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s'au terminat 
Saedhl .,i pastreazA neutralitatea. E,t1~lezii din Statele Unite DU se pot 
lot.arce in Anglia. Sângeroase e.ocuari In Capitala Libanului. Cetateail 

eDt:,lt'zi n'aa Toe să asculte posturile străine de radio, " 
t. I-l .• _ A .,. .. ,.~ M.\DRID, 3. (Rndor). lUin~~terul ~racerilor etxerne a comuniea't a.sea.ri că. uitua.,..a. P(.J,C.(,~ eon\'erSlt~llte l>ulitiLe şi c, OIH1U1IC'e ce au avut Joc de miii multe siLpr.ă.mâ.ni intre 
__ - • ....~ • '''! Silania, pe de o parte şi Anl-;lLa ::>i Shlkle Unite pe de alti. parte şi au acordat 
U tuate chestiunile pend.llt.e, S'au t ... rmmat îneheiildu"se un acord eu privire 1. toa-

vWltsta navată din Camc1'a Repre- te pun<"tele ce ali stat în ftiseulie. ~('gotierHe precum şi a(~rdUl'ile respeetă 
zentanţHar StateLor Unite a cerut strlt'ta neutra,h .. \te a Sp.tuiei, lU aee.a, tmlp insă. guvernul spaniol. reUşit si 
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semnat .,Cnarta 'AtalanticuIul'" care in
tre altele prevede că toate statele, indi
ferent dacă sunt mari sau mici, au drep
tul şi acces egal la bogăţiile naturale ale 
pământului. . ... to~~ ....... ~ H'.:. 

,Cond.dlnarea unor apioal 
britaDlCÎ 

STOCKHOLM, 3. (Rador.) - Cei 5 
spioni britanici cari au fost arestaţi la 
Malmo au fost condamnaţi la inchisoare 
dela 2 luni până la un an. 

iar~~ p1'eaa1"ea deJmitivă c(hre U. S. A. a invingă ert",a.. mai aJes ec(tlluilliUl, tan~ " existat, eliminind toate difienItăţlle. 
'bazeLor vest~indiene cedate de Marea Ral!OI'tul'Île in~re Spania şi Anglia, precnll şi Spania Şi 8tatfole Unite sunt lari..jl 
Britanie sub fOl'mă de inchtriere de Ma- norUla.n;ate, Spania l't'u.jind în a(;'l'la1 timp săoşi păstreze şi buna relmtajie. 

L. Solia au lost t-puşellt: 
mat mUlţt bat.daţ, 

: rea Bntanie pentru 50 de vecM distru-
I gătoare. Tom Conne~y, pTeşedinte~e co· 5ued ia rănlân e şi mai departe neutră 
mr.siel de polittcă eJ;ternă a .'lenatului a. S10Cah.VLM, 3. (ltadvr) (Il ha._ii> s~up. Despt'e p01itic& internă, prim-
tăcut cunoscut că primul mimstru aL svn, primui minll:;<1'Ll a16uUIl'i li ,!Uli\;:'u r.u.l1istrul şuedez a declarat că frontul po
rvouii Zeetande, Jr'raserJ a declarat că CC<lL.!a Zllei de 1 .radiu Un dUkU.l'':), li. ~a~e pular nu Va fi constituit dintr'o coaliţie 
dupa răzoouJ. ţara sa va pune La dispo- 1 exprImat tlul in~a nt'Cl,ntita a .:>ucu .,;! J. democraţiilor cu comuniştii. 

I ziţl4 StateLar Unite baze în partea de 1I~ a·ţ.l pastra n~l.ltralitatea. El " uec !, • 

iud a Uceantdui Pacific. Această 8us- rat ca ueutrii nu sunt obliga)-i să. udopte BERLIN, 3. (DNB) Discursul preşe. 
ţmere est~ o latSl!tcare, deoa'rece 1,'mse1· (ll."gwnente>e oe!gel'Cln~dor ~l nici sa le d;ntelui de consiliu suedez d. Hansson, 
,dedarat duar că speră ca guvernul aprooe. Tili,e neU~I'e h<:.tal!lst! ele ms~.i. se comentează. la. Berlin na. un refuz 
.itate~ol' Untt~ sa convoace "conjeriniă t!a.ri !:Iunt adevăratele lor interese, în ~~ Jestul de clar opus pretenţiilor a.nglo
în care să se dea posibiLitate stateLor in· mod le servese mai bine. Suedia ;1l1 r'lU~ eaxone, Suedia. ne luând nici. o hotărâre 
,eresate in spaţiut pacific să se exprime te să renunţe la drepturi cari deeurt d:n contrară intereselor ei vitale. Din decla-
in LDndturăcu. acea.sta probLemă. :rrebue neutralitatea. să ~i majoritatea covâr~ l..1:_ v •• ..". t· . ,.. t· i"<lţi iledk1i a8.llSs.ou.. se SU!vtiuia.za ~1., itllnnit apoi faptul ca Austra~ia şi Noua ş: oare a poporului spllJmea ar',lUuea 
ZeeLandă au. încheiat abia de cuTund un guvernului, ('are urmareşte mellţmere.:1 se vede clar cii Suedia îşi va păstrA 

aCQrdin care se obligă reciproc ca după 
ţărij afară de războiu, ea eel mai suprem neulralitatea.. 

rtizboiu acele state Care in prezent au, Englezii d~n St3te~e Utiite nu se pot intoarce in Anglia 
participat la apararea lor'mitttaTă să nu WASffiNGl'ON, 3. (Ep). ENGLEZI, lNTOARCĂ IN ANGLIA, DACĂ A
cedeze baze permanente. Intervenţiile LOR DIN STK11<~LEJ LNITE U S'A CEAS'I'Ă CĂLĂTORIE NU ESTE DE 
din Camera Reprezentanţilor şi Senat INTERZIS, IN LEGĂTURĂ C'J R~S IN"1'L.63 NAŢIONAL. 
arată că americanii fac totui pentru a TRICŢIlLE DE CĂLĂTORIE, SĂ SE 
roluţiona definitiv probLema bazelor I A 
:ncă în cur.mt războiuLui, in mod anaLog D. Duff Cooper a plecat a Iger 
rum guvernul american se strădueşte să GENEV A, 3. (DNB). După inforllmţH 
so!uţioneze probLema petroliferă încă din sursă (~Olil1,e~elltă.. restul I\~;ni."jtl'u 
ÎTll1inte de sfârşitul razboiului. Lritanic al inlofmathmHOl", d. DuH Coo-

Din Ankara se afă. că primul ministru per se afiă pe drmrÎ la Alger în ('aiitatea 
turc d. Saracioglu a plecat Duminecă s:\ de um de le~ă,tl.1ră al guvernului brio 
intr'un concediu de odihnă. La plecare, tan;e pe lângă ~(,mitetul de ();auHe. 1'. 

primul ministru Il, fost .talutat de preşe- Ca I m u I da 1 
dintele republicei, d. lsmet Inonu. MILANO, 3, (Rador) Contrar afir. 

