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RUf.. IAONDONEZ .. NATIONAL RENI.~W"SCRIE: monstraţie contra guvernului, a cărui 
urmare a fost arestarea şe fului parti
dului patriotio djn Egipt. răbuşirea imperiului britanic este inevitabilă 
Şelul lIarelai StatLUM.jor se

.ietic decorat de re"ele 
Aar:Uei 

vou Pap~en a sosit la Aokara.ln cazul i.~aziei in Franţa şella lui de Gaullr 
poate li pus. tn ali.cuţie. :J'eroarea aliaţilor asupra popalaţÎei Iraneezr 

11.'1 • .',. ... S TOCK II O L J\ff 12. (RADOR) - ZIARUL I1}NDOl\']l~Z"NATIONAL 
PO~u-u..a. nENlEW'( SCRIE CA, cu PRILI'~HjL CONIi'ERI;'\''ţ'I<:l DO~IlNIOAKELOI~. 

LONDRA, 12. (Radnr.) - DNB trans
mite: Serviciul britanic de informaţiuni 
anunţă că Regele Angliei, a donat şefu. 
lui Marelui Stat Major al Uniunii Sovie· 
tice, Vasilevca, cea mai mare distincţie 
britanică. 

1;:========= LA LONDRA SE CONSTATA DIN NOU CA PRABUŞIREA IMPERIULl-:I 
li BRITA1"'II'1C)<:; INEVITABILA SI E:SU~IAI il CHESTItTNE DI<; TUIP. 

BERLIN, 12. (Rador.) - Apwape în-
presâ europeană se ocupâ ae pro

invuziei, inainte de toate cu in
dacă. ea va avea loc sau nu. 

. mll[te ziare din Turcia se arata 
subLinHnd că după declaraţia 

ui aviaţiei bntanice, ceL aL doi-
front a fost deja deschis in forma 

masive aenene. In acelaşi 
i jilsa serviciul de informaţii Retiter 

cCi frontuL al doilea este pe cale 
realIzare. Sovieticii îndeamnă, iar 

Ilia invitd pe anglo-americani să 
pe continent. ZiareLe turce.~ti 

de parere că anglo-americanii vor 
!!llţi deja sub presiunea opiniei publi
Qin p'rUprtile ior ţări de a risca o în-

D-L Ui!fo7! H(1l!sml, CUtwscutld expert 
',tur din. .1merica scrie un articol 

. rte intere"ant de~pTe sistemul de for
.. germmt pe coasta AtlanticuLui, 

că e vorba de o fortificaţie 
""'''''''Jl.I·"ta~ă. Pr.opriuzisa coastă e apă
" (ldânc in mare cu mine, cu sârmă 

tă 1Î cu aLte piedici cari fac orice 
re a vasel,o'r aproape imposibilă. 
vorbim despTe tunuri şi arme 

STRUC"rllRA IMPERIULUI A S'LABIT IN VL'j'IJIII AKI IN 1\>100 OON8I. 
DF~RABIL IN URMA M}j'f()D}I~U)R APIJ:CATE DE GUVI<~RN, L~R RAZ· 

BOIL'L PROPRIU VA DA IMPERIU Ltil LOVITl'A FINALA. 
/ 

Nu poate fi vorba de şefia lui de Gaulle În cazul unei debarcări În Franta 
VIOHY, 12. - Ra.llor transmi,te: eo-. 

respondelltul americllJl a] ziaruluj New· 
Y urk Timt"S" anunţă. oÎn 'ft:nis, ('i De 
Gaulle a dl"elal~d.t că a·1iatii au elaborat 
un program pe.ntru administraţia .• 'ran~ 

ţej după debarcarea trupelor aliate. Era 
vorba ca d. De Gaulle să. fie ş.eful nnnlui 
guvern în I<'ranţa, dat fiind Însă situaţ,ia 
exrepţionali În ~are se uflă ţara, des, 
pre şefia sat nu poate să fie vorbă. 

Guyernul .. migran! norvegian din solda A.ngliei 
serYe,te interesele SoYietelor 

Stotkholm) 12. - Rador transmite: 
ştirea trimisa dela cartierul aliat, că in 
viitoarea reglementare a ohestiei Nor
vegiei, Statele Unite vor să ia rarte şi 
să participe chiar. într'un fel la admi
nistratia ţarii, obţinând aki baze, a 
produs nu numai in Norvegia dar şi în 

Suedia o impresie foane penibiiă. dat 
fiind că atitudinea imperiaFSl8. a SOVle" 

telor a fust dinnnu dovedită. Presa nor· 
vegiană. protesteaz.ă vehement oontra 
trădării guvernului emigrat norvegi~m, 
oare e in 501<18, Angliei şi serveşte intere
sele sovietice . 

Trimisul preşedintelui RODsevelt la Stalin s'a intors la WaShington 
Washington, 12. - Rador transmite: I cu Stalin şi referitor la chestiunea di

Trimisul special al preşedintelui Roose- ferendului eU Polonia. Deocamdată nu 
velt s'a reintors din Moscova şi a rapor- s'a dat presei nici un ('()mtmicat despre 
tot preşedintelui despre Întrevederea sa rezultatul întrevederilor. 

D.ven Pappen a sosit la Ankara 

Doamna Ciang-K.~.Sek 
la lUollco'f •. 

MOSCOVA, 12. (Radar.) - DNB 
transmite: Soţia mareşalului Ciang-Kai
Sek a sosit la Moscova, unde va avea o , 
intrevedere cu Stalin, l'rhritor la regle~ 
mentarea ohestiunilor de graniti între 
China şi Uniunea Sovietică, precum şi 
privitor la raporturile ce există între 
Comintern şi partidul comunist din 
cwm~ , 
O ,ed!nţă ~ ... er~tă t .. Camera 

{'omunelor 

BI;cn~FSTI. 12. - S.P.P. transmi
te: Din IAlrHlra se ană că. ziarul "Daily 
Herald" a puhlirat ştirea. că ~I~t9.mânll 
ac-eaSf3, Camera Comunelor \'a ţ.ine o 
şedinţă se-eretă.. 

D. l\bckenzie Kiog, primul minist.rn 
al Oanarlei va face un expozen amA.-· 
mmţit a felului eum Canada C"Oneppe im. 
periul britanic ~i Întnwede rewlvllrea. 
probl emelO'l' a.ces tuj a. 

Mftlote~ ee .. @! an_tuG" .. ă 
prf"~ătp •• ~. oppraţionll., 

o~m.ne tmp.tri~ft Oerman'el 
.... "',,"',,""< cu gura spre mare, aLe căror 

1 e sigur adăpostit in cazamate, 
, re:istă cehd mai vehement bombar- Bl1CL'REşn 12. - S. P. P. TFtANS~ 
I~cnt. Iar in spatele lor se află in M:J:'ŢE: DJN ISTAMBUI..I SE ANUN. 

ŢĂ. CĂ D. VON PAPPEN, AMBASA· 
i puna La 2U km. adevărate sis~ DORUL GERMAN IN TURCIA A SO-

Berlin, 12. - Rador tra.nsmit~: In I BtTCUREŞ'I1, 12. - S.P,P. transml. 
legătură ('u reintoarcerea dhti Von Pap- t-e: Intr'un disellrs ţinut Miercuri, Mn
pen la Ankara, s'a deelarat la locul eom- lotov. ~omisarul de externe a.l. So~iete
petent la Berrm că ambasadorul proba- lor a SpllS intre alte~e: .,A SOSIt _hmpo1 

de t.;(~,wmaLe şi fortiftcuţii previi- SIT LA ANKARA. . . '. ca. fortele armat.e abate se pre~atoosdl 
bil va comunICa guvernulUI turc punctul o, ţi'unile comune împotriya du~mlv ~u. (Ju.rule, cu Luncun ŞL bundate, S'A COMUNICAT OFICIAL, CĂ D. 
da vedere~ a~ Rei.chu1u i , pri~i~or la ince- i::;: nostru comun Gilnnania ~i' ina
tarea livrarllor de crom, arataud 'n ace-- micul va simti curând forţa lovi·turilor 

:Ii a ~uvi.e1(me, oaiertt ascunse, VON PAPPEN IMEDIAT DUPĂ So. 
, ".~ Ut.l~vl(~u.~e ~t ut:::>tyur şt ae aLte ino-I SIRE A INMANAT GUVERNULUI 

", ale wcnUt(;l,;'t yt::nmme cJ.erazooi pe TURC O NOTĂ, PRIVITOARE LA EX. 
te pltit::1n vrC:; .... P·U1W CU siguanţă. 111 PORTUL DE CROM IN GERMANIA. 

, . /lte Şl 11lU1 mu.re se alta o reţea 
na. şi cai ae C01}lUnicuţh pemru 
rapIdă a 'rezerve tor excelente 

i.constau amtr'un număr foarte mare 
uWi;"â, cu soldaţi ateşi, bine echipaţi, 
'11I'll, I1lstru,l/!, preg(ta~i cu arrne din 
! mai OttUf: vi can au. singurul gând 
a Intra caL 1nui repede în conLact cu 

L 
4iaTele suedeze constatii că tardgana
mvaz~ei face la Moscova o impresie 

penioila, deoarece sot'ieticii nu se 
blllffaţi de promisiunile aliaţilor. 

pretinde Q acţiune generală din 
Aliaţilor cu participarea masselor 

stall gata in Anglia, precum şi intre
materialului de razboi caTe de 

...,"m.~ '11~D stă la dispoziţie. 
Ziarul Londonez "Daily Krpress" dim~ 
IVă: scrie despre posibilitatea eşudrii 

{It subliniază că factorii respon
pentru cel aZ doilea front nu fac 

ţării, dacă caută să musamali-
dificttltăt·ile ce stau în calea întTe
. . De aceia opinia publică tT€

Sa ştIe foarte bine şi în amănunte 
$Unt adeuăratele riscuti aLe invaziei. 

• 
.... CONFERINTA EPISCOPILOR S'A 

BeTlin, 12. (Rador.) - DNB 
Conferinţa episcopilor, ee 

s~ aibe loc la Fulda in luna Mait[. 
~ ţme probabil numai u.. lt.L~ J1+He~ 

laşi timp şi noua situaţie ~e s'a creat noastre wmune. ' 
astfel între cele două ţări. ~ 

CODcesiuniie traficului aerian dintre Suedia şi Finlanda 
1U fost vândute unei societăţi germane 

. Noal mhllsfru al marl.el 
americane 

Bu('ureş'ti, 12. - S.P.P. transmite: 
Dela Washington s'a anunţat că în lo
cul colonelului Knox, care 8 murltde 
ourâd a. fost numit ca ministru al ma,.· 
ri.nei d, James Forrestal. 

BlJOUREŞTI, 12. S. P. P. transmite: 
Din Stockholm se află. ('ă gtl\'el'lUlI sue~ 
dn a acordat socJetăţ,ii germane 
"LuH.hansa«(, con(',esiunea. trafi('ului ae
rian între Suedia şi Finlanda. 

Coneesillnea cuprinde condiţiuniJe, r,a 
trafiC111 să. se fatoi. fără. drept de aten
zra pe teritoriul S1lc.dez. fără. dTept de 
a transporta p~L·;.a~('ri in uniformă ~i nu
mai câte un zbor pe d. 

Şeful partidului patriotic din Egipt arestat 

D.eA Gandht se va faee .A •• ' 
to. va fi arestat dia •• u 

LONDRA, 12. (Ep.) - Secretarul de 
. stat pentru Indii, d. AmerYt a declarat 

Cairo, 12. (Rador). - Preşedintele nelegală. cu toate acestea manHeste1e in Camera Comunelor, răspunzând la o 
mi~ă.rii de indepenuenţă din Egipt, partidului în eare s'a oerut eliberarea intrebare, că o nouă arestare a lui Gan~ 
Macran Paşa a fost azi arestat din or· ţării de sub ocupaţia. britanică, precum dhi este foarte probabilă îndată ce sta-
dinul primului ministru, cu motivarea, Şi înlăturarea guvernului Nahib Paşa, rea sănătăţii sale Se va fi înbunătăţit. 
că el nu a luat în serios ultimul avertis~ ra. fiind servil faţă de Anglia, aU fost Subsecretarul de stat n'are cunoştinţă 
ment dat de guvern a~um 6 luni. Guve-,r· răspândite in mii de exemplare.. Zilele despre o cerere de întrevedere a lui 
nul a interzis activitatea partidulUi ca a'Cestea. a avut loc la Cairo şi o mare de- Gandhi cu viceregele. 
......................................... __ .• _._ ..... ~~~1 ....... • ••••.••• -. 

