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A .. o nouă meditaţie intre Rusia şi Finlanda Incearca 
Americanii nelllul(umiţi dt" răspunsul Suediei - ltlisiuupa milihuă engleză a sosit in l'urcia 

Cum a d<t>cura Intrevederea djntre "~iibrer şi Duce 

el~ 

Jituaţia. (Jo.tiJică 
-- ps,-= u. -a uhrerul Şi Jj'ucele Mw~soltlt, Ult avut 

ti mai multe mtreveden /,a cartierul 
~, gfm.eral al }I'uhre'rului. 

la La con'versat,t.le, cari au at-rut loc în 
in ttpiritul pr.eteniei pe1'sm,ale dintre cei 

'e&- doi m.ari bii,rbaţ'i de stat şi. în acela al 
na: luptei comune duse pentru aL'd.a~ ideal, 
ll1l- ,au luat parte §~ d-nii van RjbbentropJ 
rea milhstrut Reichului pentru afacer'ile 

străine, Feldntareşalul Keitel, f)e/tLl de 
... stat major al armatei german€'~ din par
~'j& . tea Germanilo-r, Şi mareşahtl Graziani 

cu secretarul de stat Mazzol1niJ din par
Of' 

>ele tea Italiei fasciste, precum:{ ambasa-
~, darii celor douĂ, ţări. Caracterul militar 
rît ai intreved&rilor a fost subliniat printr'o 
pul paradă militară a diviziilor italiene în 
~!e curs de organizare in GermlPda. 
,al ,In legătură cu invazia mult trâmbi· 
restţată agenţ1.a DNB transmite următoa-
re rele: Propagan<w mamiro caută de ru
de- teM săptămâni încoace să conVingă 

~l ~ , lumea că invazirl, de mult as!e-ptată se a!l ., 
itrt a/Iii i,~ prag, ba chiar s'a începu'! în-
din tr'o oarecare formă Ştirile riispândite 

.. ..ra: ,is/ematw privitor la mari mişcări de 
g'e!' tr~peîn zonele de coastă a Angliei, mă-
irile 3Urile restrictive priVitor la mişcarea 

dIplomaţilor Şi a,lte comunicări în strân
,t sâ legeitură cu pregătirea inmziei ur· 

măresc vadit ţelul de o creia o atmos· nt .; 
1" /eră şi de a Influenţa î1",ainte de t()tţLte 

ieri wntinentul şi în 11tar ~ măsură ţările 
le- IIeutre, Europa ~narmată a rămas tOt-

deatma indiferentă faţa de această re
~tată încercare a război1tlui nervilor şi 

tUă . ~ se iasă lmpre"'ionată tie regizorii prcr 
pagande~ inamic~ Pentru popoarele înar

Ma, mate ale continentului eSt absolut indi
i U/llerent, dacă E 'lglezii ~e prefJătesc de 
Jită. /aPt sau vorbeSC 71 uma , desTlre invazie 
fost dMpă cum o fac de 2 an' Ei' ffiu. foarte 
~i 23 bine Ca in cazul că in ('{izia Sf încearcă 

de fapt, deciziul'ea depinde de armele 
i, l~ !tl«Î btme ŞI de ~oldu,ţi' mai 1funi, iar 
fiim. It' d d"t d tOi e cume TP"eţ}n i~·.:'a propagan iS-

tirll ti lor. Acea . .,.,ă :;rp!'fJ'J,a,ndă are as· 
.. peettd rec1amei făcu'!" 1';~me1or în StaIl.t t~lg. Unite şi pO"rtă Pt~. ctea nese-riozi

laţi!. Se pune în acela.'} timpînlt'ebettc'i1, 
pană când pOllo''Ul b"'it~f·ic Şi al Stat€}< 
lor Unite va suuorta acest t'ăzboiu al 

Helsinki, 26 (Rador). - DNBt~nunţă: Intreaga presă finIandezăse 
ocupă in amănunte de hotarîrea luată de parlament şi de guvern de a continua 
lupta contra Uniunei Sovietice. Cu toate (Oă unele ziare neutre mai exprima păre
ri: a că. Statele Unite vor mai încerca o mp.lliaţie intre 1\I0sco\'a şi Helsinki, În
trl'aga pl'esă finlandf\z,ă este convinsă că răsboiul se continuă.. Ziarele subliniază 
('ă. mai ales pret1enţiile de despăgubire ale sovif'ticilor eraU imposibile, pentru că. 
8(:ceptar{'a lor ar fi ÎIl~emnat parali:1..area intregii vieţi e<>onomice a ţării, Intr'un 
an nivelul de viaţă HI tăranului ar fi 5<-ă1:ut Într'o măsură insuporta;,)ilă. Lumea 
'{lOalt' astfel vedea caIi erau intenţiile adevărate al ~1(Js('ovei şi <ffl (~ 11'inlanda pre
fl-ră luptn !;ii mo:trtea pe ci'l,mpul de luptă i.Lcât o <'apitulare clesonorabilă. Azi 
toată Finlanda ştie că numai IUJlt.a poatt să. le aduca salvarpa ~i că Finlanda fil' 
poatt' să aibă Încredere În nimeni deeât În fm'ţe1e sale proprii. 

Statele Unite vor rupe relatiile diplomatice cu Finlanda 
Ilu{mreşti, 25, - S, P. P, trar..smite: I dip10matke Cu Finlanda. . 

Din ~a~hingt0n se află că în cercurile Aceste relaţii sunt rupte virtualmente, 
... pr?pr-ate de Casa Albă se decLară că în rămânând numai ca ruptura e:ă de
curand se V'a produce ruperea relaţiilor vină oficială. 

Demisia dlui Eden a fost amânată 
Berlin, 26 (Rador). - Dr>.'B: La in

trebarea pusă de către ziarişti la Wil-
1elm'3tr:1SS(' ee el. făcut ministntl d.eex
te'rne al Angliei Eden săptă.mâna trecută 
s'a dat răspunsul că după (lpal"enţă s'a 
amânc\t demislunea lui. dl'oarece eu toate 
că sunt ml.:llţi în Anglia pentru cari figu
ra actu:t.luluÎ ministru al ;lf:1cerilor exter
l~e nu e simpatică. sunt alţii cari cred că 
el este omul chem1t In postul acesta, Ob-

servatorii neutri sunt de părere că Eden 
a fost în străinătate şi am:me în legătu
ră cu probl{'me privitor la cel al doilea 
front, ~hmt e~ri cred că el a adus trata
t;W imrortante Cu privire la ţelurile ur
mărite deae('st răsboiu având în vedere 
că răsboiul se a.propie de punctul său 
()1.}lmina.r.,t, chestiunen c'if'limitării :ron~Iol" 
de influe:lţă dintre a];ati a devenit pen
tru e; d~ mare a(~tualitate. 

Statele Unite nemultumite de răs;:u"su" Suediei 
Bile 11 re şti. 26. -- S. P. P. tra.ns

mit'!': In conferint·a de lJresă care ;l avut 
I<,c Marţi la Casa Alhă d. Cord1"1I Huil 
ministru ele externe al Statplnr Unite a 
Il('darat (~ gu"ernul Statelor L''fIite esh~ 

foarte n('~mlţnmit rl~ răspuns'l) ne ('are 
8ueuia I-n (ht notr-i amprÎt'!tue cu' priviM 
la e:\.l>Drtul de ma t('rin Il' ·t" !ii <"'oi În 
Germania. 

Misiunea militară engleză a sosit in, Turcia 
AnJiara.26 (Ep). - După cum s'a 

anunţat Marţi, CI misiune militară en' 
gle7..ă Il sosit Luni la Ankara pentru ('a 
continuu convorbirile milita re tun'o()· 
engleze intrerupt înainte r'U câteva săp 
tămânL Convorbirile, după cum anunţă 
cere-urile -apropiate de guvern, Vor fi re-

I luate in s('urt timp, După cum se anun' 
ţă mai departe au fost reluate şi livriri' 
le anglo-amerkane între altele, piesele 
de automobile şi de maşini. ('.ari aU fost 
reţinute in Siria au f,st trimise maî de
parte .. 

Noul ambasador al Statelor Unite Cairo 
Rt1('~11"f''fti. 26. - S, P. p. tranşmih': \ l:<l.r0 a fost nltmit mf'mbrll in comitetul 

Prc~€'{liniPIE' Rnos('velt a nltmit pt>: d. c('~s1l1tltiv pPl1p'U H;IUn. 
Pindm"v Tllck 8mb;'l";ldDr al St1.b']D::' Pinckney Tuck ,1 f~lst până acum am-
Un1te 1" -:'airo în locul dlui Alc>xardru ksadQr al Statelor Unite 1.1 Vichy. 

pierde Trrcia dacă nu livrează cro~ Germaniei 

PROPRIETAR: ~ec )ieţio
lIală de Edituri ti .AtIt. Grafite 
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avea o pierdere de mai mult de un milion 
tiTe Ziarul este de părere că ang1o
umericanii să acopere această pagu:bi, 
p;;ontrucă - achogă ziarul - politica nv 
are nimic deaface cu sentimentele. 

InUl.'nirea dintre Fiibrer ,. 
DUl"e 

, Bue~!reşti, 26. - S, P. P. transm.i1:e: 
D(>la cartierul general al FUhrerulU'i se 
anunţă următoarele: FUhrerul şi Ducele 
!\1ussolini au avut, in zilele de 22 şi 23 
Aprilie, intrevederi. ACeste Întrevederi 
care au avut loc in atmosfera vechei 
prietenii, ce tl1D:eşte pe Fiihrer şi pe Duce 
:;a dat prilej să se discute probLeme poli· 
tice, mihtare şi economice ri?J'eritoare la 
~~le două ţări. precum şi scopurUe U1'lllâ
rite în comun. 

Un ziar SOVietic alUca 14rile 
neu'rate 

St()('kholm, 26 (Ep). - Ziarul sovie
tic •• Războiul şi clasa muncitoreasc,g," in 
numărul său de Marţi se îndreaptă îm· 
potriva ţărilor neutrale, cari lUcrează. 
prin politica lor de a prelungi războiul .. 
Nu se mai poate tolera multă vreme ca. 
tăriIe neutrale să nbtină dela aliati măr
furi de prima nee€sitate făr,ă a s'atisfa.' 
ce obligaţiile. Intr'un mod doosebit de 
agresiv se ()Cupă ziarul cU Spania şi Sue
dia, a eăror atitudine raţă de guvernul 
sovietiC'. după cum af'('{'-ntuiază ziarul, 
.. nu va fi uitată nieiorlată". 

3 9 condamnări la moarte la 
AI~er p~ntru tnaUă trădare 

Berlin, 26 (Rador). - DNB: Postul 
de radio din Alger a comunicat aseară 
că. 3"9 fn~ti membrii ai organizaţiei mi
litare Falangs. care a stat sub ordinele 
guvernului Lava!, au fost condamnaţi 
pentru înaltă trădare, în absenţa ]01', Ta. 
moarte. Din cei doi acuzaţi prezenţi unul 
a primit zece aDi şi celalat 15 ani. 

Sttetinlas nu mai pleacă 1" 
Moseeva 

BERLIN, 26. (Rador» - DNB COMU
NICĂ: SE COMUNICĂ DIN W ASIfl!NG. 
TON CĂ DL HULL Mfl',;"}STRU AFACERI
LOR EXTERNE AL SoT. UNITE, A DF" 
CLARAT CĂ TRIMISUL SĂU S'I'TETI
NIUS, CARE SE AFLĂ AZI LA LOI'·,TDRA, 
NU SE DUCE LA MOSCOVA. 

• Intrunire a reprezenfanţi~ 
lor presei romAne şi străine 

e du- ,ltervilor. şi Se l';I'ă a·năr:· t dl" promisiu
ik III !!ro itlvaziei care pare că este ulti1Tl;fi 
i dili ~nsă a gu;te"'''.:or r~',~T,ctiv~ de a opri 
it-tirii o f'xplozie a n ~I',ulb1»i~ u infnne. (R,) 

Bucure:;:ti, 26 (Rador). - Dl. !lr. Su· 
dermann şefUl adjunct al presei din 
Reieh, venind din Sofia, a sosit eri în 
Capitală unde a avut loc o întâlnire al re
prezentaţilor presei româneşti şi celei 
străine, în onoarea oaspelui. D1. dr. 
Sudennann a ţinut o expunere despre 

, H .... ccrreşti, 26, - S. P. P. transmite: I crom În Germania, ziarul ţnrc 'Dasviri rolUl presei în lupta defenSivă a eonti-
Ocupându-se de incelarea livrărilor de Efkiar afirmă că economia turcească va nentului. 

~ II; tDn~ucătoruJ Statufui citează pe 
"tdi' natiune conducătorii şi muncitorii 
~t~: tramvaclor şi ~zinej electrice din 
Sum' •. ~ucureşti 

orului 
ron\1l1 

Id, d! 
st I't' 

il tii 
micile 

.c--' 
is111.ll 

H4 

ttcrR&~n 96 - C()ndu{'ătorul statu "~ , 
. lui III. lUare~al Antf\m~~iI'u a onlO" =, ~a atât I.".ondu~·,erea cat şi persc-nal ni 

lU~ precum şi DluneitoriJ s(){'ietăţii de r ŞI electricitate, a alimentării cu apă 
~ tramvaielor. să fi dinţi pe Neţiune 

tro. devotamentul, energia si m1mea 
:.tll'e au'lucrat de a reshlbiJj' În tim

. l1';r~1 mai s<'Ul"t ('IlJlă atarnl a~ri~-n, 
tir en'lIl d(' (·url'nt. a1in11'1Jlarpl'l ('u apă şi 

, t11laţill de trltmwai din Ca.}litalii.. 