• Procesu.L de lnaUă tradare contra mai maţiunilor propagandei inamiee. ce c')n' 
mUltor generaei şi amh'aHJ care 11 urmat ..:tată că, calmUl în ziua d~ 1 Mai, in te-aUi. 
id aiba toc către sfârşituL Lui Aprilie, a Italia de NOrd ~i centrală, a fost <lesă, 

DuH Cocper \'a rămâne. după. (·om se 
ştie aid, scurt timp la 'l'anger IIE'Dtra a 
f'lce o vizită. eonslliului general Gt acolo. 
Se. presupune, (.i, vizita dlui DuU Cooper 

I la Alger e in legătură cu presiunile 
I tJng!eze asupra Spaniei. 

rv.ai În Italia 

I
O;ârşit şi 09. grevele aşteptate, Sau turbtt· 
r.ări ale ordinei pubrce nu au fost sem .. 
nulate nici unde. 

In capit21a Libanujui s'au ivit noui ciocn;ri 
jost amânat, deoarece in cursul cercetă
rilor s'au tăcut destăinuiri senzaţionaLe, 
care cer o mai amănunţită pregătire a 
procesuLui. Bl!J!ftUTH, 3. tRauul'), DNB trallsmi, sunt autorii spiritu3.li ai desordinelor. 

SOFIA, 3. (Radar.) - DNB transmite: 
D. Socoloif, preşedintele poliţiei bulga
re, a declaraI. ca poliţia bulgară îşi d~ 
cea mal mare silin\A, pentru asigurare» 
ordinei şi siguranţei publice. Guvernul 
a.ştaptă că fiecare bun patriot să spri
jine activitatea poliţiei. ln capitala Bul
gariei au fost săptămâna trecută împuş, 
caţi mai mulţi bandiţi cari se dădeau li' 
acte de tâlhărie. Iar populaţia unui oră
şel, in apropierea capitalei,. a lichidat. 
singură o bandă de 20 tâlhari. 

'Şelal ale.ţiei 41e tn'.rm.ţU 
dia. Grecl. _ 1.0.,8,at din .iată 

BUCUREŞTI. S. P. P. transmite; Di
rectorul agenţiei elene de informaţii 
Decearelis, care conduce de mult timp 
acea.sti. agenţie, a incetat din Viaţă ia 
urma unui atac de cord. 

la A_clia eet.teaU nu mai a. 
I yee •• ..ouale posuude d. 

.. adie .hă,." 

, BUCUREŞTI, 3. S. P. P. tr&llSnlite: 
GUVERNUL BRITANIC PRIN ()R[)O.. 

NANŢĂ SPIDCIALĂ A INTERZIS 
ASCULTAREA POSTURILOR DE RA· 
DIO STRĂINE. FIECARE CUMP k 
RATOR DE RADIO TREBUIE SĂ OB-

I 
ŢINĂ A.UTORIZAŢIE sPECIALĂ VA· 
LABILĂ NUMAI PENTRU O LUNĂ. 

_ Şelat ai.iuDel lui Tito" 'a 
. L .... r. 
, BU~'n"I. 3. S. P. P. tranemiîe: 

GENERALUL VELETICI, ŞEFUL 
MlSIUNEl MAREŞALULUI TITO IN 
ANGLIA A SOSIT LA LONDRA. 

. 1· Le: In capila<& LibanUlui s au nit noUl Sunt 5 morţi şi peste 20 l'ăniţi, In capi. 
Dtn Lisabona se ajtă, că, in cazu unet 'd d·' a' e t 1 L'b l' r t 1 - &awfl_ n. c ••• I·der~ Ite._ (l;ocnil'i sangel'~'ase ŞI e7>t:l' mi espl' ·a a 1 anu \.\1 a ,.s proc amati. starea. ta.~ -

inliazii, nu va fi uşor pentru trupeLe cari nu se cunosc încă toate a:nănllnt;ele. ee asediu, care a ţinut mai multe zile. ea era, deseb •• 
~tiate, ce staţlOnează în Anglia. să asal- S'a comuieat numai atât că comllndau' Mulţi demonst,·a.nţj aU rost arestaţi 'Şi 
teze coastele Europei fortificate şi apă- ... t t - BUCUREŞTI, 3. S. P. P. transmite: 

tul armatei din Levante, a cons"aa . ca Vor fi preclaţi unei curţi marţiale specia- D f"__ U~nl as ta. 1 F ' 
mte de germani, 8crie· revista ,)ohtt s'au tras focuri de arme deasupra une. . '-R'VLge ~ ........ i su ecre r It. o~ 
BuU" ... Valuri de tineri englezi şi ameri- multimi din edificiul oarlamentului. Il.r- le. Guvernul, care este hotărât si. asign_ Ofioe, a declarat Marţi in camera eomu· 
tani vor ji luate sub jocul cel mai greu mata a primit ordin să nu răspundă la le ordinea cu orlc.e preţ, faee azi dedfl.~ nelor~ că guvernul britanic nu şi-a. luat 
It nermanilor şi desigur că forta. avia- . raţil' în parlament despre e\'''nl'M'''ntele t"iciun fel de obligaţiuni de a trata Rnma 

I:f • r focuri. Postul de radio Jal'fa a comuni> " ... 
tlcă aLiată nu va fi inde.uLătoare pen- cat că partizanii unui deputat re(;cnt ales petrecute. ea ol'aş deschis. 
!fu rettşita unei invazii. să. nimicească •• "",,'.rUI .Igel.! 'e.,u pe .. tr. 
timp de câteva ore ceeace germanii au Statele Unite vor să ia parte la exploatarea Indiilor Olandeze ter • ., •••• ulul In'f. 
COll8tn,tit ani de zile. Dealftel. scrie re- j 

tli!ta, timpul nu este mai puţin inamic, LISABON A, 3. (Rador.) - DNB tranS-l toate drepturile de a proceda aşa tn BUOUREŞTI~ S. S. P. P. trammite: 
tii in 'm.ul 1940. mite: Statele Unite vor să ia parte la schimbul şi ca rasplată pentru jertfele Regele Petru • ehema·t la Londra pe d. 

exploatarea bogăţiilor naturale ale 111- ce se aduc in legătură cu eliberarea In- Dumoeiei, fostul guvernator al Croaţjfli, 
Starea Săuătăt.ii loi diHor Olandeze după războiu. Presa diHor Olandeze de sub ocupaţia japone- aflal acum in Sl Unite. pentru a,.) eon' 

Glbdhi e ingrijoratoare americană susţ.ine că Statele Unite au ză.Atât Statele Unite cât şi Olanda I au suIt. ia vederea akituirli noului guvern. . 

N'E'\\1$DELIll. 3. (Ep). Starea săni. 
tlţii hll Alahatma. Gllndhţ pril·inueşte 
griji autorităţilor a.nglo·jndiee. At>um f'a.. 
\evI zile s'a dat un eomunic3't ofi('ial, 
prin eat'e opinia Pu.\)Jj(m. era pregătită 
pentru orice eventualitatl'l. Contrar tu
tuor spera.nţelor~ sănitatea lu; Gunglll 
.. s'a amt'UQl"at dela ultimul -tac de 
I~l, cu toate ingrijirile rari i se riau. 
Atacurile aMlfo1,tl:"A repetate. indeamnă 
~~tlrll~ h1"itani(~.fl la pre:s-upunerea t'il 
~ftttllui GRndhl e aproape. 

