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BERUN, 25. (Rador) Dl'\I,'B anunpi: Presa germa.nă comentea.d. pe larg hotj.rârea parlamentului guvernului filllandeB ÎIl ceae-e priveşte respingerea propo..
nerilor de ~e Jnodifieate ale Uniunei Sovietice. Se constată că din exemplul
l<~in1andei reese ci pentru popoarele mici din Europa no există nici pace sepa.rată, nici cOmpromis. niei vre-o alti inţelegere cU Uniunea Sovietică. şi că in greItlle imprejuri.ri în e>ari se află ele împrel:lnă eu continentul, Cea mai bună armă
este colaborarea contra duşmanului et)lnun.
Cremlinui a {ăeut împreună cu aliaţii săi din vest djfe:-rfte încercări ca Fin.
landa să awepte proJ)Uoerile de armistiţiU, să abandone·ze aliaţii săi şi să cOmită o sinucidere din care numa.i există reinviere. EnglezIi şi americanii aU ealifieat
(~hiar primele eondiţiunl sovietie.e ('u multă Ipocrizie ea bune de primit pentru
Jt'inlu.nda. Ulterior an incercat eu amooin1ărt să impresione.ze acest popor mie,
insă eU mare curaj. Poporn1 finalndez a recunoscut Însă dela ÎnMpnt ...eace in·
sf'Atmnă ('flndjţiunlle de pa.oo ale Moscovei şi a hmt n hll'tăTii.re neimptlsă de ni~
meni, nefiind forţat IlÎ{>I din afară nl .. i dinlăuntru~ 8Sf'ultâ.nd numai O' SiDl~tlTă
poruD('A şi ltnume }lOruDea \1eţii ca.re pr ftinde o luptă contra bolşe\1smohli pâ..:
Dă a.c.es!a va ti inoFensiv.

'--

aliaţilor asupra. neutrilor
continuă să preocupe opmia publi-

M rrwndialii.

.
Turciei in probleme /wn/i,ari4 crom.ului Germaniei, la Berlin incă
t,ia fost Z·u,at în oonsiderare oficial. Totufi Se rem.a1'că faptul că German:a şi-a
Ră8'pUnsuZ

. re.specwt angaja'lYUmtele luate.
. J;'inl~nda a răspuns negativ la. probleI/Ml Itnwi armistiţiu. ou Rusia., iar aliaţii
iau Şl grăb-it să facă deolara1:il că Rusia

• Hberâ să-§i fixeze graniţele după bu~
IId plae.
Ik
A.cţiunea criminaZă .pe care al~aţii o
(II 4tI.C in Balcani, diStrUgând oraşe ŞI onwrând mii de oameni nu pcate folosi la
It Ilmic: ţările BalC(mwe Î§i wpără existenţa contribuind prin aceasta la. apă
rare.a Europei.
!ţi
Referindu-se la noutle măsuri engleze,
m~egătură cu interzioerea liberei eircu: I !aHi a diplomaţilor din Anglia, s'a de·
h clarat la Wilhelmstra8S8 ca acestea do~

lIedesc

!
li

O

Nota

BERLlJ'Il', 25. (Rador). DNB: Guver·
nul Suedi.ei a resp:ins în mod oficial nota
anglo·america.nă in care aliaţii au cerut
încetarea livrărilor de rulmenţi de bile in
Germania. Nota suedeză către guvernul
britanic, este foarte poHtieoa.să insi. ne·
gativă. Guvernul suedez subliniază că ee.
rerea aliaţilor nu poata fi îndeplinită
din următoarele motive: acceptarea cereTii insemna. ruperea unilaterală a
obligaţiunilor tratatului eomereial germano-suedez. recent (lontractat. In aeest

n,erooz'itate- destul de ac.oen-

tllută. Se va vedea in viitor dMă aceste
mă8'u.ri înseamnă că ne aflăm în ajunuZ

Învaziei sau 8Unt numai manevre de int ~ dueere in eroare, despre core Ohurchill
I vorbit în ultima. Ba cuvân.tare. In orice
Il? «Iz Germfmia este gata ~ aşteaptă i"-"
laii oozia. Tmpele germane de pe CQ<1,$tele
Iii' turetpene aşteaptă cu nerăbdare să dea

GENEV~ 25. (Rador). Z"Iarul pn..ier
de C~e,,'e oeupâ.ndu~se de atacurile teroris'" date de aviaţia anglo..americană
contra oraşelor europene face 1ID bilanţ
al acestui ri.zboin de exterminare şi pane intrebarea~ dacă necesitatea. ruHita.ră
de Il ata('.3 o gară. sali o ca.mnn.ă din ser·
viciul inamicului justifkă. acea distru..
gere În dimen.o;inni fQrmldabiie a. carne-.
relor lo('uit.e. biserkllor,mâ.ni...tiril&r,moo
nument.elor a.rtistil'e si a altor e.1ădiri absolut inofensive cari ~e pierd zilnic în nu

M'
Mă8rtrile engl.eze în sine 8wnt carac:att terÎzMe la Wil1t.elmstrasse 1m numai ro·

ce

Se găr

dispoziViu-

i il "Il!' drf'ptul1lt. internaţiomll. Aceste mă·

Iri 8!!ri, Se 8p1<ne la WUhelm.strasse.
lIlp.:trte

d:n.

seria

de

m,ă.~url.

ffl,c

luate îtnpo-

pâd tri~1tl n/?utrtlor. toate incăicând dreptul
Î!!t~afi()1U17.

Toate are·<Jte mă~<nl.ri Ct.'lf'i!r!erize,.ază poTttim britO-rncă. Dar ca·
f'rI(;f('ri·~I;c e!de .fnptul că Se ·love.,~ prin
lI!llt ~e.~fe măsn.ri nu. nmno·i neutri'. dar

BERLIN. 25. (Rador.) -

comunicatul oficia.l finl'8.00eZ priVitor La
ruperea tratativelor de pare cu Uniunea
Sovietică.

Pre5a germană constată. că
guvernul finlandez a incercat să înohee
O pace separată asigurâd ţării statusul

.u ;...

prtmă.

ne-

mir enonn de mare în 1I1'1ll& at..,..urilor
flI\gln-ametica.ne şi cari nu pot fi înlocuite niei odată eU betonnl armat nici eu
milioa.nele OOlafului. Da<"ă se vede Inm.
ferenţa eu care anglo.:amerlcanii privf."JSe
o eventu&Iă distru.e-ere a Romei. atonr·1
se pune cU dre-pt ..lIvint intrebal'ea, oare
mai au ei cel mai mir int.eres ~ntrll ~
Ielalte Qnl.."le dftpe eootinNlt! Da('ă. se
tennJnă odată războiul. pe-ntrn generat·ia.
rk\ mâine aceste devasti.ri vor riimâne
in c('Iel'lce p1'i~,~t.., înţdesullor,\p~ntra tot
dea.nna o eRlgmă.
.

I

eood=ţiile

,i

Ploeştî

BUCUREŞTI,

25. (Rador.) - IME.
DIAT DIJPĂ ATACUL AERIAN DAT
DE AVIAŢIA ANGLO-AMERICANA,
MAJESTATEA SA REGELE A VIZITAT REGIUNEA SINISTRATĂ DIN
BUCUREŞTI ŞI PLOEŞTI.

D. Petre NemOjanu a IOlit
numit ministru al anriculturi i
BUCUREŞTI,
MARlA.~.

25. (RADOR) - ni. ION
MINISTRU AL AGRIClTLTU-

RU. FIIND SUF'}i;RlND DE O BOALA" A
DEMISIONAT.

DL.' PETRU NE~roH.XU A Fo...~T l\'lJ•
MIT r:OUL MllIiL~TRU <\L _"GRICUl...
TlTRU.

....... ...............
~

însă

tepta

~

nu e altceva de
evoluţia

Rusiei

SOVietic caută. nimicirea. şi ingJoba.rea

definitivă a FiJ1land~i. Astfel că poporu:1
finlandez preferă continuarea luptei de--

cât să ca.pituleze MoseoWi. Şi presa finla.ndeză exprimă evident că hotă.rirea
luată este de a cont.inua lupta Sovietici!

-..

exceptionale

8OVrt:TICE IN P.\UJANI

I

SroOKUOUI. 24. (Tp). Măsurile de
sigurantă militare engleze care aO fost
anunţate noaptea. aceasta. are înterzic
ori('e comunicaţie de ştiri necontrola.te,
interzicând în acelaşi timp plecarea din
Anglia a diplomaţilor străini, au produs
mare "â,h:ă. şi surpriză. chiar in presa
ellglt"Ză. Ia general aceste mii~"t1ri SllJlt
interpretate ('.a fiind În legătură cu apropiata in'\'Rzie .•.News Chrol1irle(~ ~erie ră
măo;nrilf\ ~1\'ernul1Ji britanie dO"efl~~w
r-ă pr~giHiriJe pentru invazÎtI sunt foarte

I

I

Anglia

şi

a

a..,..

0(' a privi

K ..emIiD1I1 .,teaptă o t'eaeţie
laţă de Fildan da
STOCKHOLM. 25. (Radar.) - DNB.
awu'nţii: DemJ,T(Xe intre Finla7>Aa şi Sfatele Urliie încă exi8tă o legătU1'ă diplo.
matică> cercurile bine inf01"mare cred că
Crt'l1nlinul va aştepta o reacţie din partea Statelor Unite având in vedere că
tratativele de pace intre Moscova fi
Manlanda au

eşuat.

Membrii familiilor diZident'·
lor francezi arOl!natl
VICHYt 25. (Radll'r). D~"B a.no.nţâ:

Guvernul francez fac.e enn~.ut. In mod
poliţia. a procedat conform inst.rut·iiunilor primite dela. guvern la arestarea membrilor familiei politieia.uJlQl
disidenţi francezj din Alger spre a asi.
gura astfel un IeI de protecţie ofiţerilor
şi soldaţilor francezi uri azi sunt traşi
la. răspundere de către tribwmlele militare din Alger deoarece aU făcut parUt
din legiunea franee7.i numiti Falaul!;A
din Africa de Nord.
Ei sunt dealtfel puşi sub acuzare deoa·
rece la oeupa.rea Algeruhd de cAtre trn..
peÎt.\ britanice nu s'au predat. Intre reI
arestaţi şi ţinuţi ea ostateci se află ~i
I"lldele generarilOl' Catroux şi I...e Tro1J'
ea.is, mIDistrn de ră.zboin in comitetul
. fra.neez din A1ger.
t
A
oHeia.! N:\

Nici. ltersoană :par ~e1llar
nu p.ate păr ăSI Ao"!~ ~a
.

'Am.sterdam) 1!5. (Rador). DNB. oomu ..
nici.: Agenţia oficială britoanică a oomu·
:nioat &seară că înCepând cu Joi ni,~i o
persoană. particULară nu are voie ~ pă
ră.sească Anglia, numlai dacă misl'Un~
lui. e în legătură strânsi cu int ereselt'1
militare. S'a adăugat ca. această măsură
va fi suspendati imediat ce evenim~m•
tele o vor permite.
. ~

I

răsplmzitnri de Im'azie.
~re(Je tA. ~rezen~
fanţii dl~torva gtlVf'<T'lH'l nt"lftre V01' inainta uD l:t.f"'t.... 1, 'orma' Împotl'tl'H MRS1H·Î.

,.Dllity Telegrapb U

legaţiei

-..

....................

vederea

înaintate. ,)la.ily Express ft adu('.e ştirea
sub titlul "Cenzura poştei diplomattce".
,,Dajly lUaiY' declară că măsUrile cflnStl.
tus primele c.omunieărt reale ale cabinetului de războiu inaintea. iminentei mw..
zii. După toate probabilităţile măsurile
au fost oorute de şefii militari alla.ţi,

lor engJP7ie. {Tn membru al

făcut d.. cât

lucrurilor

.................. ...... -_._---,....--_-_...-..............................

CR.F, 1\_
lme'·ltF..\. tlNF.l FBn:KRATn nE Rm'"l!BUCI

Zla.ul nor<J.,ameriAlt ,n '.~cw York -Times" p::.blică un inter~
\'\~'';'
,
suy." ~ll T' connsaruhi externelor din comite,;"t'l, Josif Smodlaka. 'Cupă acest intel'~ ~ pa~e ~ă Moscova intenţioTI€&ză
; ; ~o~ uneI froeraţii sov!4>tice ba1eanie,:,
~ka a rt({'ntuat di şt~bl aetu'll N'G.lr~ pe Tito ca ş('f militar aliat.

alte materiale de

al.! ciutat prin condiţiunile lor să &li·
quo ante şi coous de dorinţa să rămânăbea.scă puterile ţării în aeea măsUră cii
neutră până la f.e.rmintll'ea mboiului. mcoporarea Finlandei in Uniunl€'a SovieInsă condiţiunile oferite de Cremlin au tiei !l,r fi rămas numai o chestiune de
fost imposibile de primit, deoarece cu timp foarte scurt. Poporul finlandez ştie
toată bunăvoinţa în aparenţă. guvernul
ei jertfele Ce a.re să aducă, vor fi mari,

brt

(!!Itl~CEl\'EVA, (11)) -

D. N. B.

anunţă: Presa. ~ comen~ă

ăţi f "Ol'tF:l'l;~U: lNTF:NTTO~ 1';.-\ Z .\
!lea:'·

I

şi

eesitate, fără cari ţara. nu poate exista
şi pe cari aliaţii nu i le pot da. şi nici nu
vor să i le liVreze Suediei.

