiri, callzând inamic·ului pierderi 
Însemnate in material şi personal. Avifl< 
ţia noastl',ă. Mntinuă atacurile şi I'ontra 
căilor de aprovizionare si eon<,entrărilor de 
tnl'pe în celelalte se("toal'c ale f,'ontulni 
(~e răsărit. Rolul ("()vâr~ltor al aviaţiei a 
fost însă un sprijin pu"temic dat trl1f1~ 
lor româno-gennane în regIUnea Siretu~ 
lui. mijlociu, unr!e şi a clouă zi IDr.rea 
nfensivă sovietică S'a terminat ('u zăcH'l:" 
ni.drea. tuturor efort11rilor innmi0C. Pâ· 
nă <'ânil aviaţia rle vânătoare rnmâno· 
ozermană a eurăţit ::l erul de aviaţia imt" 
mIcă, I1vlnanele· {!€, hmtă an lUat f'flrele 
rle lnntă, Premlm şi ('p1nanE'le dp asalt file 
ina.mi,..uh,i sub fo(". Tn AI'.ell.stă re~iune 
au fost ristmse eri. 96 tan~1Jri, 11 mor-

tiere grele, 37 CII re blindate şi 13 tunnd 
antiaeriene. In Ul~raina de nnrd. Mtivi, 
latea inamicului a fost redusă. La Cnl{)' 
mf'll tntpele germanocaliate şi-au imbll' 
n.ătăţit poziţiile lor, Pe rrontul din ItllliH 
mişl'ările de regrupare, pre<>um şi reîm· Marf',.lul Bemmel a ~b:itll. 
pl'ospătaren frontnlui CU trupe nni şi ali- ortlficaţUle de pemeditenJI • 
mente au continuat şi eri. Aviaţia ger~ B erI in, 5 E. p. Mart'llJ81uJ Rome-I u 
mană şi bat€riile eu tragere lungă, ţin sit zilt>le acestea intr'o G vizită de In" . 
zi şi noapte sub foc aceste pregătiri ale 3 fortificaţiilor mediteraniene. Oonfloli!/ 
ofensivei noui. In sectorul Cassino, tru· lucră.rile de fortificare asa s'a comilli il . 
pele germane au luat sub f~, CU mult puterea fi~rni sector. 
Sllooes, oentrele de aprovizionare şi adu· In concluzie ~lul a stabilit ei _ ~ . 
nările de tnlpe inamice. La Viapia, coasta Mediteraoei in ~ timp s'. liIf 
o coloană nordoamericană de automo- cat un ~id de apirare capabil S8 ră~ I 

bile a fost compleet distrusă. Un· la cele mai grele inoerţărl. 
gă pădurea Grandi a fost ză<lărnicit. 
Inamicul a avut pierc1erl sânge roase fii A vl ••• ele haamic. earl II·. 
au fost luaţi mai mulţi prizonierl. In treeat deasupra Olalldel .'11 
aeeste lupte au luat parte împreună 01 Intors fără 8ă peată ar •• ea 
uniţăţile de Şoc germane şi 2 grupnri de bombe 
Şoc italiene. Pe frontul Italiei inamicul BERLIN, 5. (Radar.) _ DNB traril-
a pierdut in două zile 9 avioane. Imite: Aviaţia anglo-americană careI 

O surp lizav foarte neplăcută pentru ,soldatii aaglo-americani apărut eri deasupra Olandei şi a lnai!· tat spre graniţele Reichului, s'a rein!t~ . 

GENEVA. 5. (Rador) DNB transmi<1 in(eriori ea milHari. Azi ei îşi dau seama 
te: Presa londoneză reproduee critimle de realitate şi nu pot să facă altceva., 
a..~~readuse de or~ţer.ii şi sol~aţii brlta. . decât să p. rete8teze că soldatnl german 
nICI. depe r~ntulltahan. cal'l SW!t fo~r. a. rost prez.entat lor in falsă lumină. Nu. 
te nemuJţumlti de fehil cum sena.u ZIa" , ~ A • 

rele aliaţilor despre sold'\tul g'l"nnaD. DO-

1 

mai cine sa mtâ.lnlt eU soldatul german 
vă aot>,ste articole de presă, soldaţii brio pe front, POate să aibă O impresie reală 
taniei şi americani 8u rost de părere, ei şi a~as~ a fost ~ntru soldaţii ~g10. 
nemţii sunt obosiţi de 5 ani de războiu şi a.meru~am o surpriză foarte neplacută.. 

O nouă tactică bolşevică 
BUCUREŞTI, 5. - S. P. P. transmite: 

O corespondenţă particulară din Berlin, 
publicată intr'un mare ziar din capitală, 
caracterizează astfel bătălia de pe Siret: 
Pentru prima oară după mult timp, '"'01-
şevicii încearcă o nouă tactică, ingrămă-

dind pe un front foarte scurt, mari mass€' 
de oameni şi materiale pentru a stră
punge frontul româno-german. 

Această încercare a rămas fără rezul
tat, deoarece trupele româno-germane' 
fac cu desăvârşire faţă situaţie~. 