.. . ...... -_ .. __ .. -..... ----.. _~ .•.. -....... ~ .......... ~._ .. -----.---... -..... _ ................ .. 
prevede tratatul dintre Rusia 

LONDRA, 3. (Ep). După publica.rea. 
ha.tlltului Ulliunei So,·ietk.e cu J!,"uvel"nu1 
tiin exil (~d}(tslo'\·~Il'. ClUe< pri'vedl. supus 
neroo administratid civile ct'he, Autori~ 
tăţ,ii S\lvi-etil':e în -el\.zul intrării trupl"l()F 
so\'ietke În Cehoslova{'Î:l, "Daily II&
rahI" s(·tie (·A a,"t'mpnPn hatat'fl s'au Ilr('v' 
ptit şi intre Anglia şi Stat.el~ ~njt,e pc 

de oparte, şi intre guvernele din exil ale 
Belgiei, Norvegiei şi Olandei, de altă 
parie. 
După eum mal a.nunţă ziarul, tntatul 

sovieto-c6h n'a. fost În{-ă semna.t, :nefiind 
mci obţinut ~onsistimâ.1tb!I brltan~. 
Din 8(':eh\S motiv nu s'tm Jnehf<Îat ni". 
tratatiw.le cU aliaţii di ... Apus. Ziaro! p. 

• 
ŞI Cehoslovacia 

r.eşte eă această situatie, nu mai poa~ 
dura. eăci tocmai pentru a. evita astrel 
de incidente s'a, ereat un comitet specIal. 

Mei guvemul britanie· şi nld "el a.me
riean sau sovietic n'au snpas aeam 
tleesiei eomisii nki unul Ifin IV!('lite tnv 
tate pt>ntru e.umin",,.e. 

:1 
1, 
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Nouile modificări ale legii contributiunilor directe 
.. Decretul-Leg~ 237 an. 36 din 

L. C. D .• '. modilicat in sensul că, impo
Dtu1 complimentar se aşează asuPl a \"C'~ 
Ditarilot societăţilor pe acţiuni ~ coope
ra1:ttelor şi în cazurile când veniturile 
1mpt'l1'-lbile sunt determmate după me-
ioa. cifrei de aiaceri sau dupâ dec:lsra
ţiunUe şi lŢcunoaşterilc socieiliţii sau 
cooperativei. ~. Cu alte cuvinte. şi ac~st 
impozit se va aşeza dur;"; ,'('nituI (et]! mai 
ma.te, indiferent dllpă i' metodil ar ~ 
,mlta acest venit. \ 

Irnpozitul se vastat~Hi prin proc~ 
verbal de impunere, care se va înmanua 
şi se pcate u:ta de căi1e de atac prevl
zute de Codul de pmcedurii. Fisc.Ui. 

Elcmt'ntele pe baz8. cărora se va .
za, vor fi acelea stabilite Î1'I. ex~rci:ţiul 
194311944. 

rfupoztţiunile art. 24 pct. 2 a&t.. t. 
s'a moili ficat tn s~nsul că, dobânDi« .. 
produsele de orice fel ale creditelor ds
chise in sttiHnătate, în numer&r iaU 
mărfuri: comercianţilor sau industri"fl .. 

. lor români sunt. supuse impozit.ului ~ 
veniturile t capitalurilor mobiliare CU 

cota de :r>~c in loc de 15%. 
. Coonl.'rntivele de orice fel se vor ba

cura d(7 ~~utire dela 1 Aprilie 1944, DU

mai dllt'~, venitul lOT impozabH anual AU 

depă~c~;tL~ 1,000.000 lei. 
La !:e1 şi încrişătoriile şi C1'eiCitorl11e 

ele animale şi păsări, vor beneficia de 
scut.iri. numai dacă venitul Jor impoza
bil 91nt!~l nu depăşeşte 1,000.000 lei. 

" 
IMPOZITUL STATISTIC" 

'ro" orin Decretul-Lege Nr. 23'7 publi
C<lt it, i\lonitorul Oficia.l Nr. 95 din 23 
ApruIe 1944, s'a infiin,at Impozitul Sta
t:st.ic de lei 1000, care este datorat de 
orice locuitor al ţării, de orice sex Îu 
varst;'t rida 21-tiU ani, împliniţi pe da ta 
de 2:,) Aprilie 1944. 

Sunt s,.:;.ttiţi de acest impozit, inva1izii, 
vadU\".'lC de războiu, . părinţii cu copii 
pieldu\l in actualul războiu şi mohtli· 
z:,~tI ilL ndrul armat(:i operative după 
data CH' 1 J\lartle 1944.. însă CU condiţia 
l'a Vl'!1IWI tutal anual al lor să nu ciepl
~C~~(.'~l ;!lIv.UIJU lei. 

ACI:~t lH1pu:dt este exigibil pe data o. 
1 1\laiu 1944., iar cei care nu-} vor achi" 
U;~~l ia JO Iunie 19U, vor fi urmăriţi 
imn ~:;'C;cLl\ie silită pentru dublul 3ume'i 
datorate, 

A\:n\t<.lrea acestui impozit chiar inai.n~ 
lea tu m \!I1U lui maxim de 30 lunje 19.~ 
('~te mh'O mare măsură obligatoriu. 
aCU_X\.!l:1.: nuturităţile şi institu\ulc pu
blici: UI.: urice fd, au dispoziţiuni ca la 
primii leii, inregistrarea sau eliberarea 
vre-unUl act sa verifice dacă persoana 

'rc:,:pl't:tivâ a satisfăcut obligaţia achi
tărli impozliului statistic şi in cat.ul cA 
n'ar fi satl:if~cut, vor refuz;.Q serviciUe 
lor pl!ntru care sunt solicitaţi. 
Rugăm deci şi pe această cale auton.. 

t~i~ik :;;l institu\iHe publice, de a se con~ 
i()l'mu I'lcostui Decret-Lege pe care 11 d
t'm1 in intregime in ceiace le priveşte: 

"AutlJnt~'I~ile şi instituţiunile publice 
de Onl'l~ tel, nu vor eUbeu până la 31 
Dt'Oi(Ul\'\']C 1944, nici un act, nu VOI: face 
la cerNe nici o înscriere in evidenţele 
olicLalc :;;i nu Vot plăti nici o sumă cu
veniHl eelor . care nu vor face dovada 
ac hit <'1 rii lmpo~itului statistic", 
. Pe cererile ce le primesc, pe certifica
tele sull actele ce le elibere-ază, pe ardo
n::mtde :mu fadurile ce le Bchită, dupi 
1 l'.lai 1 !H4, fiecare autoritate este ru~ 
gutlt a face menţiune intr'un 1<X) vizibi1 
pe act, de N·rui chitanţci şi datei achi· 
t.il·ii impozitului statistic, după care :va 
fttcQ O semn[!tutâ. 