Finlanda n'a putut accepta

matichiar :~i aliaţii, . cu c..u'!epţia Statelor
!fi" r'n'f e ~i Uniunii ROtliefce. cţ;ea.re înbet· ~Ntm)vy r/J ,ri midi ((Haţi .o;um prit'iţi (':(1
"1 rl~mf'llf(' în care nu 8e poate (n:pQ, în·
I'ts/lf'totfprel' a."lIzlÎridu-8e are<ttfa înd:"ed cii
~ ·9~ Iflr " ,~"'n'ki1 dp. .~'1Ji()",{!. i p>n tru G~r
!nifll!'!~ill', Din h'afome.,;/ul 'Il~ ("(tU' ce 7p trei
!I1llri m11r6 ar:rtt " , 8f 1 lt,1" Fn;f(>. lT?11Ii~O!lipfirii ,'Ii AVf1lia. 11 nl1!idi mici 1f1T
un~~t;lIni (1J;r}fr:
rhiar .•d f!1mermllui d';r1
I /1l\f//ârw, rez1dtă ră :'1" nrerrătc''it" lIn
lU"~' 'r~r:tori" r7if'ffllorirt! n7 r('l~r Wei 'ţI'Idrri.
~ru!' ~"Irll Il .fI" iml1iirfi lm""pfl în i/rmiitf'.{lCt~ re: (lf',t't>fI. a ,fltăpânflqr -ii a supw!iZnr.

. 't'!I

tratat Suedia. s'a obligat să livreze Ger.
maniei in deL'ursul anului 1944, un anu'
mit quantum de rulmenţi despre care
fa.pt guvernul britanic a fost informa.t
inei in det-1.U'sul tratativelor cU Germania. Al doilea motiv este ci Suedia de-<
pinde in mod a.bsolut de Get'lll8nia. m ceace
priv~te importul de eă.r'buni ooes, fier,
grăSimi

M. S. Regele _ vizitat re~iu
oile sinistra(e din Bac:'ureŞI

viitoruif cu curaj.

guvernul britanie

Enormele distrugert ale •• Iaţlel ,anglo-amerleane
DU pot li lnloeuite cu milIoane de dolari

!d.: ochi cu părţi ale a.celei prm.ate. care
int până acum, au ucis numai femei şi copii
lOiS priit atacuri aeriene terori.ste.

LimJ. ceva nobi'''inuit dar ca ceva:
I'JD" 1f~le in crasă contradicţie cu

auedeză Către

I

VI

; Distrugerile aviaţiei anglo-americane DU pot fi lnlocuite cu milioaae de
I dolari. - Măsuri eng,leze in ..-ederea luvaziei. - Sovlete.le .rmaresc crearea
de federaţii sQ"ietice In Baleabi. - Nici u. particular DU poate p·ărasi Anglia

fl}resiunea

• <48-55
• 1~
• 5G-62
• 14-69

Str. Mirhesti NI. 1. Tel. 11-28
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), POPOARELE fAICI DIN EUROPA NU FAC PACE DE COMPROMIS

r

j.

Directia : :
Reda~. • •
Admintstrap_
Tipografia •
A ... d

flne-

deze a dedarat ci guvernul suedez

v~

protesta ~u siguranţă.. Se crede ...a
neutrU după împrejurări, vor lua eon·
tra.mă"~ui impotriva. diploll"aţlor brifanicl,
Ziarul anunţă maideparte că Sta~le
Unite nu numai f'ă. a.u aprobat iutotuS
acesta mă...o;ollri dar le"a cerut chiar ener.
gic guvern~lu! britanic prin intermetliul
genera:l'wul Eisenhower.•)ix('hange T~
1t'gT'9.Vll'"r anunţă. că mă.sndIe brifanire 1\"
fost Juat,., după. (9 ron~uJta.re pl"t'shbi1ă
CU statele Unite şi Uniunea 8~i~ti<'i..

I

-

Centrala Reuniunilor

după

Continuarea anei frumoase traditii de
Centrala ReuniUllilor

~

~i,

eo~ţi. iDdu.stria.şi fi muncitori din R0mAnia <:rl sediul foat in Cluj, Mtiim la Tuni-

toara, va implini peste c!teva ~e ~ ani
de rodniea activitate, demnă .ullXlqe a
m.ieării
reunionine intiinţate la 3 De<-.
1898 in Braşov, care Il avut menirea de a
JrtZInge laolaltă pe toţi nel!rlţătoril români
d:ill Transilvania.

CU oeaxla &eft'ltui eveni1lt4lllt, eonducerea
oentralei. a tipirit o interesantă lucrare
istorid. tntocmiti de d. Ştefan Peneş geCretIU" general al een,trald, C'!!re iDtre altele
arati el: lte'mltunea moşteni.nd o tradiţie
de 118 an.! de activita!.e reunionisti ~ tirlm1ll l'omani&ăgj, ,,;,eţii .~nomioe de cllnecaee de Carpaţi, conducerea el, prin acti.
'\I'itatu desf&,urată timp de 6 ani la Cluj ti
• am in refugiu, n1l. Il cun08CUt nici. 000tIe8l1 Dici jertfă., dar nid odihnă tn urmări·
rw. !!Copului de a spori ~ e<·nsolida ek!ment'll etnic românesc din m~rii, eomflţ industrie ~ muncă - de a rom1nlza atâ:
vf&ţa economkă eAt ti or>..şele noastre in.stră.inate,

: ~; -i;"
Toată a.eeasti activitate s'a 'dep1JS nu
pentru Vre"ln salar, nici pentru onoruri,
...;

diurne, sau jetoane de Pl"~~ţă., ei !n mod
eu totr.ll ~atuît, pentru a răspunde unei !n.alte oel'inţi creştinetjU '1i româneşti, de a
ajuta fratele făTl a aştep!.& weo recompen8ă materială.

Şi, cei!lCe este mal. im!)Ortant ~ lftJbliniat, ~te faptul că. in cadrul larg al reuni·

UD.
care cuprinde 76 de
au eola.bont tn
armonie patronii
o:-ganizaţii,

deplină

CU IJII-

lari.ţii, pe~tra: b'lfta !".are Il lor materială,
pentru consolidarea. Statului Român şi ţen
tru apăr&rel/1 integrită.ţii hotarelor ţănl
atttnci, iar u1 pentru refntregirea lor pAnă
11l1de 1 ăsuni vorbă romlnească.

Din cadrul acestei eentrt-.le a reunirlnnor
fa,ce partea ca pion princlra1 şi Asociaţia
M~ria1}Uo.... , Comereinţilor,

Industrlaşilor

fi Mnndtorilor dm Timi"oara, eare tiinţe

&l'A din anul 193() ~ eare a reu~t să
stl"ângă in jurul ei cei mai buni ~omercian
ţi, meseriaşi IJi muncitori din Timişoara,
~ntribuind la perlecţionarea lor profesională ~1 economică ~ cănt!nd sii plase1:& In

............-••-.... . . . •.
~.=

~

~

Ştiri

_-H~

din Vinga

La sediul protopopiatului ort. român.,

sub prezidenţi& P. C. ~e Ph-int.e1lUi

Pr9topop Alex&ndru Bc:qtanu., s'au ţi

nut zil~le treCUte ,edinţele ConsiliulUi ,i
Adunării protopopE'i9ti, in. CI1.ri s'au <le&bătut toate chestiunile de ordin religioa,
moral, t.'lUltural
eco1lOlMie din pretapopiat.
In legătura. eu prodigioasa. activitate
& protopopiatului din ~ treeut, s'b.u
discuta.t in &m.ă.nunţime toa.te tnăsuri'l~
ee se vor lua in ~itor pentru menţine
rea ,isporirea acestei: acţivttăţi, mai

,i

alea in vremurile eu totul
pe cari le trăim.

excepţionale

Scaunul protopopesc, a ratificat ale·
de paroh, la parohia. Mura.ni Il, a
C. Pr, Pavel GIă.vtm.
1.& lucrările eorponţiilor protopo·
~ti, eooo.uBe cu multă. demnitate. de
di.tre P. C, Sa Părintele Protopop, &1)
luat par~ activă, C, Preoţi: Pavel Junna.
din Sân andrei, Lazăr Babeu., din Beei~
ohe):ecul Mic, Liviu Mihailoviei, din Mu..
rani, Aurel Sebeşan, din Felnac, AUTel
CimponeriU din Mănăştur şi a.lţii.
~e&

•

_ CANTIN Ă PENTRU RETIJGIAŢI,
Din ordinul domnului General C. Deli.
ceanu, prefectul judeţului, care a Cercetat la. domicildu pe evacuaţii repartiza.ţi
in comuna noastră, Comitetul de patronaj din loc, a deschis in ziua de 21 ert. o
cantină, in localul Şcoalei pIima.t'e. can·
tină funcţionează sub cond'lloorea doamnei tnv. Silvia Dă.neţ. D-sa ~i de~
tl>a.ti O$ieneala. spre a servi celOl' 85
tlMcuap, o masă cât mai familiară, ceea.~
Ce li a.duee laudele şi mulţumil''Je tutu·
lU'.

viaţa economică

Bere

secţii

cu 833

Ş€dinţele ţinute regulat au fost fie de
ordin informativ asupra legilor, oroonanţelor, situaţiilor, fie pentru apă.rarea intereselor profesionale ale memrrilor.
In afară de aceste obiede aflătoare in
permallentă la oniin.ea ...::;ei Asociaţia 8'a
preocupat şi de probl~lo sociale, inten.
ţionând să ereeze că:mine ~n~ fetele şi

calle.

1n ,ederea ajutorării familiilor sărace
Asociaţia a organizat o fr.-lmoasă serbare
cw. co.1c-lrsul Operei Române Şi al Teatrului
~

L-"·~~

Foi ",'an!! . ~

I

precum şi a fanfal'ci Lyra. CFR.
Din venitul acestei serbări s'au distribuit
ajutoare in sumă de 180,()()() lei la 21 !amiIii C"l 72 copii şi la 18 ucenici.
Sunt acţiuni care meriti flUbliniere şi eare fac einste Asociaţiei, mllÎ ales at",mai
când ş'jm că această asociaţie faee parte
dintre organizaţiile profe<rionale româ.n~ti
care RU fost vetre de culturi profeElională
şi cultură generală româueaaci.
Prin aceste rewliuni s'J, ţinw.. trează !n
Transilvania conştiinţa naţiont\lă In rândul
profe doni.,tilor români, s" cultivat iubirea
de limbă şi de lege şi s'a impiedreat blstrli1nan-A membrilor - fertnC.'.:u-l de eăaă.torll
mixte, 1 ._,

.........................

...•.•

~

v-:,:

-~.~.~

CUM AU FOST PRIMITI REFUGIATI., IN CENADUL- MARE
In comuna Cenadul.Mare, judeţul Tiautorităţile comunale eonionnâin~
du-se dispoziţiilor superioare, au primit
pe refugiaţii repartiz;aţi, cu mare bucu·
rie Şi imediat au fost cantonaţi la cei
mai buni gospodari, care la rânduJ; lor
li-au pus la dispoziţie camere şi strictul
neCesar. :Autoritatea comunală văzând
că unii din refugiaţi sunt lipsiţi de existenţa zilei, în înţelegere cu corpul didactic local au transformat cantiwa. ~co
Iară în cantina refugiaţilor, unde Se Serveşte masa zilnic de două ori şi iau masll
în mod grătuit circa 500 persoane.
O faptă neaşteptatâ. au înfăptuit autorităţile comuna:e, Consiliul de P'atron.a.j,
Crucea Roşie şi corpul didactic în Sâm·
bătU Invierii Domnului. Seara au venit
la cantină cu toţi membrii şi IlU împărţit
ref11giaţilor cozonac, ouă, dame, prăji-1
turi, pâine Şi câte un pahar de vin, pentruca refugia,ţii să nu simti lipsa. totala
a obiceiurilor tradiţionale la sf, PaijtÎ.
miŞ,

maetle ;UdflialOl

Naţional

membrii.

băieţii

___ ._.. '--_0_,....,-

viată economică românească

româneşti.

are cinci

-

,. . ... ,,:=( ,:" ......

zece ani 'de activitate

tot mai m'..l.lte elemente ti-

Această Asociaţie

~

Bunăvoinţa factorilor de binefacere
din Cena.duJ-Mare & făcut pe rerfugiaţi
să surâ.dă de bucurie
să. se simtă ee1
puţin pentro un mome.nt ea la ei acasă.

,i

Iată o faptă, omenească, creştinească
şi totodată românească. executată de
Cenăd!imi în vremuri c'ând poporului româneso ii este dat să. trăiască. vremurile strămoşilor noştri, care la fel

se

refugiau când hoardele barbare Asiatice năvaleau în ţară.
Laudă iniţiatorilor JocaJi ~ bunelor
gospodine care fac parte din Crnoea
Roşie, care au ştiut să amelioreze dll!r'erile Celor care se aIflă departe de Că.mi
nurile lor dragi fIb de iiia strămOŞească,
udală cu atâta sânge de bravi eroi a
crucii lui Christos,
Rclu-g-iaţii cantona.ţi In Cenadull'..M8:re
aduc C€,1 e mai Vii mulţumiri 'f)entN fapta
ş~ româ~ască

',':

D-8(J $pUne printre altele: ~~i ră.zboiuI
grozăviile lui. VG ku.l
odată s/ârfit. Nu ştiu câţi dhare t&Oi tIQr

aoesta, cu toaie

li in viaţă, dar cât va fi o omenire
se va scrie şi istoria care ru 1/1âne peBt.
~ri in con.,tiinţa ei".
Este un emoţionant apel făcut nu lUImai in numele unei ţări, ci şi fu numele
le.g ilor e.terne. ale umanităţii, al-e cretei- fD
~

tP

tH8mulu,.

IMoria ••• f4tă Merele Judecător cate

,.

iartă.

~',.

nuPagineltJ ei de acum, tIQf' li ce~ "'44
ttegre cred din câte "'au 8CMII vreOdatli,
Ororiile de a.ttăzi "''' VOT avea "'fei •

8cuză.