... ----------------.-._+--.-----~-_ ...... _ ........ +----. -NOUL IMPRUMUT PENTRU SUSTINEREA 
BUCUREŞTI, 26. (Radur), Lr-gea ea

re dă. dreptul guvernului de a emite Îm
p1'mnuturi interne în ('lIzri exeepţionale 
in care nt' aflăm aduulmcnte, a fost pu
si!. in aplieaţie. Guvernul faee un eăld~l
ros apel ('ătre întreaga populaţie a ţării 
de a face un efort exr~pţional. contri. 
buind (~u toate mijloacele pentru a sus
ţine ftpă;m!'ea naţională. Este de prisos 

1 
de a sublinia importanţa acestei a.cţiuni, 
prtwum ~i de a suhlinla n~ ... esit:a~ ce se 

I 
dă ventm fiecare lo!';uitor al ţării de a 
",,,,,tiJl .. guvl"rnnl şi nnnată cu mi floare 
,lp " .. ni :Ivânoi in n>.IC](-rf> !,it,,~f;~ '"11 rare 
Rt\ gă.!sim azi, 

Cmnunieatul faee cunoscut ('i oricine 
poate să subscrie orice sumă. S'a stabi4 

Iit Însă un minim tie sub Mre nu poate 
cobori niml"lli În ('eace priv~te partid· 
parea la nnul imprumut al ţării. Cota de 
partidpare obligntorie pentru fjecare a 
Cost fixată. în raport ('u venitul ,i cu im .. 
po'Zitele sale dire('t.e plă.tite in anul fi
nanciar 19·13-44. Salariaţii vor plăti o 
cotă În rapol-t (\u venitul 1.,.. din Mai 
19--14. Pt>ntrll toate celelalte categorii de 
eontribualJiIi. S("lldenţa cotei re umlt'ază 
Ră M lllătească.. .-a contribuţ.ie pst., la 1 
Mai şi 1 hmil' În floui rate .. ~nle. N~pla' 
ta s,cadenţei are drept urm.are unnă,l'irt"a 

silită conform ('odului de proecrlură. fis' 
cală. 

Contributia salariatilor se \'a vărsa in 
formă de reţineri din 'lunile lUai şi Iunie. 
Pentru salariaţii publici modul de plată 
Va fi fixat de dUre ministerul finan~
lor, Toţi ac.>ej eari plă.tesc prima rată 
scadentA până la 15 !lai, se bucură de o 
reducere de 10 la sutA. socotită după In .. 
tl'eal?;a sumA a cotei ro inimale. Cei ('>fl nu 
plăt~e până In 1 IlInie prima st'adenţl.. 
pil"l'd (Jl'eotlll la titlul de imprumut ~i 
urm{'!lzi'i. să fllăt('~" ... il, f'''Jlt!"ihuti .. În for
mit flf' imr,w~t f':H'(> "''' ;"·· ... "',,~111 ('u tlT" 

mărirea siliti. 
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Lovitura tU stat, oare pemru puţi" 
im, a mlăturat pe Ducele Mt0so1ini de
I OIOfitduoer8CI italiei. a prooocat o per
.. ,.bare fi '" sânu.l coloniei italiene din 
~ra, cu toate că până atunci n'au 
eti.!tat printre mA'J'mbTii colonie; decât 
ldertmţi a.i Duoelui, ou tlCed,tli ocazie 
fav divizat.. O parte - ,. cea m4i mar. 
- 4U răma.'I credincioşi idioWgtei fa&< 
tiS~, iar alţi in frunte CU dJ. Jl'rederioo 
':orlase, fost roMUl regal, au trecut de 
I(lrteo lui BadogliO. 
ÂCefl,!tă fierbtJre in &4nul colonid, cu 

ook că ti răma.s neob$et"'t1(ltă de către 
nMrele public in m ijlooul. căruia tr~ft8t 
, 0C)iMt urmări, ca de ~pl.u ~ 
'eG CUrJ"St+ri,Zor de limba italitMd cklo 
mtitf4rul dtJ Cultură, inchid.ereG BibUo. 
:ecii In.!tituttUUi 1l pierdereG unei părJi 
mem.na.te il« oCwţi dift. bibliotecă, 0lIl'". 
Jparţinând FUfldaţiu"ei OLioo.n V ~ 
N f08t ridiMte dA! căiTe dt:mDtori ('bMo.
Jlişti) şi depU$ă spre p4!trare in depMit. 

•• GIlJSEPPE VlGNA'I1 Th'SABCIJIU 
ro GIRAREA OONSULATULUI RE-

PUBLICAN DIN TIMIşOARA 

l.a.ei dia 11 •• Oef.omvrie 194:3t cWep' 
• ,gil"area afaoerDoIo eOusula.re ale Italiei 
lepUblieane f.-eiate, a fost .umii .. 
liageppe Vip.U, aare a menţinut ba 
enklta tot pel'Sollalul - fostalul ()og., 
IIIllat ~ - 1. subordine f&I'e a ri.
aas aedinei08 Ideii f&Miste. Totodată. 
Ilai bt posesiune şi hrealnJ Institutu.lai 
te QoJtură Italiană şi biblioteea acestuia. 

'1REO'f1UNEA INS'ftTUTULlJl DE 
CULTURA ŞI BIBUOTECA 

După. p:eca.t"'ell definitivă dil1 o~ 
IIQBtI"U - după cum spune d.1 GiusePi>e 
vignati - & dhti prof. dott, Silvio 
[iuarnieri, fostul director al Institutulm. 
:onducerea i-a fost tn-cred.inţa.tă dJ.Ui 
?rQfesor Antoniani Dante, fost pâni 
LoUDl profesor de limba italiană 1& 11-
~eul din Pi~ti. Proba.bil că dsa va fi 
~jutat la deschiderea cursurilor eare 
probabil se vor deschide inci tn pr:imJlă,. 
rara a.nului aoesta, de dl prof. ErneIto 
~mnoaturo. . 

Biblioteca - după. cum spune dJ. canJ 
w Vignati - ee VI. desohide cât mai 
eurând POSibil. Data. deechiderii a.t" fi 
futati pe ziua de 1 Maiu. 1944, fi ... 
~uneţiona ca şi până. 'n ~t putându4 

le ooti ziarele l.n sala de lectură a Insti
lUtului şi puUndu-se împrumuta eă.rti 
1e&să. • 

'ESCHIDEREA "DOPOLA VOM". 
r~lJl rrALIAN 

Secţia "D o pol a Vor OW adi~ 
,Muncă şi Lumină,u a eoloniei/in eadraJ 
~ireia se practici tGa~ sporturlle iŞi va 
~lua ŞI ea activitatea sub egida fascistă. 
In COD sul Vigoati insnşi se ocupi. de de
~htdere şi de reluarea tuturor sporturi
OI' practi!'ate până aeum sub comanda 
{sale. Casa italiană depe malul'ile ne. 
rheialui îşi va deschide în curând porţile. 

8ĂRBĂroRn~E PAŞTELOR LA 
COLONIA ITAUANA 

Cu ocazia sfintelor sărbători ale Pas
.eloT din anul a.cestei, cu toată vitregia 

Lingerie şi Ciorapi 
peutru dame 

In mare asortiment 1. 
1'f-'!-li .... ~ 
~-'r'.~ . 

"L UIZE" 
Prepr.: KlSS LUJZA 

nAsc. Valko 

se reR1aiază ciorapi 
Timişoara IV: pta DrăgăliDa Nr. ~. 1 

• 
Inr. Of. Reg. Com. Nr. "346/10789/941. 

TIm: '"II!fSeiZIUlI.' •• .:::.." 

----

.~e s'a abătut asupra noastră. şi care J le-au distribuit mat multe mii de ţigarete 
lJ~-dlrect i-a ~ at~n.s ,i pe ~talienii tiin ţarl Cu aceia.ş nădejde de pâ.ni acum.a In 
ŞI tot odata Ş1 pe cei dm oraşul nostru, Ducele reformator de moravuri Şi de 
doa~ele italiene fasciste republicane, I ideologie, coloniI. are fr.crederea că. 1ta
a~ ".lZitat spitalul de răniţi "Banaţia"llia Duce~ui Mussolini va Dlal av€'& lnă 
dar.u1nd pentru inzestrarea ace. timpul sau de glone. 
stui.a. 10 te:rmometret iar rlniţilOI: DoreZ Drague3CU 
~ •• _ .• ~.~._ •... _._._ •• o.~ _ ........... = •••• _. ___ • __ ._ -_ •. 41!1E.~ 

LA PHILADELPHIA: PRIMATUL MUNCII? ! 
Oraşul Queeherilor de odinioară, aoolo unde se amplifica viaja atât de 

eomplexA şi grandioasă in acelaş timp, • lui Benjamtn FraJlkIiu, 0l"lV 
pl care râdea. acum 200 de ani de inventatorul paratrisnetulul, adă.posteşte 6.zi 
pe delegaţii ~,naţiunilol' unite'( şi parte ai celor "neutreu • Invitaţi la un Congres, 
III eart'l anglooaJnericanii, a.ntieipând VJetoria. vor si. ~Iementeze viitorul mun
eli} primatul el. 

Era cât p'a.ei ca Sovterele să nu partieipe~ deoa,J'eIIle Amerlea, me;nţini.nd 
raporturile diplomatice eU Finlanda, a Invita:t..o s~r de1ege şi ea reprezentanţii. 
Dv, pmtna a .a supăra 1Dl aliat atât de preţios, Invitaţia adresati. Fln1ande1 
,. pur ti tJlmpIu ~ . 

Noi, Români~ 8tD1te!n soeotiţl, nreşfe, printre eel <laşm&1I1, e" toate el, mai 
.1M bl.nă.ţ.enif, cunoaştem PhiIa.delph1a şi ea pe noi, de aCum aproape Jumătate 
.. veae, drn. prilejul e:s:podţiei meftdiale de ~olio. 

Atunci, tilna albi a Caraşului - eotati fiind la bursa londonezi - Jiulea 
"prefriptă" din Almă.j ~i cmsăturile şi ţesăturile bină.ţene, fură. căuta'te şi pre
mIate ehia;r. inci.t, Regele Carol 1. decod, in 8eJDU de ina.Hi apreciere, pe eo· 
mercjantuI Otto Schnabel dela Oraviţa., cel care Jtfl p:rezenta.se peste Ocean. 

Vrerraea treee. oamenii se schimbi. 
Pe marginea Congresul ai Biroului Internaţional al Muncii, se pot gândi şi 

presupune multe. 
AeestDl CGngres, ti descifrăm, un prim sens, a.eela adecuat imprejuririlor:, 

propaganda prO"domo, a.ntieipă Victoria. An~lo-amerieanil, eulth'ă această ideie, 
ea pe O sugestie, şi fenomenul se integrează in ace1aş război al neni1or, bin&
Inteles ei la Philadel'pllfa, bombele cad doar la figurat. 

Servind alleStui scop imediat, problema organizării mondiale a muncii, se 
arll"I1lă. totuşi ea. o preocupare de prim plan a marilor puteri demoorate. 

In adevir, războaiele, asemenea furtunii, răscolesc aifâncurile, aducâ.nd la 
suprafaţă realităţi ascunse, cunoscu-te sau nu. Aeest caraeter revoluţionar, stă 
mai ales la temelia :ră.z.boiului actual, clădit pe diverse structud de gândire polr", 
tiei şI ordine sociali. 

Trei lnml~ trei concellpi cardinale IşI În('QTdi a ntagonismut, nă,zulnd cU 

toată puterea lor, să se afirme Şi să învingă. Acestea sunt: 
Demoemţia eapitalistă. poreelită. şi plutocraţie, susţinută de anglo·sa.xonl. 
Comunismul marxist experimentat de Rusia Sovietică. eu atributul atenuat 

al social. democraţiei. 
Naţlona.l-Soeialismul hitlerist, inrudit cU fascismul. 
J)eIDO(U'aţia capitalistă. şi naţiona.lă, a.Bată eu comunismul Internaţional, 

reprezintă pe plan ideologic o mesalian ţi între două lumi care cred şi se mani_ 
festă eu totul contrar, iar drumurile lor sodale se bat cap în cap. 

De aeeea nu greşim, ei.ut.ând sorgintea Congresului dela Philadelphia, in 
Insuşi aeest D01l·S00s. 

Faptul ei anglO"saxonil, recte democraţia eapit.alistă şi naţionalistă, se 
străduiesc să caute din bună vreme, o formulă, oareeum unanim acceptată, 
pentru organizarea postbelit-ă a muncii, învedereazA fără ÎndoiaJă două. temeiuri 
ale aceluiaş adevăr: 

. PJufucraţli a.nglo·amerieani, sunt eonstrâ,nşi că reconoasci., anume, că fa.ţa. 
lUDui sta schimbat. Munea. aşa cum este organizată azi pe pămâ.ntul stăpânit de 
t"~ncepţiiJe democraţiei 10-1'/ nu corespunde primatuJui pe ure ea şi-l afirmă pre
tutindeni Şi îD toate, indiferent de fonnele noui ale biruinţii muneitorului inte. 
leetual sau fizic. 

Philade}phia şi-a dat seama de forţele muncii, de funcţiunile ei soeiale el. şi 
de consecinţele politi!'e posibile, ale erupţiet acest.,r forţe. A f&ee politică, in
seamnă doar a prevedea .. 

Un ~alt ~ u:~eiu .a.I con"ocării Congresului, se rn'\'ooerează logie, din insu~i 
faptul eautărll Unel formule adecu8'tă, pentru nOUa organizare mondială. a 
~unci!. C~e, i~pIicit, îns~n~ că toate formulele existente, nu corespund În 
mtreglme unperatwelor de Justa. afirmare şi echilibru .. f(,~"'{'11~r sociale care 
produc şi eonsumă.. . 