Pt>ntl'u a se pute:). verifica satisfacerea 
aCt:SU:l obl:g<l\li din partea fiecărui 10-
cl.litor, plata impozituiui se va putea 
face numai la Circ. de Percepere în raza 
c~reia domicilia:t.ă la data de 1 Maiu 
1944, domicihu insă care trebuie să fie 
identic cu eatit'a de imobil şi Cu cel din 
buletinul Biroului Populaţiei. 

Inlructit preze~ltal"ell chitanţe! satil
facerii aclzitârii impozitului statistic, sI! 
'1.'4 preti1!de IncuitorHor ca şi un act d. 
idntitf1te de mare importanţă, rugăm 
contTib. cart' ,~.ld SHU prevederile f!cestui 
Decrf'I·L(>~)C. rlr il iltaşa rIceastii {'hitan
tă, in CQr>wJ ' Ţ):;','r:l1u!ui deIf' Bi,'OH] 

POJmlat i;;i. 

Pentru o căt mai mare ~urinţă a v ... , flcarea locuitorilor tn c:aud in faţa 
rificării achitătii acestui impozit IP tn autorităţilor. 
special pentru a veni în ajutorul auton- I In Timişoara aceste ad~verll'lţe se vor 
h'tţilor, s'au confecţionat stampile spe- elibera de Circ. de control respective pe 
dale care se vor aplica pe chitanţe In i baza actelor prezentate de locuitorii vi
locul - felul impozitului - "Impozit zaţi, iar în judeţ de cltre pere. de agen
Statistic 1944/45". tii p baza tabloului Intocmit ~ certifiCAt 

Prin acest procedeu s'au scutit auto. de primăriile comunale şi şeful de post 
rităţile de a-şi pi~rde timpul eu des- din comună. 
ci!rârile de litere, scri.se cu creionul de Dupi! cnm "l'lultl şi din expunerea 
pe CW.tallţ.ă, event.ual se fac prescurtări, Decn,tul11i 'c{e, acest impozit este un 
care duc in multe cazuri la situaţiuni efort fiscai de războlu de participare di
confuze şi neplăcute pentru contribua- re<:tă a fiecărui locuitor la sarcinile Sta
bilt. tului. astfel eă nu ne indoim cii mRSS8 

In ceiace priveşte scutirile menţionate I contribuabililor va satisface la timp 
in Decretul-Lege. se vor eli~ra adeve- achitarea acestei contribuţii din proprie 
rinţe oficiale in aces1 scop. pentru jmti. iniţiativă. 
.. _._ •• _._ ... _.~._._._.,---.. _ • ....:._._.~._ •.••. .,g ••• r.r .... IItU' 

ŞTIRI DIN LUGOJ 
JUaAiA.BEA DE ATRlBU'fIUNl. I tele poştei ălA Lngoj. 1& Otiofql poştal 

iJl. Eugen Mayer a.jutor de rirJla,r al. ora.- 8'. introd'lUJ o bDevenitâ inovaţiune. 
:;;ulUi l...uiOj reintoTOându·. de pe frODt;. .utfel ghişeW de recomandate este de-
unde a lupta.t 011 gradul .. looote.ueni tie lOb.iA in JIilele de ktm.t dela orele 8 4im:i. 
la:r.eIVă., şi-a reluat toate atribuţlunile neaţa pâ.nă.1& grele 20 aeara., iar in zilele 
odatA n preluarea poetuluL de sărbătoare si Dum.i.neea aoest ghi,eu 

(}OMPO'.M!'OBUL HA.NA'J.'EAN f'R().. este descil.is dela orele 9 dimineaţa la 
lt"ESORUL FlLARJ<.o~ BARBU IN' orele 19 seara.. Prhl aoea.stă bineveniti 
OONV ALESCENŢA. In urma unei eA. măsuri. prohlema predării sertsori1or 
lătoril r.ăcute tnUlt apl'eoia.tul şi biJleen· recomandate a fost eomploot tezolvam 
l109CUtul compozitOl' bănăţea.n., pror~ acest gh~eu d~ionândll'Be com; 
m1 FUaret Be.rbv. "a tmibolnă.Vlt foarte pled. 
grav. Boe.la hl~ 1a un moment dat o in- '- Oficlnl JIOf,d:a! No. ~ \l'a fi deschis 
torsături care trezea S8I"1oa5e ingrijo- in ziua de 1 Mai 8. e. Not1l oficiu va. 
rări in mljlocml tuturor acelora oare-l funcţiona In palatul Cameret de Comerţ 
apreci.au fi aim:pat1zau pe aJlf:oru.l orato- fl,lndllStrle fi va de:se.rvt eent:rul comer
riului .,Omur", pe profesorul Fflaret. eiaI al ora.şulm, tn imediata apropiere a 
Barbu "are a d1ll'l pe otllmi nebănuite că.ruia. este 9huat. 
coll'l'po:riţia. mnziea1ă Lănăţea.ni modernă. I MOARTE SUBITA. Loeuitn!'U1 Ion 
Ingrijirea serioasă '" ~tamentul medj.. Lazăr, de :r1 ani, un harnie meseriaş lu.. 
eal sever au adna eU d. irobună:ăţirea gojan, intO!'l""!ndu'8e dela blser1('ă, pc 
stării tţănătăţii eompozitarulUi bănă.. stra.dă i·E(. făA:nrt rău Ji pmbn.,?inclu,se, 
ţea.n. eare actualmente se gi§.seşte in ata.. dnpă câteva minute a tncetat din viaţă. 
ri de on('.e ~rloo1. . Deeedatul era l)ineeuno~ut printre me.. 

O JNO'1ATIE ~Th'"E VEN1TA: IA: set'ÎnŞli olarl '" un bun eântăreţ 17i mem. 
O'FICIl.:rL POŞT,\l. DIN LUGO.J. Din bn al corului ,.I. Vidu" dln Lugn:i. 
irrIţitttivll tl.1ui Vasl'Ie Goncia.l"tt('i) dirigin- L F. 
~ .............. "._ ........... ~:.'-.-.-=-.' ... -::-.-..•• ~.-=-._ .••. ~ ..• 

sĂ NE DESCHIDEM OCHII ••• 
Soarta n-.molal ~ r.ace la mi.i nUe eoldAtuJui J'Omln. ;ar apărarea pă.mâJl.. 

hlhli sfLat, ~ ti 18torieJ 011 poate fi făcutA, ddt de Doi inşinfl. 
Dar peatn& • U1ISt1"a fi, mal ~ ei. alla.ţll D~trt de eri, 1hI pot; n bibtu.lţ,i, M 

.. &1' dOl'D'lt 1tGBPtea,. deeAt pe janll ptjd noastre, vot ftIlrOOuoe t".ite\.. Iiloduri din 
cartea dlu1 George Brăti1t;Oll, intitulat. ,.Ac r.~ politkă fi. mUltari a B.omllniei In 
1919". 

,.1 ... enorr:nelf) grt'JIltlt1, ce 1& IntAmpl ni Roda" atl.t Is Ri~rit. rAt şi 1& Apus, 
.e mai a.:Uap a ]e puDe drt, o ll'pLo;I doe CIU DOŞtinţ.e rogn.ftee, lIDeoTt MBudaloa."iă.. 