Aviatia aliată a: atacat 
inflamabile şi 

populatia 
arm·e de 

Frantei 
bord 

cu plăci 

PARIS, 12. (Rador). - Gllvernul 
fran{'ez comunică) ei. aviaţ"a angio.ame
rieană cuutinllă raidurile teroriste 
eontra populaţiei civile şi intlrea;ptă. ace" 
sta 91at',urj din ee În (le mai vizibil ex, 
~lm~iv contra populaţie; C"ivile. In pl'O' 

vincia Sonune mai multe localită.ţi au 

fost eU lu!c\'ărat inlln(]a;te ('u phki infJa. a fost deasemenea dacat cu mitralit>l'a 
maNie, cari au dat foc caselor ţă,ră.neşti in a.propierea Parisului. Cu mai mult .. 
şi tut1Jtor inventaTt"lor populaţiei site- sute de Dl~ ",1 multe mii de răniţi 
şti. In Pas de Calais populaţia muJ. lJi zeel de mii de sinistraţi, eari au pier
tor sat~ 'a. rost atu('a'ti CU arme de ~rd dut eiminul lor,. a eontribuit Franţa nil' 
p~ dimp şi mulţi ţărani au l'ăznt victi- lJI9ii tn ultimele zile la. a..,a ZiSa t~libera' 
ma ataturUor tel'oriste.Un t,reu pencAIJ. ... Je-a~diII pa.rteaaIiaţilor. 
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DO.LEANŢELE ,,'ASOCIAŢIEI PENTRU AJUTORAREA 
REFUGIAŢILOR ŞI EVACUA-riLOR BUCOVINENI" 

FILIALA LUGOJ 
Duminică in 30 Aprilie •. e., a avut 

100 in localul şcoalei primare "Iun 
Vidu" din Luguj, adunarea constitutivă 
& "Asoeiaţiei pentru ajutol'area re:fu· 
giaţflor şi eva.cuaţilor bucovinen.i" ea fi· 
nala & celei infiinţate la Curtea de Ar. 
geş, sub preşooenţia L P. Sfinţitului Mi
tropolit al Buwvinei. 

In comitetul de conducere, au intra.t 
următorii: Prot. 1. Breabăn, Şt, Percec, 
DT. Liviu DollDsohi, S. Cloşcă., Dr. Mod. 
Scalat, C. Munteanu, Ghideon Buzuea
nu r. Mareu a;i Asp. Mihaieoou. 

În t'omisill de eensori au fost aleşi: 
Auret Larionescu. Jenică Manolescu şi 
Olv. Paşcanu. Ca preşedinte de onoare a 
fost ales cu deosebită. însufleţire d·l ge
neral Popescu.Corbu, prefectul judeţu
lui Severin. 

Adunarea şi-a exprimat printre alte
le. următoarele desiderate, care concre
tizate într'un memoriu, va fi inaintat 
aUtorităţEnr în drept. ......................... ~ ...... ~ .. 
Co~ectă pentru cantina 
eva.:uaţilor ia Vinga 

DUl UUţli:itlV8 d-lui notar, Amos Beli
ger, L:oIDHetul de paLronaj, de ~ub pre
~ldt:!npa d-lUi dl'. itemus Agadişan, pri
maru. comunei, a făcut in zllele acestea 
o colectă, pentru aproVizionarea cu ali
mente, li cantmei evacuaţilor. 

"Q fapta lăudabilă, căreia i-au dat tot 
COllcur:;ui j domnii: dr. Valeriu Hetco, 
avocat, Gavril Rancov, director şcolar, 
l"nl.OClSC Hadja, aj. primar, Petl'u Stoia
nov, George rl.omanov, Dimitrie Bartu
Iov, t'etru Vekov, Nlcolae Lebanov. 
mt:mbril 111 Comitetul de patronaj şi An
ton ~clJln, funcţionar comunal, cari au 
fost,' coiectori. 

LocUltorii comunei, in majoritate bul
gttri, ~l-au arjtat toată hunăvoinţa, pen
tru r~u:;>ita acestei colecte, dăruind: 
greiu, tumă, porumb şi tot felul de zar
zavatUl'I, în cantităţi însemnate, cari au 
fost predate cantinei, de sub conducerea 
d-nei înv. Silvia D5.neţ. 

Astfel, cantina este aprovizionată, 
pentm un timp mai indelungat, cu toate 
cele necesare şi serveşte cele două mese, 
dela amlaz şi seara, tuturor evacuaţilor, 
cari solicită aceasta. 

Datorită staruinţilor binevoitoare ale 
d-lui inspector Aurel Sida, parte din lo
calul şcoalei primare Nr. 1, a fost ame.
najat, in timpul cel mai scurt, într'o can
tină, cu aspect ireproşabil. Doamnele in
văţătoare : S. Dăneţ, E. Cojocaru şi A. 
Barbosu, l-au ajutat la aceasta, dându-şi 
toa ta osteneala pentru înfrumuseţareu 
localului şi înzestrarea cantinei, cu feţe 
de mese şi tacâmurile trebuincioase, 
adunate dela unii locuitori mărinimoşi. ........................... 
Ştir~ din t$eregsău 

J.11 .., ..... a de ~o Aprw~ 1~H4, rt;lugla\li 
Basaraueni şi Buconvinei au organizat 
o scru ... l'e In lQcalul ,,~aminului ~ultu
tal' "uil BeregsauI-Mare, cu urmatorul 
pW6ram: Cuvant de introducere, rostit 
d~ p ... nnl.ele Zugravu, refugiat Bucovi
nean_ Lralasca hegele - cor. Inchinare 
croliOi .";>1 "Coana Cmri\a" recit. de d-na 
tir. Lwna Popp. Limba noastră, r~ot ţi
am .:u;, Ştii mândro, Bato JOCUl, Hai 
lleana :;;1 ,foaie verde Rosmann, 'lor diri
jat de d. învăţător Marian Dumitru, re
iugiat. Revista ~. P. "Prezentarea or
chestrei", scenetă muzicală "Plutonie
rul" scenetă comică muzicală şi nŢi
ganii" operetă. Revista P. P. a fost regi
sată de P. P. Octavian Leon, având în 
rolurile principale pe d-şoara Bucşan 
elevă, care s'a distins, ştiind să interpre
teze atât de plăcut rolul său, apoi P. P. 
lenovici Leonard, Popovici Linsie. Li
vinschi Igor, Sialroveanu Arcadie, Mâs-

, ca Vasile, Marian Anatol şi ~arian Pa-
• vei. 1'IJIarşul Basarabenilor, cot'. Cuvân
tul de încheiere l'a rostit tot părintele 
Zugravu mulţumind d-lui General Deli
ceanu, prefectul judeţului, precum şi 
publicului şi autorităţilor locale pentru 
concursul dat. 

1) Organizarea unei cantine a refu- valQarea :ttea1ă, a eoletelor pierdute pe 
giaţi10r şi evacuaţilor. eu concursul au- C. F. R. 
torităţilor locale. 8) Banii coleotaţi de Prefectura Ră-

2) SalariIle şi peMii1e date pe 3 luni, tlăJuţi, înainte de refugiu, pent.r"J repa' 
si fie considerate c& ajutor de evacu- rarea Casei Române, să fie ca prim fond 
are. pentru cantină. 

3} Să se organizeze un magazin pen- 9) Prefecturile evacuate să acorde din" 
tru aprovWQnare& eva.euaţl.lor MI Un· fondurile lor de evacuare, pentru canti- , 
brăcăminte, incăIţăminte, <iimente şi nă. 
lemne. 10) Retugiaţii ~ţi tn judeţ fără 

4) SI se reactiveze economatele jude- fişă de ev8JCuare, să fie lăsaţi in locali· 
ţene ev!ltmate, pentru 8. putea. fi puse 18 tăţile unde şi-au găsit ocupaţie. 
diepoziţi8. ev3)Mla.ţilor şi refugll·.ţilor. Adunarea a luat sfârşit Intr'o atmos-

5) Să se acorde ajutoare din fondu- feri de sinceră comuniune sufletească 
ri!'" Consiliilor de Patronaj evacua te. I şi de incredere în forţele oŞtirii române 

6) Plasarea re1'ugiaţtlor fără ocupa· ş,i ailate, care ne vor reda ţinuturile ra-
ţie, ' mâneşti vremelnl.t\ cutropite. 

7) Si se despăgubească. evacuaţii la Pr. Ores~ Gherasim 
" ................................................................... .. 

Cinci jughere de' grădină 
date refugiatilor in com_ 

pentru zarzavat 
Comloşul- Mare 

Consiliul de colaborare al plasei com-t 
loşul-Mare, a hotărît într'una din şedin
ţele sale ca să cedeze din pământurile 
comunei Comloşul-Mare o intindere de 
5 jughere, pe seama refugiaţi10r din co
mună pentru cultivarea zarzavatului 
necesar cantinei. 

In cadrul muncei de războiu s'au şi 
început imediat lucrările pe teren fă
cându-se semănăturile cu răsaduri din 
răsadniţele şcoalei primare, create cu 
ocazia schimbării programei analitice 
şcolare. 

D. Petru Mioc, sub-revizor, ajutat de 
d-nii învăţători Milovan şi Ivan, din lo
calitate, au reuşit ca să producă pe lângă 
necesarul pentru grădinile şcolii şi can
titatea necesară celor 5 jughere refu
giaţi1or. 

Lucrul se execută de către premili
tari, extraşcolari, băeţi şi fete de şcoală 
primară, din comună. 

Văzând scopul acestei grădini de zar
zavat din comună şi ştiind că în munca 
de războiu sunt incadraţi toţi elevii şi 
elevele de liceu şi în refugiu chiar, cre
dem de bine să menţionăm că în comună 
sunt circa 30 de elevi şi eleve de liceu, 
cari nu sunt încă incadraţi in această 
formaţie de lucru. Aşa sunt circa 10 
eleve dela Liceul Industrial de Fete din 
Iaşi, plus 20 elevi dela diferite licee, din 
teritoriile evacuate, cari ar putea foarte 
bine înlocui extraşcolari sau extraşco
Iare din comună cari din cauză că au 
tatăl pe front, s'ar putea detaşa in gos
podăria proprie la muncă. 
Văzând scopul nobil, credem el nu ar 

fi ruşinos nici pentru tineretul refugiat, 
de a da O mânl de ajutor - pentru pro
pria necesitate - organelor din comună, 
ca cele întreprinse să fie duse la bun 

sfârşit. 

SUFLETE DE HOTAR 

n e sigur că. multi bîi.năţe.nL văzând numă.ruJ. mAre de bueovineni, stabiliţi pe 
aceste locuri, ÎŞi vor fi pus, eu ne d1llDM'il"8, intrebarea: De ce nu .'&U das 

buco\'inenH in altii. parte a tirii r De ce s'au oprit tocmai la noi, in Ba.n&t f 
Pe dil altă parte, dacii. ai intreba pe bo covineni ce 1-110 determinat si vina tocmai 

in Banat, când drumul lor, pâ.nă. alci, a trecut prin atAta ţară rocnâneasci, unde 
puteau să. se oprească şi unde de sigur pa teau găSi un adăpost, ar ră.mi.nea Şi el da,. 
tort cU rlispullSuI său, JMl'&te, P-Bl' da. unul ~tisfăcător 

Functionarul va sp~ că a fost trimis incoace eU ordm de S1l8. Dar ceiIal1t iute.._ 
lectuali, a.poi ~torii, meseria.şii, ţăranii; eare au venit din propriu indemn ! (le i-a 
minat pe aceştia în spre Banat'l" De ce au infruntat ei a.oea.stă lungă călătorie de 
siLptămânI, de luni de zile, eu trenurile, cu trăsurile, pentru a 88 opri tocmai In' eel 
mai, depărtat ('olt de ţară' dela hotarul lor de plecare ? 