Ergo. nici comunismul. 
Oe Vor propune şi ce vor afirma in Congres reprezentanţii diferitelor state 

se Va vedea. Ne intereseo.ză insă, îndeosebi, părerea Şi atitudinea. Rusiei care: 
se mândreşte a avea. cea mai evoluati formă de organizare a muncii.' , 

Nu presupun, ei sunt convins ei această mâ.ndrie a comunismului rusese se 
• 1 ' "a remtoa.rce de a. Congres CU nasul in Jos. . 

, Philadelphia., aeest "oontllar de neguţă.torif( cum o numeşte Victor Hugo nu 
,i~a convoC8.~ C~mgresu). ~ntru a se coneura pe sin~ cu marfă de import. Da.ei 
anglo.snxonll n ar pregati un şah abil comulllsmulUl, atttnei ee ratiune ar mai 
avea Congres~l? Şi dacă. ang~u.saxonii, n~ s'ar teme ('ă, incordând prea tare 
do~da "!esahanţ~l Jor eu Sovlete)e impotr,,'a. Germaniei, drept consecinţă a 
infrangerli aeesteia se va roşi intreaga Eurol>ă., atunci Congresului dela. Phllao 
delphia, nu i-am da prea multi\. importanţă nici noi, şi eu atât mai puţin ei. 

La. Philadelphia. se trag azi sfori multe şi incurcate. 
. Dist~i comentatori ai. evenimentu!ul, sta.u întrebat: /,Ce se organizează la 

Philadelph1a, munca? Dar blOe, unde va muncI Europat dacă i'se distrug uzi
nele!" 

Or, angio-americanii, aceasta urmăresc: si. ne distr.1gă, pentru a De reelădi ei: 
Rafineriite de Petrol: Standard Oi) Company. 
Telefoanele: Morgan. 
Automotoarele: Ford sau GeneraI·Motors. 
Finanţele: Boquefeller. 
Etc., ete. 
Da, a avut dreptate Victor Hugo: 
~adelphla e UD contuar de negqţătorl. 

30 Aprilie 
- Ultimul termen pentru presch..im 

oorea biletelor de 1, S, 6, fO ~i 100 lei. 
- DepoZita.rii de bere cu MdioolfJ iti 

achite dife:remţa de ta-1:e. 

l 

-. Până la data aceasta S"a prelungit • 
frJbri<:GreG borlwtulUi de pru.ne, ~ 

Licitat" 
1 Mal ~ 

- La subseeretariatul de Stlat al In. 
dustriei , ComerţulUi ,i M:ine1or pentru 
furnizarea. şi montarea a 3 a.soensoan 

8 Mai . 
- La Serviciul cumpă.rărtlor C. A. li. 

pentru proeUt'area a 9000 leg. sfoară tip 
250tmjkg .. 61.0()() kg. sfoar'ă tip 410 
m/kg·, 5000 kg. sfoară tip 475 m/kg 
11.000 kg. sfoară 'tip 1.050 mlkg. " 

R1eper'oria 
_ - L€gea Nr. P05 pentru modifiea.rea ,~ 

Şl ~ple tar:& art. 48 d:iJl ~ asupt1a )i 
îna.i:ntar:ilor In anna.ta. de U$Cat. Il$tfel ~ 
e~ a fost modificat prin legea Nr, ~ : .. 
din 28 Ianuarie 1944. (Monitorul Ofiei&l V 
Nr. 79-944) -

'":7 Legea Nr: f306 pentru oomplet.a.re. 
legIl, Nr. 560 dm 1943, Privi.toare la re- I 
glementarea. U'!lor anumite cumpărături • 
în străinăt1ate, (MOnitorul Oficia! Nr," 
79-944). ;~ 

- Ugea Nr. !07 pentru aeordal'et . 
unui nou termen pentru predarea puI.T 
bel'ilor şi explozivilor. (Monitorul Qti. ,J 
eiaJ. Nr. 79-944-).1 

- Legea Nr.!08 pentru apliea.ree f 
I&Celoraşi norme din legea .r. 286 din 3 ; 
Aprtlie 1942 a 1nstitutultrl ueneral dI -
Asig:u'are, Economie, Credit Şi Aft. ' 
ten.ţă a Fu!l1e'ţiODarilor si Pensionariltr ' 
Publlici Şi împrum.uturil~ acordate tii' f 
către Casa de Credit a. Funcţiom1'il/ll' 
Ministerului de fi':i:na.nţe. Monitorul Otr 
cial N7'. 79-944). 

- Legea Nr. f,17 privitoa.re Ia infb 
1larea şi orga.niz8Irea. ŞeoaJelor R.omâlt~ \ 
şi Institutelor Culturale din Străinătate. . 
Btll'Selor de Stat şi Condiţia Studenţi· 
lor Români in Străinătate. (Monitml 
OfiCial Nr. 85-944;) .. 

- Legea Nr. ~15 pentru organizal1!t 
Ministerului Afacertk>r Străine al RegI' 
tului României. (Monitorul Ofi.c~ Nr 
90, din 15 Aptilip 1944). 

- Legea Nr. f~3 Pentru ratificarec 
convenţiei Nr. 218.124 din?4 Martlf 
1944. (Operaţiuni de export de cerea!'! 
şi 1 e;ruminoa.se. Monitorul Oficial Nr. 
91-944). 

- Le~ea Nr. 2t5 Pentru mtifidatet 
conVentiei Nr 218.215 din U Marti' 
1944. (r. N. C: 0_ O. P. pune 1la disţ)(l!' 
ţia Statului. grâu. orz ~d norumb.
Monit#lrul Oficial Nr 91- 944). 

- Regulamenr Nr: 16 Pentru modin· 
~a şi eomt>leta.rea. unor ar+icole dlI 
reg'uhmentul asupra serviciulUi în ga~ 
nizoană. pentru trn-nele d~ toale annel~ 
("Monitorul Oficial Nr. 79-9-14). 

Mişe.rea fi,me!!! 

- Casa de Păslmre ilin Oră.1fi' & 

încheiat bilanţul pe an'i!. 1943 cu un bt 
:neficiu n'et de 130.170 lei Capitalul 8t 
eial 2,000.000 lei. Fooouri d-e Telerri: 
75,747 plus 829.359, plUfl 38.3741 P! 
450.852 lei. 

- Banca Timiţoorei -fÎ Socidal 
Oomercială p .• a din Timişoara, S'a a.p 
bat bilanţul pe 1943 cu U'D beneficiu 
lei 24.185.014.-. 

- Industria Română de Piele S. 1. 
Timişoara. S'a a9robat bilanţul pe 1~ 
eu un beneficiu de l'€i 2,791.599 .-, S. 
reales membrii în oonsiliul de adJni • 
stl"aţie d-nii: Moldovan S. Simion, 
Valeriu Sârbu şi TIeana La.nger. Ce 
ti d~nii: Mohorp. Alexa.ndru Şi 
Cornel. 

- Banca de Credit a Agricultor. 
din judeţul HU!ledoara Soc. an. rolll' 
a convocat adu.narea generală ordi 
pe ziua de 30 Aprilie 1944. 

- Electrica Soc. an. Nădlnc \'3 
adunarea generală ordinară în zius 

• 

\ -'\. 28 Al!~ili~ l~~!. .~ 

• 

J 
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-anca publicitatle, red:.wll\ reclamaţii. . 

lduainistraţia teieiotl: 50-62 
____ ' ~ 1 

, fost nitutr, în tren-motor Nr. 1233 între 
Timişoara-Stamora, o g~~ntă cu acte, pe 
data de 7-8 Aprilie 1944. Rog a rest.î::ui 
actele şi foto, pentru bună recompensă, 

'. la Primăria Jebei sau staţia Jebel, 
4108/812 

;= vân'lSll'e un ciLrncior pentru copii (lon: 
clou) culoare albă stare foarte bună. Str, 
Domăşneanu 10, aparl. 1. Circ. 3, Birău. 

4135/845 

,.... 
[conomatul de Aorovizionare -al judeţulUi Caraş, ORA VIrA 

Este asortat cu tot telul de te~~!ile, 
eoloni.ale şi diferite alt.(' mărfuri cu 
preţurile cele mai eonvl'nabile. Servi~ 
clu corect Şi conştiincios. Spre oon
vingeTe rugăm ODoratul public a vizita 
maga'linele noastre. 1969 

-ILi __ ---------------------~ 
~ i:Loe de casă. de vânzare FrateHa B, 1nfor-
la maţiuni Maga, At€1ier. Str. Wilhelm 
el Miihle 2. . . 4139/849 
~ . 
al IVud nu costum de haine uzat, StI ada Mir-

i' cea vodă 12, la dl Bab~. Vizibil orele 
el &-10 dimmeaţa. . 4144i853 . .. &= _ _2 .2swe 1tL8& 

11"\ "Amestec de seminţe de ierburi pentru 
fr, grădini tn-nrle 

SElrIINA S. A. R. 
'f!I ti lJi. Timişoara IV., Spl. Mii eT Gtiftenbrunn . 
ti- Yo, ta. - Telefon: 23·57". 20U ' 

fSZ...U4U, E&.tM'MiAiRiiiWt'f-N. *S1WM 

~ [fostă lIrofesoară. din Chişinău, licau francez 
13 distmsa, cu ma.re experienţă, doreşte un 
da loc d'~ guvernantâ. în familie. Str. B De-
,. . lavrancea Nr. 7. 4147/856 

~\lI' :1.Wp"~u".", "Nisipul" din Ghir<Xia caută 
'11J. ltn vanzător la băcănie şi cârdu!llii CU ga-
)ft: ranţie muraIă şi materială .. Reflectanţii 

să se prezinte in Timişoara II. str. Moise 
'IiJIo Ni~oa.ră NI'. 20. " 'i145/$5-i 

Fabrica de ot.ct "Patria" Timişoara 
n. Ştefau cel mare 36 plăteşte 

23 lei pentru fiecare 
sticlă curată de un litru 
Telefon intre orele 8-18 sub nu
mărul 48-60 sau 27-15. lnreg. 
r.,·o. 30511317/19-12. . 1-990 

~I~~~~~--~----------~ 
!rll, 
'ealt 

Nr 

late' 

Două luturi de casă în loc foarte bun, de 
v.l.nzare cu preţ convGnabil .. Mărime 200 
8t. P. Agentura Eugen Fiala, Cetate, str. 
Lonovici 8, apart. 6. Inreg. Ol. Corn. 
142/11740/943. p, 1639 

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

, Teatrul tlational .' Opera' Română 
·26 Aprilie 1944 

(

. :lma Aprilie 

26 lUiercuri 

SPECTACOLUL 

~lIREASA V ANDL'TA 

Seria. , 

58'7 

Biletele la Agenţia Ta.maşiu. Telefon: 50105. Casa desehisă: 10-1. 4-6. 

, P-::ILo.tru a vă asigura eleganţa li ex clu.sivitatea in calităţi, modele, desene şi 
u culori, aoorta~ articolele Dvs. de modă cnmpărâ.ndll-le Dumai la 

, li·· MAGAZINUL ELITEI 
,',' .. 

DOMNIŢA 
MODA PENTRU DAME 

Timişoara in Palatul Palaoe, Tel.: 53-73 intre orele 8-13 '"şi 15-19. 
lnr. Of. Reg. Com. 504/944. 

Unde găsiţi : -
Stofe fine din lână curată. - Măta..'iă toate culorile, lucrate in fabrici.. 
naturală, Ciorapi extrarmi naturali şi Genţi artistice din box, in toate 
vegetali, FuJare şi batieuri, Lingerie şi culorile imprimate ti aOIorste tIU 

'. portjartiere. Dli.na saooşe din mătăsnri la comandă 
GlUţi din piei exotioo, porc şi box In cordoane, mănuşi ~ bijuterii. 

REMAI&'i CIORAPI DE MATASE N ATUltAU EXTRARAPID CU MA.ŞINA 
'. SPJ<XIALA. DUPA CEA MAI MODI':RNA PROCEDURA. 1871 

• 
,.".", 

, i 

'"'.' ~ . 300 girls, 'orch~re de ja~. R.eprezen~ţie zilnic la orele 3. 5. 7 şi 9. 
.' . ': - Duminecă matineu la ora 11, - Biletel-e se pot enmpăra tna.in~ la Cassa 
. - , Cinematografului. I Telefon : 49--940. ~ 2002 

Căutăm'urgent un expert contabil "invalid" 
origine etnică română Ţesă.toria Primă... 
vară. Circ. IV. Piaţa Asaneşti 5. 4142/852 

"'â.nd pian marea germană "H. Mec1en
burg" , str. Iorgovici nr. 1. Cire. n. 