~

Cine ~i cum va putea justifica moQr.
teG atâtor copii, femei> bătrâni,. di3tr1v
gerea o.tâtor cămine> atdtor iustituţit eli
cultură, de 8pitale~ de biSeriCi' .••
Care 00 fi suportul moral pe care,.
1..1a clădi lumea de mâine? .•.
Cine va mai aVea curajul "Ii vorbe4,cG!
în n~mele civilizaţiei, a dreptăţiit s....
,răţlTii d~ntre popoare' .• .
Bi.sericele .!Unt pângărite, cmltUf'lJ tir
Mtă. in piCiOare) ""~fletele ptU1t«le"
lacrimi, minţile rătăci te d" groază. Nu.
~i moorlea se plimbii Mwerpmi, f'kitznd Gp1'OOpe de Ce1" inve.tm4ntlll4 II!

~

r,~
~

II
~

~III
I

•
hoineZe: strălucitoore ale CiuiltM.ţi81 ~
"eoolul tU XX· lea.
!"

!
~

MIA HARIAN /ALIIJ

1

crestinească

~,

Was1lil'lgton, a-lui W. G. LeZa'lld., pre§e'
comitetului internaţional al
ştiinţelor istorice, o impresionantă 8(:1'i'
soare.
dmieZe

fnt.ţil~

CRONICA. FILMELOB ~

1. A_ LUPU, trw. r~.
......................... .....................
.,.....-.'2$ q
AP ARAREASPIRITULUI ROMÂ-NES:'C
îşi api,t-ă. nu numai !ii.D!a sa roatel'ială, ca~e_ în tn~~gerea Şi In
P01lor"! român
sa a. fost pururea
de splrltlll

GALBRlILB "AU BONHEUR DiS 4 :
DAMES(t (CAPITOL)
. f

a

Omădeni.

~

simţIrOO
ştipe!i(: în existenţa

stăpruuta şi condusă

naţional ~i ~

sa. istorică. Luptele româneşti au fost purtate pentru apArarea şi intangibilitatea sufletului naţional şi a tuturor ideilur, eU ea.re a trăit de
veaeuri n.cest l)(1por credincios şi iubitor de DUIlUlezeU. Apărarl:a spirrbului J'()to
mâ.nas:$ s'a desi'~umt ea o luptă, de alu mă şi yJ.Ză Il cugetului, ea nu cumva ÎQ
el să pă.trundl\ alte idei şi alte orientări, def.'ât a.eele tIU .,are popoml • ~
din îurelmturile sale istorice. Această. dragoste pentru trecut şi pmtru învăţă..
mint.ele, pe Clare le dă. el, Itl{'i.tu~te cf)llservatismul DostrU D&ţlona1. fJIIU'e daei DU
îneoăduie niciun fel de alterare spiritunlă este, totuşi, uD faeto"f dinamie de progres modern şi un imbold permanent de Viaţă creatoare.
Eminescu a fost ma.reJe nostru şi ueintrecutul conservator, ea. de altfelln.·
treaga pleindă de Intelectuali din sec. tr66ut, 68.,"e a afirma't in faţa invaziilor
multip1e şi insinuante ale ideilor liberale şi ultudemoeratioo, fă neamUl ~
nese mai bine trăeşte in viaţă şi mai fecund c~ valori nationale ti IDterDa.o
ţiona1e, dacă rămâne în identita'rea sa spil'ituală.. Acest adevăr •
lost după
aceea. adoptat ea. O oogmă de gândire de toti intelectualii COl1'timpo r ani ,ai nea,.
mului românesc> cari afirmă. că. spiritul rOlll:wese nu are nevoie a 88 schimb.
după alte idei ~I idealuri, ci Il realiza llqmai pe .e.ele eal'e se plă.m&dese În el dia
plenitudine. ~i vitalitatea sa creştini şi naţionali. Asupra aCefft;ql adevăr 's'aa.
deslănţuit atacuri foarte neputincioase d'in partea. ,mor prel\ slabe eot8rii intelectuale. eare prin literaturi şi filozofie încercau să oombn'~ eonservatismul româ.nilor şi sLi indice normele de propA!i;lire oo.r8ftUm lntemaţlonaltstă
vag..
umanitaristi. De sigur, aceste încercări au rămas sterile, fiin(lt-ă neamul Il6Stru
le-a repu(liat ea pe nişte tno'mţii insipide şi ciudate. Poporul a rămas la &eel
Il abi tus spiritual românesc, care s'a al<:ă.tuit din mOlji şi stti.moşi~ I}I eare
formează substanţa fixă., definitivă p absolută a caracterului şi • sufletului
românesc.
Din tinuta românilor raţă de inova ţiile Ideologice se poate trage concluzJa,
că poporul nostru nu acceptă. nici o valoare spirituală străină sub formă de idei,
de ideologii, de doeţl'ină., de ideal, de religie, de mIt, de legendă, de proeeţie a
culturii, dacă toate fl,Ceste ţări' nu izvorăSc din spiritul românese sau daci ItU
sunt in absolută conformitate CU el. Un fel de-jdentitate spirituală. Aşa se expli'
~ dece in domeniul religIei nid o erezie nu a putut cuceri şi despiea spiritul şi
viata româ.neasd.. Acele mici şi super1'ieia.~ aiureli sectante nu sunt nleiodată
In stare să. produ\-ă crize religioase, turburând conştiinţa român6llsei\. şi provo.
când adevărate războaie sociale, precum atât de fulesea s'a intâ.mplftt in ~'t
ik>nt şi el1iar in iml!'nsitatea pravoslm'1lh'ă a Ru.c;;iei.
Şi dacă în domeniul religios poporul român nu a putut fi amigit şi sedus, cU
atât mai vârtos a. rezis~t el în faţa idejl(ll' străine şi a stărilor duşmĂnoase. Astfel, poporul nostru nU a. aece~tat ideia ro hiei, chinr daci a trebuit si lupte câteVa. secole eU imperiul otoman şi cU slugi le lui din timpurile mai moderne şi atât
de perfid"bizan'tlne, cum au fost fanarioţ1t.
In sec. al XIX·lea s'au revărsat asupra poporului român hleUfll apusene în\'ă.luite în forma lor cunoscutA 11- fraternităţii, a libertăţii şi a egalităţii} pe tolU
te ~te idei poporul nostru le.a respins, fiind<.1i. idealul de viaţă nobilă. şi înaltomeneaseiJ ee se euprinde în awste idei românulle descopere in conştiinţa. ~
unde ele s'au să.lă.~luit împreună (~U ind. ţiitul'a cea neîntrecută in frumuseţe şi
1l.DlaJli~te a
E,oa,ngheliei lUi Hristos_
Aşa şi-. apărat poporul nostru (!()Jl!}tiÎnţl' sa şi de 8A'ePJa 1iCbimbii'Île tragi.
c~ de idei şi idealuri, I'1lre se produc. în lum~t nu sunt in .tar. aici ...i d~i.
\ih~e spiritulll'''' sil·1 llitntue în fiJn1a ... eI'ettină I}i et1Uc&
Oh. Iv-

,i

după ~

U. /il- /'rrMcell hlnlat
,
lui ZoZa, Grătând cu multe 8Ubli~ ..
eiale Ju,p,/CJ - iflce,putj !l6 WetI\eG 0IiII
de_ al ăoi~ Imptl'l'1'iK - dintr. ~,'
miC ,tnJ<;i,ţiorWJlut fi 1Ra1"ile Mag.....!, ~,.,
RegtSorvl Cayctts 4ta ţine poate
mult de roman. Distnbu.ţta e3te JOG7i
~: Afldre Prejetm (de ee-l p«s_ ,
pv.bl1Cit~ Cittematogra!clotnale1). J(jCheZ Sim,(')ft, 81AZ1Y Prim, 1. '

""1'
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Tisai-erJ ~.
OAWL BALAN ('1'HALIA).
"

,

I

~

FiitmU.~ mUSiOal

i.li

r.

~

k

ThaUa CCI1ittrG i7U:eputli la Capitol.. B~ <
foarte ",*'-Zant, bine jucat şi bin4
~
sat, ca .tplcndide fotografii ck ~ I
aşa fncdt publwul 1lQstT'K ii asigura. "

~l. 1" diStribuţie l4 /
MarenlJacA, KMI SchOnbOck> .Dori:

SUCCes

K~s"ltJr, dO. ~ Karl AntOff.

J'a(}{lBI (APOLLO)
Un /itm italitM oare lâ.noezeşte 10 fftct
put, amdtinţând să
prăbu§OO8c4
oonfuziar,1CIMi deeuPă:ri Feri Iăcutt~

"c

măsuTa'-~ctGtorilor

odor. mtli (lt~

ca apoi 8ă. _ ridiCe la intere3UZ unui
film poliţlşto

No.

(niC. Sti.)

9tt~M4:~OA'flUNE

-::~

Se Jiduee la eu.noştinţl pnerală el,
ziua de 6 :Ilai 19« orele 10 ., m . .se va
de prin lic1"'taţie public! orală, iarba \te
drumuril.4 comunale, iarba de pe târtJl ~
taTi., ~ fi ial"ba de pe rele 10 j.,t
pMune. Lieitaţia MiI 'Va ţine tn conformi!B te
dispoziţiunile m, 88-110 din L, C, p,
Dacă prima licitaţie va rimlne !il

rezultat, a doua licitaţie !te va ţine III '
de 17 Mai 1944 ora 10 a, m,
CondiţÎ:'mile de Iieitaţie q:l pot ve~'~
nic la p'rimăria comunei î!J.!te orele de:
viciu.
Cia~ova,

la 21 Aprilie 1944.

Primar:
Vasile Dlm1nesca
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'~Bul. Reg. Maria nr, 15 Timişoara

-·cauti părinţii: Vasile h':ă. Solomia ma·

~

FE

e

e

. . StI$,
-':
- .;~>,:. ~. !
~ : D-NA EMJI.IA: mGRAV t~at! am
~ ~!n cam. Valeapai, jud. cara,!şi

~ ~ fica ea.

Eugenia

tllvăţă-

Cojoca:rlu

~ din Berhcmlet pe Siret. ~ugiată pnr
IaIIilla lIIgoj.
,< ..,:

i trraţU BRATOU NlC, şi GlIEOltGHE re-

lIPţi din Om1ău1i, I!tabili't! la Căm.. da
R .adcl din ~, Bul. R.egiruL Maria

..

m,!şi

cauta

părinţli

Constantin Bratcu

Şi

~;!~~R~Ura~_~ n~U; .~..:;\~
IUAJ.~
~..
Vy""'"
~ din Irup fStr. Hatman Sender Nr. 5,
• 5 ·tă în ecrm. Pasa" N.r. 162. , .. ea.u.tă .pe.
•

ei M!btdrn ~ me:c'aJlle la servIciul

It··

~,

"•.~rJ·~~ refu.J:~ '~;~~n:t','
EJllI.t

l)

I&i IlD!lmt la

F!

•
•

i~

.~

dIlU... U "

eă.n:rlnul

de llt'lenicl din TiJni,..
15, f:ş:i cantă. ~-

' '1 jPra, FA ReginlL Maria.
~l

JijiaIL"l,

Eutrosma

mam.ă.. ~ca

, Dumitrn :frate. Eudoohla emnnata.
. (mF..oRGHE HOWVATI !le!tngiat din
~i, stabilit la aim. d~ tIl:l1:mici din Ti~

,.Domnica şi Maria. :rurori Ş Jijitmu Du-:
nnchiu..
!
r; ',~vR,"1 EUGENIA !nvăţătoare retultată. pu~eţi ~a ~arului ",Gorjanul"
• • Tg -JIU
-'/1, ~lDNÂ. COcA ROJBU refug:iată: din
ori: ţltmbrava-Roşie, jad. Storojeneţ. şi st~bitIt cam. Cotigl~ U. P. Cei~ JUd. E,:ihOT,
~ pe Srlbloeot~ Vh:tor Huminesca. 'eva~l!tt(tn,spita1ul militar de! ochi din .Ceribţi.
" ' : ' ,,' ,
î'TRAlANJ.!'O'R'rUN flVB.mat"din Vijip,iţa,
~ Slorojeneţ, la Varir.-a jud. Turda, işi
\Iantă soţia Emilla Fortun năae. Tehnaciac.
,C\])UMITRU şi 111"10 CRUNICIUC reiu:~ iHn Sueeava, anunţă părinţii I}i rudele
!p'\amt evacuaţila căminul de Uilenici Nr.1

•

'com.

Iim

6

~ A~"

•....

F' 1'<,dU
i1JOt\.1>( LU.lB

,..

mvă:ţătoa.re refugiati cu

~ill \~~::alia.. ,lo~

Antelia.