Dacă ÎD~'lbi pe &ceştia ce i-a indeJmai să vină în Banat, nu vor fi. dOi cari să.-1i 
d?a aeel~i raspuns, ~ cei mat. mulţi nu-ţi vor da nici lin răspuns, ridicând cel mult 
dm umeri, In semn ca nu-şi dau seama de ee au ajuns tocmai ski. 

Şi tocmai, pe aceştia k mânat inooa 00 o putere lăuntrică o pomiTe ineonştien • 
tă~ un ~sti~et ~eIă~nrit. Oameni de hotar, boeovinenii, tIin eele'mai vechi timpuri ale 
Moldol'eI p'olnă. JD Zollele noastre, au stat me reu in pragul furtunilor care se deslănţuiaa 
din Răsărit. Mereu ameninţaţi de primejdii făţişe sau latente, mereu pândiţi de d* 
mannl ce le .' ina avutul şi mai ales sufle tul. buco\'inenii de azi ti de totdeauna n'au 
cunoscut tram de tihnă ,i de odihnă.. Ei n'au avut când, să serute2le savant vie&!a 
"i să mediteze asupra el, ei n'au avut când să viseze Şi oJi cinte oi au trebuit si riie 
mereu eu och:i aţintiţi a..'>Supra pericolelor ec-i păşteau din umbri., au trebuit sa. stea 
mereu de sentinelă spre duşmanul care le spiona sIăbi:.-iunile, ei au trebuit să. stea 
~u cu arma la picior, oricând gata de luptă, Când pentru alţii viea.ţa era, poate, 
numai priJ..ej de plăceri, de distracţii, pen tru dânşii !:la era datorie grea, sbuclmn 
lWeurmat, lupta. pennanentă. Şi ca in orice luptă.. a.,. dat ,1 au primit lovituri au că
zut ,i s'au ridicat de atâtea ori. In toiul acestei lupte, un moment au trebuit să dea ~~ 
îndărăt. ' 

Şi atunci a.1unga« din urmi.. buoovine nii a~ trebuit &i ia din Don in mâ,nă. toia
gul pribegiei. Au rdicat ochii iIl zare şi s'au uitat incotro s'o apuce. Le sta ina
inte tot teritoriul Bominiei necutropite. 

Oamenli de hotar, deprinşi eu lupta şi eu năcazuriJ.e, oi au alP...s drumul oei mai 
lung ,i oei mal a.nevoiQli!, pentrucă aoo)o la ea.păt. in zarea depărtată, li aşteptau alţ.i 
oameni de boto.r~ ti li ea.marazi de lupte şi nevoi. 08JDf!nii dela hotarul de Nord a.1 
ţă.rU au venit oaspeţi la oame~i1 oela bo buul de Sud al tării. 

Nu MI }lOa.t.e, ~i spuneau ei, ca acolo si nu găsească ln1eJ.egere să. nu giisească 
mingiiere, să nu ggseasei ajutorare. Ace laşi trecut de lupte îm.,.',tTh'a nă\'ălirilor 
barb&re, acelaşi regim indelungat de stăpânire străină, sccletl$}i influenţe de culturi, 
acelaşi deetin in cursul veacurilor au creat acelaşi S11f]~t: sufrotDl omului dda hotar, 
acela.ş la oric4lt'e hOt&T al lării. 

Venitul dela serbare, 24,000 lei, a fost 1 
1 donat ('~nt1nei una-=: iaU m:~sa zilnic 100 
1. :re1U&ia"-

Iatl de ee buoovinenil, urmând unei ta Înioo chemări, au venit instinctiv In Banat, 
iar binăţenii, ascultând de un îndemn )i nntric, l-au primit ou bra.ţele deschise ea 
pe fraţJf necăjiţi, veniţi clela mari distanţe. S'au căutat de veacuri s'll.U intâJnit lA o 
rL'Mlruce a i!li.Gnei §i s'au inţe1es ti s'all iu bit, d~ parcă file mlnose de ve!\C1lli. 

..... !le ... xplică "nii \"ala" bueovir.enU(ll· in Banat ~ drar;o"trn MI ea", !rIl!1t primiti 
"bă.nă'fleoL (t LOGHIN 

Fo 

tUfe 
Vremurile pna care trecem. duc: la 

destrămare moraLă progresivă. E O , 
statare La care nu ne putem opri, ci 
toată luciditatea trebuie să şhm ce avl' 
de făcut. . 

Una din cele dintâi griji ale ."", .... -... 
trebuie 3ă fie crearea unei ELITE. 

Ne-am obişnuit să numim eLită, o 
mită pătură socială care n'are ni ,mic 
mun cu naţiunea în sine şi aid 
marea noastră greşală. 

Adevăratul înţdes al elitei este o 
te!igenţă creatoare, bazată pe Q 

discipână moraLă, pe Q judecată 

pe o mare capacitate efectivă, j, 

dară şi veşnic prezentă in luptd,' 1 

realităţile vieţii. 

CivUizaţia modernă n'a reuşit să 
decât o fiinţă umană artificială, cu. o' 
teligenţă lipsită de sprijinul m01'a~ 

Materia a copleşit spiritul. 
domină, atotputernică. 

Războiul acesta sângeros şi lipsit· 
cel mai elementar simţ uman este o 
vadă eclatantă • 

Deci, este o datorie - ţinând seallUl' 
vremurile care vor urma şi Care vor 
poate, din punct de vedere sociar, 
grele decât însuşi războiul - să 
tot posibilul pentru a forma o Cl.UleVQ7t~"· 
eUtă românească. 

MIA MARIAN JALEŞ 
••••• _~ ........... _ .... -", .<II~I\", 

"Sun! ,alii" 
PREMIERA TEATRULUI NArI 

Din motive pe car~ n'am Loc su Le 
Lizez aici, pubLicuL timişorean - care 
cu asalt biLetele Operei - nu mai 
saLa când joacă ',l'eatrul Naţional 
C~uj-1'imişoara. Tragand conduzia. 
rească a jenomenuLm, direcţia a 
La repezeaLă l2 comedie uşoam, 9 
DEV lLLE, .Sunt tată'"' de 
care CI obţinut, de câte ori s'a ju.cat 
Cluj, un succes remarcabiL. Deşi la 
miera de Marţi, golurile mari din 
arătau lipsa de incredere a 
cred că nici de da ta aceasta nu vor 
încasările muLt dorite. 

Sub direcţia de scenă pricepută a 
VintiLă Rădulescu, .Il distribuţie 
cită CI înjruntat J GcuL rampei. D-na 
RICA IUGA-VODA, deşi 
aLeasă pentru acest rol, a scos pLastic 
evidenţă p'ersonagiul femeii care 
fără niciun motiv, din nevoia 
de a nu $pune adevărul. Soţul ei 
cat d. SANDU RADULESCU, cu 
ranţa actorului Tutinat căruia nu.-i 
cauza dificultăţi măruntele 
ate u.nui astfel de rol. D-na SILI 
TEANU, în confidenţa mincinoasei, 
desfăşumt Cl' generozitate resursele. 
ului ei talent. D. DEM. MO 
deslănţuit fU1"'tuni de râsete cu 
giuJ comic al prietenului. 

In roluri de compoziţie comice au . 
excelenţi d-na LILI BULANDRA, 
NUNUŢA HODOŞ şi d. SABIN V. 
Au mai făcut parte din distribuţie În 
Iuri epizodice d-na ELEN A STAICU, 
MIRCEA 'AVRAM şi d. ŞTEFAN V 
DARU. 

Spectacolul c foarte amuzant şi 
oferi o destindere utHă în zuete 
agitate. Evident nu trebue să te duci' 
el cu aşteptări de emoţii estetice 
rioare. - ",".,,~. N. IVAN 

CRONICA FILM 
TREI PROGRAME (ApoUo, Ara, 

Cinematograful ApoHooferă 
lui o comedte burlescă cu Patt 
chon întituw.tă "Hamlet fi 
Comicii nordici îşi au publicul 
dos, care gustă toate jilmele l~ 
aceeaş fericită candoare. In cealalta 
din Fabrică, la Aro, ruLează un jilm 
zical spaniol ,,1iganca". Vedeta nU 
este tânără însă muzica {Ii dansurile . 
antrenante, aşa încât amatorii de, .' 
de fiLme îşi găsesc distracţ.ia javoTlta. 
Corso s'a programat o comedie 
"Casa cu fantome" - titlu 
pentru un film care e o şarjă 
moravurilor şi obiceiurilor 
Satira este amuzant tmtată de 
Maria Bonnard, care dirijează o 
buţie bund. - Cu bucurie .. 0'''''''''
.apariţia jurnalului auc. care . 
."u ia ultimul timp. (n* 
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ta,ta refugeaţilor 
P 

CUIn au răspuns titnişorenii unui apel 
Ja&QD~lO DlaGOŞ. ~Ilt ~t.a.rii Excep,ionala activitate _ Comitef.lai d. Patrona; 
~ ditn co.m.Bilca •. Jud. Radauţi. ve
ftii _ Hor.::dll.c ~l'lon, .ti.l,au ,,' a';ll", 
iIIl (iIleOrgh.oe. Bodnan, Va'!ll..e lJ,i Mut..">!a 
~tin I}i pe fra.te~ meu Mlrcea HQ
~ caPOral H()~~~ Vaaile. fiind la 
~ ţgiwnal Ră.dătD.ţ1, le dorese zile u... 
.. It Dragoş· Rog cine ştie ceya doeapre ei 
,. .. află, a mă anunţa la Căminul de 
~ei Nr, 1., Timişoara. . 
'.,n'&Uo" •. ~IU': M..-\RIOABA din Cernă.uţi 

la Câminul de r ..... :.e din Timişoara, 
Nr. 1, îşi caută. părinţii Mar-

fi Costică Mihalaclle şi fratele Va
CO[llana Rădăuţi, jud. BQtoşanL 

lOM'alU din laşi, refugiati!. în 
Viile lermata NI'. 126, jud. Timiş-To
~i caută fiica Adriana, învăţătoare 

de copii din Funda Răcâ.ş.eni, 
Fara.oni, jud. Bacău. 

U .l,'EŞCf.:NCO, din Tiraspol, M~ 
la Timişoara, Alea Jandarmilor 

'!I, caulă pe Zwrulia Nina, Abadyean 
şi Arut"man, refugiaţi din Tiraspol. 

cap. DAEUf\ OCTAVIAN, din 
Militar Timişoara, caută. familia 
eva.cu13.tă din Piatra Neamţ. 

MtlLLER, din Ia.ş.i ervacuată bl 
Tomnatic, jud. Timiş-Torontal, cau. 

sa Creta Ohirnă1lI;I, refugia:tă din 

In marea dtll'e.re prin care trece Pa- mormintele strămooilor. cl1emarea lor 
t:Îa., s'au putut verifiG'"3. sentim~ntele, de departe, din t.rec~tul glorios. când cu 
s a putut face sudura sufletească. intre Pumnii strânşi, Cu inima plină. de spe
cei care fac parte din marea si mult în- ranţe, nCcam strâns aproape unii lângă 
eercata familie românea.8(',ă. ' alţii, copiii acelorasi dureri, aC'e1orasi 

In clipa în care hotarele sfinte ale bucurii. ' , 
ţării au fost din nou ('.ă,tcate de dus· Din chpa în care au început să ne 
mani, e-and fraţii noştri aU foSt nevoiti soseas(~ă. fraţii îndureraţi, fiei;~are am 
::;ă·şi pă.dise.a..<;>,:·ă aVUtul, dintr'un N~- ale-rgat să. le fim rle folos. 
pat la altul al ţării, inima noastră îndu' Primirea. în gări, rezultatul oolecte.i 
rerată a. bătut la feL 9rganizată de Comitetul muni<-ipal de 

AtuDlei poate mai mult lle(,ât în eli- Patronaj şi eantinele care au funM,innat 
pele de mari bucurii, Iim simţit C':u ade- tot timpul au fost dovada răldm'ii ~i a 
vărat noţiunea. de neam. am sim+,.it mai dragostei eare ne leagă. 
a;rlâ.nc ca orj-când t>.ă suntem plămădiţi A'ltfel numai Comitetul de Patronaj 
din acelaş sânge. 1 din Tim Îşoara, în mai puţin de 3 săpt~ 

Am simţit mai aproape 6a altădată. mâni. a servit evacuaţilor şi refugaţi· 
~ ...... _ .. ~._ ................................ -.. .............. . 
Pe ambele 

loc 
arene timişorene vor 

matchuri interesante 
avea 

Programul de football iLXat pentru 
ziua de 14 Maiu se va desfăşura din nou 
pe ambele terenuri din localitate. 