4146/855 

---~------------. CAMERA MOBll..ATĂ 

şi locuinţă. cu o cameră, bueătărie 
, şi cameră de alimente de inehiriat 

în Circ. n·a şi a 1lI...a ,,Acom" 
Timişoara, Str. Lonori.ci nr. 5. 
Inr~ 14/110'72,942. lSSZ -

Dactilogt'a.fă perfectă, cunoscând !}ennana, 
caută post. Oferte la ziar sub "Dacti1o
grafă".1148f857 

Femeie priceputi la -::oate caută lo~. Adresa 
la zi~. 4149!858 

Di!' vâm:a1'8 eftin lemne de CIJ!IlStl'1wţie 
ţigle, piatră de bloc. Adresa: Frei.dor:fui 

. Nori, str. xn. Nr. 76-~ la d.na POP. 
li, ·1 : ,." U51/800 

VILA. NOUA FO.UITE DRAGUŢA 
de vi.o2.aJe 

Compusă la mezanin: 3 camere par. 
che'"..al;e. cu baie, sobe de teracotă. te
rasă. şi toate dependi.nţele. Parter 
scund : o locu-in ţă cu 1 cameră, bucă
tărie şi cămară de alimente. Vila este 
în partea soarelui CU curte frumoasă 
şi grădină de pomi frr.lctiferi. Vila are 
rulouri esslinger. Este &ituată inear. 
tierul absolut sănăt06 şi liniştit, 2 mi
nute dela balta tramvaiului. CasA are 
apaduct, ea.nalizare, lnurlnă electrică 
ş-i radio. In cU de eumpărare casa 
este liberă de locuit imediat. 

r.: . Autoturism 4 lacuri, trans~ortă ,---OOAZIUNE UNICA. • 

.. convenabil persoane şi ba~aje t ?..e_~~re una moşie cu 2ISO ju-

PREŢUL 5.250.000 LEI 
Cmnpă.răfurii serioşi ~~ bani gata se 
vor adresa la administraţia ziarului 

Jd~ in ilfO'II'nCie Tel. lB-34 intre orele : gare pământ ambil In UD. singur 
.;:; l" 1. 14-10 . 2012 <,;omplex, cu un castel cu 4 jugăre 

':.:1. _ ~ . parc, in apropierea. Lugojului. Mo-
IlLP'_ _ ş:a este sitr~ată 7 km. dela Staţie Casă ife raport în Eli&'~ ~pusă din 

A T li: X ţ 1 r X E ! 1 I C; F. Ro Şi prezintă un pla.samen~ 2+2 camere, bucătăr:e Şi căn'!l..ră de I!Lli .. 
,ei.' VIZITAT .• CONSV~lL i. RQ}lA "'lESC ,_ . " do. primul ordin. W..imul preţ le! menu-. 2+1 cameră, bucă1line cămaTă 
..- li ~ ~.. C 17.000 {)OO de ;tlimente şi la aub:,ol 2 cs!!:.-ere mari. 
tie I W ~L !le. • f1' ~ ;. ~ ~ l U Î! ţ Info'rmaţiuni detaliata la "C,a- Pivniţă, spălătOrie, bueătiirie de vară., 
In lt II ; lt,;,1i ranH-r . _ I : sagent", Timişoara II, Str. Mareşal grajd, cocinii de porci, fântână, terenul 
ul ~ .. prol,r. GH. UNGURE;\.:."VU . Jotfrc 7. Telefon: 43--59. Inr, Cam. 375 st. p. şi grădină cu pomi fructifeI'Î, 
;rri:' ltart a:sC/rtl.u.1e.ilt c:.e. articole a!imen, Corn, .269/11867/943. P. 1848-2 Preţul 5.000.000 lei. Casa toată coo cără-
l-.. 1'1 tare: conserve, unt, ouă, brânY!'turi. rnidă arsă. Agentura Eugen Fia1a Ce!ate, 

1". slănină' afumată. mezeJuri, mler!', De vânzare casă familiară, nouă, de cără- Stl'ada Lonoviei 8, in curte. Inreg. Of, 
etlll~ marmeladă, pişcoturi, bonboane, etc. midii arsă, compusă din 3 camere,trJCă~ I Reg. Corn. 142/11740/1943. p. 1639 
,a.P~' ete. tărie, eă.mară de alimente, fântână teren ,"' ---------------
~iU d TELEFOX; 270 200 st. P. Preţul lei 2.500.000. Agentura 11e ':.âtl%~re mobi~ă de bi~~ bi~~o!eei, 

S. ~ ._ ~ g 1;95 6. Inreg. Of. Reg. Corn. 142/11740/943. """8 Rosra:. Circ. II. Alea ?ct. Goga 54, 

sub ,.,Niciun pericol". P. 1640 
Brătiann NI'. 1. et. a:p. 5. 35fJ6f768 

. 

CftLEI~OSCOf: 
Calendar 

l\IIERCHU, 26 t\ PHIUF} 1944 .. 

ortodox: Sf, Mnli:r Vasile. 
Catolîc: Reim:;.r. 
Soarele răsare la O1'a 5,13, ap'lne la 19,1 

Farmacii de serviciu 
IUIERCURI, 26 APRILIE 1944 

Circ. 1: .,Misericordieni1ol"" str. Si, Ici 
5; Circ. IT: La Cerb, str. 3 August; cm 
ITI-IV: "Unn" Piaţa Gen. Dragal-ina l' 

Fratelia: "Panajo-:h"; Mehala.: .. Cb.iI 
reanu"; Freidorf: "V. Eremici". Aceete a. . 
fac serviC'iu permanent. 

Procuror fie serviciu 
bUI<.;RCURi, 26 A.HUl..ll; 1944 

D. procuror T{llni'\şoiu. 
JOI, 2'7 APRILm 1944 

D. procuror C(mst. Poboran, tel. 29·~ 

• -(laut loe de asistf'ntă lângă un medic det 
, tiBt.. Oferte la ziar sub "Asistentă". 
î~. 4150/85 

, 
MOTOR BICICLETA .~ I 

fn stare lTmă, cauciucuri ,bune. 
caut spre cumpărare, Oferte la ad
ministraţia ziarului sub ,,1'Ioto~ 
BicicletA".. P. 1640 j 

PIERDUT. 
in Ziua de 24 Aprilie) ora 2-2Y .. 
în ~rţlmvai între Piaţa Brătianu fi 
Bata. Neptun, () geallfă brună ~ 
învelitoare 'Verde, conţinând ." 
afară de nişfe lingerie) valori nwi 
mici §i cet-a nu.merar, uneI€: a.o.c-. 
m:nte personale de importwnţă. 
Găsitor~l e rugat a le preda, C0N

tra u·ne, recmnpense cuvenite d-lui 
ALEXANDRU SIO, Ti111.~oara) 1.1l 
Bulev. Regina Maria Nr. $6) et. III. 

2014 

D~ \-~;.l\ZARE 

Casi familiară, 4 camere, baie eU. 
Circ. n. Preţul lei 2,800.000. 
Casă familiară, 2 camere, bucătă
rie, cameră de alimente, verandă, 
fântână, grădină, In Fratelia. Pre
ţullei 500.000. 

zi 

1 

Ca.',ă familiară in Fratelia, 5 ca-. 
mere, bucătărie, baie. aproape de 
tramvai, clădire foarte elegantă. 
Preţul lei 5.000,000. 
2 % jugh, pământ, Calea ŞaguhIi. 
Preţul lei 1,600.000. 
Moşie, 100 jugh. piilmânt a.ra.b~ 
lângă Timişoara.. Preţul lei 18 
milioane. 
"OasageBt" Timişoara n. Str. Ma~ 
reşal Joffre 1. Telefon 43-59. Inr. 
Nr 26911867f94-1. P. 1848-1 

B.ijuterie modernă i 

.. '\ 

T'nllt~~'.'\ t Str. M'-erey 5. Tel.: ~4-'7T 
Jur_ Of. :-;'"g. com. Nr. 330j10.773/4115Q 

! 

{JIU H'J'A Str. Re ele M.ibai 1. NI' 22 I Eugen FiaIa. Cetate, ~r. LonoVleÎ 8. ap. 'mas .. uţă rotun~a eu fotohr.1rl. rnaŞJ.na de 

e 19i: ~~~1!'i'tgr;f(,"'1~~,~!:.,~~ p. 1639 a doua oprIre de gara Fabrlc. gr. 830 

;~ fi!lllllillIIiif. iiiiiifiilliHiitm (; A. ... TOL Wlljjlljll 1II11111111U1I I H " L • A. 111111111111111 11111111111 A. POL L U 1II11I11Iirl-~llilillli (: O H S ~lillllll~ 
D, ~ 1'''flG't,U1LL. DE DESCHIDlillEI Un film fra.ncel. de o factură Vh1llne Romanee Tino Rossi PRE&IIEEA. t PREMIEBA! kl.l, pr('mlera exC'elentcl ComCdll 
CeJ"q) I extraerdicară. L l\licbel Simon Marcille Balin O dramă senzationali ! 

RJ..1 l N~·am .latâ~nit . Glale .. nle .' 4 vedete mari in ~ ~ mare ~vor-tur:era dela etaj 
uor? I ~n m~ez G{~ !:c~1pte" 'Au bonheur des Dames" . fibn al s:a

gmnet 
. • ,FRIGURI 

~f: ~l,.celebra v~etă. SpOruoJi I ;~. aşii cinemato.gridulUi f~ Neapole sub sar~tul foculUI ".,da Barbara, f',arlo Tamberlall 

1> Tf.ARTA S'-' ._Of,ALLA c1li"'hel Şimon, hber Jean Tissaer Repr. : S, 5 ŞI , Bepr. : 3, 1) şi , 
va ~ '~.:.~ 9· __ '::~.2:matineu 11 Pentru Dv.minem şi Sărbători se Vând in preziul bilete la easet'ie dela :='10-12 şi 16;;1:: • 
~uai ~ . _...... _ 

cu: VITTOIUA m·;: SICA 

şi CLARA CALAllAJ 

Repr. la 3. 5, 7 ş-i 9 
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Poşta refugiaţilor 
$ • 

;mLEVUL SERa. l\1AJOR T. R. PASCAL 
IWII'UrRU din. CoDlp. 1. Reg. 17 Inf. Lu· 
lQJ.emcuat din Bucovina, îşi caută părinţii 
~ din Cernăuţi şi roagă pe cei ce 
~ lJ:I1de se află, să-I anunţe la adresa de 
!!Iei au&. 

JnIlLlA. ANA şi PROFI&i\. l\mRGU 
~toare refr.lgiate din Basarabia, stabi· 
W. in oom. Mailat jud. T1m.i.ş--Toron-:.a.l, Iş.i 
·Notă fmtele llie Murgu elev el. VI-e. Şcoo
tii ~§. V. Lupu din Iaşi, precum ~ pă..
daţ11 din corn. TTifeşti jud. Iaşi. 

CAl'. T. R. DUMITRU CERNUşCA. ~ 
~ stabilit lA spita.1ul milta.r 467 Lugoj, 
.. Weresează de fa.milia Ghiţă Tă.n.a3e dela 
/I'UD& DOŞtei Cernănţi. To!od:a.tă oautl şi pe 
~ MeStuia M.e.ricica. 

J)JQNlSIE CIJESCm~ ~ .,olar, 
Jdngiat in com. Gruni.. al. ~tal Balinţ, 
~ &verin eaută pe fa~ Octa.v Li· 
/I'!bl"Mhi, feM găriI CâIlllPuhmg-Est-lhcovi
~ bn Cijoschl, <tir. IJCQlar din Cernăuţi; 
~ Cijosclll, a1;rlcultor & eomr.LDa 

~eşti, jud. Rădăllţi. 
80ldatul NICOLAE ADANI c:81'!e se af1§ 

:rJntt !n spitalul dln Lugoj, eaif.A pe soţra 
la&: Maria Adani eu 4: eopii, din cam. Timi· 
~ plasa Pa.şcan1, jud. Baia. 

sOldatul IO.<\..~ C.-\LOANUR.I\ rinft:, !n 
~ d1n ll'.lgoj !şi caută aoţie. Nă,dejda 
Icabmn-a. eu un eopil ~l pe părinţH Băi Gri. 
~ .,1 Ana. Calea.nura :refugiaţi din. Fă~ 
t!e,ti jud. Bă1ţ.i.. 
I MAXL'I CUS1\fA'RU, refugiat din Basa
~ plasat ea tnvăţătoi' bt comuna Mailat. 
~ Timiş-Torontal, vrea să pe unde este 
~t spitalul judeţean din Cabul $1 fa· 
~ Enache Vasile .,t Băduleseu l-larcl1 
~ţi din jud. Tigh·in&. 

PETRE CIOBOTARU. terngiat din Sa
l'lOe&. stabilit in Gra.viţa, strada. Andrei 
~ Dl". 55, judeţul Caraş. tm.preună 
ku:.eoţ.i.a caută servici"! de pami~. cameriet, 

fete. L1\Z.~R PETRU, tafugfat şi stabflit tn 

~
. . Fibiş jud. 'rimiş-Torontal, caut1\. fami

.,TTrsu G. Const.,'mtin, Ruxand,a şi fi~a.lor 
",fina, refugiuţi din cont. GrJgoreştl Jud. 

/B.,.toŞ':m i. 
! GAZ.\ :ro.'l':ONIU:'\, mv1tţztoare refugiae jnd_ Hotin, atiU"," 1 • .,. .. 1 ... .s'al 

com Rtl;;Ova nouă jud. CaraJ,l, CButa ~ 
eM ~liu Paul Romanovschl, funcţionar 

P.T.T. 
I sn~"'Ii\ P~TRA':lCEANU şi ~al'Vare. 

§
.ţ.ă refl;gJn.te d~. Straja-ttăd1iu~. roa-

gă famiHA ŞI prl('bmll loi' sl1 le !3Cl'ie pe 
~ Sânicolaul Mare Sti'. Caragiale ~, 

:Prl. Timiş-Torontal. 
• CTh"E 8TIE unde se găseşte familia SaU. 

~
dll1.0Vid ~ncoiae, refugÎat din Cernăuţi, ~...r. 

. 111, dela u!1iina 1. E. M. C. este rugat 
-lase adresa 1a ziar sub E. H. 