Nic~or şi

f:{\' lMrian, ~r..1partizaţi in cam. Obad-Ciacov.:'".

i;
,

~

constatădle

unora dintre aooia care au fost
Pentru mulţi atuncj a fnst prea. tlll'ziu,
martorj ai bombardamentelor efectuate
O:lmeni aflaţi pe stradă, în parcuri sau
asupra. diferirelor ccnhe ale !irii, am putut
rămaşi in locuinţ.ele lor s'au găsit fiiră niclo
să tra;;rm conduzia că pericolul este foarte
a,ărare in faţa. mortll semănatil cu dăruiserios, însă dacă mă...,urHe de prevedere sunt
eia din cerul ~'itre care Sllntem obişnuiţi
respectate, el poate fi mult diminuata.
si ne ridkăm prhirile pentru rug-ii, pentru
Primul bombardament efectuat asupra
linişte suflrtească.·
Bucureştiului 11 găsit pe oameni in derută,
In al doilea bombardamflnt lurr..1Tllt\ ~'nu
dapă câteva alarme de probă, aşa că DO aa întâmplat altfd. D5.duseră oamenii Ct1 ~pnl
luat glasul sironelor in serios decât dupăce
de primul prag şi anim cu e~ pll'cC:"t nu ştiut
valurit., de avioane inamioo au apărut anm~
că. nu este de gInmr~ şi că trebutcc;.c să l'€'S._-.-.-.~.~.=.=.~.-.-.~.:-.:~~

s~

...

t"jutoare date functionarilor. in caz ib bombar~amcr.t
Acea.'ltă sumă se .Bocote-;te după numă~.1l
membrilor familiei, morţi în urma bombar-

ca Statul să dea tut-tr01' funcţionarilor pudamentului. Ajutorul se acordă. şi în cazul
blici cari nu ssuferit de pe urma hambardeecSlJlui părinţilor, dacă. frmcţionarul face
damen1.ului aerian, un aju:cr cor.espunzător.
dovada că părinţii au fost susţinuţi de el.
In carul deces-llui funcţionarului, se va
In cazul distrugerii part,ia!!>. sau totale a
acorda familiei o sumă. egală. cu ajutorul 'gospo(lăriei functionarului se acordă an
~ ~
d-e inmormântare, conform statutului, preajutor dela una până la 4 luni .leafa fara
cum şi salariul dubb şi o indemnizaţie care
acoosorjj, quantum"ll ajutorului în acest Cil:t
se hotiirăşt:e de şeful erarhic. Dacă moare
se va hotărî după. cercetarea distrugerii,
un membrn al fami.liei atunci se acorda. ca.
(li npartea autorităţilor în drept Ajutor'Jl
ajutor leafa: brută d09 UIla .lună. a ibncţio..
acordlt se'p1ăteşte de că.:re Ministe1'\ll finaruIui, 'j~,~~,,~~i,hl ·i:;:;,:ţ!!:~i ~f ,."'~ \:,' i nanţ.elor imediat. '
,< '.
. . . . ~'~'.~:':._. . . ._.____~~ ~. . . . . .'. .: • • _.~. . .~ . . . . . .' __ • •
- - .~
_.
.... ......--.~.

Solemnitatea sfintirii
Troitei ridicate in memoria căpt.
"
Ion Antonie de către Compania de Pompieri Timişoara

,Dnminecă. 23 Aprilie la. ora. 10 diminea.ţadna Maior Eustatlade; CIna eăp. Buna şi
a avut loc IIIOIe:nm1tatea Sflnţîr:ii troiţii riun numeros ptIblic timişorean.
dicată in. piaţa Caronini Timişoara de eătre
"&rrviciul divin a fcw.: oficiat de P. C. S.
Compa.n-ia de Pompieri din Timişoara de mb
Economul cil.p. Antonescu Dumitru contecomanda dlul eăpit&n. Murgu rue., hl znesonil Gamizoanei Timişoara:..
mcrla eăp. AntAmi~IonI Cavalţlr, al ~ MiRiispnn$urll<l! It~ dat ~ ;mI.' oar formaf
hal ;Viteazul. : ',',' "
~:. 1!
l,:wn 03blşi..
Troiţa 'lta ean"Str.:rlt
iniţiativa (fiul
După slujbă P. C. sa: Părlnte1e Ee. eă:p.
Mai~ Emrtatia.de VMile UJmandantul Cor- 'Antones.cn a rostit o fnălţătoare e:rvântare.
putui de Pon:rpier! 'l"imişoar'a, eare si ~
·lA luat euvântnl dI mail)X Ewrtatiade, far
noapte ~ pentru binele acestui corp
după Dsa a vorbit dl dr. Do~ prinmrul
de elită, care este atât de . util in aceste
Munidpinlui Tinrlşoan:.
vremuri grele priri care trece
aceasta, solemnimfea: 8: luat
. -'La sfinţire. au lu8.t~A!I domnii: dr. l)o.. ~ - o parte din asistenţă mergând l'a. cimiti..

am

ţ:u-a noastră.

După

ml mIlitat- aI Ga:rnima.nel. unde 8'a oficlaf.
un parastruJ de eă~ p. c. S. Pl". căp. Anajutor de primar: dr. H'iim şef al Econo-tones~':1 pentru eăp. Antonie Ion şi soldatul
matului Municipiului; Postelnieu; Rad1~
Porta GavrilL
voh; Anta1escu Petru in<lnstria.ş; Maior·
O eompani-e ă~ pompieT! I aaf nltlnmlt!â-.
Drăgan;.®a:.dip. :Antonie soţia erott1ui';l lut fostului 101' Comand~.
' _ ~~ _ . .: '_~ ~ __ - -~~ - - - - ~..~. . . . .~.-.-.-.~.-.~. . .- ..
<0_• • •~ . _ . . . . . ~ - .~ - - - - - l

"

:'-=".-'':'.}eo_•••_..._....

d'_

-

b:Jd. Tîm.Ur'l.'oronta1, îşi eaw..ă soţul Lazar
pviJoIM. locot. res. ea.re a plocat cu pre~~ din cam. )flSporetlÎ.Lăapuşna, cu destl~
~ Ciacova.

'.

1 • :

Mă

om
t.PLoPP. NIOOLAE!'e!fu-;latdinc .
I'~.ga jud. Rotin stabilit in. Fra.telia-Timi, Strada IV Nr. 4. c.~uti familia Plo.p
, or, Varlaam: Petr.:t, Dumitn1l,1Î Dionid.
.: :- 8erg. ILIE ADALBERT tănit la piciorul

C

i.~Suceva.,
~ i~;a:,udf:::nr::"B~=~
eaută surorile sale :rehg'Îab\
.

'a Stanciu şi Rozalia &'o.vroinsclU.

:Uc.lliitorilor locu1tori domiciliaţi in Timi·
li s'a apro.bat d-l: C. 1. A. :t.abilirea
fu zona militară. TOţi ace.1J locuitori se
vor preZenta,la .. Com.enduirea. Pieţei Timişoara ,eu lrJletinele de inscriere dela biroul
populaţie:Cpentru a fi :viZ5te~ in fiecare zi
intre orele 16-18.
Răuţi Ecaterina, Milano Nr. 1; Haţeg
NÎ"colliie Eugen de Savoi& ~Tr. 20; Varga lndita Feldioara 14; Jura Maria, Bul. Carol
00- I Lazanţa Eudochia, Reţin 5; Ragiura
I~if Bonaz 13; Kiss IuEana, D. Coresi
l1r. 23; Vais Ladislau soţin Magdalena, pţa
Draga1lna 10; Luca Ca~tţa, Str. Mars (I ;
Ban Ana, Prota. Drăghiei nr. 2; Bergher
el
V't· fi·
IgnaH'l, L Creangă! 4j Ş a.riu 101'18. llca
Elena, Soldemr Nr. 2; Jian Irina, Kogăln\ceanu 5; S·chaffer Ecaterina, Vasile Lu).l
28;; G')Jsc:hmidt Armin, Rnmulus 42; GolschlniâtArtur, Romul"l.S 42j, Luţi::m Eli,,~

şoara

beta, Bogdăncştllor ,64;. cNariţa Roza.!la,

Bogdă.ne!;ltilor 64i VasUl Ms.rgareta, Memo·

randului 2; Sandor Maria., 'Erătianu 13;
Kiss }<;lvira., Bredkeanu 5; Măreoi P.etl'U
soţia Elena fiiea E.-a, Ferma. Municipirllui;
60; Gruia Aurora, Str~ 1. Ghca nI'. IT;-,
},runte'ilK~ Ioan eu soţia Maria, Bul. Carol'
69; Gruia Aurora str~ J. Ghica 11; lancovici Dumi'tru soţia Dana fiea: Durinea.
Str• .'.1lrcea: cel Bătrân 96; Fielgut Margareta, Stmda R. Şiriann 40; Osati E. Margareta, Domă.şncanu 5; Benia Ioan, Strada
Mart. Conciatn 13; Denea:r, Sofia, Str. Basarablci 49; Yareh Elisabeta., Str. Gh.
Asachi nr. 12; Gîergcl An~.'ta.. Str. R. <)1risuu 25; Ripşa Alexandn soţia Cornelîa,
Strada Romulus 28; Guzei Ana, Stx. T;
Gorun 30; Vanzan Ana. ~. Rernns 16;
Albert Irma, Str. Romulus ~g; To~ 1blianâ
copiii Ş!efan şi }'fagareta, tnp .. Traiană: 66.
Spirea lua, str. Turln nI!. ~
;" ': i
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pash.:l, pentru a·şi salva viaţa. 1;
Am ~ăsjt nOOl'sar si hc aceasta mtrodu-l
eera pentru a ilnstra situa1ia. acmală dia
Timişoara.
i
Mulţi, foarte multi dintre nof iau tn~
lucrurile in r:hmm, sau - ('8 să 011 înn-e,
buin!ăm acest termen - nu iau lucrarii.:
in s-erios.
1
Majoritatea diP.tre Ilni uu-şi impun
o disciplină 11 acţiunilor 'in timpul alannei.i
nu şi·au fh::at Înră un 100 (le retragore IMi
timpul perIcoluluÎ şi dela o zi la !lltn se dud
după inspiratie proprie, tocmai a('010 und~
nu ar avea ce căuta.
!
De dltcva zile D'.l'.jol'itaf{!,& populatiei aiQ .
cal'tiere1e Cota te, E1isl\h'1tin şi UTU'l{)rl ('.hhn!
şi Iosdin, se ill\i!'ămi'hle~e fi!' In pal'nl1
l'orelol'. fie in spat-ele Cat~l'1l1i'i·. nnd~ adil..
posturHe existente nu pot fn('n r~tll. nicl
la a ~a P!\lt~ eHn lnmPR adunflt:1. 1
Jnh'on ('.nz dt'i bomhardam".,t '·~'nltl\tnt
8ce!i1tef supra aglomerări cred că ar fi .1Ai
~l
zastrnos, pentrucă acei Mri ~amănă pl'Ooi
eetilde ncitf<it,oare nq ştiu să resnecte de.l'
-,
znrmarea, ci tocmai aoolo izbesc mal III
plin..
1
mnd majoritatea aeestor. oameni au adlol
tu
J
pos ri construite In preajma. ter~nulni In,
de activitate, nt! inţelegem deee dl"ula%1'eS
a.ooasta in ma.să. spre un 'rin~r f~ destulda .'vizibil şi expu."I perieolulni tor:m;i pri~
mişcarea (m Ol\tlleni. eare nu poa~ rămân~
neobservată de m!'I.
I
Ar fi ea.znl să luăm lu(!l'Orile in <wrfos ~
s1C căut.ăm s evita Roost.e u!oll'l1'.rări, rnmAJ
dnd fil'Cal'e ]3 ad1\.postnrile dm raza 10'1
pentrucă altfel InSil'llmnă 81\ ('ontribnlm ~
mod direct la mărirea primfl.'idiei
!
CONST. ,J!\T.E$
.-.-.-.-• • ~.-.-".-• • •
Primăria comunei Ben'gsănI-mic.
No.736f1944

o

"'''''''''''ei1

PUBLlCAŢIUNE

~f

boşan
Ion pr:hnarul Mtmi-c~nltti Timişoara,
ar. Filip secretar al MuniciTiu1"li~ dr. Wart'h

,1

3

In eon1onnit&t.e cu

Funcţionarilor

a.rt. 61 am
Publiei se pubhcă co

.
pentru ocuparea postului U.e oficiant sta
stic la aceasta primărie.
i
Reflcctanţil :vor Ina.inta cererile in~
de actele prevăzute de art. 3 şi 58 'cii:l
C. F. p. până-la data de 15 \-lai 1944 la pr.l
măria comunei Be~ggsă.ul-mic.
!
Salarul este oei pl"e\'ăzut in bugetul ea"
munei pentru ofidantul statistic comunal
La ('oncurs se admit candidaţt: cu cel14
ţin 4 cI. seC'Ilndare.
Ber egsău1-mic t la 15 Aprilie 1944,
Primar:
Notar:
Florea Bfchera 2006 F,:-ancisc Ra~

'• • • • • • _. . . . . . . . . . o . . . .~
Primăria oomU1l~i Topolo\'cţul

mare•..

1\0, 212}19'44.
PUBLICAŢIUNE

S;; aJuce la cunoş~ţi celor ia~<;resaţi~
ZlU~ de 6 Mai 1944 ora 9 a. m. se va .
in localal Primăriei Topolovătul mare '
taţie publică pentru darea in antrepI'iză l
construirei rJnllÎ graJd pen!.ru reprodnci
tori comunali
•
Licitaţia se va ţine 5n conformi~
cu disp. art. 8&--110 din legea C, F. p.
I
In caz ca că prima licraţie :rămân-e f~
r,~rulht, licitaţia. 2-a se va ţine in ziua di
17 M:'l.i a. c. la aceiaş: ora.
TopolovăţJl mare, la 17 Aprilie 194.4. I
Primar
2004
Notar"
:Manea. Constantin
Seles ~
~ ••.• ". . . . . . "..~..".-• • •~.'4

in

No~

Primăria comuneI Pctrila.

92611944.