La Arena Banatul va avea loc, eu in
cepere dela orele l'Z.30 matchul C. F. R. 
-Banatul. 

o curiozitate legitimă din partea publicu· 
lui nostru, căci prezintă noui prilejuri 
de a verifica rivalităţile ce se menţin 
intre cluburi, cari caută să-şi îmbogă
ţească palmaresul cu victorii asupra ad
yersarilor. 

• Matchul prezintă un interes deosebit 
CUZIC din Ia!fi refugiat In at~ deoarece, conform unei inţelegeri dintre SURPRIZE IN CAMPIONATUL GER-; 
c. f. r.' la Ti~a.ra, îşi caută pă- Banatul şi conducerea Politeclmicei, la MAN. In campionatul gennan de foot-

dGm tn Iasi Piata Halei Banatul vor juca toţi jucătorii crescuţi baU s'au produs Duminecă câteva veri· 
.' ~.LEX.~RU, ~ I~, ~_I de acest club. Deci vor juca în vecl1. ea tabile surprize întrucât favoriţii, intre 

. 1 D 1 D e C b N cari şi Schalke 04, au fost eliminaţi. Re-
în Frate1i.a. str. xn. Nr. 100, caută OI' ~pare o ga, e ~ OI' uş, leO~ zultatele sunt unnătoarele : Herta-Hol-

Grecu Vera, Carammu Andrei, laeVlcl. ete. stein Kiel 3: 2. (Matchul s'a dispu~ la 
V1adimir şi Diant Swi. A !e ao.re.. Natural prin aceasta forţa Banatului Berlin in faţa a 20.000 spectatori, cu . 

m-Fratelia creşte enorm, aşa că C. F. R. va avea un numai după trei ore dela un atac al avia-
·DRA ANGHELUŞ, din. gaTa adversar. foart: dificil şi deci o misiun~ ţiei inamice). Nurnberg-Mannheim 3:2, 
igl1ina. tn comuna. Stamora- aproape mgrată. H. S. V.-K6nigsberg 10: 3, Dresdner 

Nr. 33, jud. Timi~-Toronta.l roa- In deschidere vor juca juniorii Elec· S. C. -Borussia 9: 2, KSG Duisburg-
preotul A.vacum Ionescu şi înv.' Ioan tricei cu cei ai Chinezului şi anume cu Schalke 2: 1,. Saarbriicken~Mtihlhau-

Să 'e sctie. începere dela orele 14.45. sen 5: 3, Vienna-Hirschherg 5 ; O. 
CIOR~ICIUC, evaC'lat din Iaşi, bl Pe Arena Electrica programul este • 

Cenadul Vechi Nr, 119, jud. Timi~- deasemenea compleet. Aici se vor în.. HENKEL CONDUCE TENISUL GER-
îşi cauti copilul Ioan Ciomici'lc tâlni, cu incepere dela orele 1615, Elec- MANIEI. In locul maiorului Schonborn, 

ia ~oala de subofiţeri infaJlterie din mea şi Progresul, apoi dela orele 18, 1 reţinut in alte servicii, a fost numit in 
Ripensia şi Chinezul fruntea terusului german F. Henkel. cu~ 

RUSU GH., din Spitalul Militar 
!:şi caut-ii familia, oopili şi Ira. 

din corn. Se1iştea, jjud. Cernăuţi. 
TO,\.D}t,}R, NICOLAE, din Spi· 

" ' Militar Timiş.oara, işa ea:ltă familia 
N'a-?ul Storojineţ. 

lOTsss RDGO ENIAE 
~IUIAl CRAŞ)lARIU. din Spitalul 
Timişoara, îşi caută. familia refu-

din corn. Siret, jud. Rădăuţj. 
IO:\.N Cl:Ş;\IIR, din Spitalul MiU

Timişoara, îşi cauti familia din com. 
, ,jud. Storojineţ. 

, . \tICI NICOLAE, din CreT'
, str. 1a~·lJ.;i 10, fost funcţion:lr ia 
M. C. e8.e C&utat. Rugă.n i'ls:e+'r-:t fi'! 

re Şti'l unde se a.flă., să. anunţe la. zll:lr 
,,2.000". 

..... , ..... "..., CONST ANTn-.~CU, refugiat 
laşi, a ... i in Ti.rniişoa.ra, Str. lioaif Gal 
4, caută J;>e domn·jşoara Lăzăacu el~vă la. 

profesională din laşi unde se află 
ŞTIE unde se află. eva.(nati del~ 

..-iMnoln." + Odessa,. funeţiona.ra. Elena 
e.ste rugat să anunţe pe d. Ar~ 

Feseenco Timişoara Alea J a.ndarm.ilor 
20. '. 
NICOLI\E CONSTAl .. TL .... '"ESCU din 

,refugiat la Timişoara., str. Iosif Gal 
. ~ caută Eediul 800. i. n. c. .,Dorul" 

Emllia Iosif et. Co. din Iaşi, str. Şt~
Mare 69. 

. C.QNSTANTIN, elev la li· 
'n;ili~r Ştefan (lt'! Mare, satul Ger. 

lnU caut părinţii din oom. Bilea., 
Cioată 'Silvestru tată, Eu. 

. Valian frate. Rog cine 
. tt\7a despre ei unde se află a mă 

la liceul Militar, din satul Ger. 
Timiş'Torontal. 
LTJCREŢIi\., din Cernăuţi, re

. la Cănnnul de ucenici, din T'imi~oa
Su~. ~rthelot 1. îl}l Caută p;;.:inili "şi f1"8.
din com. Horbova, jud. DOTOhoi. 

lEODORE'iCU CONSTA[\. fIN, din 
refugiat in corn. Pădureni, jud. Timiş

Of. P. Jebel, îşi C8:ltă fata Viorica 
dm Bucureşti, str. Vlaicu Vo-

lt\RGARETA şi RADmlffi MAZILU, 
. ~ulte J..ărutări tăticulu.i. lor, şi-I &_ 

_~~t bin.e fi sănătoşi fi-l roagă 
--DlJ!l. 

Cele două matchuri sunt aşteptate eu noscutul specialist in această materie. 
~ ...... _-... ~ ..... _ ..... _.~ ~ ... _._ ..... ~ .... _ ... """' ........ ~ 

Verificările de fond la intreprinderile industriale şi comerciale 
Potrivti ultimelor dispoziţiuni ale Mi

nisterului de Finanţe, cu ocazia verifi
cărilor de fond ce se vor face la intre
prinderile comerciale şi industriale, de 
către organele de controI.. nu li se yoz: 
face şi stocul de mărfuri 

In schimb, cei ce vor fi aflaţi că fac 
vânzări sau cumpărări fără facturi şi 
fără achitarea impozitelor şi taxelor le
gale, vor fi supuşi unor verificări amă
nunţite cu stocajul de mărfuri. aplicân
du-il-se şi cele mai grele sancţiuni, fără 
a li se mai acorda reducerea amenzilor 
stabilite. In interesul lor propriu, intre
prinderile comerciale şi industriale :;unt 

invitate a aduce la cunoştinţa Adminis
traţiei Financiare, pe cumpărătorii cari 
refuză achitarea impozitelof aferente 
mărfurilor cumpărate, urmând ca in 
acest caz să se dreseze acte de contra
venţie numai acestora. In caz contrar, 
vor fi supuşi la plata. impozitelol' sus
trase cum şi a amenzilo( stabilitet am-
bele părţi. . 

Deasemeni, cumpărătorii au datoria 
de a aduce la cunoştinţa Administraţiei 
Financiare, intreprinderile cari nu le 
eliberează facturile sau bonurile de yân
~ timbrate legaL 

Alte aprobări de stabilire În zona militară la TImişoara 
Următorilor 10C"Ji~ri domiciliaţi tn Timi- Stoian Eeata.rina, Bulev-. Filipes::u 9;, 08.

,oara li s'a aprobat de C. 7, A. sta.b.i.li.rea cheş Avram, Bulav. Taohe Ioesou 63; Bala 
in zona militară. Toţi acel!lti locuitori se \IW Ecater1na, Iustinian 9; Opt. Simionescu 
prezenta la Comendu.irea Pieţii 'l'inl:işoara Ălexa.ndr::l. soţia Maria, M. Nil;:oaJ"ă 4; Po-
eu buletinele de Inscriere dela biroul popu- povici Emil, F:rtt'bl 65; Wiling Maria, Me
laţiei pentru a fi V'imte, in fiecare zi iJllre Iodiei 5; Frank Elisabeta, Cluj 24; Buculie 
orele 16-18, Elisabeta., Cluj 24; Mandu Adalbel't. soţia 
Toman Gheorghe, Carol 9: Kuntz An&., Berta., mătuş Mmge Ana, Ciptian Porwn-
Rusu Ş-irianu 2(1; Pop Clemente so-ţia Aure- bescu 87; Dragodan Rusalin a>ţia Ecate
!ia, Vă.căreseu 30; Dingher Ludovic 80ţia rina., M. Cogălnicea.nu 19; Fa.reaş Ernest, 
Maria. Domaşnea.nu 32; 'l'arpall Nioola.e soţia Maria, lJl8.!D.a H~ 2'JUrich 40; 
soţia Elena., Canalul Bega Km. 111 N. F. R. Dudijă Viorica, Miih&i Vjteazul 19; KUDich 
Tă""...ar Petru, Serobiş:te 29; Moram. fusif so- Ana., Brâncoveanu 57; Deutsoh Loopold SIr 

ţia. Irina fiul Atila., Memora.ndului 00; Bog~ ţ:ia Aloisa, Eneas 93; ~ Vioara, Aida 
dan Sa:bin, Pop Reteganu 4; Magdalena 1; Jung Elana., S. Bă.rnuţiu '{; Slovaca C1'i
Maria Stela., Muzicesen 25; Morae Terezia, stina, Brâncoeann 84; Varhol Magdalena 
1. Bărnuţiu 38; SchaC'he.r Raveca fica Ma- Lidia 3; Miclăr1 Iuliana, Gojdtt 9; Jurca Pe: 
tilda., St"Jrdza. 5; Atanasiu Nicolae lKlţia tru, E, Teodoroiu 33; Homoc Hel~ Ro. 
Alexandra, Gojdu 3; Bercovici Laura, Po- mulus 9; Friedma.nn Izidor, soţia. Elisnreia 
rumbescu 44; Pă-curaru Brutus soţia. Emi~ şi fiul Petru, Preyer 2; Serbae Ştefan $Oţi.a 
lia, fiM Dia, Meţea.nu 7; Goia. Ioan, P!-.lt. Ecaterina., Bonnaz 9; Covaci Alexandrn so
na 3; Făt Vasile, Fro'b157; Cola Iosif, Gei. tia Magdalena, Pindului 11; Miil1er Elisa
Hochberg 2; Făt Anastasia, Frobl 5T; Filip beta, Sibiu 2; Peller Ioan. Reg. Maria 11; 
Adolf soţia Ghizcla, Cluj 11-; Tahan Ioan, . Dind Ioana., V-eneţia 4; Haţegan Ad'alber: 
soţia Sw:ana, Dr. Babel!} 8; Rau.sch Iuliana, I troţi.a Aurelia, Berthelot 12: Caloţcai Elisa-
Carpaţi 52; S'"c.Of.el Margareta, Brâneove-- 'beta. Badea Cârlan; Rafiroh Remue soţia 
9''''1~ 2; Dand1e:r Elvim, Ciordaş 9; Vonica Maria, fioele Rodica, Lidia, Meţianu 9: Pop 
,. '1!;Cbiva, Slatna 1; Epan Vasile, Domăş- IOIM cu soţia Maria, Moţi1or 4; Carabq 
'eaL:'.l 27:' Elisabeta. Vasii. Berthelot 12: Ecateru'a, Co1onia Kunz 52. 