5~' 

~. Ti1hi~nr!'t, IV. str. Brătia:nn ;1'i. 
.: :.,lâIJ~a Cinema Corso. In.reg., Cam. 
: ~~de;Com. şi Ir.d. 'n;;oara sub,Nr.Ft 
~:"ind. 451/799511933 ... ,~ •. " .. , ·194,9 

~",~ , 

F x::z:::: 

PERFECTIOffAREA Pi'ASURILOR DE APARARE PASIVA LA 
Cu gravitatea ,i cu temeinicia. care o In tot o~ se sapă adăposturi noui, 

cnra.cterizează în executarea măsurilor se acoperă altele, se intăresc bolţi'le piv
cerute de autorităţi ~ dicttate"de impre- niţelor, &Ceia. cari n'au niciun rost în 
jurărt, populaţia Timi~ perfeeţio- oraş se mută la ţară.. 
neaM mereu mijloacele ei de apărare Au mai rămas ~tUŞi eâteva lucruri de 
po.sivă. Sperăm inBă că. n'o să. se producă pus la. pu!llCt. Sunetele de Sirenă nu se 
evenimcnt~e pem'U cari ne pregătim c:u 
toată seriozitatea, dar suntem eu toţii a.ud de exemplu in looa.luriJ.e Ultlde cântă 
hotărîţi să. le înfrunt.ă.m cUl'a~ ti cu muzica, Patronul trebue să fie obligat 
~ reCe. să d~ al&rJna din timp, ou. a.tât mai 
~~ •••• :-.·.-.~."-.-.=.~~""-4It...._."::*;!IL._4!:·._.""".""'_._.~..::...s 
INMOR~ANTAREA PROFESORULUI FLO:i DRE~IMAR 

In zi.ua de 25 Aprilie crt., orele 3 după 
m~ a avut loc în incinta. '.i'd .. trului 
Naţional din Clu) la TitJllşoara pro.hodul 
de îngropăciune a. profesOruLUi Flor 
Brevtlll&n. dela Con.serva.torul de M:uzi
că ~ Artă Dramatid aIn locab"tate şi 
prim. violonoelbt 1n orchestra Operei 
Române. 

In 1"âmt:i de abia 53 ani, l"egretatul 
dispărut & fost foa.rte Cl!11IOBOUt In lumea 
muzicală.. Plecat dela Ia.p - de uruie 
este de origillle - s'a stabilit întâi la 
Cluj ocu.pâ.lld postul de profe..;or şi prim 
Violoncelist. ca l11&i e.poi să. vină. în t;m
pul refugiu1ui cu. instituţia:la Timiljoara. 

Prohodul a fo3t săvâ.rsit de către ur
mătorul sobor ~ preoţi: IT. cir. Patri
chie ŢLucra, protopopul Timi~orii, pr. C. 
Vuia şi pr. Congl, Co~lea.. . 
Răspunsurile au fost date de un cor 

improv~at din f:K)11Fi !i cori~ti dela 
Opera Româ,nă. . 

Da sfâI1'itul prohcdului au ţinut cu
vântări pentru pomenirea mortulUi, 

d-nii: P"r. ·dr. patrichie Ţiucra.. d. Sa.b:in 
Drăgoi, direc lm ul Operei. Române ~ a 
Conservato:ru'.1l1 de Mu~'că. ;i Artă Dra..
matică., d. Gh. Pavel. I'riUl dirijor 1.& 
Opera Română, d. Hoca. 1.. prim viol0· 
rili.'t în orchestra. 0!l€rei Române fi un 
domn profesot'" refugiat al ei.rui nume 
ne scapă., 6cl:l'e e. a.ră.lt11 ma: am.Ilnunţit 
viaţa dispă.rutului pe care-l ~tea 
dela Iaşi. 
După' tennin.axea !lTuboou!ul. Orclles

tia. Operei a executat: .. Eroica" lui 
Beeth<-~ corul Şi orchestra Operei: 
"Ru.găciunea. din CavaJ.ţ.lia. Rustic.ani" 
şi buc:1ţ:. religioase ortodoxe de inmor
mântare. 
După moa.r~a. dispărutului a. rămas 

un loc gol atât la Con'servator cât şi in 
o. chestra. Operei, unde maestrul în ul· 
timul timp ~i-a destinat unna.'}Ul in per
soana d-Iui Ion Vrcau pe care l-a lăsat 
în locul său în timp de boală. 

La ora 41;4 cortegiul funebru s'a in
dr~ptat spre cimitirul ortodox. din Tirui-
şo,ara-Iosef~ ,(do d) 

.nmatricularea societătilor comerciale şi a comerciantilor 
In legătură cu evl!lcUĂrl1e eomercian- certiflcfit'U[u! Oficiului Cantral al Re· 

ţilor şi indusldaşilQr Care dJoreec şi au gis~rulu Com.erţu1uii să. d~UlI1ă o copie 
posibilitatea să-Şi contiune Mtivitatea după duphclltul de inmatriculare sau 
lQr, eoluţionQ:l"EllQ. oererOOr de Mrumatri- după. oertificatul d.e inscriere al finnei, 
culare Il firmelor eelor evacuat~ se va pe ('..are fi au dela Camera unde au avut 
face de Sl~baecretariatul de Stat al In· sediul înainte de evacuare, SaU orice alte 
Ollsttiei Cumertului si Min·eIor, Direc- acte d~n care Cumcr.a îşi poate face con
ţiullell Servi-eiului Interior, Serviciul de "in.gerE'a, neîndoioasă, că solicitatorul a 
indrumare şi Control al Comerţului, io avut firmă imnatri:C\t1ată in momentul 
ba;Jl;t dispozilţiultlilor Decretului-Lege Nr. eV:teuătii. 

2.260, pentru Înmatrioularea -comercian- Aceste copii şi acte vor fi certifica.te 
ţUor ~i societăţilor comerciaie, din te- de Camera. respec!.ivă, pentru oon[orml~ 
ritorlile evacuare. pabUCnt în t~unltorul 
Oficial din 21 Septembrle HHO. ta~ cu originalele ce au fost prezentate 

TLttâ.nd sebla că 1Jett1trti Camerele de şi E<C vor inuirtt!.a imp1"el1.l.nă cu cererea, şi 
comert şi de industrie din Basarabia şi avizul Ca.merei respective, spi-e a fi solu· 
BucoVina. Oficiul Central al R::-gistrului ţionate prin Dirccţi:unm sus menţiOnată. 
Cometţu1ut\. nu dispune de date pentrU Pentru Firmele evacuate din Vechiul 
a putea constata dacă sollt'îtnnţii au Regat 1:ps.a, actelor mep..ţionate mal sus 
avut sau nu firma. illmqtricu1ată, s'a. va. putea fi înlocuită cu d?te1e pe Care 
deciS Ca, pentru uşuratta' fo:rmalităţilor le posedă Oficiul Central al Registrului 
de te1:nD11ltrl'Culare, solic1tatorii, în locul Comerţului. 
~: •• ~ •• _ ....................... ~ .. : •• _ .... :._..:..~ • ..:: ... _O:~.::.::-.. =-.=.-... 

Dispersarea serviciilor Administraţiei 
Financiare din Timişoara 

Administratia Fina.nciară p:r.ocedând I Personal, Contencios-Urmăriri in foste' 
la diepets:::.reâ uoor părţi din Serviciile la încăperi ale Percepţiei r. (intrarea 
sale, a mutat CimcUffi5c.ripţiile tie Con" prin Str, E. de Savoya). , 
trol Directe şi PereZ'pţiile in următoarele Servo Contrib. Directe C11 toa.te birou-
localuri din oraş:, rile (Agt'icol-C"~1irl ........ Taxe"Militare, 

Percepţia. şi Circ. 1 în lo'C'l1.1ul Şc.oalei Comerţ'Profesional, Mobiliar - şi Sala' 
Primare din Mcl1aJ.a Pin.ţa Av!"artl. Iancu rii) in fost~le încăperi ale Circ. 1. de 
Nr.11. .. .." Control Directe (e. A. M.) tn curte. 

Percepţia şi Cird. n. tn localul Reuni- Servo Contrib. In{lirecte eU toate birou-
unii Tineretu1ui Rom. Cat. din Fabrică rile (Cifră 5%. Spedaco~. :Automobil, 
Str. :aontilă Nr. 7. Taxe Consumaţie, Timbru.Suoeesiuni şi 

Percepţia şi Citc. m in looalui Cămi· Brevete in fostele înc3;peri ,ale Percep-
nu1ui:de zi din Elisabctin, Piaţa Ada· ţioi II şi m. " " e,"'- '''"11'''-

IDa<:'Jhe NT. 7. . Servo Confwbilităţii OlSfe'rie't m: In· 
Serviciile ljetlttâle nl~ Ad-ţlei 1l'inan- roul Pensiilo~ ftthcţioh&1Ză mai departe 

ciare funcţioneazi toate la. parterul Pa~ in are1a.ş 1oi-al. 
labl1ui iDicflsterial după cum unnează: Contrartele de îrtt'hlriere nu se vor 

Clbbinetul Administratorului Financiar mai taxa la ghi';leul Ad·ţiei~' Ci la fieoore 
Principial şi Secretariatul cU Birourile,: Percepţie în parte_ ~ ". l·li~:'i *~f~!,:" i'" 
~.",~ ........ _ .. ~ ............. ; ............................... . 

:Alte aprobări de stabilire În zona militară la Timişoara 
Următori1or loCuitori dom-eUinţi fu 1'imi~ lliatlll; Prota Dră'g'bfui 5; Gui Teod:O:t. $Oţia 

şoara. li s'a. aprobat de C. 7. A, stzWirea Maria, Eroilor dela. Tisa .63, Findlin;:: Matei 
h "2IOI1a. militară. Toţi ~tl locuitori se soţia Ecatcrina. fil~ Ecaterina.. P~u 
'V0l" prezenta la Com-:mduiteâ Pieţei Tim!, H>; Magdoş Irina fiica. Minolora, T. :vla-

intre erele 16-:--18. Ronaşteril 11 j Sofer Vilhe1nrina., Domăş_ 

şoara eU bule. t.in.eI9 dO. înscriere. dela .. b. l1'O. ul Il!imireseu nr. 20; BoOOş N8dejda, Cavaler populaţiei pentru a fi vizate, in ficcate ai Martllii 90; Gotrich Albert soţia RozaIia, 

Scl1tnid! Maria., gu!. Regele Ferninand neanu 35; Schneider Maria, Str. o~ ~ 19, 
lŞ; .... <5.~za .&..~ l[ţP.bl ~~;';,~V'~cJu- Moisă D\l.Illi.trq. Că.r:o;tDr.tl1-0li~hrric.el. 

mult că unele .:oealUri n'au nici .J 
destul de largi ~i numeroase. .,. 

NOUl ŞANŢURI ADĂ~'" 
E bine că s'n.u săpat Ş1lJlţuri adă~_ 

in Piaţa Un1r:ii. Ar fi bine să Se 11'1-
şanţuri Şi pe malul Begheiului in ~ 
Catedra1ci. tmde se refugiază f~ , 
multă lume din Ceta:te, mai alee . 
terenul deschis inspirâ,nd lneredere I 

NEVOIA SĂGEŢIL(je 
INDICATOARE 

O lipsă care SE" resimte este __ .. 
s.ftgeţi1or indicat'>8.l'e de adăposturi .• 
de zile au strioa:':: estetim străztlor ~ 
durile cu indicaţiile "AdăŢ>OOt pentru .. 
persoane", acum insă când ar fi 1ItbD 
ele nIl! ge mat văr! nieitmde. Pre!:enţa .. , 
ar evirta fi diMUţii le penibile la ~ 
adăpoesturilor partietrlue. căci ,Jj
tanţii U n'ar mai insista să. m~e . 
alte adăposturt \n IlproţieTe. 
CIRClJLAŢlA AUTOVEHI 
CirCUl:aţie. au1:ovehiculelor ar 1 

restrânsă le. minimum tn timpul ~ 
In nervozitatea lui ~!ieabillă, puhuPl 
treflaT'e la fieeare 7lo:7QID.Ot de motor, 
ales când automobiluil. Ci.rCUlă cu 
mentul desch.is, lucru iliter:ais, caf\l 
trebui reprimat cu severitate. 

Este 1!OCU:l să ară tă.m abuzui C8It 
faca cu a.utotaxiurile. Aceste v . 
au dispărut aproape eomplect din 
ţiuni, în schimb la darea ala.rmei 
1:t'lcăToate cu bagajele acelora. ce.t'l 
zice-se - îşi rezervă serviciile taXi .. 
lor pentru astfel de cazuri, plăti . 
cu chirie 111l1a.ră.. N'ar strica un COlI II 
în a~~astă materie. Autotaxiurile te 
să stea. la dispoziţia tuturor! 

: 1" ", • ......... -..--.~.~~ -= = = .-:. ~ :-- = ·'.l 
O mare manifestat':: 

muncitorească la Jimbol'_ 
In cadrul ac~i unii de lămurire şi 

l1i;rare Naţion.al'Patriotică a 
muncitoreşti, întreprinsă de Marele ! 
:Majur, Secţia Propagandă., reprezell· 
prin OI Locot. Cojo<'aru Nicolae şi 
concursul dat de D1. Undis Mihai, din I 

torni fabrieei de ţiglă. Bohn Jimboli 
care fiind adânc mişcat de scopul ' 
rit -;i pentru a se putea aduna Mun~i 
mea dela toate intreprinderile 
D-sa a uepus toate sforţările ma" 
pentru o cât mai bună reuşită, Astfel' . 
itiua de 7 Aprilie 1944 in pre3ellţa 
public numeros aproxim&tiv peste. 7 
munCitori, adunaţi în grădtna faM 
Bohn. Pe la orele 11 începe deschid 
serbărH eu Imnul Regnl, cântat de 
premiUtt-ttilor, mebril in secţia "Mllll 
şi Lumină". eond~i CU mare măestrie' 
către nedbooitul di1'ijor Jivoin Petru. 
re depune mult suflet in toate dit' 
culturale locale. Apoi dl Loeot. Co' 
Nicolae, prin euvinte pline de ad • 
Şi de îndemnuri frumoase vorbind 
c!toril'Ol" din Jimbolia, printre altele 
a ar.ătat eă drumul spre victorie este 
gurat nu numai de lupta celor din p '. 
le linii ci trebue ajutaţi ,1 de munca 
lor {]in fabrici şi uzine. In spiritul 
jertfă. de care a fost aIllmat ost.aştil 
mân şi in dorinţa de a ereia un viitor 
libertate şidreptnte pentrn fiii ac 
neam şi de a infrăţi cu prisosinţă 5â:J~e 
cald cU al poporului german, pentru 
vilirea a.celora. din pustiurile ingheţ, 
cari încearcă. să. cUllrindă. ciVilizaţia 
lenară a Europei. . 