Oamen.fi. eare hoUlra1l, luerând eu .... ile Inchlse, erau aşa de lAmurit' asupra 
problemelor. ce le fJUmlnan, int'U PIliUpe ~rtbelot aminteşte, d. intt'Q z.i, Clrmen
ceall SM~du-şl capul prin uşa camerll, tu care cei trei stawrnkeau nonil~ granite 
ale E~l, n $tr'igll : 

,.Venlţi, noi nu !lUDu,m tn 1Itare!B t\năm pe hatti Vist1l1a". 
lRr B!'rth~lot 3 trebuIt ~i le ~noe. ci p~ harfa gf'rmanĂ. f{' o rr;lil~ !'li (' )!.·,iliuI 

I!IttJll'P.m, \1A tn la ~ ft'llftlfWl. " W elcll8el'" • 
•• AlI:\" rl''''pundea.. cel trei. 
Sn ce M mai. $Jl1I'I'I~ de tntrfofiatM fantt>:n...tă a lui Lloyd {ffl)rge. enre pJ1m. 

bA.ndu'!Ji df~trtl !"6 b1\,rtl, !'Ip1lue: ,,N1I iti ~l~. de ~ ~1IIlt afU •. ·1\ ~lsclltn pe cltes. 
tinu,", a('~~ a BAnatultJi" o'['nndll'" toemai 8!mJlf'a C.emlnţi1or r 