FUBLlCAŢIUNE
Sllbsemna.ţij a:rn pierii!rt bullrtIttul

de

~

~~::.re
eliberat de biront ~ulaţiei
~
1.1 dtlclal'ămnul.
mlna ori eul .'lI
din

fi)

g~

1

I C&D. TEODOROVICI MIHAL rănit t ! 1 J O r : 'lTn-fiIDr- tiltineretu1ui, al ea.deţi1or ,şi aI ctevilor de şcoali, reali2:a.t tnt:nm
Petrilâ la 5 :Apti1ie 19«..
tAIrtă pe mama sa Dmnica şi sora. Dorina~,
. 'ritm> amerieau,. Cele mai frttm oase. :vedete de cinema ale!. SpanIei
Negoi Io~, Sa-ldner Emil~ Tir Flo' .
dorovid, refugiaţi din Botoşani. Adresa
_ 'MARTA: SANTAOLA.I..L.\. Dc~ ·,Dnrbinl . aS,anieî, _ Cele mai eeklbre \
Ciurea Ana, Gruber Iosif. Vesa Nîco
'taM Z. 1. 518~ ,..Notre, DanIe"" .~,:,,;
Grecea: NlColae,Gcrgcly Nicolae, Căl -.
.
~.". da jam'au eola.:bomt in fiInml
•
,
.... '
Pepi, soţia. lui Ratlu Petru, văd. Iru
FMOLIA: GH. MURGUI.ET rcl'ttg,mtă
A
.....
A
•
teeatalina, Viski Iosif~ Biro Iosif., Kla

laşi şi stabiliti la Timiş~, str.! ne.-

!

,

vl'Î~ Nr, 40. caută pe premllitaml Ne!Le 01ănesen 'plecat din. Iaşi eu premiIi.
,
ţ~ ",.. " ·de ~ .,. ... _..... ~_' a--, "', ~n"'~.
.... ""u,,
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~'se'află este I'U'1'Rt să ~1O.1:e la: a~~..

N'!'II

-', e'-am

Intal 01et In ItlleZ d e noap

1·300 ,g:irl8. e orclie!stte de jazt. ~I'e'JI6tlta.ţie dlnie'la on:.le 3. 5, 'l. şi 9. D1f:.o
,
~
........
în'
r _sct.matÎD81Ila>'ora'11. - BiIete~e .. ~V. e:IlIl1pa:rlL
amtel la Ca.';Ba

',~ui..'

.cTelefon: 49-94:..'
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Bumueşti.25 (Radar). _ D. Mareşal Ion
Antonescu. Conducătorul Stat:.tlui a hotăr~t

""

apărarea

I

5?p~::::;;:::;.~:-,i.5EI:::! Alte ap'robări de stabU:re in zo~a mi~nară la_ Timişoara

'3tf

,

ţ

f!=:;::~~~~!::: ~~ din ~~ilo :2~r~~~:!li~i~~ n.~:...,~b:!:~; ~": nlli,::'~~n:::!,:i~!

.; EufrQ,3ma soră, Mircea frate din corn.
jud. Riidiuţi, iar tatăl cap. H01·ollnic
coloana 21 Cercul t2ritorial Rădăuţi.
cin& ş.ti.e sau îi cunoa;-:te & se &dresa la
. ul de r.H:>eIlici Nr. 1 Timişoara.
l{U1Io'TEANU A.1\'DltEl refugiat din
- eni~Bălţi şi stabilit la şcoala de
. lturii din Ciacova. ~ud. Timiş-T~
ea.ută. pe Eugenia A. Munteanu,
a sa. oare s'a refugiat din Chişcăreni.
:p ce era eoncentrat. '
, ..'. _ 1 , , ' !.
"n:rnU BAN.\.RU lnvăţat.:or. refu;;mt dlu
IIlltin, a'Ctualm~nte repartizat in com.
a , jud. Caraş, cantă pe fiul său Ba~
Vladimir elev la. fC oa1a subofiţeri re.,
,
.' fnf,. Boto~ni.
: ' .
'
VAL18E OOT"\PCIUO temr la: a€pozib'Jl
eom. I7:v:!n, jud. Timiş-Torontal, retudin Rădăuţi, caută pe v~rişoara sa Sa.
Ceamete, .easnică, refugiată eu familia
. ~
Gh Bahrinieean din Răp,ăuţi
'
I ,.' mmITrRU ATANA....;;ro grefier la: Juaen.
urbană Iaşi, !n prezent la judeI ,
'Vinga, .Pd. Timlş-Torontal, in tre. : d e evacua" OU QN a plecat spre Tim!·
~ ,
.
' (ros:m, a fem jeruit de 70.000 lei, prec~m ~l
~ actele aflam asupra sa. Daca ş!le
~ 1I1lde strot aetel~, este rug~t să le
; IJaez:mts ba ziarul nOBtrrlsau1& adresa de

II
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"'>mann Alexandru, urS V:~or:> Po~ 1
\Nagy Gavril, Popa Ion, CIrebeleanu Iotd
:Iosiu
. 'MariO!l:ll=10
;~filil'li
; , Mula Vretoiia:y
,...,
tru. Ştefan Nicolae, Vm~aTZan;·. ~'U
){cgoi Io~n N-~goi Ps~ Nimu Cl~
E'.
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Cinematograful
filmelor grandioase

CAP IT O L

Căminul
lndustriaşilor

_fIlM

3 apart. 8,500.000, casă. in centru cu
etaj 6.500.000, vilă CU 6 camere şi cu 2
intravilanuri 6.500.000, casă in centru 4
apart. 4.500.000 lei, casă in centru par ticular 5 cam, 4,000.000 lei; casă in centm 3x3 cameTă 4.500.000, casă. în centru
2 apar~. 3.500.000, casă cu 5 apart. şi
prăvălie 1.500.000, casă Cu 3 a.part.
1.400.000, în Pârneli-V"a casă cu loc mare
800.000, in Bujac casă cu2 cam. grădi
nă cu 80 pomi fructiferi 550.000, 10
jug. pământ 2.500.000, 6 jug. pământ
1.800.000. pămâ-n,: d~ ~nchiriat 120 jug.
Oferim casă de vânzare dela 200.000 lei
până la 2{l,ooO.OOO. Agoentura HAASZ,
Str. Dr, 1. Petran, No. 3. Telefon: 22-24.

I
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Arad
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ţie ireproşabilă.
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Un film unic captiva.nţ dramatic ca

Il
1r!
IJl
te

Viveca Lindfors"

n

te

in
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pe

FEMEI DESCHIDETI OCHII

In

Repr. : 3, 5

Vânzătorulde

•

AZIt

ASSIA NORIS -. SILIA SILVI
VITTORIO DE SleA

I

~

i~C-in-e'-na-&-U-R-A-N-I-~-A-ra..

mai drăgăla, filn:
al sezonului

)le vinzare in cartierul vilelor vilă cu e".aj

7Siii

zrn

i ..

Azi!

Cel mai frumos

/_

0_

....

Telefon: 12-32.
Ci..'1ema de premIere. TO:l ~ pl'OQCw

Azi!

.. Cumpărări

Joi, 2'7 Aprilie }.944
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TE l .. EF O N 28·22

5 lei cu\'ântul 1I.1)l\re in [iecare zi. Anunţuri
le primesc la Adminbtraţla ziarului in Str.
Mărd.ş(!oşti Nr. L telefon Nr. ll·28.

Vânzări

.y_

_ _ _ _ _ _ _ _LIiIi)..
.\u(_~lM.....
~ _ _ _ _ _ _., _ _

,i

la

7.

J

ziare

Maşină

de fiTml, panglieii şi diferite motoare la Schamberger. A."ad Bul. Regele
Ferd~nand Nr. 48 (Mipl'll negru).

»fjţ\C I ţ\«

Cinema FORUM "rad
TlC'lE'fon : 2"'10

R E 3T AUR A N TeL. 1.
,.

A ZI!
distracţie, muzică ~i

Veselie,

elan, in

CăIălor;e CU buCiuC

turnir
>

import
din Arad

•

cu Bans l'tlosert Wolf Alba.ch Retty,
Elefriede Datzig..

Repl'.: la orele 3, 5. 7

şi

Bue ă t ă ri,e SEARA MUli vinur~ din ZicA DE JAZZ. In cu·
cele mai renumite pivnite rând se deschide grădina

9 '(IX

aleasă

......................

f

~,~~ . . . . .

~

"

ATEN'fIUNE, ' DOA)INELORl
Vizitaţi

numa.i Salonul

de Cosmetică

•

IULIA HAJDU

Fabrica de

ARAD, str. lI. Emineseu Nr. 20-22
Telefon: 2L81

..•........•....
Toată

{&ee

abonament de

lumea
ghiaţă

"biată

la. tabrica

**

AH

..• ARBORllL"!

HHbalorului

,Telefon: 27·53
Având serviciul de transport
reorganizat, furnizează la
domiciliu În orice cantitate

Sănătăţii

Autorizat de Onor. Mi.nist.
~

w.

Str. lIarie Chendi Ho. 13

RADU el COMP.

j
'

din ARAD

I

"FLORA"

ghiată artificială

Arad. Bul, Regele Ferdlnand Nr. SS.
TEL ..~It'ON 11-41

.......................

. de· prima calitate

Bora Maruareta

s

MODISTA

,

r

'.

E

...................
Butoaie de fier
şi rezervoare,
diferite capaci·

PIELĂRIE

ARAD~

I

Str.

Mareşal

Averescu Nr. 1.

tăţi, execuţie

••••••••••••••••••
.'·'Sss .. wmm_

C".'

_

solidă.

7

In caz de alarmă executaţi cu stricteţ! şi
imedia.t, toate istrucţiunile Apărării Pash·e.
Intr!ţi

in

adăposturi.

Luaţ~ măsnrj ea adăposturUe să fie in·
zestratl> eu toale uneltele trebuincioase pen-

tru

I
j

•

=-

I

r
1

, 1
, 1

de sah't\fe.
ordine şi 1in~te.

R~pE'l"tând

t.
1
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Apăririi
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CANTINE ŞI RESTAURANTE p~

TRU REFUGIAŢI ŞI EVACUA'J'l. Dai

ARAD" Str. Horia. Nr. 1.

~

Str. T. Ciontea Ir. 3

UNIOTECHNIC', S. A."ARAD

('nsj·
I

.

' . Calea Aurel "Inleu Nr•• 2t-t23~
. ..,
]
.1%$&
•

Telefo~ 13-9 Z

fiind împrejurările prin care trece ţal!
Domnul MareŞal Antonescu a. dispUS ~
toate instituţiile de stat să facă econon(
din bugetele respective până la 30 la sud
dela in:reţinere şi mareriale şi dela pen/,
nal, fără să se atingă quantumul sa1ari~
actr.lale. In acelaş timp s'a luat dispo~
ea, in toate regiunile în care funcţioneld
administraţia Şi in regiunile de eva.cll1ll1
să se infiin.ţeze prin Consiliul db Pa~
cantine şi restaurante, în care funcţion~
şi Nfugiaţii să poată găSi pen:ru
pentru familiile lor hrană ieftină şi si
stanţială, la care Statul va contribui eU ~
lei pentru fiecare masă.

ei,

- NOUl ACORDURI C01\'IERCI.UJH~
DANElIARCA. Danemarca şi Belgia ~.
înoheia'!; un acord prevăzând sohimburi ~
ciproce de mărfuri în valos1'l" de 7,7 Dli1~
ne coroane pentru perioada dela 1 ApTII,
la ~O Septemvrie 1944 Danemarca a ln~
iat un alt acord cu Oianda. dea.seroeni ti
labil dela 1 Aprilie până .?, 30 SePte1ll~
1944. pentru schimburi comerchue In '.
10are de 4.4 mili()an~ c~r?ane •
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_ pENTRU ELEVII 'COALEI TEHNI(lIIllNDUSTBlALE GR. L ŞI n. DIN TI-·
MlşOABA. Elevii Şcoalei Tehnice Industrial- Gr. 1. l}i n, din Tin:..işoara, din el.
III'IVi V; VIj Vll. şi VITI in conformitate ~1l .. rd. Ministerului Oll'tum Naţionale,
Jdt obligaţi a face practică de atelier la
fe0.]l, Cei care nu se VOl" w>nforma aeestei
dispOti.ţii m.inisteriale, vor fi declara.ţi repet8tiit a.plicâ.ndu-li-se ret;:~lam.e.ntu1 fi»"

. lar.
_ OONCURS DE ŞAH IN CADRUL
JWNCA ŞI LUMINA". eli oc82da eoncur.
lUhd de şah - care & avut loc între 3--12
A.prilie art. la Fabrica Indllst.ri.a RoInlnă
& Piele S, A. - au f~ premiaţ.j 8 jucători
~ li s'a distribuit 3 i..le'llli de ph fi.
d.rţi literare, La. concurs lLU lr.lBt parte DU..
.w angajaţii fa.brice!..
_ OBLIGA'fIlJNILE UGALE ŞI M().
14 JtALE A. L.~TREPRIND}ij'RrU)R FAŢĂ DE
II . )l'UNCITORI. Se atrage 'le- către Min. MunIII atenţia p~roni1or lnt~prind. ~:'f'ra 'l~'r,
_lor ele conduită. atât cel(l lega.le cât ~i ce.e
l' l!IIlfIle şi de omenie. Drepturile salariaţilor
plăti intregi tn caz de evacuare, sau
. fii. ~ când va trebui să renunţe la o parte
:!II din ei să li v8e pună In vedere din vreme
pentru a se putea plasa Celor doe care fa~ trelne ~ă. se dispe.nse:-.e It se va plă.ti
l&1tJ'iul tu curs şi in măsura posibilităţilor
, de phtă a tntreprinderHot', ajutoare supUI IOOltare.
O TOOATOAltE D'E N1JTRE1' :rF~.
TRU SILOZURI. Camera. t~e Agri~u1turl

"1Ol'

J -

'I\mişoara a eumpă.rat o tocătoare de IIU·
treţ pmtru siloz pe C8.Y'I'! 3. expU3.~ la sts~·lnea. de deeusentare !'fPI'e' a 1'1 văZ'.1tă de
agrielilt()rii eari ft'1eftU să-.şi procure 1) ast-

~

fel de mal'jlină.