Printre participanţi S"s.u r '. 
OI Unclis Mihai, directorul fa ". 
Bohn; iDl FDruţiu VlrgÎl şeful 
Muncă şi Lumină; Dl Jivoih Petttl, 
jorul corului Muncă. şi Lumină şi 
functionarii fa!bticel Bohn; bI Ban 
bm 'reprezentantul Fabricei Deoke::, 
Iancovici reprez. trubricei de păi 
Unton; DI Gerhardt reprez. fabrieel 
fiasturi şi llieptene Venus; 'D1 1l 
Ioan, proprietarul fubricei de ghe~ 
a.cela>:i nUllle Şi un număr de peste 
muncitori din întreprinderile lo~ 

Din parte autorităţiloI" Dl S 
Ion dirigintele Of. Poştal, Ma 
Marian funcţionar poşta:l. D1 R3d 
Ion, comisar de poliţie, . Dl Viul " 
Mircea 'dela Pos1:uI de J andarmi j~, 
Ha, OI Gropşore-anu Ioan dela Spt 
tle stat tnl1 Toealiia-'te, efe. 

~~ 
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lIlj il!'II1aţl că anumite persO'll.ne ee prezintă 

'O , I 

I"JlI1ele ziarului, ca şi al dlui Consilier 
'onal 'şi director C. Miu-Lerca, rugăm 
seeastă cale pe oricine are ee'V& de re· 

ti să se adreseze imediat direcţiuni! 
telefoanele 48-.33 sau 16,00. 

eal ... DONAŢIE PENTRU CATEDRALA 
l. ~RII. Serg. T. R. Anţî1ă Iosif, din~ 
~ Regiment de Art, aflat pe front, a 
rna.t pe seama fondul"li de construcţi4!l a 
~ei olt. rom, a Timi,,"orii, valoarea 
ţJ.. baIIi a unui vagon de lemne d~ foc. 

, _ ~EDINTA DE COMITET. Luni, 24 

~
\, . orele 17, a a.vut Joc la spitalul "No

Dame" şedinţa de comite!. a organizaţiei 
I Ostaşului". S'au discutat chestlrlni 

lerit.u.ră. cu funcţionarea spitalului. Prin. 
~a1tele sa sta.bil-it să se cumpere aţă pen-

:G
~/IPl :. ai se poată eonfooţiona halate pentru 

_pt:NTRU MORILE ŢARANEŞTI. In 
~ impunerilor la. taxa forfetarâ pe 

tn linia.r de Y8lţ pe exerc. 1944/1945 
prietarU morilor ţărăn~ sunt obligaţi 
declare in 80rls la Administraţia Finan

Tinlişoara !n termen de 3 zlie. orice 
~ , , are făcută ta. instaIaţiunea morii, In 
LX' ltrIneDul de timp dela 1 Apl'ilie 1943-31 
~e 19«, In ce priveşte lungimea valţu
on zllor 01 a perechilor de pietri, Cei cari nu se 

fOr confol'JM. 8ClIeI!.'rt:or măsuri vor fi 88J]C

aţi. 

I, ~ . - DECLARAREA STOOURU..oR DE 

- - rAJNA. la conformitate eu ordinul tele
fa ',afic al Mbli3tert:lllli de lI"in&hţle Nr. 
, ,~39fl944, stocurile dfl făină populară 
I Ollflate in mori. depozite de făină şi brutării 

la Q&ta de 20 Aprilie 19« orele 20 ~ fi 
~1&r8tb la Administraţia FinAneiară din 

.e ' ~ şi la. Percepţiile ti8cale respective 
la provincie, în t~n de 24 ore. 

şi 
diIfIo - AFIŞ'UI, NA'JIONALULUI. Joi. 26 
l~/_ Teatrul Na.tional din C1uj-Timişoa.
Ill'IIiIiIl NPre&i.ntă ,,Necun~" de Bisson; 
ci , .... tl, 29 seara se va juea pentru a doua 
~ lIIli t,Cerurile IIPU" de Victor Papilian; 
a 
tfel' !.tJ.minecă, 3Q In matineu se jQacă aDomni-
1 !oara N astasia." • 
> 7 
~bri -IMPOZITUL DE 5% S'A MAJORAT. 
id . ~ti. 25 S. p. p. transmite: Printr'o 
: 'Qeciziune apă.r.'ltă azi în Monitorul Oficial, 
Mn impozitul excep~ional pentru apărarea ţării 
tria' l f. majorat dela 5 la. sută, la 6 la ~ă. 

l"U., - PLUGARI! Voi BUnteţi armata m1Ul
r.eeti eli fi I nădejdiilor Neamului. Insă.mbaţi 
l~ braalele de zor! Prin ele înnorooc nădejdii

~ de ma.i bine ale Patriei. 

-S'A PRELUNGIT TER~IENUL PEN. 
l'RU APROVIZIONAREA CU LE.~E 
Primăria. aduC"} la cunoştinţă că faţă d~ 

enea aglomerările din ultima zi la iuscr:erile 
tu! ~tru lemne, termenul se prelungeşte până 
~,şUl, ~~,~ă 29 Aprilie inclusiv. Capii de gos
lltor ~h, 00 instît71ţii şi intreprinderi să facă 
ac . fOrmele prevăzute in ordonanţa No. 12 ti 
:lgee li aduei scriptele Şi declaraţiile necesare 
lru ~tru a uşura opers.ţiile de caleul Inscrie
~heţ It ~ eliberare a cartelelor speciale de lemne 

lţia - ~LATA PENSIILOR pentru luna Fe-
1944-, Se face după următorul IUne-:r: ,Joi, 27 Aprilie 1944, intre orele 8-13 

d~: dela NI'. 1-1500, dela o1"ele 16-19 
apa masă dela Nr. 1501-3000 Vineri 28 

!ptilie 19H • ' d 1 -, Intre orele 7,30-13 dilnin8!iţa 
~~ NI', ~OO1-4500, iar dela orele 16-19 
!S' J:n~sa dela Nr. 4501~6000. Sâmbătă. 
d :lItihe l!)i4, in'tre orele 8-13 dimineaţa 
~nt NI', 6001-700{) inclusiv. Pensionarii 
eu. bol''lgat\ a se premnta personal. la. plată 
<ali ~Ul'ile complectate şi semnate, iar neei 
• di~ motive de forţă majoră nu pot să 
..!:zmte vor da. procur§. Jegali~tă al~ei 
""lIUlIne, 

- BISERICEŞTl Dumfnenl 30 Aprrue 
~ , . 

a. e. panntele Sava Golumba va dirija "c0-

rul Catedralei" care va da răspu~:l!mrile la 
Sf. Liturghie care se va oficia la Catedra.la 
Sf. MariB. din Iosefin. 

- EXAMENE DE :nNE DE AN ŞI GE
NERALE. La A(';1ldemla Teologică dia Ora
dea la Tuni.şoara au tnc&pUt bl ziua de 25 
Aprilie crt. examenele de sfârşit de an şi 

cele generale, tari se vo!' ţine BUb preşe.

dinţia P. S. S. Vasile .1 TlmiJorll. Exame
nele se vor termina la data. &l 5 Kaiu ert. 

- CONSTRUIREA UNEI PASERELE 
P:D;TE BEGHEI. Intre su izile Episcopul 
Grlgorie ~ Cluj, tD. parell Emmeecu, .'au 
incepu!; lucrările de eonstl'Uire a tmei pa.. 
sereIe de lemn, e&r.e va ~rmite eireulaţia 
pietoni1or pesUJ Begbei. COT'Mruirea. ee E'X&o 

cut! d .. către un antrepNr10r partie'Ilar. 

- EXAMENE LA G1HNA7.1UL DE 
BAIETI tiV. BABEŞ", Se &duce 'a eun* 
~nţă părinţilor ea.re vor să-!)Î fnsc~ie eopEi 
tn elasa I-a la Gimnaziul & băieţi t,V. Ba_ 
beş" din Timişoara că exameDl'.ll de admi-

- A MURIT IUSTINA ,ERlJ&N. 14i~ 
curi, 26 Aprilie a. c. Il incetat ditl viaţă, !D. 
vârstă. de 80 ani l"lStina Şerban, nă5eut.i 
Visarion Roman, decorată cu medaH .. ot'di
nului Ferdinand 1. pentru len'ic1i aduaa 
eawei, naţionale. Decedata a fost preşediD. 
ta Reuniunii Femeilor romb. din ~ 
Inmormântarea provizorie.,. avea loc la 
Timişoara, din C!.apela ort. din cimitirul Jo.. 
se!in, Vineri, 28 Ap~, orele 16. 

- COLECTA PENTRU MANASTIREA 
SARACA. Locot. col. Conat. Ylcu a col4le
tat pe aeama 1!Jf. miuăstiri ",Săraca" 51Ull& 

de 81.750 lei. D-sa • fi depua batrli la cuse.
ria Episcopi&i 01't. rom. din Timi,oara, 

• 
- CONCURS otJ PBEMQ PKN'rBU 

ELEVI. Asociaţia pentru protecţia anim.&~ 
lelor a elaborat un concura eu premii cal'i 
sa ridică 1& peste 10.000 lei ptmtnl el_L 
Elevii vor trimite la aedi-Jl Aaooiaţiei In Pa.. 
lr.:nl Camerei de Comerţ :3 tktJemne H'bere 
dln domeniul fanteziei pentnt protecţia ani. 
malelor, Premiile yor fi su!pWIe t1riulul b1 
lida de 28 Aprilie at. 

tere pentru aCMlStă clasă !le ţine ~ ziua 1e - DABUJ'f1 PENTRU R.AN111. se rea 
6 Mai a. e. ora 9. Pentru mscrie1'l".JL la ac~!t un călduros apel de către cond~rea spita-
examen Be vor prezenta. unnăto~u-ele: Ct>- lului 'Notr8Dame, către acei eare au jocurl 
rere adresată directlunii timbrat;ă eu 20 lei ea rumy. table lJi alte joeuri distractiw ei 
fiscal: Copia erlrasului de n8Jjltere; Coy!a lle dăr..1iaaeă acelOl'a care fÎ-all dat sA.ngeJe 
extrasu.lui de bote:t: Copia extr'Uuhi de e~ pentn Patrie. Fiind ziua fntre~ imobili .. 
tăţenie; Copia enrAmllui de vaeeinare: Co- zatl tn paturi aceste jocuri lNut o pro-
~ certificatului I!IOOlar: 400 let numerar, ţioasă de8tJn~. ' 
~_ ••. ~ ........ =.-.~.-.~~~~-.~.-.... ~ .• =-..... -.-•• _ ..... -=-~ 

In atenţia vânătorilor 
Cu în~ lun~ Mai 1~" • pe.nnt.- eu1eaeJ alre le va eUI>e1'a ~ Oei 

~ele de vanatoa~e ŞI o: P:scmt III apele I ee dO. resc a obţine permis de pescuit SD 
ce munte. se elibereaza In modul l1I'-' ~pele de lnunte 'VOr dem- la C. E. C. 
n'ator. • r--

Cei in drept .. obţine pennie de Tâ.- eQIrt 323, pe aeama Dire<ţiuDl8i EoaPo-
nătoare, vor depune la orice oficiu al llIW Vân'!l.tu1ui, taXa permiII peecuit, 
Casei de Economii şi Oecuti (C. E. C.) suma de lei 540. Cu' ad~ţa pe'" 
Cont 322, pe seama Direcpunei EcOllO- punere se vor preznta la lnspector&. 
nriei Vâ.natului, taxa permis vâna.t. su- tu! de Vâ.nit:oare al judeţul'l11 ~ Jo.. 
ma de }ei 2500. Cu adeverin~ de de- cuiese, care le va elibera permisuL Od 
punere se VOr prezenta. la Inspeetora- refugiaţi vor scoate permis. In jud&
de Vânătoare al judeţului în care 10- ţem în care se stfi,bileeo. 
~._ •• _ ••• ___ ••• _.~ •• ~_._,:.. ••••• _!It'_" ._ •• ____ ••• ~ •• iffTI! 

PAPrB DIVERSE .. 
Agent de perceptie din CQmUQa Ususău trimis in judecati pentru 

crima de luare de miU. delapidare şi abuz de puteri 
Prin d'eCiziune~ Ca.meri-i de Acuzare a 

fost trimis in judecata Curţii ~ 
Ioan PuiU. agent de percepţie in comuna 
Ususău, pentru tl'ima de dalapidsre, de 
luare de Inită Şi abuz d~ putere. 

,. portmoneului ab:a. clnd a. a.~ 
jttns 111 gară. punga.,uJ, eu toate ~ 
tirile poliţiei, n'a putut fi pri~. . ... 

. Spargere 
Hedviga OI'ln4!!!lDy, din str. C. PonJm~ 

bescu 88, 8. rect.m&t poliţiei c4 atltar1 
DeCUIlOt'lCUţi s'au întrodus in locuinţa. el; 
i..a.u deschis un 'luJap, CU ohei potrivite 
şi i-au furat toa.tă linjeria fu valoa.re de 
peste 100.000 lei. Poliţia face ~t 
~ spă.rgitQrit nu eu PUtut fi ~ ~. 
tiflc&ţi. ~ \ 

Cum 8 murit un tAnAr din 
1 , a J 

Sânnicolaul -.. Mare .' 