Şi ~ mat spu~, d\ nl\.~t Mi po 1fnnkfJf\ lnt"" Oehtl"llovaM " Po1oo' pentrn 
~~~ TI-~U!'b. dl!l('at'e. ('le • rllmall ac mall, pinl d('unli.~. tol Lloyd ChoM"ge ar f1 
aelam1lt ~ 

.,n:\f'. tn d('finlt!v itt' f't' ntt rltp,ml\.m pe MJil'st domn Tesc~ ~l "'e odatl q ~ 
Mp"l'e fu fnţ1\ "n~~t'l'!\ '!" " 

Iti z111l\ d4" '" Au~f 1!l1~. Mnf,.rfnfa ~ alarmntl tlf! tt-ll'll:rama M'cmt\IllluJ 
ItomaT'I'H1. 1'111'4'1 ~. ~n.1S t\ t4"l!'~!'Ifla 1:1 Paris cltn Rt1da~: ,,1 n II mIe ti t 
fi ~ f,. 1 Il ,1) k m. f1 {" n r 1\. ~"'. 

O r Il ~ 11 1 ~ l' l\ ft n d "TI t' ~ t A, 'a ti n am' e • J, el'. a r m Il t Il 1'., m Il ni, il" It U. 
.~~!\ nll'd. fin sflu ~ 1'.1' fIIrot,." tnr1r4'1l tlti !'I"'I emeva dt'n~ no1. ~ 'lftj!1 ftlll1t 1nMe-

de .... 91'1 \J('If"!I;U I'n,,+, el!' tori. "nn i'lt>l« l'ht",." f'!l.nd nu a1'8l\m nimic eomtm ta GcJ'mftn'a. 
pl't'!;lif!'!:n" rf'yt'?1'~T!"l\ ~!'" H"'Ţ ('t' rM11IÎ,n....-fl! 

A"tl'iri !'1llli~m '~v'ihţi df10 ~h" l;tn~ voUol1. ~ ne pN"dl$"m fl.olş("\icilor. pentru Il 

puttla bt'1' "fi"ia tl.. mi1~ lor .,i ,. 8<'"Ji'llll 6e bombt\ rdnl'f'1l ~flii1or n ."trl. 
In Al"himb .'\1iaţii !1~t1'i de astă7.i rel1l no~ itrf'oiat~A t'n1m'j r~min~ti: In vo

tomul 17 din ~'l~dia .,I\.le-hl! Auqlt\nd~klm (It! .. tlpllrltl re('tnt dfl Nnttlm J'unk!'r şi 
DUnhaopt din B!>rHn, volum IMbinnt Ro mân~i. g·e pon~ "pi;>tli intl'E' altele: 

1) România Nmqtltne piafrtl din e&pllT ,.,,~inlQi, "."ntl'u Etlropa OfIntndă şi Jr..s~ 
tionnJ d1! ffll'!tl'nti\ la uiPl\ drraofă a ~ rn(\~ DunlhU. 

. ..,. . Jl. C:\ RomfintA {lflTltm a." 1",~1ini I"Olnl tl1Jroooa,u d~ apirito.are a guritor 
Dun~,rH. tubuie să fiI' stnpână !l~ nObTO~P1l şi B9.s1\1'Rh'a. 

S) Frontfpr"te N\ N,Tf' 11'-1'. ohtmut 1141 mAni:<\ la sfâ1"lihJl ultimulu' l'lb:boi iltlnt 
f11lntiel'f'le firl'ştl aip ei.fiindră Tmn!Oilva nia M:t ('um ;m a"d-o ~l1l In t.('l·lnnl1~ 
a1llJlai 1940. fOl"fl"lMZă ~Amhur~l" ,.tlttul"; romlln (Dtn l(l'Trt d~ St.!!:ttt"l}:'Ii mm
tM!7.ă nt'"fm ~t,..q1'!~~1"Ml 11\(tll'l1t;\ In ('.0.(1""4" 1\~'uJIl~' !Ifpt " Î.,~rt"~H n;1ţimH .,.on~i\n~. 
(Dit' S9mmltJn~ di'I'gllntA'tl 1'>:ation fu einrn StMt). 

Sartrent! AAt:. 
"efll ca", f~i p~chiY;1tlli tidH4JM8 Jor l{l.~itl1te in ~tx'I"t' ... t<'t nU7.orl~ DU"I' in l!pne

rorltatr:t "tt~~ntllni, ~':mt d4'7~rto,.n mOTn H, ~ mrt' noomnl În t rt"1C, e dator ~I ţ,,
~~aTH' fn rropri .. lor rT'~iM" (N'khl(or C'Nli1l11'\, 

• t&W4 

'1 ft GEn O n economică • 
:~:::::::::: .. :':.;::::::::::::::::: ... - -= 

fermene -10 Mai 
- Pâfld La. eUl la acea.rlG ae 1101' ie. 

pune declaraţiile de stocuri d~ tn4Urii 
prime şi fabricate, la intTcprindmle 'Pe. 
cificate in decizia ministerială, ap~rutd 
în Monitoru! Oficial Nr. 97-1944. 

.• t;!!I! alE 
8 &1 

- La Coma. ... ldamentul :z l'eritotJtI, 
Serviciul intendenţei din Buc-u,"C!;!ti, pea. 
trU furnizarea a 300 butOniC "etall~ 
aa.pacitate de 200 litri, pep IInLd~ 
lema. 

UMaj 
-: La Primăria colt\.. 1 . ~ti • .l.bt

Ilem, jud. Ilfov, pentru vânwrf'a unei au. 
toaamionote. 

- La Mlniateru.l de R.ăz.bo!, Direoţta 
medioala, pentr'll aproviziona.rea cU In • 
strumente şi obiecte ehirurgicale. 

" 

Repe,'o,ia 
-- Leg.eoa Nr. 232 pe~tru autorl.za.ru 

~ t ,1 

emlsiunîi UMr bonuri d~ tezaur speo.We. 
(Monitorul Oficial NI'. 93 dm 21 A .. _~He 1944). ,~.~ 

- l.f>.gea Nr. %33 pentru e.utoriJ.:aN 
Cassei de Depuneri şi Consemnaţiuui de 
a acorda InstitUtului Naţional al Coope
raţiel un imprumut de 600 milioane lei, 
cu garanţia. MintSt.erw.ui Finanţelor. 
(Pentru eonstitnlrea unui st:.oo de ulenl, 
l.iăpun şi porumb. Monitorul Oficfal Nr, 
93-944), 

Mi'fu.re. firmei., 
- Banca Poporală S, p. A. din Sef!" 

nuva-Noua a înoheia.t bilanţul pe 1943, 
eu un bened'ieiu net de 94.518 lei. Capital 
social 1,900.000 lei. Fonduri de rezerv!: 
57.194 plus 16.000 plus 333,575 ~ 
37 . ()()() lei. . 

- Danea PnllOraJl 8. p. A. in Ciaema. 
a tocheiat bilanţul pe 1943, Ou un beM
ficiu net de 584.797 lei. Capital lOC,ial 
5,000.000 lei. Fon~uri de rezervi: 
156.027 plus 41.134 plus 596,384 loi. 

- BnDca "CredItul BAnăţcoanllr ~. 
an. din Lugoj. 3. incheiat bibnţul pe 
1943, cU un venit net de 162.Z191et. Ca' 
pital social 10 milioane lei. Fon,l t'le re
zervă: 64.063 pIua 400.000 lei, 

- J'Chemotex« Fabr1cli f'himil'i 8. A. 
Timişoara, Va ţine adunarea tAtler&lil 
ordinară tn zina de 6 Mai 194,t. Capitai 
!!Joeial 2,400.000 lei. Fond tI", "'P7.ervi: 
2,WT.653 lei. ........... -.... -. .-. ..... 

PrlmIrta OomuIlel TO'fAB-Bt:1'JltNT 

Nr. MZI19« 

PUBLICA'J'lU~ l~ 

Se aduce la C11llOŞtinţă TJUblid" ci in JlQI 
de 4 Mai 194.4, orele 10 a. m. _ YI ţtll 

tratare !n loealul Primli.rle1 eom:mei IeU~' 
Budinţ pentru manopera de zidârie şi du1. 
gherle a grajdului reproducă,torllor eomu. 
naU. 

Condiţlunile de licitaţie, eactul de ar· 
clni, plan.-ll şi aevizul se pot vedea &Unic la 
biroul Primăriei in orele otlck>a:::e. 

Lidtaţia lJe va ţine In eonformitate • 
art. 88-110 din L C P. 

In C'lI% că prima trntfl'"e nu va aves rezul' 
tat," doua se ,,1 ;: .. " :n 14 Mai 10.14 ('Ira 10. 

Ictar-Budlnţ 1:1 ~ ,,\ "rij i~ 1IJH. 

Primat. 
Dimitrie NM1ekn ~!uri'~ 

~otar, 

O(:od.c<:('u Sim,'" 

ATJ<]NTIVNEII . 
VIZITATl CONSUMUL BOMAOIfJ}jC 

"VALEA CARAŞULUJ" 
propr. OII. UNGURE:\NU 

)lare asortiment d.e 81·ticlllu a'iJJJrn. 
ta~e: ~ons-erve. unt, oDă, brânV'!tllri. 
shmma afumati, mCzeLu)'i, mlftJ'tt 
marmeladă, pişcohu-i bonbn"n" f'te. 
etc. • 

TEI,f:FON: 270 

OIH VIŢ.l, Str. Uegl'le I'lihal L Nr 22 
f'- :?rr!\~ 
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poşta refugiaţilor -- '. JiOBODl\I'IC DRAGOŞ Mut pre. 
~ refugia.ţi din com. Biloa~ jud. Ră. 
'~ veriBorii mei Horodnic Darion, Ba, 
.-VlISile. Gim GheQrghe, Boduori, 
vas:ile şi Mucea Constantin şi pe fratele 
'11"4 Mircea. Horodnic, oaporal Horodnl1} 
Iv.ue fiind la cercul teritorial Rădinţi, 
'. ~ zile uşoare Drag(\~, Rog t'ine 
'p _6 d"'~rr~ e: un!1e se aJ1ă, o mă 
linurJţa ls Căminul de Ucellici Nr. 1. Ti· 

~TA OONSTAN'1'1N, elev la li· 
eeul militar Ştefan ~1 Mare, satul Ger, 
1Ilall, bni C8;ut pări?ţii. din rom. _Bl1ca.; 
jGd. Ră.dă'I1.ţi. Cinata Sllv€'strn tata, Eu~ 
tr~ famă. Valian frate. R~ cine 
ţie eM-"11 despre ei unde se află, a mă 
anunţa la lioeul Militar. din saţul Ger
llW1 jud. Tlmiş·Torontal. 
~mnişoare", DID}N A Şt J ... ~-UT.\ MI-

,m, refugiat", din Suceava, in Timioara, 
str. Epurelui 12, Că:m:inttl de rttenid NI'. 2, 
eallti pe dna. Au1"O!'S. Vlad. Egenia Mala.VM-
6e, Al~. Conduraehe, ,eful secţiei tehnice 

, p. l t. din Hotin, avocat Dumitru Lup'.lŞ~ 
din BneuTeşti şi pe locot. Nicu Gafton dm 
Be,t. 14 Vânători de munte din Suceava. 
CINE ŞTIE unde se găseşte famiiia. 

f,a.ndulavici Nicolae, refugia.t iliu Cer
,&uţi. str. Iazului 10. dela uzina L E. M, 

. c... este ruga.t să lase adresa la. z.iar sub 
ioa . 

. Iold. GHEORGHE GLIGORIU din 
Itr. Cercului 18, Iaşi, anunţă familia ti 
.. află. în spitalul Z. 1. 518, Tîmi~oara. 
. IOAN GROSU rerugiat din Cern.ăuţi, 