- PARTAJUL

3
1

J

MOŞIEI

C. N, R. DIN
OOMlJNA BRESTOYAŢ
In ~iuB. de 25
Afll'ili~ ert. dl direcrt.or al Camere-i de Agrl.
eu1turi din Timişoara. a !I!olst&t in CQmtl.
na~tovăiţ 1. 1uerea !l4rtajuhi moşiei
C. N, R., care se afli acol".
- CI,ASAREA TAURITOR SE VA FA.

• let IN T.\RGUL ~nş{)J\u. Agrkultorii
i· ~rt M s'au conformat ordonanţelor. P4":./"
I

,i· laţi de ciitr.a Comisia J·.ld,~~oană să~î aduci
\ la U,rgul de vite din Tin;.i,~·ara in ziua de
Joi a şăptăm!inei tu eurs.

I -

ŞEDIN'J'A CONSHJnn.UI DE AD'ID•
~lSTRATIE AL CA~IEREi DE AGRICULTU&.\. Pentru Joi 7i Aprilie ~, •
· fost convocat Consiliul d~ Administraţie al
CaIlI4Il'e'l de Agricultură din Timişoara. La
ordinea lIil~1 se va discuta aprobana a S2
, tJ..te ale păşunllol" l)Ii ~;t \'s. verif'iea gestiunea Camerei pe 1943-14,

I

I
I

- REPARAREA DRU}IUIULOR ,JU.
~l.lEN E, In vederea rep:,u ă,rii drumunlor
lUdeţ-:ne, cariera de piatră IIlcareţ, care
le
l!ub administrarea Prefecturii judeţullli a livrat zilele trecut\l incă 221 m. e,
. . Pla!ri .Pa.rtA ~ piatră brută.

3 'fi"
~I

-

LUCRARI EDll.lTARE IN JUDET.

[)l Primăria comun-ei Comloş'Jl Mare a luat

m

; ; Pl'Ggl'amul de lucrări pe !lnul in curs pavarea aleei spre gara C. F, R.; Constnin;la
p:t'J ~Bi cocini şi repararea grajdului de produ-

Dai

~

tatarI.

- N'AU RESPEC'l'!\T ORDONAN'fE-

,notd lJ: PlUVITOB LA APA:c.~REA rASIVA.
8I1d ~U!'eşti, 25 (Radar). Comandamentul mi.
pem litar ~l Capita.lei a trimis in judecata CurţiI
ldalţl'ille 467 proprietari ae autovehicul~,
lS

.

- LA 1 HAI INTREPRINDERILE VOR
LUCRA. Bucureşti, 21) .(Rador). Ministl"'ll
Muncii e<>munieă., că. în 7"'la de 1 Maiu,
eiale, mag'a-"'Înele etc, vor lucra normal con~
toate intr€prinderile indU'lU'iale ~ eomertorm C'rar!:llui obi.'Jl1uit, a.l'gaja.ţ.ii primind
Ul1 spor legal de cel puţin 25 la sută, după
leafa lor, eonform dispoziţÎ"mi1or legii privitor la Ol'gani2area muneji 'U tim,p ~e ru.
boiu.

- CON'F!:mNTA 1..-\ LECTORATUJ~
GElUf.'\N. Mie.reuri 26 Apiili.e ora 18 are
loc la Lectora!.ul Germa.n dln Timişoara con
ferinţa cIni dr. lI. Wern.er cu titlul ~Apo
geu ,i sfârşit al picturei 60tice tiirzij in
Germ~i.. .<~. GrUnewald, Altdorfer).

_ OFlOllLE DE APROVIZIONARE
PENTRU CEFERIŞTI VOR FUN,...,ION·.
(lA ŞI IN TREOUT. Di~tMul ~:ral al
Regi~ Căilor ferate, d.. ~ T. e, Orezeanu, a dat 1U'mătoarea decizie: Oficitll
eeno-al al aprovizlonil.rii ,. ofkm. de aprovizionare. mfiinţ&te pe temeiul l~gii nr.
3699 din 6 Noemvrie 1940 transfo
'te In
orleii locale de apl"OYiJllon~, 901' :::tinua
_1: fu ....,;
... ~~
'ta
Al......·
"C'
n.... 7>01le:2t8 ' " ~orml te t1.l ...;....O~.
'1 1
"'U A din 24 , .._.... , 1 AA
ţtile 1egl ar nI'. <.W'1':t:
~ ""e 9~.
â ~ 1
. d' ~"H ~aĂ;_ţii'
'.~

fO&r'& VOI' ~vea loc In zba de 2 Mai, orele 8

p na. a nOllspv.... ~ ... ~
ccum.......
tele de conducere, administr~tonl cen~ri fl

~tre~. ~rscmalul de ex:ecutle 18 menţin

uneţule ce au.

- cmoA'% VAGOA~T. S1J1'~AT DE
CUPRU DISTBmUlT, Slndieat\ll Vitieol
prin cpntToele sale de distrii,u·îre a sulfatu.
lui: Timişoara, Buz;iaş, Neriu ,i Recaş a
dlstribuit p!nl acum 714 ftg08l)e sulfat de
e"lprU in judeţ, Cantităţile !le eari mai
punoe, provenite d~a fabric!k dÎll Timişoara
spre a le putea distribui, 'le ll11unţă. delegaţii
de ~ "eni cu trburile prop!'ii.

m..

~

- CU~I SE VA PRED,\. UNA DIN

~

~

ca PrImă. ~oti fixă aceea..,i cantitate de lA-

eld ~i ea u. anul 1943,'oalC'".llati de fiecare oaie
~o
~& •

;dife:tnt ~e cantitatea prQdusă, şi tulume:
roPl'lleani de :1,-10 oi ţUl'C'IUle câte 700

se a-

Examenele de admitere

ta d. J la Ueeu1 C. DiacllnGvici Loga T'..midimil'u!4ţa,

băieţi.

I

la localul licf".1iUi Industrial de

I1Ui"ri~ri1e t. examen ee fac In ziua de
1 ),fai,
Taxa de eltamel'le .00 lei.
La, Inseriere odată c~ eel"~ tiJnT.mtA eu
20 leI, $e VO~ depune '1 urmatoarele acte:
J!:r.ns de ft~e~, Ext!'U ~e, ~tez, CerUf!catul de naţlOnalltate al pa''1llhlor, C;,~tifi·
. ;x
cat de reva.eclnare, AdewrmI'G de ahsol.
vi
l ' IV .
l'tI&. t uel
pnmare.
Exa.menele de admitere tn clasa V vor
ht.oepe In mua de 6 M!\Î, Of'ele 8. Inscrierile
80 fa.c in .blt de 5. Mai.' Tua 800 lei. _
Se ". puhH('& ulterior localul In care 9t'I
vor ţin. examenele.
IallC1'1arile .. fa~ l'lumaJ in localul H~u.
lui Loga.
- o\RE1\'DABI DE TERE1\"11R1 IN PA."URJIlNI. Primăria eomunel Pădureni Jud.
Tim.i4.Tortltlt...l. făcut formele pen~ru a1'eI1d:area terenului d~ pii.~unat "Cotul Lă·
ieţilor" in intindere de 22 jUg"h~re şi a teren'UlIti "Apătoare" de circa. 70 jugh~.

răsbunat

Locu.itoru,l DQbrici Malesco. din QolUlU
up. \t aJrcani, a reclamat postUlui !le Jan.
diJ'llli din valcani ca l.U CUl,'şul nopYJ un
hoţ ne~Ulluscut l'a. fu.r&t dui 1Jij.,1 (Oi:o

grajd.
4...ercetând a.eest furt, postul de jandarmi a descoperit că autornl este un
sâ.rb dip. Iugos!a.via numit Gâ-rmci 14.111.
voi, din cOmu.na. OroalamoŞ, C~e venind
pe furiş din Iugosla.via a furat ca.ii locultQrului din Va.L~ni. S'a mai descoperit
a.poi că în cursul uitimilor ani, Dom-iei
Ma.lesco a. fost în atrân.se legă.turi cu aQ.e!
contrabandIst. In. anw 194::;, primăvara.,

Gârbici i,a. adus lui Dobrici. dill Iugo.
slavia., in mOd cla.ndestin t peste gra.n.iţl,
o vacă.. In ~uhhnbul a.ces.tei VW1. Dobrio\

urma

si~i

mită.

dea oontrabna.distului

Q

a.nu~

cnntita't.tol de petrol. lnsă. Do1>rici
Malesca a fost prins QU vaca. d~ (}C'!ltr.·
bandă. care i s'a.
()onfisea.t
a fOlit
vândută la liclta.ţie de stat, CU 15.000 leI.
Dobrici Mnlesco a fost amenda.t atunci

,i

,i

cu 20.000 lei.

să

mcereând

cl"nde~tin

transporte

petrol peste ;raniţă., Dobriol
a fost d,in n.ou prins şi amendat. cu
12,000 lei. In acea$tă situaţie, contr~·
ba.ndistu~ care pretindea să. fIe Q~pă;tl.
bit, a cerut să. i ~ dea ţuieă, dar pobrici, care era continuu !lupra.ve&,h~t, nu
a avut postbilitatea să trimitA nici ţui@4.
In această situaţiune, Millvoi Gârbici
a venit nOllptea peste grauiţ!. şi 8'0. de3păgubit singur, furând tovărăşului său
(~e contra~ndă. doi cai. Postul de jan~
darmi II. intervenit la. eOYnan.dantentul

a. cerut ~ urmăr~scă pe 000traba.ndi;t pentru. fUrtul oorni.J în ,",omu,
na. Valca.ni.

german <:.i

u.

M08rte ~uhlta»
Ghe.orghe St-.n. de) 67 ani, dia 'fUrllil

şQara splaiul MUller Gqten'ol'UlUl 16, ve.
nind pe str. Căpitan Dan, i
făcllt
rău a. căzut jos şi 'li- D'l,urit, i1ned i at •
Transportat lamQ:t'ffă, s·l:$. constatat că
biitl'ânul .. murit datofită u.nlli aoo.e.s de
0Ord. El suferea de inimi de mal mulţi

"II.

ani.

U

.•

t' I

t

Ioan Wilhelm. Din oauză că
motorul a t.oet illBtalat riu, s'au ivit

la. loouitoNl

un inoe-ndiu. (\It.re a mistuit atât rapiţa.
elt lJi un vagon. de grâ.u care era. pr<>o
prietlltea. ()oopeuUve\ ţărăneşti din c~
lllUrua Sara.va!e.
Procesul aoestui inculpat se ani l3>PTe
jqd~ti in faţ, secţiei a 4.a a tribuna'
lului.

O ",,~cue~8tă. sOf:>culant§
D. dt. TiberiU Popcwioi, dela

serviciul

a.provizionirij municipiului, a dresat
acte de trimitere in judecată. contra pre.
ellpeţel M"'l"ia. Bogdan, din str. Murgu 1,

qe

dţlietul
mbotaj. Preeupeaţa
a()eM~ ". fost recllUrlată de loellitorul

pentl"Q

Ciuntu Constantm. funeţi~nar la C.F.R.,
din ~tr. Q&lu 56, oAruia voind să eumpere o pe.reoh~ de !ăini: i s'a ~.e!"'ut lMO
lei in loe de ~4 lei ('Uln ~revede o!"dt).
u.nţJ\ ,"fl~lmal9. a Dl'imăriei. Cnnt!'n1o~
ruI fi nâ.nt{rit !,'ă!!le!e şi a. eomuni!'at p~
eU'Pl'I+ei

el "11 le 1'6!lte vi!lde

d~ât eU R.Q4

lei. Mlll'ÎA Bn...alt" ş !"I"Ifl,p.nt 81i le vA.,ţfă,
plecll\d tih:! pia.+.ft. deqi Consbmti" Ciuntl1 {Om. disnns să le cumpere imediat 1.'11
p.,etu1 legal.

..

Infractor arestat pentru, furt,
Ioan. ~~nea.n. de 1ti .ni, originar din
oomuna 'l'auţ, judeţul Blnor, a fost ar&<
stat Q~ poliţia timlŞoreană. pentru ca a
{urat 3 metri de stot~ Şi un pardesiu q(?
1. el'Oitorut Teodo:r Sâ},'buleţ din Timi~!Oara.