- FRUMOSUL GEST AL UNEI DOAM. 
n DIN' TIMlŞOABA. Azi, n pre1JeTltat la 
r~ţia noas.tti dna. m~. Reve!!l depunhd 
auma de 10.000 lei pentr.l refugiaţi. Men
ţionlDl că ac~ bani au fost ~lectaţi de 
})sa. din râ.ndurtlt }ltietenelor ~ eunOţtJn
telo]> DMle, In decurs de o săptămW. (]ee. 

.tul dnei mg. lteveII ea fi .. celor eari au 
m~i donat, $tUne de bani ti pe earj i-am pu
bhcat Ia thnp, trebile al fie urmat ~ d& al
te ~rsoa.ne. In Vl'lMn'n ne ~le pe earl le 
trăim. '''UnA! e1l utfel de fap"...e putem aju
~ ,. mţii lla}tJi. 

:- DISTRIBUIREA. SULFATULUI DE 
OUPRU. Distribuirea aulfatr.llui de cupru 
.. face d~ că:~ Sindicat.ul Viticol Marţl8. şi 
VU1ereâ la Timişoara. Delt"gaţii satelor sunt 
anunţaţi de Il veni pentru ridicarea sulfa
tutui CU triauri propIii. deoarece, n".1 se poa
~ -pedia. momentan pa C. F. R, 

- l'ltEMt1RII..E SUNT ASPRE. P'iţ1 
eroD.otQi la toatţ. Nu 'Vă aprcmzionaţi el 

JM.llDult de ~ aveţi nevoe. Bunii romAni 
~ pe ~ui.ţă bJ. plLguba colectiVităţii. 

~ ~URI DE OASA. IN JUDET. In ju_ 
detu~ Timiş Torontal dup! I'rt.atistî<:& anutul 
1944 $Unt 21.201 lepurt 1ft casă creşterea 
ue&tor &lilmale de easă S'a fă.alt m ultimul 
121. m 1943 erau doar 8.611. 

- ~E'fUl. M.-\XDIAL AL LEMNu,oR 
DE FOO. Preţul maxjmaJ al lemnelor de 
toc • f. tiut la 43.100 lei vagonul de 
10~OOO k&':'. plua S%. 

-- ftEVE:NmEA DNEI SUZ.\N.-\ DOSI
(lA, PE 8CEN A OPEREI. După o a-hsenţă 
fJldtlhmgatl din cau:A de boal!, a.preciata 
~~l. Operei RomAne din Cluj
~, dna SuzaM Coman-Bosica rea~ 
p. pe ~ă 8tmMt! 29 Aprilie, in mati
neu, otnd _ Ta !'ePl'eZI8nta ,Cavalleria 
l'tust.icană"~ cu <Ea In rolul Lol~i. In cele
lalte roluri dna Alexa.ndrina Roman, d. 
Au~. AImăşan."l, d. Ion Dillculescu ~i dra 
~.a Albişl. In esdrul aeoeluiaş spe<:_ 

ta~Ol ffl! "* e1nta şi •• PagUacci", cu d. Zna
!nlroVBOhJ, dn& Mihai, d. Gogu Sîmione~, 
el. lUha.! Alm.u ~ d. M~. 

- VIlTOAREA PBEMIlmA ,\ TEA. 
TRULUI NATIONAL. Marţi 2 M:;d ora 1~ 
le ... P!leaent& la. Teatrul Naţional din Cluj

~ pWsa "Y:agda" de Het"tll8.ml Su
~rm&ml. l!r1 di~...ribnţt. el. N. Dimitriu, 
ana Vioric& !4mitriu. dra Sotia Miclea Cina 
l:h Mateee.Ctl, dna Pui(a Perieţeanu. d. N. 
~ eL C. Â. Ruaael. el. George A ureHan 
4. V. Pct..oroeci, el. Al. Economu. dna V: 
Drlgoi. dna liaria NeDHf ,i dna Nela Com. 
lotU. - J:)jrector de acenă. d. 1. Dinescu. 

,.... OON<JUBS. ~ ppnHcl eflncUN dÎll 
otici'l de către Consiliu; I':'l.rtllal din Ti, 
l1!ilJt'8r& prin numire pentl'~ parohia Che. 
CltlfIJ de el. 1. cu ~ de 3<J zile. Cererile 
.. ~t '* ()ţ. protopopeşc din Reeat. 

- ~ BISIPl'J'I PAINEA! Fărâmituril~· 
~ lnIll't ~ clţn afl.nta &udO&N 8 

'iraD~~ 

fOCURI REZr,RVO~Rf 

Ioan Puiu, SpiUIe actul de acuzare. a 
comis fa.ptele in timp ce era funcţionar 
aa statulUi. El s'a făcut v.inova.t de t.W 
delk:t al n.edreJptt-i luări, prin aceea ei 1& 

cerut Şi a. pritnit dela locuitorii Petru 
Beneacu 10 litri ţuică iar dela. Vasile 
Ionescu 10.000 lei spre a. nu le dl"esa. acte 
de contravenţie pe'I1t;ru faptul că a~tia 
vindea.u ţuică. fără a pIăti betele pre-
9Ol'iee Mtre fise. Comitând cr.ima. de 
luare de mită., 8<.!Uzatul a cerut şi a pri~ 
mit dela locuitorul Lazăr Solomon din 
Ususău 10 litri tUică, pe Cll.re 1-& pri.n.s 
că transpo.rta r15C'ă fără a fi plătit taxe~ 
le către sta.t. Ag~tul de percepţie care 
aVea. obligaţitmea să-i dreseze acte de 
oontrtLvenţie. a tăcut. 

Anton Bendel"t de 11 lll1. din Sâ.nl00. 
lau! Mare, aflâd:.t--se la joc, tn ~u8. de 30 $ 

Ianuarie 1944, s'a luat IA cearti cu bl- M O N T B LAN O 

Acela.ş acuzat a. mai fost descoperit 
00 a tolerat pe ~(oCuitorii Pinter Valeriu 
Ş! V 8$i1e T?nteScu să vândă ţuică 9Î a 
tacut numal pentru ci primise diferite 
aantităţi de ţuic\ ,i ba.nt 

Procesul aces!li inculpat llI& afli spre 
judecare in faţa secţiei Crimin8l:e a 
Curţii de Apel. Prima desbatere. care IL 
avut loc, a dus la amânarea procesu1ui 
din cauză. că au fost absenţi lIlai mu1~ 
martori egenţia.li in ca.uză. 

'-a furet portmoneul • .. 
IB;C0b Herşcovici Szebdar, din Str. Ion 

V8.8li 16, a reclama.t politie.i: că. un autor 
neet:moscut i-a furat în tfamva.iu din bu· 
zunar portmoneul in care avea actele 
personale Ş: suma de 10 QO() lei Furtul 
a fo~t c(lmis, după cum anunţă. reela
m:1.!1i-t~·. între pia~.a Traian şi gara ,.Dor>l-
ni}l ~". fât,,"1lbaiuJ. ro Qbe.erYaL lilr 

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

latul Alexandru Radovan de 10 &.ni !fi O 3 MIA 
1-& lovit pe acesta CU O piatră In ~p. ~ 4 R ., T ltl U '1' H 
spă.rgându-i-l Tatăl copilului, PetrGv li .It 1 ION It. :(., 
Radova.n, din B.::ba veohe, s'a, aupăra.t, " ti B L Il a 
1.--8. Plins pe Be:tder Anton, Şi i ..... tbt " ~ N l J; N ti. 1 L 1 1 
doui palme. B~r Anton a oăsut jos, 
iar Radovan l-a cik-at cu picioarele tn CRE IOA NEA U TOM A TEl 
a.bdom. ,en, astfel că Bender, mA u-·': '..... -, 
Vltunlor primite, şi a trân tirei A~ 'i:; . o ~, M O N Ţ B LAN C ~ .~~ 
pământ, a ~eced:),t in ziua de 2 Februarie NOB H .'-
1944. MediCii au stabilit ci in urma. a- " D H 1 BAL 
gresiunei. i s'a ruPt splina, provocându-I 

o hemorag:e intar-abdomina1ă iar riI1l. PA U L FEL L E N Z , chiui stâng i·a fost eontuzion~t. La a. , 
cestea fa adăoglJ.t Şi o congestie ptrt-I 
mona.ra stângă., oare a provocat .. • 

TUlJŞOABA 1. 

M-N 

Bul. Rfoig. Fl'rdinaltd 1. 
moartea rapidă. a victimei. Petrov Ra-I 
dovan a fost trim!s acum în judec<ata. 
tribuna'\1lui vrin ordonanţa definitiv ... 
cabinetului 2 in'ltrucţie ~~tru l!<'l'ctcl TI' 00 .ti .. 

d 
~ - ro,. I e e Olt: ~,_. 

e vatamat·", fo~e ~::,a.'iă a it~n:'5l'itătil fur. vI. l'ej'j. c8.m. 17il107ă/4.2 1866-1. 
~:~ .~a~: .~ ~~.~ . -~ ~"~ .... "," ___ I!II, _____ iINlifIIiD 
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La Nord de laşi actil.lnile in~micului au fost respi~-' Je 
~tacul dela Sevasto~~u~ •. - Cum d~s(ru~ americanii oilprile de arta Şl 010nu .. 

. . JIIentele i5torlce. - lUorminte răseoUte de bombe la ('-aris 

---- G .- te 

alU! este re~ativ. Din aCest motiv 
~ vorbeşte şi comuntoat-ul miâiar din 

)1oscova desp-re;) linişte 1'ewnvll pe jmn
Wl din răsarit. în timp Ce twi aVem im .. 
pre.sia că s/rirşitul pat:Ze1 este. te~minat 
şi activitatea de l:upta va retnVla pe 
jrorl.t;ld din răsărit. 1n tot ca~u,l sun,t lHP· 
te, car'i au fOSi Temanate tntre Goljul 
Finic şi Marea Neagră ş1 cari au fo~t 
-mentionate ca semne a unor nani activt
tăU de ataC a sovieticilor. GreZeZe ZILp
te' din Crime ea de două zile sunf în pli
M desfă..şurare la nord de 1'â/tl Mornaia 
li la sud de gaJul SetJe01wia, ad;,că in 
intreaga regiune deluroasă dela.. est .şi 
toard de ora-J1d ,'{ev(tstopol. Rezistenţa 
extrar;rdinar de frldârjită pe care o o-
lmn tru.pele ger>naYle in fiecare tlale ,~i 
{/ăd1.tre, precnm şi grelele p~erderi ale 
sot11eficilor dov!desc că lupta pe·Y1p'l.t 
Crim.eea incănu e pe tenninate, 

In partea de Fud a frontu.lui din ră
rărit pentru moment este linişte. -
Tot mai mult Se l'emarcă aici Între fimp 
o conCemrare C011centricâ de-alunglll 
cursltlui itl!e?"ior al Nistrului, precum şi 
al Sirdullti. In timp Ce în sud for
te de ale arnude i a 4-aucminiene 1/rmea
;ă să fie trecute peste Nistru pentru ~ 
STJri.iillireaa.rmo!ei de sl~d sOlliefice, la 
nord de la.~i (J.tliafia germană t1 stân.ienit 
ro-»-sîd(!ra1)il adurerea de ?aoui rezerve. 
Trupele române au respins f01'fele so
t}iefice în desjâ,,~llmre peste Moldora, 
U71 a.flttent al Sirew7ui. 

CO'IANDA~mKTIJL nE ('ĂPt~TI~Nm AL ARMATEI ROMANE COl\IU
!\ICA CU DATA nE ~Z~J AI~}aUI'~: 

ATACITR! SO\'iETlCl<~ PUT1'~RNKJ<~ I>ATE cu SPRI.JINUL AVIAŢIEI 
~I AI. Q..\,IU.;).OR D l<~ IXPTA CO~TRA C.-\PlJLIJI DE POD Sf~V ASTOPOL 
,.\u I"OST Rl<~SPINSE DISTI{lJ(iANDU·SI<: ~n CARi'J DE L'LPTA. 

I.A NfSTHl:L n,FJ'~RlOR sovn~TICH AU PORNIT nUPĂ o prTERNI
(',\ PUt~f;ĂTIR]<= DE AHTIU';HIE LA T'l\"' ATAC P"~ UN ]<'RONT 1 .. A RO, 
BIND ~(A{jI ~Wm,JlNITI DE A\'IOAN~~ D.~ ."-SALT. LA SUD DI~ TIGIIINA 
SI LA STJD nE DliIHJs.'\n. LUI>TE INVERŞUNATJlj S{;NT IN CITRS. IN BA
S,\R,'\BJA l\UJI"ocm NliHIC mIPORTANT DE SJi:~J~ALAT. LA NORD
",'!'='ST DE It\~I CATEVA ACTIUNI AI>E INAMICVIXI AU I"OST RESPINSF~ 
LA PFNCTUi. um nI!: PLl~GARE. A YIA'ţ'lA nOl'>I-\NO-G}i~R~IANA A DI
Sl'!r(1S l-::RIIO A\'IOAl\"E INAMICE ŞI :\LH :'\!ULTE PODURI IN DOSUL 
i"flONTULI:IIl\"Al\tlC. 

I\~are~e atac contra Sevastopolului 
Bl'1'lin,26 (R,adorL - DNB: Cercurile 

competente d-ecJară la Berlin în legătw-ă 
CII ll1ptple de pe frontt:l de răsărit ('.ă ata
cul ir.ceput cu mari pregătiri de sovietici 
c.jntl'~ Sev,]stopGlulu'l continua şi a doun 
zi fără intrerUDt>re. Atarurile st:~it in Clen
SE'bi de vehem~nte elin dir!'>('ţiunea swl€st 
~i PlIrd-rst însă a!,ărarea româno·~(\rma
ni ţine piept şi !';nvll,ti('li au rost rl~Rpinsi 
p" front 111 din 1':1 :-;;;rit în sl'ct<:rnl sud ii' 
::tViC"lllde de reel1noa.ştere germrmă 
anullhi !l(' altf('] o rcgrupare pf' i,'ară în 
tiOfiă n. for1e1or in"lmil'e mni ales in re
gi ."'P'l NiStr"llli i,,[wi'ilr. Ln cotul Car
patilor snvietidj au in(·el'cnt ncuj ata-, . 

curi Cu forţe proaspă.t aduse pe front în
să au fost respinse. 