I 

lor incarti ruiţî în oraş, sau celor în tre' 
cere, un num·ă.r de 141.619 porţii de 
mânl'are cald ii, în valoare de 1,0I:}9,Qbl 
Lei. Asterl: Cantina dIn gara Ya.hric p 

servit: 43.7W porporţii lU valoare Je 
765.277 Lei, Cantina Terminus 31.4~J 
porţii în valoare de 479.339 Lei, Can· 
tina Laovari 2.862 porţii in valoare de 
45.973 Lei, Cantina din 1. Vă{'ă,re8J.Y 
5.574 POrţii în valoare de 66.117 Lei, 
In gara Domnita Elena 57.960 p)rţii în 
valoare de M2.;)75 Lei. 

In afar·ii de mândri ralde s'au mai 
servit gustiri şi eeaiuri ou slănină 
san marmeladă. 

La I.'antina din garII. Fnbric au ser. 
vit doamnele din comitetul "Darul Os, 
ta:;;ului", în gara Domniţa Elena an ser· 
vit doamnele ~la Crucea Roşie, iar 
Hrana servită în cantina. "Terminlls" a 
fost achitati de Comitetul "Ami('.ii MoI, 
dovenilor" de sub pr~edenţia dluî prQf. 
univ. dr. Emil Racovită in sumă de }f'l 
954.750. ' , . 

Fatpul 00. s'a putut ajunge III aceSt€' 
realizări efeetive ~i imediate se dato
reşte conducerii Comitetului mllnidp.,l 
rle Patronaj eâ,t şi spiritului de jertfă al 
TimişoreniloI' care a.u răspuns la ~1 
eu toată msufieţirea şi fără întâr.zÎere. 

(m. In. j.) 
ce; .................. -................ ....... 

Ajutorarea refugiaţilor 
la Recal 

Şcoala primară de Stat Nr. 1 dR.. 
comuna Recaş, prin d-na inv. Ana. / 
Nana, a colectat suma de 4680 lei, care 
a fost vărsată la Timişoara, pentru can
tina refugia ţilor. 

Deasemenea, s'au mai colectat urmă~ 
toarele alimente: 45 kg. făină, 14 kg. 
fasole, 37 kg, ceapă, 89 k!!. cartofi 42 
b 

- ~, 

uc. oua, 21 kg. mazăre, slănină şi ulei, 
care au fost împărţite familiilor refu
giate şi spitalului militar din localitate. 
L._"~.~ ••• _ ........ ~.~ •• -._ .. 
Judecă~ 'de pţu:e Miztă Lipova, 

~iQ c. f. 
Nr. 215/1944 c. t. 
PUBLICAŢIUNE DE LICITA ŢIE ŞI 

CONDIIIUNILE DE LICITAŢIE 

In cauza de urmărire pornită de urmă
ritoarea Maria Râmniceanu contra ur. 
măritului Sever Bo~ la cerea urmări
toarei 

Judecătoria dispune: 
1. Licita.ţiunea de urm<:i.rire in baz. 

a:t- 144, 146, 147t 176 şi. 18 din legea LX. 
din 1881, asupra t/2 părţi din imohilele 
înscrise în c. L a comunei Lipova din 
circumscripţia Tribunalului Timiş.To
rontaI şi a Judecătoriei lYlixte Lipova 
Nr. coalei c. f. 856 No. top.. 1461 casa Nl'. 
427 şi NI'. top. 5130 grădină suplimen
tară de 400 stp. cu preţul de strigare de 
400.000 lei, ~ parte din imobilul cupr~ 
in c. f. Nr. 14M Lipova NI'. tap. 2462 vie 
de 3 jugh. 850 stp. Cu preţul de strigate 
de Lei 15.960,. imobilul cuprins in c. f. 
Nr. 3422 Lipova Nr. tap. 5057 grădină 
suplimentară de 400 stp. cu preţul de 
strigare de 816 leI şi imobilele cuprinse 
în c. f. 3095 Lipova NI'. top. 4008. 3096jb 
şi 3963 arător şi păşune de 920 stp. cu 
p,reţul de strigare de 1944 lei pentru în
casarea creanţei de 112.050 lei bani, ca~ 
pita!, redus conform legii de conversiu+ 
ne, interese de 3lh dela '1 Aprilie 1934, 
spese de proces şi de urmărire de 7926 
lei fixate până acum, ~ de 2800 lei 
bani. fixate pentru prezenta cerere de 
licitap.une. 

Omis. 
2. Fixează termen pentru ţint:n:a lici

taţiunii, pe ziua de 20, luna Mai, anul 
1944, ora 3 p. m.., în localul oficial, Str, 
Episc. Sava Brancovici Nr. 27, uşa Nr. 
14, parter. 

In haza art. 150 legea LX. din 1881 
condiţiunile de licitaţie se stabilesc după 
cum urmează: 

1. Imobilele supuse la licitaţie pot fi 
vândute numai cu preţ mai mare decât 
preţul de strigare (art. 26 XLL 1908), 

Omis .. 
Dată in Lipova, la '1 FetiI'. 1944. 

Juâeclitor-şef ss. 1jr. 'Gaortel Tăum. 
Grefier. Octavian. Işfa" SII. 207~ 
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Lemnul nu Blai este un Dlateri 
inllalDabil 

f D'espre vopseaua "UNIFOC" 
In ziarul lIastra nl .. am ocupat de mai multe Gri cu această inventie importanti, 

lIult despre ea, dar totali nu indeajuns. 
Vopseaua' "U NIFOC" esta inventia fabricel de produse chimice Uzinele Unichlmia din Ara~, 
Orice fel de lemn dacă va fi vopsit cu această substanţă specială. lemnul devine neinfi 
In lupta contra focului, ca element distrugător, vopseaua "UNIFOC" este o i 

formidabilă. 
"U N I FOCu-al nu numai contra incendiului prezintă sigurantă, ci pe lângă că apără lem 

topsit contra focului Ire li un efect excepţional de conservare"~ 
Substanta "U N I FOC" izolează, perfect li ermetic lemnul VD~sit, 'ala incât acest lemn are 

rezistenţă 'puternică, fiind bine conservat. 
Intrebuintarea cu succes a "UNIFOC"-ului afară d! lemn esti deosebit de importanti ,1 . 

site articole technie8 şi de gospodărie. .~ 
Fierul, otelul, tabla, cu un rezultat absolut sunt apărate contra pericolului de ruginire, 

lceste articole sunt vopsite cu f, UNI FOC" pentrucă sunt ermetic iZDlate li astfel apărate de 
aceste pericole. I 

Această vopseauă izolatoare de obicei se intrebuinţează in locuri acoperite. 
Se Întâmplă deseori că se intreb uinţează şi exterior şi anume la poduri, bărci, cu 

la acele constructii cari sunt sub cerul liber. 
In acest caz obiectele din chestiune sunt expuse la variatiunile timpului mai cu seamă ploii şi ni 
Cu eficacitate se Întrebuinţează "U N I FOC" .. ul la apărarea contra intemperiilor li mal 

seamă a ploii, dacă se vopselte cu un strat subţire materialul respectiv cu vopsea 
denumită "UfJIFOC" II! 

Acest produs la fel este invenţia fabricel Uzinele Unichimla din Arad . 
importanţa acesteia este nu numai În faptul că construcţiile de lemn din chestiu 
sunt apărate contra chiar şi a ploilor torenţlale săptămâni şi luni dearândul, 
şi puterea de rezistenţă contra incendiului a "UNIFOC" 1. este mărită intr'o 
sură Incomparabilă deoarece· produce pe lemn o scoarţă exterioara tare aşa 
măreşte rezistenţa lemnului, contra oricarei influenţe fizice. 

Este foarte interesantă' constatarea făcută, că cu cât este vopsirea 
"UNIFOC" It mal veche, rezistenţa este mal mare, deoarece scoarţa exteri 
este mai tare .. Eficacitatea se arată mal mult şi chiar şe măreşte Întrl'o' mă 
'mare după fiecare ploaie, dacă se usucă~ "', 
. "UNIFOC" II. deci complectează pe "UNIFOC" I! deoarece apără lem 
'atât contra focului, cât şi contra ploii~ , , . , ' 

; Pe c scurt, ---am incercat să arătăm avantagiile pe care le prezintă acest material IngnifllJ 
'lupta pe care o ducem azi pentru lalvarea avutului. 

Să nu fim .Indiferenţl faţă de consecinţele grave a evenimentelor şi pe" 
'un mic sacrificiu material să' Încercăm să salvăm valori, pe cari azi nu 
'le putem Înlocui. ' . 

Prin vopslrea cu acest material Ignlfug, pericolul de incendiu 'se red 
aproape la zero. 

Atragem atentiune. PUblitBlul CI să ia din timp toate măsurile in vederea protectiei 
incendiilor.· . 

sai vea z ă i m o b il u I care 
valorează milioane 

~.~ .. ~_.~ ...... ~~ 
\ 

intravilanurl 6.:500.000, casă In oentru 4: 
apart, '.500.000 lei, easă ta centru pa,J'
ticular 5 cam, 4.000,000 lei; easi ta _n
tru ax3 camet'ă 4:.500.000, caaă ia cent1'11 

plnă la 20.000.000. Agutun 
Str, Dr. 1, Petran. No. 3. Telef01l: 

2 apar!. S;500.000~ eul eu 15 aput. ti 'Toată' lumea 
prăvlUie l,OOQ.OOO, ea.şl eu 3 apa.rt. riI' 
1.4.00,000, tn Pârne.w easă e1J, loc mare faee abonament de piat;i la tab 

BOO,OOQ, tn Bnjae casă eu 2 cun. grAdi- "FLORA" 
4" p •• • nă CU 80 pomi fruetiferl ts5O.000, '- 10 A_A nul R~""'~ FM'djDallll tir." 

De ~re In cartierul vilelor vili cu ff ... j jug, păm!nt 2.1500.000, 6 jug. pămlnt ............-
3 apart. 8,500.000, casi In centru eu 1.aoo.OOO. pămln-; de Inchiriat 120 ?,ju~g'1I~~~TELEF~'~O~N~:U~4~1 ~ 
eb1.j 6,~.~~~~ă .. c~~~~~:~li.?~~~ ~e ~~ ~r~~~.?~ 

- ~~ k'o- ~~, 

• • > .. • • ~. .'" .' 



Main 1944 .D A CI A 
!~~ .. ----------~------...... ____ ...... ~ ____ ...... __ .. __ .. __________ .. ___ ............ ~~~.' __________ N~ ___ -A4~ ••• ______ _ 

D E , O A TE 5 I PEtJTRU TOi ~ 
NOUL !NSPECTOR FIN ANCIAB AL 

A IV-& TunŞQARA. D. Va
Glrineţ, iJspettor general, şeful regirl
IV.a de 'nspecţie şi control Timişoara, 
repRrl1zea~j, în in~eresul s.erviciului, l:n 

dlui Dor~ Va5l1 eseu, mspecWr ge-
şeful reb'bnei vn. de in:s-pecţie şi 
Ia.~i. eare se repart.izează la Timi

Decizia a apărut in Monitorul 00· 

CERERILE lNDI\'lDUALE DE E
d~ Dhl'UN LA PRI*'IOC;'!'URA 

LA 16 MAI. Populaţia civili din Mu
TÎlIUşoara se poate evacua benevol 

:ară In care scop se va depune la Pr>e
· Judeţul:'li Secţia M. O. N. T, cererea 

re,pectivă, cu arătar-ea localită.· 
;;nda dore9t.e a se evacua, spr-e soluţiI)-. 

Termen pentru depunerea cererilor: 
)lai a, c. 