Ioan Luncan a oomis

şi

o

înşelă~

eou·

reclama-ţUor Bejan
,ţa.ntin ti Serpieă Mlneu, preclUn s'a fă
cut vinovat de tals b;1 declaraţii şi uz de

ciune aiUprl\

- <:~EALE PE SEA~IA ,UnIATEI.
Se ra,ttflCă convenţiunea Nr. 218,125 din 24
Martre 1914, încheiată Intre Ministerul Fi•
nanţelol', Srlbsecretariatul de S'!:a al A
- .. A rmate1. ~ Populaţiei Civile BanpFO...'lzi onal'l)
c~ Naţională,. a Româ.niei f.i In3t.Îtut~l Naţvmal al Cooperaţiei, prin C9n!1 se autorim
It\'COP.ul Iă pună la dispoziţ:a Statul'
'" â '
UI,
"r u~ orz '1 porumb, din st.o<l'll"ile eumpărate. In e~drul e~ditelol" a~ordate de Banea
NaţIOnala a }tnminiei. p~vă la concurenţa
~mei de 5 miliarde lei.
L

- LAIJDE ADUSE A'CMINISTRA'J'lE1
1\t,UNICIPALE. D. insp. ~r, dr. Gheorghe
Ci"lpe, .Şeful administraţiei regiunei a 11-.
a ,~nmat în 8el'Îs Primăriei Munidpiului
TillllŞ?ara mulţumirile dos<t16 pentru buDa
f'mcţ1onare a Colllliliului q(. colaborar ..
a administraţiei comunal., in general e 1
MOARTEA. UNUI FUNC'J10N Alt
REFl:GIAT, Areadie Samui!i, şef de birou
cu dou1i grada.ţii, Pefugiat dela CâmpulungBu~ovina fi nparlizat la Pn~ Tim~oa
ra., 'It. <1ecedat pe neaşteptate.
-INCA IN SAPTAMAN!J IN elIM SE
PRIMESO INSCRI1i~RI Ş.I PLATffiEA A.
OONTULUI PE1IIo"TRU SFOARA DE SECERIŞ, Sindicatul Agricol 'l'imişoara anunţă. :ă rl~ă ,la l3fâFlitul lunei Aprilie toţi
aceta l'an n au depus aeQntul .}Jenlr,1 sfoar.
d. hâ!'fie nece:mră seoeri,uluL Aeontul "te
d't 200 lei la tgr.
- lJN NOU EXAMEN '.>E CALIFICARE
PENTRU MESERIAŞL Cu data de 1 Mai,.
cl't. ee pre.'!lupune eă va fi Ull. nou examell 1.
Camera de Muncă din Timişoara pent!!'l
meseriaIJi. Examenele vo!' fi pentru toate
~tegoriile de meserH.
- EXAMENE LA LICEUL PIARIS'!,
Liceul piarLst din Tlmişo'!.rl. v~ ţine exam..
nul de admitere în cI. I, in internatul pia.
rist. 1, S~. Veneţill Nr. 6. d.
in ~iua de
~ Ma'.'t, Marţi. orele 8 dhn'neata. din limba
românii şi matematică. DoritoIii se vor
Preze,\ta In fieea.N :c:l la. Direcţiune, L P.
Horaţb 1 parter,.. eu U:1'Inlto!lrele 8.Ct.&~ act
d. botez, aet de l'llLlJ1:P..ne, certifieat şeolal",
certlfkat de eetăţenie ,i buletin de :navae..
clnare. Taxa examenului: tiOO lei. Tot b\
interutul plarilt va avea 'ce exatnenul d<e
admitere în cI. V, incepind tn ziua de fi
Maiu, orele S dimineaţa. Taxa. acestui exa·
ftlen "ste 800 lei, Pre1lCnta:"\!a, se face ~Hnic

n.

Dir~cţi'.tne.

11\

- COLO.NI.4. POUNA MARtTLUI PU~
SA L,\ DISPOZIŢU FAJUlLIEl FUNCTION i\RILQR MUNICIPI\J.L Colonia de
vară a Munictpîului Timişoara ~la Poiana
Mărul-li va fi pusA. la dis!lr,ziţia funcţiona".
rUol'" PrimărIei pentru a-,! adăposti acol.
i!l siguraJlţă deplin! famiU!ie.

•............•.•

~.

a.ote false.

PW,

f d

tX

I

.

rugaţi să

un contra~andist din Jugoslavia
pe un locuitor din com, Vale_ni, care l-a inşelat

Cum s'a

~, lână. Propri-e~arii de paste 10 ~i ţUl'Cane,
n VOIajOr rtm s ~n u eC8 q.
4 IO$if Urliu. d~ 46 ;P1. v,?ia~oi. din 1Io~.
uri~ :~ 1 kgr ..1â~ă. Proprieta~i de oi ţ~~ne
ll1il~ 1 ~ 1-5 OI, cate 1 kgr" C6l peste, 01, cate . Ion Va.s1i 65. Il fl)st trillllS \Il judac.ti.t
Aprii ~~ kgr. lână, Proprioetarii de o~ 8p4ncă. , de pa.N"het, pentru delir·tul de incendiu.
In Ma,i 1942, IOSif Ursu a fost trhllia
tnclf talie :. l!'gr. lână. Proprietarii de oi merinos,
mt, l'alJe ",50(1 kgr. lână. Proprietarii de alte de Firma ••Menta." din Timisoara tn M'
:err.1t ~.de Oi de oât cele indicate mai SUlS.VOT muna. Saravale, CU misiunea .rie a lnsWa
tn'A ~ ca la p,mcrele 1 Şi ~ după n"lmărul un motor eU ajutorul căruIa sl ~u~

""

ŞCOI..A.BE..

-

,i

FAPTE DIVERSE

)Ozi\l ~ri all s'au conformat oJ"conauţelor, pnn·
mea! \'l\or l;!. apărarea pasivă
~nuc'J'L\. 1944, Moni;'orql Oficial pub!ieă.: Din producţia de lână a anului l~44.,
ei~ Proprietarii de oi sunt obligaţi să predea. ca

sunt binevă.zuţi
nunte ]a. ea.neelarie.

....................................

ui~

.cu8l\

u..

OaspeţiI

- TINERn CARI POT URMA. CURSU.
IHLE ŞCOL1LOR DE OI''1TERl ACTIVL
Monitorul Oficial Nr, 92 puhlică decizia mi·
nisterială Kr. 63 din 9 Aprilie 1944, cu
condiţiunile de admiter>e ~n şcolile de ofi.
ţeri a.~ivi in an"ll 1944:-1945, care prevede: Vor pu~ea urma eurst.ri1e şcolilor de
ofiţeri actiVi toţi tinerii care indeplinesc
eondjţjtmîle preovăzute tn pt'eZel'lta d~izie:
minis+:erială. Durata C'Colilor este de 2 Mi
Anul 1. va tneepe eUrstnile la 1 I~Jnjfl 19«'
(kuparea locurilor ~ va f8ee~ a) Elevii
provelliţi din şcoli normale; b) Fără. CODcurs vot" Intra numai elevii absolvenţi a-i lieeelor m.ilita~. 'C'1\?'e !!"Jnt Ins! obligaţi 1l
trece yjzi~~ medieală etc,

rapita pe ea.re fi{rn& O ..vea 4.Jl~t..i

Societatea eorală "Banatt.]" TUniş.oara fi
Ad:'marea generală 1. aaUi. ~

Arestlnea unui periculos
,

Il ţinut

s2aI2~l,,:?~
~lomall 4rO~, fără.

domicUiu sta.bU l

a fost ~ta.t de poliţia timişoreană. şi
t.l-unlts OUl'ţii Marţialo pe1lh"U furturi cC>~
Illise pa timp de camuflaj.
.
SoLomon GroUL. oare ~te numai de 18
Nll, & mai follt eondamnat pe,ntrq Q.seme·
Rf.a fu'n.Uri la 6 ani munci. silni·d" dar &
evadat dill inw"isflarea ÂjUQ. După eYll·
dllţe Infractorul .'a. stabilit 11' Tim~oa·
n., Ullde l\ eom.lş alte nouă spargerl şi
tet pe timp d~ camuflaj. Din lf\'CUinţa. femeIi Pll1l1na. Mitru şi Petr'u S~hwa.rtz,
din str. ;aal'lţiu Sf3. hnţul a furat "haine.
obiecte easnlt'1e fie val6are~ aliment" ':Ii
~

de 6000 le!.

23

.A~fi\io

19-!4. câ..nd,i

foşţ şJeş următ;lJ;ul

comiW-:

I

Preşedinte:

Dr. Victor liereea
Vice·pr<efledinte: i'ăl'. Tr1Lllln GolulUb4.
Di",j~: PlOf. Lucian Surlaş
.,
Prot. Ioachim Peri an
Prof. SSV'& Golumb&
SecretJuo general: Romu'.rlS Mlloe
Secretat: IQn BorloVRD
Casflier! Vil'gil Spineanu
Ca!8!er aecund: Oct.avian Ctth't\I\
Arehi'var: 1>"1mltFaohe Dumitru
DoriM noului oomittlt spOI" la munC'ă !lpN
a. putea. peallm tot ee ,i-lI. pUR 8c~!lstă aocietate corală ca deviză .cultivarea. l'a"t..

.

c1Ului }'Qmâneso'"'.

,,~
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stăpân

(Comandamentul german

RlII." • • • • •

S

' _. . . .

3:'

pe

-. -

•

':=z . .

, 'IJ ela cartierul gtmeral al

[t'uehreru-

ttti , inaltul com.andament a.l forţe; Zor armate germa.ne comumca:'
,
I

,

\

~

In s;paţiU,l dela Scvasfoţ,i!, sovietlcii
au atacat eri cu Fldernice forţe: CU spnjtnnl numerooselor tano1/.:ri şi avi.oanelOi
de luptă.

n'ltpele noastre erOice a,u al)·
. tit/tit. după lll,pte grele, u.n depZin su,cces
de apărare §i au nimi.cit 57 tancun ::lO'
metice, Avioane de vânătoare şi de lup~

,fă

ge'rmane au doborât 21 avioane S01.-'t:tice. II aSe de siguranţă a unui convOtIl
german Wl doborât în regiunea ?/Uf.Ţiti
fiul dela t'est de Sevastopol 6 bomOl1;'
diere sot"?t'tice.
Intre ,J~lTpaţi Şi N~st1'ul superior,
otac'Hl ; Ii/pelar germatt6 §i al'Îate a
C(Î.'Şligat ,"/Of departe tere~, in,ci~a re·
zislenfcl ('(ro/Cene a t1UlmlCUlut. Contra-

B u cur e. şti, 25, Comandame'lltul de cal)cteni... al arm<tii'i române, c\)mllIlic cu daia de 24 A!)rilie: Put.c.~l'llice atacuri all.' sovietidlor illtC{'prin~ ieri l'ontra
tapului de pod St>vastAl!}ul, au fost iar-ă..5i rcspi:.he de eroieeie tr>ape ruUl.l !IO-;;"'rmane. lnamicuhti !,>'au cnazat pierd<pri foarte mari, doburandll-M' :~lj a~jI)aile :ji ;,7
"a.'e dl' luPtă, La Nbtnll inh~rim' ~i Basar,'bia mijlo{'it~ şi la frn'llul [jin i\iohl,f\a
a(·thHatea sl)oritâ a eleml'utd(H' lÎe rPil'URoa.,;,tt'l'~'. In ('ul~'jul 'Fil('i (:t~ iJ:li Cipi{nla
~j orw;ul Plor,;,ti, au fost diJl non bomba"d:tti' de a\ia!i.l ~lll:;in-amel'i(·ană..
SUBt
pagubI:' 5i \icHme intrr p1Jllulaţia civilă.

Bucureştiul şi-a

reluat aspectul normal cu toate

Un alac de mari dimensiuni la Sevastopol
B~rlin,

25 (Ra;â.tir), -

La SI(!/,t)Cst de Narua, mai mu7te
airt.ruti w,nnire au răma,s jiil'ă succes.

sirit se comunica, ca ::;oviet1ei au ir,treprins ieri un alac de mari dimenslulll
('.untra poziţiilor inain;a te ale capulu 1 ci~
1'00 &:VaSlopul, căută.nu cu arum:area
marelor m<LHSe de tar.-eul'i, artilerie, avi.a.
ţie şi infanterie să. setra.puDga o .. orioe
i'reţ primR linie de apărare a Sewastopo'
lului. Apărarea oraşUlui Însă a respins şi
'icest atac masiv care in d.eosebi de veu"'deut s'a desvoltat la sud-eSt, est şi nordl:st. de Sev'8.stopol. Pierderile bolşevicilor
au' fost deosebit de sânge roase, ApăJ·a.rea a lăsat se treacă tancurile şi carele de
l:.:.ptă prin primile linii ată.când şi respin~'-::Illd cn focuri concentrice de mitra1iC're
lnfanteria bolşevică., ('ar(' a pornit la 8!ftlC
în urma tancurilor. După ce aeest at.ac
de inianterie a sovieticilor s'a prăbuşLt şi
Care1('l de luptă. inaID100 au fost nimicite
de focul artileriei 9 n ticar. Asaltul i'IlRmic

!WlI:

atac dat de avioane

So·

fnst doborâ.te 40 avwarr,e SOt;H"
tice, dilll re C(lre $7 în ltipte aen~e, 1(I,r
" de căp'c t'n,sele de pază a mannei (le

gie-i,

ali

f'ă::ooiu flcl'1t1nnă.

I~~ carmI de d.ebarcnre ddaNetlWW,
un ntfl.c inamic, dat Olt Bp'rijin de tancuri
1,(1 slUl-etd de ApriIia, a fost respinsprirz
jocul ('OH('ptlfric fl.l arfileriei\ germane,
In c1f/'.'iII1~lOpfii trecute, (luiOrl!np fi"
b011l bIT rrl" HlF'/1f 'britanice
an rltarat n'Qiw,pf! 1'1"11(']. La. NC1/,<;/ad/ au fOSt pro1.10(:,/.(e ".,.'1(flI1le ÎJl:;Wlnnrde si ;,nrcrvlii
fm.,'::fC. A 1'innnde de vdnii/(l(l,re qe r m.a1 1e
,,-i u:nrr(l,rt>, Pl'''r'I/,m Şi arfileria an.tiaedanil (ut ifol)nrdt 3 t aparate it/amice.
Pufer'lke farm.aţiwni de Iwioane de
luptă ,q('Tlna'ne au atl1cat, in C1irsul
nopţii tn.eute. ora.,~ul şi parrul (>"i'Igle~
BT~<;fol. Va.<;,te incendii Şi di,'Irtrugeri man
tm fost prO't'oc(tte.

10 ho fU bardiere americane
ali aterizat In 1'~I"eţia
. Geneva, 25. (Radar). DNB, anunţă:
In CUT'sul zi:teÎ de ieri au ateriS'a,t 10 hombardiere nord-americane pe teritoriul E1veţiei, Far unul s'a prăbuşit şi (!in alte ,a:
vioaOe cari au zburat dea.<;upra Elveţlei
s'au lă.sat pilO'ţi americani cu paraşula,
cari. au fost interll!aţi,

A.nf.!t.-amerieanii au araneat
In U n~aria plăci cari provoacă para) izia
BUDAt b,'S1'A, 25. - S. P. P. transj

mite:

pesta,

După cum se anunţă din. Buda.
în imprejurim.ile ora.'jUlui Ve~

prem-M o-<sromeri, aVintOl'ii anl1o-ameTlcani an aruncat :plăci meta.lice. Ceice
le-au atins (ttt observat cu groază, că în

scurt timp li s'au pamlizat mâinile, iar
mai târziu întregul corp.
Primtr'wt apel adresat de aworităţi,
populaţia a fORtînvitată să nu ridice a·
se7l1enea plăd.