Divizia de mahomedani din Bosnia a fost extirpată 
B u eu r e Şti 5 S. P. P. transmite: Din 

Zagreb se anunţă că fI.şa zisa divizie ma
homedană. de partizani, Mire activa in Ros-

nia de nord-est a fost lIxtirpată.. In rându
ril,., acel:!'tei divizii a avut 100 o revoltă, Gar
da a asasinat pe comandantul diviziei, Kus-

pe drum fără de a arunca bombe. Numt 
câteva avioane din avantgardă au alW . 

cat unele bombe deasupra Nord-VestuL 
Reichului. După ştirile provizorii f, 
fost doborâte 8 avioane inamice. 

Pierderile ameriea.. del& 
t.eepatlll răzbeiului 

BERLIN, 5. (Rador.) - DNB traru· 
mite: După cum anunţă serviciul brita, 
nic de informaţiuni, ministrul de răzoo 
al Statelor. Unite a declarat eri la o COO' 

ferinţă, că piederile armatei nordamerl' 
cane pe toate teatrele de luptă se ridid 
dela inceputul războiului la 158~~ 
oameni. 

Un Ito_bardier amerif'aa I 
aterizat tn Spania 

BARCELONA, 5. (Rador.) - Un bem' 
bardier britanic cu 4 motoare a atel1J1: 
forţat in Spania, fiind avariat. Ec~ 
giul a fost internat. 

Succesul aviatiei româna-germane La lEst de Siret atacurile sovietice au fost zdrobite 
BERLIN, 5. {Rador.} - DNB TRANS

MITE: IN LEGĂTURĂ CU LUPTELE 
DE PE FRONTUL DE RĂSĂRIT SE 
COMUNICĂ, CĂ AVIAŢIA ROMĂNO
GERMAN Ă A DISTRUS IN LUPTELE 
DE AZI, 42 CARE BLINDATE. 12 TU
NURI PRECUM ŞI 11 AVIOANE INA-
MICE. . 

Bomberd~ere britanic! 
daborite deasilPr3 F!(!n!ei 

AMSTERDAM, 5. (Radar.) - Servi
ciul britanic de informaţiuni a admis că 
aviaţia britanică a pierdut noaptea tre
cută deasupra teritoriul Franţei 49 bom
bardiere grele. 

BERLIN> 5. - Dela Cartierul gene. 
raI a1 Fiihrerului. Înaltul comandament 
al forţelor armate eomunieă: 

La Sevastopo1 avioanele de bătă.lie 
germane aU atacat poziţitle de artilerie 
ale inamieului şi au nimicit 26 de arun· 
cătoare de grenade. In lupte aeriene au 
fost doborite de . vâ.JJători i 14, iar de 
avioanele de bătălie 15 aparate inamice .. 
Cu acest prilej s'a distins din nou in,' 
mod deosebit locotenentul Lambert. . 

La est de Siretul româ.ne..o;;c bo]şev)(·jj 1 
au n~at ziua Întreagă pe un front in" 
gust. prin valuri suceesive. Ei 8.U fost 
zdrobiţi in lupte indârjit.e în l'olaborare 

cu for-maţiuni de aviuane de biUi1ie ger# 
mane şi române şi au pierdut numeroa~e 
tanl'uri. 

Noaptea trecuti puternice fOl·mapuni de 
avioane de bitălie ge-rmane au atae.at mai 

mulu gări de aprovizio1lare a.le so,ietici
lor din Ucraina de nord. 

La. sud-vest de Kovel violentde atacuri 
local.e ale bolşe,,'icilor :iprijinite de avioane 
de bătălie s'au puă.boşit în focul concen
trat al armelor gennane. Inamicul a. sulerit 
pierderi deo.w.bit de mari, 

In Italia l'U excc>pţia 1f1eipror.ei activUilţi 

de recllnonştere t'i de ŞOc ou ~'a desfăşurat 

nici o acţ.iune de luptă ma.l importută. . 
O fonnaţiune slabă de bombardiere ill'i 

mi .. ,., ao aruncat noaptea trecută ~ el' 

plosive şi incendiare În spaţiul oraşului It 
dapesta. Din a,'ioanele cari au a~t .. ., 
fost doborite 4- aparate. : 

Ou prilejul zborului ,mor f(l]'l1lJţi1II! 
americ9n~ dt'R!'Iupra t:.eritol'iilor OCUpate I 

\'p,st şi Germania de nOM-VeNt au fost 

borite eri 11 avioane inami..e. 
Câteva ~vjoane brit,ani{'.(l 

bombe in noaph''3~ tr'e{'uu. ni 
'0111& §i Mannh('im. 

Societalc;~ N~!ionaIă de Edi:ură ş \.rte Grafice ,.Dacia Tr<liană'· Tn1i~()ara 1., Bul. Regele Mihai 1, Nr. i, inmatr. sub Nr. ()2/14~'f. 1943 la K\'g. Of ('1 q>;. td'l, Ţ: . 
leeretar de redac4-ie re&ponsabil; DORIAN GROZDAlN. . ;nj! ".. Tiuirită.. la ;') lUauI :ti"', 
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