,mşUL OPEREI. După reprezentaţia 
IiI~OIOn1tl" le Vineri ("Tosca." cu dna Lu

.Turcanu) Opera Română din 
'" ~ 1 va reprEzenta urmatoare e 

SâmIJa:ă, 13 Mai în matineu la ora 
cu preţuri populare "Lucia de Lam

cu :ina Flavia Munteanu în ro· 
, restul distribuţiei fiind oeI obiş

Duntinec5. seara se reia spectaoolul de 
3lIcees "La Seoeriş" şi cele trei ba
!Juni 15 se cântă "Traviata" cu dna 
Roza~Va';iliu şi d. Tudoran, iar Mier-
17 oper~ta lui Zeller "VAnzătol"'ll de 

cu distribuţia obişnuită, 

şEDL.~ŢA SECŢIILOR, UNITE, ~ 
. ln ziua de 9 MalU 1944 s a ţl
la EpiscoJ.jie ~dinţa secţiunilor unite 

l.'i!>JJlI.W'U ~parhial on, rom. TimiijlOara, 
s'au apr'1'bat rapoart-ele generale ce 

a se SUp'llle desibaterii adunării e· 
din 14 Maiu a. c, Tot atunci s'a 

bugetul Episcopiei, Fondului de aju-
:eciproo ş~ '!lI Fondului preoţesc, pe a-
1914-45. In aceiaşi şedinţă s'au apro
:onturile fl-e gestiune şi bilanţul celor 

sus. S'a hotărît alegerea de oonsi. 
referenţi ~ locurlile <kvenite vacante, 
infiinţate, 

PROGRt\~IUL PENTRU STUDENŢll 
POLITEHNICI. Bucureşti, 12 S, p, 

""~,,_;t,,: :\1:arele Stat Major înştiinţea-
· studenţii din sooţiile de pregătire mi-
· dela Ş~oala Politahnică, Şcoala supe

de E<h~aţie Fizică şi Facultatea de 
.. ,că. pt'Ogramul de' instrucţie de va
~1l'Il urma să inceapă la 15 Mai se amâ

data de 1 Iunie a; e, 

ORDO 'IlANJAREA LEFURILOR 
111.." .......... ŞI ADl'tIINISTRATORILOR 

DL"l JUDEŢ, Camera de Agri· 
dln Ti.:n],şoara, in cursul zilei de 11 

, 1944, a ordonanţat lehrile paznicilor 
. brilor agricoli din judeţ, până 

de 31 Martie, pentru următoarele 
I Agricole: Gătaia., Ciacova, Giulvăz, 

Peri am, Vinga, Recaş~ 
In cursul acestei sii-ptă

: ~ vor ac1tita şi pentru restul OCOR~ 

\'A..'iZ.\REA ARTICOLELOR DE 
.. ,,~~.'''j'''' Camera de Comerţ şi de In~ 

din Timişoara., adu'Ce la cunoştinţă 
interesaţi că S. S. I, C. M. face cu~ 
că termenul fixat pentru vânzal'ea 

de ~ticlărie stanţate, prevăzute 
c:eizia Nr. 35-6 Dec. 1943, a fost pre
până la 1 Aprilie 1944, dată până la 

toţi comercianţii au trebuit să lichi
stOC"~rile avute.? Dela această dată 

Vor vinde llrt.icok~le aflate m 
şi. prevă::.ute in deciziunea de mal 

l:Pind pe acestea etiohete de hârtie 
ştampilate preţurile din deciziune. 

vor afişa p~ vitrină un aviz cu 
cOTIţin·~t. Conform deciziunej 

PUblicat în Mon. Of. 285/1913, pre-
Ia stklcle de lampă, butelii sadea un 

. Pahare sadea de 0,200 litri, borcane 
împletite sunt următoarele: 

. reproduce preţl.rile din deciziune). 

\SlEIti DE RASĂ YORK PE1'Ir"TRU 
ILA, Ca,mra de Ag!'j('urtltNl din Ti

In U~ma inspecţi~i făcute prin di
G" ,ei la ~omuna Utvin a găsit la fer-
yl1U un stoc de 50 veri de prăsilă d~ 

ork. Comunele inteI'zsate se pot 
propti ~t'a.ruI'.rl. 

- PENTRU EVAOUAREA OOPllLOR, 
Prefectura Ţldt..ţului, aduce la cunoştinţă 
părinţllor şi !.ulorilor de pe nu.a Municipiu. 
lui Timişoara, că acei cari vor să-şi eva" 
oueze copili, intre 5-14 an~, In cclonii, 
pentru a-i pune la adăpost de eventualeloe 
bombardamente aeriene, să fa.că fi să de
panA la aeeastă Prefectură, Secţia M. O. 
N. T., e"1~nit~le cereri până la16 Mai 1944, 
DupA eun~terea număl'Ului copiilor se va 
proceda la I)rganizarea detanată a trimi~ 

terii lor In colonii, mtreţiner.ea copiilor, 
inclusiv hrana.. va fi suportată de Comitetul 
de Patronaj .f'lc!eţ!!M. 

- MERSUl. INSA.MAN1ĂRILOR A~ 
GRlCOLE. In ·lrma 8tăruinţelor depuse de 
organele agri~ole 9i administrative şi a Iar
gei Inţelegeri a agricultorI101', planul de 
cultură pentl"l tnsemânţiriloe de primăvară 
s'a reali?.at până tn prezent In porporţii de 
peste 80% din suprafet.el-e ce urmau a se 
fnsemânţa tn pnmAva'Ml anultrl. 

- FIRE DE STANIOL ARUNCATE D~ 
AVIOANELE lNAMICE, Avioanele ina.mi· 
ce pe lângă alte obiecte, mai nou &rUn<!ă 

legături de beteală (fire) aLbe de ataniol. 
Aceste foiţe produc perturbări în măsură.
toarele aparatelor gen],ometrice, prin ur
mare populaţia este invitati dacă găseşte 
astf el de lucruri să le d.ilrt:rugă prin ardere 
sa"l să le Jngroo pe pe locul unde se găsesc. 
Cazurile ivite 't{)r fi semnalate Subzonei. A. 
P. Timişoara JJentru centralizare. 

- OARTELELE DE ALIMENTE VA
LABILE. Del.1 15 1& 22 Mai B'.Ult valabile 
cele şapte bonllri de pâine 304-310, fiecare 
dând dreptul III 600 gr., adică raţia de pâinct 
pe câte donă r.le. Untura !le distriibue pe 
bonul Nr. 11 a. lunm Mat. cota 300 gr. de 
persoană. 

- SE VOR DA MAI MUl..:rE RA'fll PE 
OARTELELE DE ALIMENTE. Distribui
rea cartelelor ,JOui suferind probabil intlr· 
ziere, şi pent ..... l a economisi cartelele exis
ten-re se vor d1stribui in viitor mai multe 
raţii 'pe acel'1Ş bon, după cnrn se va comu
nica dela ca.z ta caz. PUiblicul e rugat să fie 
atent la decuparea bonurilor de către c0-

mercianţi. ştiind că, contravenienţii se vor 
pedepSi conform legii sabotaju1".rl, 

- ADUNARE.o\. GENERALA A REU~ 
I N1UNf~I FEllElI-OR ROMANE. Reuniu

nea femeilor romine din Timişoara, con
voacă adunal"l"& generală pe ziua de 12 Mal 
a, e .. orele 5 P. m. tn sala de şedinţă a in
ternatului de băeti din Piaţa Ţebea Nr, 1. 
Ordinea d~ zi e~te: cuv~ntul de deschidere a 
dnei A-ll'elia '~ .• Ciobanu, raportul general 
al comitetului Şi al internatului. rapomlI 
caseriei şi eens'Jl'llor, proectul de buget, etc. 

- LA INSPECTOR,<\TUL ŞCOLAR ro
DETEAN din Timişoara, palatul prefectu. 
rii s'au depus actele refugiatului Constan
tin Popescu şi a.Ie fiicei sale Magd.alE'n'!l, re
~lgiaţi din corn. ZgA.rdeşti, jud. Bălt-i. Cei 
cari fi cunosc ~unt rugaţi să-I anunţe. .......................................................... 

Precizarea obligaţiunilor de 
.. aparare pasivă 

Ca populaţia Timişoarei să nu fie Nu se vor eumpăra decât materiale 
inclusa in eroare şi să. cunoască toate aprobate de Comand8.lUentul Apărării 
obligaţiile ce le are în domenUll apă- Pasive. 
rlirii pasive, Primăria Mun-cipilUui a ti- Comandantul A. P. a fixat următoa~ 
părit şi distribuit Instrucţiunile pentru re t pU:.ţuri: Truse indivi-du...-le Iru J45, 
apărarea paSivă în locuinţe, iar Sub- Geantă sanitară lei 14.385 Cantina. sa· 
zona A. P. a dat, prin pre&& locală, lă" nit~ă lei 15.835. • 
muririle necesare. Subzona A. P. va controla, - prin or· 

Pentru că aunt încă. cetăţeni care in- ganele sale de control, existenţa mata
terpretează greşit obligaţiile lor, se face rialelor, a şanţurilor adăpost, podurile, 
I:unoscut următoarele: d 

Proprietarii de case saU administra- echipele, etc. deei toţi proprietarii e. 
torii giranţi sunt obligaţi să aibă ma- case sunt obligaţi să se supună acestui 
teria-lele prescrise prin instucţluni. control. Organe~e de c~ntr?l ale SUbUla 

Procurarea acestor materiale se va nei A. P. I:'o:>eda A~torlZaţll ~crise, deci 
face dela orice magazin, nimeni neavând I se vor legItima îna~nte de a. Incepe. con
dreptul să impună anumite materiale t:olul. _- S~ . ream]~te~te mtrepnnde
SaU cumpărarea. dela anumite maga~ rtlor sa verlflee ~aşble în c~m.era de 
zine gaze dela. Comparu8. de Pomplerl. ... ..: .............................. -.~:.. .................. . 

F A.PTE DIVERSE 

Isprava • unei guvernante din Timişoara 
Maria Ka.te nă-scut.ă Sebneider, de 24 

ani guvernantă. cu doi copii, a fost reţi
nutâ pe1J.tru cercetări la. biro~ judiciar al 
chesturii de poiiţie pentru deLictul de furt. 
Fiind în servi~;.i,ll <inei Emilia. M:-.lreŞall, din 
str. Olimp 8, Maria Kare a furat, treptat 
treptat, linge;ie şi alte obiecte casnice, a 
căror dispari~ie proprietara a observat-o la 
timp fără să bănuiască. totuşi că guvernan
ta care dovedea a fi o fem* bine crescută ,i 'cumint-e. ar !i autoarea. furturilor, 

Fapta incul;f)ate.i a fost descoperită însă 
până. la ~lrmă datorită faptului t că. ea a 
plecat din serviciu fără. să-şi anunte stă
pâna. In aceeaşi zi, a dispărut din locuinţă 
şi un ceas de n.:ână în valoare de 40.000 lei. 

Cercetările poliţi~i au stabilit 8lpoi că 
toate lucrurile furate se aflau depccitate la 
sora in<nlpatei, Ecater!na Scbncider din 
str. Dimitrie S"!..urza 27. de unde au fost 
ridicate şi predate păgubaşei. 

I 
Atât Maria Kate, cât şi Ecaterina Sehnel

der au fost tr~mise in judecată. pentru furt 
şi vor fi jude~!ite In stare de libertate, tn· 
tru.cât au restit·.ut pligu'l:la.,ai toate lucrurile 
furate. 

Traqic8 sinucidere 8 unei 
f~mei bolnave ;....;.. .... .....;;,....--

Rozalia Schappansky, de a9 ani. din Ti· 
mişoara str. ~cverin 3, care era fr.uerindă 
In ultimul gra.d doe nervi, s'a. aruncat în apa 
canalului Beg~ şi a fost fl«'Cuită la cincI 
zile după aCe(!a lângă Moara Mare din 
Splaiul Miiller Gutenbrunn. 

Rozalia S"inppansky a incercat 81\ se si
nucldă in Olai multe rânduri, intotdeauna 

determinată re boala. de nervI pe care o 
avea, 

Incendiu 
In comuna Tomnatic la casa Nr. 406 s'a 

ivit un incendiu care a provocat pagube de 
circa 15,000 lei, Incendiul a provenit din 
negijjenţa c.opilului Dimitrie Jele.s<n, d~ 
5 ani, evacuat din Bucovina, care s'a jucat 
aprinzând un chibrit la. elaia eu fân '& lo
cuitorului Ludovic Sohleier. 

Furt 
,,Mecano-Banat" din Bul, Regele Mihai 

8, a relamat poliţiei că. autori necunoscuţi 
i·au furat o roată de m~ină. e"l cauciuc 
cu tot şi o anvelopă, demontând-o in cursul 
nopţii. Hoţii a'au fost prinşi. 