UD nou mare
TOKIO,25.
Purtătont.Z de

al .marinel
Unite

eşec

~tateior

(Radar), DNB,

anunţă:

cutlant al marinei ja,pone-

Ze a dedan! t ziariştilor că pierderile inamicului în submilrine creM ît/ mod
6imţitor şi înseamnă pentru marina americcmă Şi engl.f3ză un mare eŞOO. A·

vând în lie<Lere că a~iatii caută cu orice
preţ ca să împiedice întărirea flotei precum

şi

a

producţiei

japoneze în vPAerea

unui efort nou mtlitar, fiecare submarin

mamic scufundat

~âştig(lră,

ît/seamnă

o

bătălie

s'a pră.bU.';.it ~;i poz~ţj ile de ap~Lrare ale
S€vaslopolului aU ramas 1eri irnaet(,.
Aviaţla ger.:nb.llă a avut' i..arit:;;i tin rol
blpon-ant la luptele din Sev;lstopnt, acţioni'mi în aceLaş timp şi cu aCl'laşi reZu1.~1~ şi la nord de I.işi şi in regiunea CQlo·
mc:a,.
La Prutul superior aoţ,iune.a de curăţire a terenului a eontinuat si ieri şi trup'?<le româneşti au înaintat pană J:a apele
Moldovei, unde s'au dat lupte apt'igc 10t;ale cu bol~vicii cari s'a.u retras, in toal€
Bectoarele.
Trupele germane au ocupa t localitrlte-a
;mporbntă Kllly si au iTlaintat şi la est
< nord de acest p\lnrt oouzii.nd inamic:Lll·
lui pierderi.
Pe frOntul CE'ntr,d a domnit ieri 1111
('~lm rel:ttiv, num'li R "tivitft tea de rf'C\twnstC're a fost snorită. Pe frontul {!~
nord, la v('st de N~lrva, trupele g<'J'm"l;f('
şi-au c(}nsolickd: p07.i~ii1e lor,

DNB: In lega-

: lV il. Cu bver.imentele de pB frontul de la-

Gn omzlfl.

produse

Berlin. 21 (Ep,) Atitudine.a cur>!- 3semCnea, foruri~e orid'ale dela al3;c la
j')'l:Sa. şi (ftemnă a populaţiei civile din Bu- l1~ac aU progresat foarLe mult în privinţa
o:ureşti f;,.Iţâ de atacurile aeriooe ampri~-aLtal::;ilÎ:rii pagubelc r . ~u prih,jui ultimului
!le repetate, este subliniată. CU mu,ltii in, atac populaţia btLCurC'.:;;teană. S'a purtat
<;istenţă ;:le corespondentul ztarulul SerpEste aşteptări. Acestei mpide aComoliner ZdtUng. La fel este caracterizată t dări i se daton~te numănll mic al vidiatitudinea popul<tţid din Capitală de co~ •.;,elor,
BUClln'ştiul ~-a reluat rapid
n,'lSpo,r:d2ntul lui Volkischer Beobachter, ~ ilf.Ţ.)Cetu1 normal cu toate stridtciunile şi
dove<!it cu prilejul ultimului atac. De: incendii1le produse,

ataC'u;,l( hol.Jc1.'icilor au fost rcspil1.~e.

"jc/ice în rafa coa.<:tei de no:d a Norrc-

stricăciunile

I

In ajunul unor noui mari
66rlin, ~ (..ttop). - ueşi oomunieaLul
,le pe nuIl\' deul. .Moscova. scoate l i eVlllenya. ral,Jtul ca. m IllJC1 UIl se<Jtor al lruH\,UlUl din rasiLrit nu s a
produs nioi o
~(}him(.tare

avem totuş impl'e"
produsa in ultimele ziie
va lua inll..lurand siarşit ~i suntem în preZiUa. unor noui mari atacuri sovietiee,
Atât în regiunea Narva. şi Pleskau cat
~~ la est de Vitebsk aviaţia de recunoaş
tere germană raportează puternice poZlo
ţii de pregăti~ a îotăririlor savietice
aduse cU trenul.
Pe frontul între Kowel Şi Ovidiopol
s'au obsel"Vat puternice mi~, iri );li l'E'gm
pări, cari par a însemna ta. .atacurile 80
detice din acest sector al frontului pot
f1 a.';lteptate cu dire<:'ţia sud-vestică. In~
oia.

a

situaţiei,

că. 8ICaimia

BERLIN t 25, Dela Cartierul ge'
neral al Fiihrerului; inaltu) C'omant!a·
ment al forţelor annnte (,>omunÎl'ă: '
In spaţiul dela Seva... to(lQl, inamielll Il
continuat şi eri darurile lui. Ele ali
eşuat după lupte inrJâ.rjif..c, ellri aU fo.... t
susţinute de unit-ăţ.ile marint,i de răz·
"

formă

.

Răsărit

m

sfarşit

B t: c: LlU~~'1'I, 25. (RadOl) - nI. luan.
Ion AlItone;,cu, Conducătorul :S~atuilli, "

s'au observat in Crimeea impor'
In toate aceste
regiuni atacurile loeale, cari in parte au
luat mari proporţii şi constau in acţiuni
de ŞOc şi de recun()a~tere a. formaţiun.i.·
\/Jr sovietice in vederea atacului, dove.desc veracitatea. constatărilor de mai
sus.
Astfel la sud-vest de Narva ata(''Urile
bolşeVice impotriva poziţiilor cucerite
de trupele germane în terenul mllujtinos
C1l toată rezistenţă inamieă, au e~uat.
In regiunea dintre Nistru şi Prut unrle
după îneetarca gre1elor lupte CU armata
2'a Ucrainiană, acalmia s'a extins şi in
regiunea Iaşi şi Chio;;in.ă.u, iar Dumine,·3,
,'au produs din nou unele atneuri loeale.
Deasemellf.a şi viia activi late de lupta

1

boin. Solil'iirii au pierdut in lupte aerie~
ne 32 avioane, prin ~utilf't'lIl antîa!'riană );ii
forţele de sigurnnţă ale m"rinei d~ l'ă7.hoiu,
alte 24, aparate. Intre <"arpaţi ~( Nistrul
superiur trupele ~(,I'man(> şi aJiate au
zărlărnkit nmn~roase Nlnh,:::wtaHlri ale

I

1inamj('ului. lJnităţi aliatpo

I

IlU

nimj(·j·t

R('O,

BERLIN, 25, (Rador,) - Cercurile rapoartele sosite rees-e că aVioanele ina·
competente au decl.6.r~t ~i că atacuril,e ,m~ce co~ar~ l~n~e. c:,~ig~.traţ ia kre-nude teroare dat€- de aVlaţla anglo-ame 1- lUl admlt~, pana La lnalţlffil mIci ş! trage
cană. a primit în ultimele zile o înfăţicu mitraliera asupra populaţiei, omoşarea nouă. până. când aviatia inamici a
rând femei, cop:i şi ţ!i.r\mi la câmp,
arun<:at şi până. acum bombe :nceooiare Acest procedeu nu rămâne la cazuri izoexploziblle, precum şi obiecte mici nu- laie, ci înseamnă. O tacticii nouă eXE"CU·
mai cru seopuJ. de a semăna teroare între
Iată în largă măsură, astfel că trebuie
populaţia civilă. In ultimele zile din
considerat ca execulat la o' din.

I
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S:'lUIJ:.tt \Jrmă~

a

PilI ~,,~c:c ~fihai 1, ~>

orul ordi:1 de zi:

La ts'(Jul de pod Kerei !\oltla~ul Vasilt
Goina dm Uaialhmul 6 Y5'i:Hori de muntf '
l~ ('.Olll,S farlte
~ujIl(I !11oal'1,f'a,

de eroism l<r;::;cndar, Dispre, .
11 re!'<pins -;:l.~ur a'o'rlcul umi '

grup,e !'.midÎ!'1' şi a fO!'it ~:lsit dimineaţa .
mort lângă mitnllil'ra lui JlI jurul lui 6lI
df\ ca.l:\lJre boll>;ie\'Îre al "ă""r atac I·a opri\.
"entru aC':'st fapt de îualt ~l)h'it de sRl'rlfi. '

eiu

şi d.~

{"uruj a fo"t citat

t

~ natilln~.

Pro[esoarele reîugia.te
sevur prezenta. Ia
"ousHiul tie lJatrODu.j
Bucu r eşt i ,25. (Rador) Ministerul Cu1, '
turii naţion'ale face cunoscut că. d-nel~ "
şi d-şoal'ele prof~soare Şi maiestre, cai;
şi-au părăsit localitatea unde au fune, :
~i()nat, sunt obligate a ,se pr~zenta li"
Consiliul de Palronaj îll }()(!al!lalea ÎL 'i
care !Să află actualmente pentru a pres. ,
ta munca de războiu, deoarece numa: '
dO\Aada eliberata despre prestarea mUllcii dă în toamnă dreptul la reînceperea .
ac:ivităţii şi la salar.

..._--_.+-.. ...

~

_~

a. armatei a 3a dela. Tighina şi pe Nis. '
trul inferior doveJe:;;te o proaspată. for~ă combativâ, deşi in aeest sector trupeie
,~e.'mane
au rCHpins toate atacurile şi
a.u putut câştiga teren în spre răsărit
In Crimeea marea. bătălie a reîllJOOput
Comunicatul oficial german vorbeş~
nici de un SilC~ defensiv desăvârsit al
trupelor de acoperire, cari la nord-vest
de Sevaslopol şî~au făcut Poziţii in re
~'luni munt0ase extrem de grele. Pe de,\ltă pnl'te operilţia de ,atac deia est de
:":t.anislau este în progres plin de elan.
j)upă ('u('C'rlr('a oraşulUi Kuty de <'.3.m
trupele aliate, acestea au Înaintat din
!orl"OS spre Kolomea.
Privind în gene-ni
avem jmpresia că eomanrla.mentul get'
nl~n €'Rte stăpân oomplect pe hotărîrile
s~11e pe întregul front.
Oraşul Z~mlln

bOMbl'l"fhtt

Belgrad,25. (Rador), DNB anunţă:
Aviaţ,ia anglo-emericană a. a!acat ieri
din nou cu formaţiuni mari oraşul Zemun.

JapoBl!'zii ataca o nouă
localitate din Ind,.
TokiO, 25. (Rador) DNB ammtă: Ma·
rl'le cartier general ja1X:m~z anti'nţă UD
nou succes lji anume: ocuparea loco.liij·
ţ.ii M~urarn, la Sud de Infal, care a fost
,L~)ărată de 10.000 so:dati ai diviziei 2.î
hr;ta,nic'E". Cu toată rczi~tenţa <lârză, 10'
calitatt"a a fost ocupată, inamicul fiine.
constrâns la retrag-ere.

Răsăt.l'it

pe frontul de

a terorismului aerian anglo-american

~ocietatea NaţionB1ă de I<.,;di:ura ~i Art~ Grafice ,Dacia Trniană" T

şal

tante mişcări de trupe.

sovietici~or

Pierderile

o noua

operaţiuni

al sol datului'

VASiLE GOi NA

,

ţC(#ItuuftJ.t;

''''''"~

l~gea~3rul HJ:Sl1

'Oraşele Bucureşti şi P'oeşti din nou bomba .. dat~. - Ln au;a~ d,~' 'Ol ..i.l'!I Pl'OI
porţii la Se'Vastopol. - JO horn bar'" ~ere aliate au altJ'l"izal iu I.:!.:"'t'eţ.;a

:Situ.Q.~,a

I'&:ii'NI' ....Et1r~Aiiroalll:l:\.,.

10

2.5 ta!H'ud.

La ~lld\'l'st e({' Kli\'el au Imit. dil'i1ru~e dlJo
pă lupte greltl cari au dunt ('fttp':1 ~dle il!
il aSM"le unei diri
zii de c<wul?rjf': eR, a ff)~t Înr, rI'uHă,So\'irHdi
au pirrdut aici eât.f'ra mE G(' morţj şi nli'

eonrW hmi gel'r It" de 1t>r(,11

mero'jl I:riwnirri.

Au

f~lst

ra{ltnrnltl S.I

lunmÎ );ii un mare numnr oi .. armaml'1lt d~
f-rrit. ~uIJofi!eml Knisp~l dmh'o unitate de
hmeu d gr.~le a nimicit in interval de U'
an ] 01 (:uwuri. t:scadra cl3 băt.ii.,Fe SURI'
melman d~ sub CQIl1'lJl'h conlllndoruJIlÎ
Stt~p ,,'a distins in mod df'n~('I:it !)C fronta l
din l'ă..;ărit.

La

de plJd Nettmw, un punct 111
pierdut În med tr,~/'ător a. fost ~
cl1(~r(t prin C'onfra-ah>f'. I)e fmniul ~
('.:']Hd

<;~ri,:i'l

nGrd ni eapuhti de [lGd ~111 fost. zâdărnieilt

atacurile lo(~alf' ale in:mli~'"l"i.

;IP'latr, Sll~ Kr, ;::);2 , ,~ iLl ~3 1n f\.f'~. (1f

---~

T:ml~Ha~

('mnlf'l'tul l :i

'Iil.lărită, 'la. 25 A:prUie 1~i4
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