La Prutul superior şi în r,egiunea Co· 
lon1P9., inamicul n suferit Cu prilejul unei 
!'f>ellnoaştpri mai intense pi.erder1 mari, 
Alte gntpe de rpcurnuaştere inamice între 
Brody şi Kovel, au fost deasemEm€'<l 
"~gpins('·" Aici piC'r::'!~"rile in~micului enau 
Îndcpsebi de sânp;eroase pierzând 1200 
1111l 1 'ţi. ,"jOO prisonif'ri, 38 tllTIlU1, mai 
1:':111te mii cai s.i O pradă bogată de răs
bO\L PiC'rrl:;>ril; tot,;le :lle aviaţiei in:lmi
ce pe frtmtul di't1 răsărit alI fost 69 
avioane plină dind aviaţia germară a 
pierdut un singur avion. 

Germ~nii au demilit~r!zat Roma pentru a nu fi bombardată 
B er n a, 26 (n,H~(l)'), - IlNB: Oeu' w,iţatof' milit:lră germană, "i(\i ret,e,aua 

l~ându-s(' (le schimhul de note Între Her- căilor fcrate sau a 'jIoself'lor cari trec prin 
mania şi Irlamhl pc d? o ~l!arte şi Idanda R,~ma nu t' întreklinţată pt'1ltru scopu-

rile annnf;pi şi toate transllort11l'ile ger
şi .;;;t;ltple lInite, p·e Cf'·~altă parte. privitor n'ane, df'stinate frontului, la sl~d ocolesc 
la seutin'13. Rmnei de ororile ră",boiulni, la. mare C!stantă ('apitala. Numai rl .. taşa
:,rjarlll elve(iau "llie Tath" s{'rie, ('ă. (On- lnl'n1-e elI' pnliţie gt><m1?1H" se află la 
l"'cslmJ1r1I~llt,-,l săft neutru a avut prilfljul UCPllft; dNJllrl"{'(' pflli~i~, italbnă re-or~ani
să se ennvin1!;ă că comundumentul m:1itar :lat'li acum câtr:va luni nu e în shtre sin
r,erman ,i·a luat toate' măsurile nect'sa·ro I !.r:l~ !iili i~f':l1ntJe .m,,~eli'! număr de yban-

t d 'I'ta' R' . . Ihţl aflati 111 r3Dlfala, In ('onserjnta. ro· 
ppn r~l fm~ Iv r:1~lrpa omN, ca Ulanu- "Psoo'Hlentnl ziaruhtÎ f'lvetian <'onsfntii. 
L'111 sg. n~1 ltlb3. UlCi un pretext- pt>ntru o di, arirm·~tia am .. ri(·ană, ('ă nmtltii s'au 

<;mhn sfalllt. La Roma nU Se află nici o vărului, 

avioane. 
• 

Berlin, 26 (Ep). - Ornşul Miine' i 
a suferit in noaptea spre Mal'ţi cel 
greu atao aerian 1.11 bombardierelQr 
tanic.e de pân.ă acum, după ce ca ;;i re!", , , 
nea Friedrichti'hal'en (Bodensee) a f. 
obiectivul de atac al bombaruier~: 
amerieane, Opere de artă de ntore" 
au fost nimicite la MUnchen. Acest. 
aparţin ve(,hea pinacotecă, bazili(la 
Bonifaciu, Tonhalle, sala de COlI 

Odean, palatul WiUelsback, AC8.t1 
Je pictură, biblioteca de stat bava 
academia de muzică, Faţă de distru2'er 

'" aeestor importante opere de cuitură 

arti s'a produs o mare scandaliZil,' 
Purtătorul de cuvânt dela Wilhelmstr. 
se a dedarat la acestea, că atacUl illl, . 
triva MUnchenului este un nou act;·. 
cutat împotriva culturei gel'mane Şi .. ' 
ropene. Aici aU fost distruse in mod> ., 
temati o valori cari an reprezentat ave 
lumii întregi. Au rost omorîte femei 
copii şi au fost distruse ora~e de l~r 
ţe ale popUlaţiei civile. Aceste metOd1 
teroare prin bombe a britanici10r an . 
pe englezi ea pre15ătitori ai bolşevism, 
pe cnntinent. Cultura este nimiriU. 
operile de artă ale oamenilor au rost,: . 
truse, Numai unu] poate avea câşti~' 
aC(>:tstă afacere şi acesta este bolşer 
mul. 

Mai multe a.ioane 
asuJlra EI'Vpţh'j 

d 

ZURICH, 26. (Rador) DNS comUDii: 
Oraşul a avut azi inainte de maliă, de 
ori in ultimele 24 ore, de cinci Dri ala 
aeriană. lnai multe avioane l~nglo-a 
ricane au :bburat deasupra teritoriul Il 
ţiei. 

Pierd~ril~ avia tiei 
britanice 

. Alte centre d"'. .qrrwifate hl dercnjl'e 
~/.nt desemn-ale prin COr/celltriiri de tnl~ 
pe Sot7ieticc) la Narva, in rC(jinnea Os
trov, N cvel şi la Kovel. DWiz)fl: de ca-
1'1(J,lerie, care s'a streeumt printre liniile 
de sigum.nţă germane dela Kot~el şi ca
re apoi a fost nimicită., a avut misiunea 
de reCuno~teTe care urma să meargă 

adânc în regiunea poloneză_ Viitoarele 
atacuri Ce se 1)0:" prodUCe fie la Ostrov, 
ta Na~·tJa împotriva Statelor Baltice, de 
ambele păl'ţi a!/tla§tinelor Rokito spre 
Polonia 3[LU din regiunea Tarnopol-Cer
t1fiuţi spre Galiţia, precum Şi în sudul 
României, vor întâmpina o defensivă 
germană bine pregătttă. 

I 
pven.tuala. bombardnre sau atacare a ora- a~'e711t la Roma, nu corespunde deloe IHle. 

~tac I t r . t d I . M h BERLIN, 26. (Radar) - D1\"B lUIUt' U e uns easupra craşu UI uenc ea Servicialde infarmaţiuni britanic a ad 

~ouu de morminte rascolite 
de bombe ia Parul 

PARIS, 26. - Cu prilejul ultimelor 
a:"acuri teroriste anglo-americane ccntra Pa 
rislllui, a t05t aproape in întregime dis!rus. ,i cimitirul prin<Cipal al capitalei. Peste 2QOO 
de morminte S'lTIt în întregime dislocatc 
iar accesul pllblkului la cimitir a ro~t opri:' 
deoarece sunt temeri că se afla bombe cu 
exploz.ie intârziată. 

Vedetele rapide engleze re.
p tDse pe coasta Italiei 

BERLIN, 26, (Radar) - DNB anunţă: 
Vedete rapide engleze s'ar.1 apropiat azi de 
coasta italiană ocupată de forţele germane 
în acelaşi timp şi avia~ia in amică a intra:: 
in ajutarul vaselor de ră.'Jboiu in acţiune. 
Forţele germane 8."1 respins ambel~ atacuri 

",i mai multe vedete inamice au fost grav 
avariate. 

la Bel«la aviatia americană 
a distrus UD orlelinat 

BRUXET~LES, 26. (Rador) - DNB cu
n\Unică: Ca prHejul ultimului atac anglo
american contra &]giei, a fost lovit in 
apropiere de Surmey şi un orfelinat, unde 
'4 orfanj au fost 6morâţi. 4{1 cadavre de 
eopH şt 2 călugăriţe au fost scoase de sllb 
tJkâ.mături. 

Berlin, 26 (Rador), - DNB anunţi: I vadă a intenţiilor cdminale ale inamicu-I azi că aviaţia britanică a pierdut ieri . 
p:,tacul ~e t:roar~ da~ d: aviaţia briţani, l~i,. care p~ lâ~ng~ teror!zarea populaţiei supra Germaniei 55 avioane din cari 
ca contr<l oraşulw Munchen e o noua do- elvlle cauta sa dIstruga numai locaşuri lbombardiere grele de 4 motoare. 
.. ..,. - ~, .. _--.. -.. -._ .. _ .. __ .. _ .................... -........... .. 
Intre Carpati şi . Nistrul superior trupele aliate au zădărnicit atacurile sovieti 

EI'~I~LIN. 2fJ .. - Url .. Cartierul gt>ne~ i'erite În ultimele zile, la atacuri loca!e, 
ral al Fiihrel"ului, Înaltul comandament cari au fost zădărnicite. 
al forţelor armate (~omllnh'ă: Pe Nistrut in1'erior bolsevidi a'1I de. 
. I? regi~~ea Sc\'ashlllUl snvietidi s'au danşat atacul pe un front' larg, Trupele 

limItat erI m urmlt grelelor pierderi su- germane aU ubţinut după lupte g1'ele ........ _----_ ... _-- ------.......................... ' 
Importanţa ÎntâlnÎrii Între Fuehrer şi Duc~ 
subliniata de presa germană şi italiană 

IH~RLlN, 26. (R.tdor) - D~B anun!i'i: cercurile comJlet.ente din Bcrlin JecJară că 
Presa germtU1ă precum ~i cea Halillll~ loiub- armata italium\ nouă a devt'nit Il!) factor 

l l.illi!'l7.ă. ilnlJOI"tanj.a intâlnirii între t'uehrer decisi" în 81)uţiul mediteran. Astfel dacA 
şi Ducele Mus.. .. olini. Ziarele reproduc decla- ~nglo-amuicani "Or incerca o nouă dcbar~ 
raţia unui di[llomat, care faţă. de ştirile care, să zioem in golful G~mua, snu o Men-
ră. .. pândite de propttganda inamicII., după si"ă. mai mare la Nettun&, sau in sectorul 
cari MUli'iolini ar fi grav bolnav, constată Cas,'iino. unităţile Iiroaspcie italiene vor 
că Ducele eNte comph,~·t sănătos şi a (lăs.. da răspunsul cuvenit. 
trat "6('hiul său elan fizic robusi. COI1\'or- HiscHţiunite politice c,e au avut Joc in-
birile privitoare la ('hcstiunile politice, ~o- tre Ihee tii I''iihrer' s'au reJtTii numai la 
nomice şj inaint-e de toate militltre Mall probleme actuale tJMart>ce Jlu~erile axei 
8,'ut ]00 In cartierul general al :Fut'hrcru· 11ll au ohic<'iul !-<ă se ()CI':1~ azi dind lupta 
lui, sunt dce cea mai mare im]lOl'tnn!lt, dt'- crân~~nă Şi mari dedzii militare stau În 
oaJ'e(>8 dupi\. cum rt'Rlse din comunicatul fj· )lra~. cu lH'nhleme in'l ~'l'Îate, (·um fac 
nal Italia di:o;pune azi de 1) armată eomII!ed englezii si americanii. ,-tr [i fost rărd. 
re6rgani7-ată. Sf'lecţ.ionarea. corpului ofit~~ rast o (lisf'!,ţie, d,:pă cum SI' fnec la 
l'~c şi subofîţeresc ,s'a t'rwut În !<piritlll 1 I..cnd"a şi fa \Vashin;;;ton, de a faee pla
fascist iar elita Italiei tinere se aflii. azi nuri n le discuta, a-le aband()ua si atunci 
inrolat-ă în armată, (',are aşteaptă numai a f·il?e proectie n01l;. PuteTi1" ax;"i sunt 
ordinul de marş. Din motive !('sne de in- hotărîte a lua ma1 În-tâi ded'lhmi 
reles nu S? fac ('omunid'lrj ~rhitoT la ,uu-l !~iUbl"e. t1~mând {'U rl.lt>stiunile poJiti(>e 
mărul dh1'Ziilor des]IJ'C ('.an e vorb.ll, Insi sa fie Sohtţlcnate ulterIOr. 

sprijinite cu efect de eseadrile ale l' 
ţiei in picaj, lm sucres defensiv 
pl~t. PMrunderile locale aU fost ÎIl 
tept-Ilte sau aU fost curăţite prin Nlnt 
atacuri p1ine de elan, Inami<'ul a p' , 
numeroase tamluri. In lupte s'a dis 
in mod deosebit divizia. de inranl 
257 bran{le'DbU1'~h .. ză desuh roma 
generaluhli de di~;zif' baronul (le Mall! 
he-im numit Rerdltohlheim. 

La nQrd·vest de laşi trupe gel11lallt, 
rt}mâne au atacat prin surpl'indere, 
z:lnd inamillu1ui grele pierderi în oa 
':ti materiale. Bolşe'\'icii a.u pierdut 2'~ 
i:ancuri, 70 tunuri şi peste 600 de P 
uieri. 

Intre Carpaţi şi Nistrul superior 
(le aliate au ză.dărnidt contra-ataC!! 
iUamieulni. La sud-vest şi hl nord,' 

I 
tIe LU!tzk acţiunile de COntra-atac rf 
ne au avut ca rezultat câştig de tertlJ1. 

La capul de pod d!'la Nettuno olta(d 

inamicului au fost zădărnicit.e. re f 
Itll,liei dce sud în !lectorul unei di~izii 
L'lfant.erie au {()si distruse de trupei! 
ş,-uc germane in inteM'alul de timp Ikla 
i\larti<e până la 24 Aprilie 30;le t~n , 
inamice. numeroase tunuri preC\lm ŞI 

meroa~ ea'lemate. In spaţiul HatiR 
nord, vânătorii germani'. şi italit'ni s', 
borit la avioune inamice în mnj1lrl 
bombardicr8 cu patru motoare, 
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