ArestareI! unui sqresor 
Pavel GMiau, din comuna Ghilad, a fost 

depus Ia penitenciarul local, prin mandatul 
de 8~a.re lansat de cabinetul 2 instr-lCţie, 
pentru agresi.me. El a bătut pâ.nă la 4nge 
pe evacuata Vartie Barbara din Odoessa la 
Gh.ilad, fracturându-i coasbele şi 1:Ja%& cra.
niului. Victima a fost internată Ia spital. 

A murit in urma unui' Avort 

ft('~jd€'ntal 

luliana BiUl), de 35 ani, din Vinga, a 
murit în rlrma provocării unui avol't acci
dental. IuHan& Bitto, care era msărcinată 
şi bolnavă, a ridicat la holdă, gTeutăţi, in 
urma cărui fapt a avorbt. Ivindu·se o in
fecţie, ea a m lut la douli. aiIa m. s:12I~l 

roM§" 

- NOUL St.TBSEORETAR AL :&IUNCII. 

Bucureşti, 12 S. P. P. transmite: D. Emil 

Odăg",scu a fost numit secret-ar general al 
Subeecretariat'\;,lui de Stat al M-mcii. 

- A~Lir..-l'''\JI OOPIII PE CA1U \I~ETI 
8A-1 EVACU.\.ŢI. Toţi funcţionarii, ID€5e

riaşii, a.ngaja.ţi şi DJ."JllcitorL sunt rugaţi să 
anunţe până la 14 Malu, numărul copiilor 
de ambele 1JelC.$ cari urmează a fi evacuaţi 
in judeţ, pentr.J a-i feri de eventualel~ hom
brlrda.mente aeriene. 

- INAINTARI IN GRAD IN AR;\-IATA 
Bucureşti, 12. S. p. p. transmite. Ministe~ 
rol de război, a inaintat în grad, in ehip 
excepţional pe data de 10 Aprilie 1944, pe 
următorii efi~eri superiori decora ţi cu or. 
din-li "Mihai "jteazul". Infanterie: Colonel 
la gradul de G·~Tteral de Brigadă: Bălan Gri_ 
gorte, Cavalerie: Lt. Colonel la gradul de 
Colonel: Soresru Gh. Dumitru Şi Nicolaescu 
V. Eugen. 

- UNHJNEA SINDlC:\TEUm AGRI. 
COLE pune 'n vederea sindicat.elor agrico
Le evacuare că sunt obligate să.şi anunţ~ 
telegrafic adresa in vederea fixării dat~i 
când trebue :să se prezinte cu toate regis
trele Şi cu ge3~i:-ll1ea pentru linii. r:onducă· 
torii acestor <,indicate sunt ?'ligA-ţi să ia 
notă de importanţa acestei comU!1Î~ări. 

- LOCURI V ACA..l\.'"TE. La Oficiul de 
Muneă, PIM&r13 ~ Indrumare din Timişoara, 
str. Eugen de Sa:voya Nr. 11, se caută pen. 
tr.'J imediată angajare: 16 Pantofari; 8 
Şlefuitori oglinzi; 2 Zeţ8.ri(eare să culea
gă matell".atica); 1 Mecanic (maşinist) ti. 
pograf. 

...L INSTITUŢIILE CARI POT RIDICA 
UNTURA.. Spitalele, cantinele şi căminele 
cari au noevoi1!! de untr.1l'B. topită se vor pre
zenta in ter~n de 3 zile pentru ridicarea 
auto1'iza.ţti1or ia Serviciul Aprovizionării 
Municipal, eare distribuie stocul obţir..ut 
din tăierea la. Abator in lunile pr2cedente, 
Unsoarea se va ridica de urgenţă. contra 
cost dela mă~:!larii fi angroeiştii d~natl 
in a."'ltorizaţie. 

- VERlt'ICAREA SEMf;~fnL\'-Ă.\ 
GESTlUNEI ~lNDICATUI.Ul AGRIcOL 
DIN TIMIŞOARA. D. dr, r, Mar::n, dir,,,<-Lo

Iill Camerei. de gri<!u}tură Tim:şoar&, .m. 
preună cu dl 'Iiberiu Iovan, şef contabllul 
Camerei, ca delegaţi ai Ministerului de agd 
cultură au procedat la verificarza trimes
trială ObişnUItă, a gestiunei Sindicatrllui 
Agricol diJl Timişoara.. 

- DISPERSAREA SERVICIULUI. SIL
VIC IUDEŢEAN TIMIŞOARA. Serviciul 
Silvic judeţean dîn Timişoara, s'a mut.at la 
Şcoala. de Conductoli Silvici "Casa V·ade" 
Timişoara. In fiecare zi de Vineri intre ore
le 11-14 un delegat al Serviciului va sta la 
dispoziţiunea p"lblieului in localul de reşe

dinţi normaiă, In cazuri urgenk se va pu· 
tea chema la r.r. de telefon 36-25 la noul 
sediu, 

- NUMAI ClIll<'LE ŞI COVRIGI SE POT 
FABRICA DIN FĂINĂ ALBA. Se atrage 
atenţiun-e.a brutarilor că din făina albă pot 
fa.brica, conform deciziei Subsecretariatului 
de Stat al Aprovizionării, numai chifle (for
mi rotundă sau ovaIă). cu zahăr şi uleiu, 
Calle se POt distribui numai pe bază !le bOD 
din cartelă., câte 12 bue, in loc de o pâine, 
cu preţul de 7 lei tncata. Mai pot fabrica 
covrigi in gre'lLate de 25 gr. cari se vând 
fără cartele C'I preţul de lei 5.50 la brut ari 
Şi lm 6, la oricare distribuitor. Orice alte 
produse din l<:'ină de grâu necl!'r;ns' in 
ordonanţa Nr. 19, nu se pot hbrka, fără 
Intorizaţ'ia prealabilă a. S. S, A. 

- DONA.J'U P"J'-vTRU CRY:U'.' Rf"!;l1'r 
Tin-eretul din ~!.'n;e:..ru-M~l"e c}O{)('I <oi. El'>
renfeM. Ladislau 200 lei, Un,:,:, ~ P .. ~c~ 100 
lei, BCI1Cdid Nor~rt 300 Ici, All-;.::!'t 10a"l 
Colonia Basky !!.800 Iei, Prim'i'itl COlT'lTI j 

Alios 520 buc, ouă, Primăria Cio'.'(',; 550 
le.i Primăria ~lu 480 ş·i Jehel t (l. ('nl(l' 
ni~l Comerţ M kg. dro~de, Func~1011:;i nI. 
viziei 5 Fin C, F. R. 29.675 k; hiM1.r: 

I eom"lnt'li Ui~r 414 mIC. onă, Prim~1"ia ('O!'l" 

Pe~f'~ 7:':0 lei, Primărit-t corn. LeTJauheim 
2.14:5_~. ~ _.. . -_. '.,- -- ... 
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Un surprinzător atac al trupelor româno-g~rmane pe fiistru să fi fost impiedecaţi intr'o măsură 
mare. Aceste fapte nu sunt 
de Iăudaroasele comunicate inamice 
re caută să dea impresia că s'ar fi 
fundat nenumărate vase de tl'anspon 

Bila_ta. distr1lgel"i1or din Italia. bandele Jai Tito t .. eearea !Ii .. străbată In 
1. l. \. \: Serbia. Cum a lo.t parăsită Crlmeea . 

Situa.~(l. " . 'eo.htuei.ttU 
2&&4_ 

• 
BERLlN, 12. (Rador.) - DN B tmtts

mite: Comentatorul militar al agenţiei 
DNB anunţă că luptde la Vest de Seva
stopol continuă cu " incordare nemicşo
Tată. Trupele româno-germane rezistă 
cu înverşunare cu toate cei sovieticii asal
tează cu disperare spre a lichida ultima 
rezi,~tenţă din Crimeea. Unităţile germa
ne, în unire cu vâ1l.ătorii de munte ro
mâni, puternic sprijinite de aviaţia ro
mâna-germană, au făcut şi eri ca să dea 
greş toate asa~tuTîle inamice. in aceste 
lupte, a fost distrus valoros materiat 
blindat pent'l':U inamic. Aviaţia germană 
a de,:::voLtat o activitate intens(i nu nu
mai pe front, dar şi cu atacurile date 

.. contra căilor de comunicaţii şi de apro
vi7ionare a~e inamicului. 

In aceleaşi ti7np, se subliniază la Ber
l!n, importanţa deosebită a succeselor 
opcratiue contra capului de pod sovietic 
pe '!11altd de Vest al Nistrului, La Grigo
riupoL Acest cap de pod a fost pentru 
sovietici de irnpm·tanţă deosebitâ eŞi a 
rez.i:;tat Cl' in verşunm'e tutU?'or atacuri
lor până in prezent. In cadru~ planuri/o"!' 
operaU,ic ale comandamentului german, 
insii a jo.'!t prevăzută lichidarea acestui 
:cap de pod. ln urma <n'dinelor primite 
trupele germane au intreprins eri un vi
guros asalt care s'a dat prin surprindere 
"t cu o Tupidttate extraordina'ră, sovie
t/cii nu au ((vut timp .să organizeze o 
TC':lstenla. La primul asaU atacatorii au 
,.eu~it sa lmpwgd O breşă adâncă în li
mUe de" aparare, astfel cii intreguL sis
'tem de reztstenţă s'a priibuşit. După ce 
'întreguL maL de Vest a~ fluviului a fost 
curăpt, au Jost aduşi peste 500 prizo
nieri, 163 tunuri şi aruncătoare grele 
precum {ii tancuri şi alte arme, 

Pe restu~ frontuLui de Răsărit trupele 
genn.ane şi aliate au dat şi alte atacuri 
cu succes cal'i, cu toate că nu au depăşit 
nici un.cL~ camderul luptelor locale, au 
contribuit la rectificarea liniilor şi la 
îmbunătc1ţirea poziţiilo,.. Mai multe po
ziţii inamir€ importante au fost arun
cate în aer şi inamicul constrâns la re
tragen:~. Pe frontul Central şi cel Nordic 
se semnaleazet numai o activitate de re-
cunoaştere. 

Bandele Joi TUa tncearcA •• 
străbată III te .. at.rJtle Serbi •• 

Bl:Ll<RAD, 12. (Radar) - Bandele lui 
'Eto cUluÎnmi cu multă. indârjire încercări
le {il; a vui1'uaue cu oriee preţ În terit4)rilll 
Scrbioi, l1!;UeI că cercurile competente sunt 
de lUlrcre, că fiLo a primit ordine soc.ref.e 
dela Mu",cOVIl in ~-e..'iL ~ns. In Bosnia mi';' 
lode !;Ii de est bandt>l~ 811 fost prinse intr'o 
s(ra.mt.oare !;Ii comuniştii cari au căutat să. 

se retragă in 'IlW11ii. pădurolji au fost si1itj 
să dea hll)te. 2 localităţi intre ca.ri s'a aflat 
şi ca.rtierul ,le stat major a lui Tit<l, au 
fo:-;t ()(·U1Jaif'. Intr'un ~ingur ~tor au că
zut, SRU I\U fost luaţi prizonieri 354 eomu
nf~ti, iar afară do aC'f'1lsta s'a capturat şi 
o llflgatii praJă de răzbQl. 

China cere Statelor Unite 
ajutor Irabnie 

WASHINGTON, 12. (Rador) - Amba. 
sadorul Chinei a Îl1mauat pre.,:?edintelui Roo
se ve lt , o notă personală. a mareşalului 
Ciallg·Kai-Sek, in care se arată pericolul 
ce înseamnă inaintarea rapidă a japone. 
zilor şi cere in urma acestui fapt, ~ln ajutor 
grabnic. Ambasadorul a refuzat să facă 

declaraţiuni in această chestiune faţă de 
l1arişti. 