str. Mihalcei 3, işi caută piirinţii Ioan 
tati şi Olg:a. mamă şi pe fratele Vasile. 
Oei ~ştiu unde se află • să.} anunţe la 
Cămin.ul de Ucenici din Timişoara, Bul. 
Regina Maria J1j 

GHEORGHE A10ROZ refugiat dffi 
«l1l1. Ceahor, jud. Cerniuţi la Căminul 
de Uoeruei· din Timişoara., Bul. Regina 
Maria, 15, tşi caută pă.r1nţll., Toa.der tată, 
Dominica. mamă şi Petru frate. 

IOAN ANOONi refugia.t din eom. 
Cea:hor, jud. Cernăuţit la. Căminul de 
toenici din Timişoara. Bul Regina M&& 
!'la 15, t;.""'i caută mama Dominica şi fra' 
~i Nicolae şi. Vasile. 

I 

; ; 
DACIA ..,. L 5 -o importantă $edintă a Consiliului de Coiabora're arJud. T. -Torentaf 

Orfaniz.,ea pe haze eomercieS:" a Intreprinderilor iade,alai - Situa'ia ind •• triei _ LăMIIPirf 
ia leilăt.ră ca •• ae.area pop.la,iei ~ O p,op.nere i.fer ••• nfă -

C01lS1-1iul tie colabomre Gl·1uâeţuhd Tele din Ra.dna-Şoimoţ. ;t'"""",>~l" '. ci~uf mnsiHttlal de pat'ron.aJ •• DluiJi 
nmiş-Torantal " ţinut Q impornntă şti- D. general Const. Dericeanu a"duce Ili.tescu fost inspector şcolar.. ~ bi.roa,.., 
dm?u sub preşedentia d-lui gen-eTaJ. Con- muLtumiri d-lui dr. NÎ$tO'r pentru exp-v.- Iw I. O. V.

t 
dr. Dros şeful biroului de

stantin Ddiceanu, prefectu.L judeţului. neTea făcută şi asigură consiliul de buna 1nca,rt.iruire şi d. Cor~el . Cl:Und
eA 

teM 

d 
După cetirea proceruLui verhal al fe- executare« tuturor dispozitiuniro~ dia, secti_e1. M. O. N. '1'. 3t.J;jj"J~.' _ --7 

~oţei trecute, de cdtJ:"6\,,4..tLiuba. d. Ro- regulament Şt dupa consultarea ~t .p,- ~ -?-"" • . ., '''''-~_.'. I 

mutw. Secoşa~ CI ~ regu1.o.mentu! d.~ liului asupra modului de OTganizare şi ,~~l;~~ PROBLBM:4. EV'AC.O"A.Rn ' 
orgamz~re Şl .admt~tStrar~ ~ .C(}m~-':: . administrare hotărăşte: organizare şi . La sfd.rşittL! O"rdi,n.ej de zi el. dr. Ccm.c,t., 
cw.~e CI nltr~ndenLOJ' 1~e~ (Jdu:4 admim.,tTll.Te pe baze romercia~e ~ tnain.- GrofŞO'1'.e,Il1l preşedinţele l~ s.-
a tipogmftel Tecent orgamzate f\ CI c~- tarea regulamentuLui Mmtsterului de cial Ba,nq.t-Cnşana CI c:erut reLaţii ........, 
"erei de piatrQ dela Lucareţ. Interne pentru. 0P'Toba1'e. gen.eTQ.~ Delicean.u, Welc,J.u1 j~ 
• D. d!, Dtmitri.z Ni.stO'T, hLti.:-d C'Uv~nlul SI7UA'FI '" INDUS1.'Rn:I a3Up-r" comun.icClt1J.lvi ia 1epătm4 ,. 
tn legaturi! CU această chestitme ÎŞl ex*" .L ,..,..... ~ e:vacuareq. 
primă satisfacţia şi aduce mtdţumiri D. l"răţiJă secretarul general al Cla.m& , D. general Deliceamr ~ ţII ~ 
d-hd g-:ncid DeHct'onu şi ~Q{ab.onltori-,.. rei de Oo.llWrţ. ~i lndustrle din Tim.işoua tl~tre" ".efugiaţilqr. ~d0nta4 de ~1 
l~ săi pentru ideea de CI OTganiza pe aduc.e la cunoştinţa consiliului jndeţ.eaa. a. tmpt&l o urie de măau"'" printre ~. 
baze de regie comercială publică a intr"? !!Iituaţla. in eare se .. nă industria din ft blocarea II numer~ lI.am.e,.e. DGcaJ 
prinderHor, judeţului, .ubU1liind apoi ~tă. l"Cgiune a ţării ~I subliniind nne.. pO~Î4 _Timişoorei 6'rn, enaeu.a /i111I .. 
necesitatea ca aceste regii 84 fie subven- le neajlULSuri. roagă pe d. prefeeA: d In- cere. autorizaţWe legale fÎ f4rii. II 41',;) 
ţionate din partea ;udeţului. 00 să poată tervină. la forurile în drept pentru ame· 8\OtlV~ ~ ar; in.emna. C'I1 u~' 
avea o cât mai intensă Vt.abilitate. liorarea sltuaţiel prin IJlă.suri pe ca.~ le !er:J. a.c~ CQ.Tl'le'I"e blocate.ii . 

In continWlre d 9 3G propune ca tipa. Va crede de 1'.uvlntă. . impractialbiIă. deoarece e:oacuaţii ~ ~ 
grafia. .să nu se mărginească Itumai lea D. general lJc:,1tiî.. DelicetillU pre.[ectei ch.id.e şi totodată ar dt"mo.bţ1lllocui~ 
imprim,al'ea lucrdrUor cu C41"acter oficial Judeţului asigură pe d. Frăţiti că va fD,. Pen,", CI" 4Wita acut fteljum"CI dIJt\ 
ci să imprime şi lucrări cu caracte-r lite- C'1lIIoştinţa. pe ~I în drept şi .. :rede că se comunicatul ~liut. Llst.a nu i7!~€tlmnă c:d! 
ra1", ştiinţific şi adminiBtratWJ prin care VDr lua măo;1lI'Î1e necesare care fii scoată populaţia 1lU se poate eva~ lna1ftte ft 
să se poată evidenţia progresul. ,au, dacă mdus.tda din Impasul in (are se află efXE.CtU%re ea trebuie ati la8e lo. d~i 
este OOZ'!.ll, 1"egre.rul. int7:'Q an'Umită pe- astă,,:i. qutorităţilm:, came-rele blocate. 
,;.oad4 de timp CI judeţului, din too..te RAPOARTEL~ :;;M'lLUH. Dupc. ce d. general Delicetznu il Cfdl 
punctele de vedere: ' ';.';' DE SERVICIU C1ceastă lămurire, do dr. Coryte! G"I'OfIo-t/ 
. Cu. r:mmre 14 ~lootarea otriereî 'de reaflU fi tăcut Q i.ntereM1"t4 ~\ 
piatră Lucareţ, d-"" C11"ată că n.uma( A urmat apoi rapoartele asupra activi- IN' ATENŢIA soc. DE RADIO I 
această carieră nu va fi dea)'uns pentru Hiţii diferitelor s8l"i..-icii ale Pref2Cturei Pr dl opune.rea ui dr. Cornel Gl'Qf-i aprO'Vizionarea drumurilor judeţene, I Judeţului în exerciţiul bugetar expirat, ti. '. r-.~ I 
care au o Întindere de 1010 km., decât rapoarte făcute de d-nii: dr. Manaşie DU eons 1B aceIa ea posturile nostre .. radio emisiune să aibă, program __ ~ 
numai în parte. In consecinţe! d-aa gă~ Marcu subprefect, Liviu Ionaşcu şeful t ~t r---
seşte necesar: Ca într'un viito1: apropiat serviciului administrativ, Aurel Bobei o('ln ~ atit pentru a l'~punde , ... irnpie-l 
să se înglobeze in. această regie com~-I şeful serviciului financiar, ing. Radu dec.a totodată propa.ga.nd. străIni, eât "-: 
ciată şi carie-rele de piatră din Surdue Munc şeful serviciului tehnic. col. Con- pen:. ~ anunţa; - aşa eUlD f~ fi alte 
şi Maidan jud. Cara.;t ca.re ar putea 3ati.!- stantinescu directorul oficiului de apro- ~os. radio -. incursiunile aviaţiei: 
face nevoile drumu.rilor din sudul jude-vizionare, Pavel Manciu şeful secţiei ma.mltJe asupra. teritoriului ~i 
tutui, iar ptmtnt !lO"Tdul ;udeţului cam. economicet dr. Petru Fărcuţ şeful servi- ilent.rn ~a publicul să. poată lua di.n ... j 

mtt măsuri de apărare.' . .. 
~ .••.••........• _ •..•. "':"'::'''._.,.~~ .• _ .. 40:.... ••.• D. general Const. DeliooaM a dat .... 1 
Obligatia peltru comercianti şi particulari de a avea alimente de rezervă 

Serviciul Aprovizionării al Fri,rn.ăriei prospătare. 

tllYlJ~uni ea. ei se f.a.cii i.Qledîat lnte~ I 
tiunHe neteSaI"e In &emlJtI ari"rtat de .. i 
d:t. Grofşoreanu. 

Nmmi fitn~ omic 'de dst'ma.t .. şed:i:DiI j 
a luat 8l'â.rşi1. • (e.. J.) 

Dna PRALEA VICTORIA refugiati 
~ 1 dela Iaşi, la liceUl industrial de băeţi din 
~ 'llInişoo.ra, caută. pe dl. Gh. Berz.ea a.vo

rit ~ pe fiul său Eugen Pralea refu
giaţi din Iaşi. 

Municipiului :I'im.işoarak & dat p prdo- Fiecare cap de gospodărie este obligat 
nanţă pentru asigurarea apro:vizionării Il se aproviziona cu alimentele şi am
cu alimente şi articole.de primă necesi- colele susmenţionate necesare membrilor 
tate a evacUaţiloI: sau sinistraţilor .. Q,r.- familiei pe cel puţin 5 zile şi a-şi reîm
donanţa cuprinde umrătoarele dispozi- po:aspă.ta din Pieţe acest stoc pe care îl 
ţiuni; Toate 1ntreprinderil~ .alimentare va avea în. permanentă în cămară sau 
sunt obligate a .vea in depozitele lor la alt loc potrivit. 