B li C li RE ŞTI, 12. - RADOR TRANS~lfl'E: COl\I.i\~'1)AllF~NTrL 
DE CAPETENU'; AL AR~IAT:t:l ROJ\.IANE, CO.»UNI(iA: <;U I)A1'A D~ 11 
MAI, LA VI:ST DE SEVASTOPOL 'I'RU~EL"'~ n,(}~IANO.GERMA~ ... ..: CON 
TlNl7Ă SE REZISr.F; cu INYERI';l.'NARt~ ATACVlULOR SO"VlliTI(;E. Al] 
FOST DISTI:tTSE 20 CARI": O:t<; I,rPTA SI ALT .Mt\Tl<~I{lAI, TECH.f\IC. 
PE NISTRUL IN Ft":RIOR, T}{(.;P}~1~I~GElt1\lAN E, PliTt-:RNIC SPUUINITI'= 
DE AVIAŢIA ROMANO-GERMANAAU LICHIDAT CEI. ~fAI IMPORTAN 
T CAP nI": POD AL SOVIETICILOR, PI'; MALUL In: '"EST AL NISl'RVLUI 

CAUZANIJ PIF~RDF~RI }'Xl'RElun; GRf<~LE. AU FOST IJISTRlJSE NI! 
MEROASE BLINDATE., PESTI!; lOOTUNlTRI. 50 'l'{JN"l;RI ANTIC t\R, 200 
MITRAlJt~r:E SI ALT MATERIAI •. PE RF.l~TUL FRONTULUI DiN BAS 

ARABIA ŞI MOLDOVA, NIMIC IM.PORTA...~T DE S}~~~ALAT. 

Intreaga cotitură a Nistrului e in mâinile românilor şi germanilor 
Berian, 12. (Ra(]or). - DNB. In in

tregirea comunicatului cartjerulLli ge' 
nera.l se oomunică din sursă competen
tă: Luptele la Nstrul inferiQr au fost 
oaracterlza.te a.zi pri ntr' un a tac • .1 ~ au r' 
prin.dere da.t t1~ unităţi ma.i tari r ,mâno
germane. La Sud de Grigor:o,o,,1. într'o 
adâ.ncime de 6 Km şi o lă.ţime de 9 Rm .. 
după o pregătire !oeurtă, dar foarte pu' 
ternieă. _ artileriei germane. forma
ţiunile de atac au pornit in trei 1":010ane 
şi 8U reuşit să realiz~ze o străpun~ere .în 
poziţiile Sovietice ina inta it>. in tl"" lr,-curi 
l11fE'::it ... , Aviatia romiinn'g'ermană a luat 
tlttrte la acesU; atacuri şi; sprijinit lil~hi-

Jarea acestui ca.p de pod a cărui pierdere 
tnseamnă. o sliibire consid€rabilă a intre, 
gului sistem de lupta al sovietelor. Ur· 
marea ae.esiei at'ţiuni se va evidenţ.ia în 
eUI'â.nd. precum şi însemnătatea ei mare, 
Trupele româ.noogcrmane au luat in pu· 
f:l'Siune un munte, fortifieat ca p .. ziţie oe 
~n.V()r, :<;i trecând peste munte au Înaintat 
ţlană la. poziţiile tie foc ale ina ..... 'jeului, 
unde (l.upă. llistrHgel'ea ma te ri" i "lui fie 
artilerie. făcând în al'p'a" timp şi o pra' 
dă bo'rat5. de mnnitii a.u ajuns l,ână la 
m111u.1 de V?~t :~l N:;tt:ll1ui. Astf,">l in/rea
~a. ('o,itvră ~. fJ1l'"i"ll1i s" g-ă.Re"t(' azi în 
(l,;sesiunea trupelor l"omânoegel'mane. 

Când Crimeea nu şi mai avea 
au părăsit-o fâră a 

rostul, româna-germanii 
fi impigd~cati 

Bilantul' distrugeriloc 
riste 1n Ualia 

Milano. 12. (Rador). DNB, -
TIBRUL GENERAL AL DUCELlJI 
MUN.!CA, CĂ IN URMA BOM 
:MENTULUI TERORIST AN'-' ..... ·v-"."'. 
RICAN, AU FOST DISTRUSE 
ACUM 212 BISERICI, 53 SPITALE, 
ŞCOLI, 207 MUZEE, 34 TEATRE, 
CLĂDIRI ALE INSTITUl'llLOR , 
BLICE, '107 CLĂDIRI ALE 
ŢIILOR CULTURALE, PRECUM 
N.UMEROASE MONUMENTE 
CE ŞI MULTE MII DE CASE DE 
CUlT. 

O extraordiDară băfă' e 
ru .... intre a~lat,_ g..-r 

" aliaui 
Berlin, 12. (Rador). - Avia}ia de 

naware gel'nlana a aat eri cu OVll;oal' 

rele anglO-amencane cari au 
incurSIUne la Est de Alpl, o batălie 
traordinar de vehementa in cursui 
1'('la au fost distruse 40 aviuane 
~Ill cad 32 cu patru motoale. \ 
germam şau napustit cu un curaJ 
eris asupra atacatorilor, In cunlUl , 
d.e eri aviaţia inamică a pierdut 
Germaniei şi teritoriilor ocupate in \ 
III total 69 avioane. 

Comentatorul aeronautic al 
BERLIN, 12. (Ep.) - In cercurile alia- peninsula acoperea încă aripa dreaptă a DNB. anunţă că pierderile avi 

te caderea SevastopolulUl se serbează cu mişcării de retragere germana. In cazul glo-americane in luna Aprilie au 
cea mai mare bucurie şi se aHlmă că cedarii pll:mature a Cnmeil, comanda- ~it prima dată cota producţiei de 
aceasta fortăreaţa a cm:;ut prada asaitu- mentul sovietic ar fi fost liber să atace ne in aceste doufl ţări. Ziarul 
lui bo1.~evic numai in cateva ziie, în timp prin flanc de pe .Mare mi!jcări1e de dcs- "Life" admite de altfel, că aviaţia 
ce trupele germane acum doi ani s'au pI'indere germane ia Odessa şi să perie li- cană în urma luptelor de uzură data 
luptat luni de zile pentru posesia cetăţii. teze executarea lor. O privire pe harta tra continentului se află într'un 
La Berlin se precizează că Sevastopolul arată că acest pericol nu mai există, Ro- critic. Din luna Decembrie încoace 
n'a mai fost o cetate. Nici unul din for- luI strategic al Crimei! a fost implinit. observat o scădere de producţie a 
turile atunci distruse nu s'a reconstruit. O gândire sănătoasă militară înţelegea nelor şi in acelaşi timp s'au ivit şi . 
Ceeace trupele ruseşti au avut de tre- că acum e mai important ca armata din cultăţi de livrare. In urma acestui 
.cut acuma, nu erau decât fortificaţii im- Crimeea sa fie transportată în România tor, Comandantul Superior al 
provizate săpate cu multă trudă de tru- în vederea altor insărcinări, iar materia- americane în Anglia, cu mari 
pele germane în ultimele săptămâni în luI să fie salvat sau sustras capturarE a reuşit să evite o catastrofă. 
stâncile prăpăstioase. bolşevice. Pe IroDtal dia Itall. 

Se neglijează şi faptul că Sevastopo- Toate aceste însărcinări fiind indepli- aeţi.ai lac.le 
lui şi Crimeea formau acum doi ani pia- nite aproape in intregime în ultimele 
tra unghiulară a intregului front sovie~ zile, comandamentul a dat ordinul de a Be-rHn, 12. (Radar). - De pe 
tic, pe când azi nu era decât un bastion înceta rezistenţa. Este de precizat însă din Italia se semnalează numai 
înaintat in fat;8 frontului german a Că-I faptul că ordinul dat de Moscova co- locale. Din regiunea capului de pod . 
rui evacuare lumea ar fi aşteptat· o încă mandamentului suprem din Crimeea, tuno, americanii au întreprins din 
din toamna trecută cu prilejul marei n'a fost executat. Scopul acestui puter- o incercare de atac,Pe şoseaua spre 
mişcări de retragere până la Cherson şi nic efort rusesc n'a fost să forţeze tru- lia însă a fost respins, cu. pierderi 
Niprul inferior. pele germane şi române la părăsirea geroase. Pe frontul sudic, după '. 

Comandamentul german, credincios Crimeii, ci din potrivă formaţiile genna~ rile grele ale unităţilor .. 
principiului de a trata operaţiunile stra- ne şi române trebuiau să fie distruse, în- eri au fost puşi in acţiune soldaţu 
tegice după cântărire rece numai şi nu~ piedecându-se îmbarcarea lor. Marina divizii indiene, care au fost aproape 
mai din punctul de vedere al necesităţii şi Aviaţia sovietică trebuiau să izoleze întregime nimiciţi. Aceste lupte' 
militare, fixase incă de pe atunci tim· armata germană în Crimeea. Nimic din in regiunea Villa Grande. La 
pul acestei evacuări pentru o dată mult toate acestea nu s'a întâmplat. Cassino, bateriile germane cu 
ulterioară. Comandamentul german era In momentul când rămânerea in Cri- lungă continuă sa facă ravagii în 
conştient de pericolul unei izolari a meea nu-şi mai avea rostul, româno- trările de tmpe şi mai ales în 
Trupelor staţionate în Crimeea, insă germanii au părăsit peninsula fără ca de materiale şi munitii ale inamiculu: 
le_ .......................... __ ............. - .••• ..--.............. _--~ •. -_ .......... -,.~ .• - ' .. ' 

la capul de pod dela Vest de Sevastopol trupele germana .. române rezistă cu indâr 
BERIL.~. 12. - Dela Cttrtirrul gene· 

ra1 al Jl'tibrerului, ina.Uut {".(}mandameut 
al forţelor armate comunică.: 

La capul de pod ingustat dela vest do 
Seva,·,.topol unităţile genuane şi române 
au opus şi eri 9 rezistenţă Îudârjit;ă. fală 

de atacurile inamieului date eu forte co
vârşitoare, nimirind un mare număr de 
'Ilaneun bolşevice. In faţa port.ulni 'rU3p" 
se un submarin genna.n a scafundat un 
vas torpilor SO'\'ietic. Cu prilejul dist.ru· 
gerii ea.putui de pod inamic. de pe Nistrul 
inferior, COmuntcat eri, tnlpe-]e de sub 
comanda generalului de infaui.erie Gus' 
tenhagen au zdrobit şapte divizii de puş_ 
eaşi şi O parte din o divizie de artilerie 
de câmp şi artilerie antiaeriana.. Afară 

I 
fl-e miile de morţi, bolşevicii au pierdut 
260{) prizollieri~ peste 600 de tunuri şi 
&l'umătoare de grena.de, 33" de mitra
Here precum şi numeroase alte anne şi 
ttJ.aterial de războiu. 

200 de tabore lji au fost capturate 

ro&o;e arme ;rele şi uşoare, precum şi 
uriaş material de ră.zboiu. 

Cu pril('jlll abwurilor repetare ale 
nel<Jr sovietice impotriva unUi oonvoi 

In l!ipatele (egillnii dela sud de Polob.k, man 00 naviga in fata C08.'!tei de lIord 

format·iunile annalei de uscat şj a poliţid Norvegiei au fost doborite 16 In;oal1e 
in colaborare cu voluntarii băştinaşi cu mice. Un slnS'Uf ~'as de siguran1i a 
toate greut.ălile .. at.m~fe·rice Şi d" teren, pierdut. 

sprijinite excepţional de fonnat·juni de In Italia jna.mi<'u) a. dat la sud ~e 
8.vioane .de b~I.ăI~e şi de IUl.tă,. a~ incrrC_Uil lia şi la e .. t de guHul Gaef..'l , 
ŞI zdroblt pu·.~rllu·e bande s<Jvlf'twe dupa o a-ta(~uri slabe, cltri au fost zădărnif11t. 
luptă, care II durat trei săptă.mâni. lnami- mari piet'dori sângeroase pcn t ,'lI, , 

eul a suferit grele llierderi sângeroase, Au J Unităţi navale uşoare ale marmt1 

fost număraţi peste 6000 de morţi, aa fost războiu au scllftm{lat în Adriatică o 
lua-ţj 6700 de prizonieri, an fost nimicite tonavă inamil'ă. 

--------~~~~~--~~~~--~~~--~--~--~----------------~~--- ---Sac!etatea Naţională de Edit'l!i\ :ilI~ Arte Grafice •• Dacia Traiană" T-imiş.,:,',ve 1. Bul. Regele Mihai 1. Nr. 4
1 

îrunatr. sul> Nr, 52/1488j1213 la Reg, Of Corn. Vnj~"l!J'l 
Se(\rettr de reda<'ţie responsabil: DORlAJ.~ GROZDAN. - fipărită la 12 Mii iu 19-H 
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