~~~ ... ~~ ... ~ ... ~ 
SCRISOAREA UNUI REF~GIAT 

•• 

si 
i: 

~. 

10. 

1011 

• 

Dna şi dl OBREJA refugiaţi din Cer· 
năuţi, sunt rugaţi Să'Şi comunioe adresa 
la eillem.atograful comunal • .Memento 
film" din Lugoj. . . 

Sold. IOAN SAUCIlJ(J din spItalul Z. 
L 518 ma't('ă Tinti~. u;i ca.ută pirin
W ~i !raţii din wrr.Î. Moldoviţ& jud. Cârn
pulung·Bu()Qvin&. 

NICOLAE HARIŞClUC refugiat din 
Cernăuti la Căminul de UceniCII. din Ti· 
mişoarâ. Bul. Regina Maria 15~ caută pe 
Puiu Gheorghe fost oont~olot' fi~~ci8.! 
la a.dmini stra,ţi a financiara din Făltlceru. 

Cap. CONSTANTIN BARBALAŢA 
din cam. Marileni jud. Inşi, afl~d~'se ~ 
spitalul Z. 1. 518 Tmişoara, ranit, Işl 
eaută familia Va-'3l1e Gh. Barbălată re
lugiaVi din com. Mal"ilel1i, jud, Ia.şi. 

Studentul EUGEN ROTARU,· refu~ 
giat la Cena.o111.VecitiU. jud. Timiş·T~ 
rontaI, eaută familia Gafi~ Bahii, din 
laşi, 

dispersate, ·stocurile de produse ali- Fiecare familie îşi va avea. pregătite. 
mentare n~'l\.lter&bile in cantitatea. Q<Wş- în Pachet. hrana rece pe 2 zile, ~stâmi 
.nuită pem,tru eonsumul normal l11llar, d:i:n 600 grame pâine şi ZOO--Z50 gra.nw 
plus o rezer:vă de 20 la sută.. Consumul una. elin nrmătoo.rele alimente t!E \l com
indd!ril lumr se va calCula după. re. hinatla: brânză, cirnaţi, mezelud, ~ 
gistrnl d-e desfac:erea. produselor in P-ri:9 slănină sau conserve etc. I : 

roul t.rimestru al anului 1944. Mora.ni Sinif;traţii repartiza.ţi de eohtpa. . <le 
şi bt"Urarid Vor avea st.oou:1 inta.giib!l de cazare la locuitorii. nesinistmti. vor primi 
grâu. resp. făină, fixat prin decizia bmna.·~ 2 ZIle la 8'C'eSt.e ~ -
s. S. A. Nr. 1344 M. O. din 19 August 1943. Fiecare cap de familie nesi.msfiat este 
Toţi negustorii. proprietarii de maga- o1:;ligat să hră.nmscă pe baza carte1ei de 

2ilie(prăvălii, b~i.' măcelării ete.l sinistrat, grotuit sau C'l.l plată., duIpă 
cari alU' de ®iect oomertul eu. amănuntul cum se specifică în earte1a ~ 
a următoarelor articol; alitnenta.re Şl ~Il1.p de 2 me un număr egal de peT~ 
de pl'ima. necesitate: m.anneladi., sli- soan~ sin'istrate eu aceia al f8Jllilitoi proptit. 
mnă.. W1't1ll"ă., memuri, ~ fa.so1'e, Pentru cazul când brutăriile n'ar fll~~ 
paste făinoase. ceapă., !lar'Za.vat., sare, ţiona, fiecare locuitor e obligat a avea 
brânză. arpă~, petrol, lemne ti.a.JQlI, stocul de făină din rezerva distribuită 
vor avea intotdeauna în magazineie şi pitnă la sfârşit'Jllunc.i Martie, n~ 
depozitele lor stocul neeesa.r (:C!lSumulud !'acerii pâinli pentru membrii fa.n:ril~ 
normal pe timp de 15 zile, îngr:ijindn9 58 pe timp de 3 zile. 
ca alimentele altera bile să fie Înloou:ite !nd'recţiunjle la. prevederile PtC. 1-2 

kic",aJitAwa .. _a a prtn vânzările euTente. Comer~au;.ii e~ din prezellj;l. orc1::manţă, se pedepsesc tn 
RE li' U G lAŢ 1 ridicata, Ba:ri desfae aceste alimente ~ conformitate cu art, 32 din. Legea Nr. 

• 
Puteţi câştig'<1. .zilnic!"l~ 1-2000 lei al"tioole de prim'a necesit.ate, precum ŞI 282/19.13 privitoare la. sa-botnjul eco-
eumpăl'ând renumitul aparat de rema- engrOS1ştti cari desfac zahfu", ~ej şi nomic. iar contravenţiuni1e dela ptc. 3-
18.t ciorapi cu mâna marca. "VICTO. orez vor a.vea in perma.nenţi, In de-- 5 se judeci şi se pce'2p'3esc conform 
Il\", costul est~ 12,000 lei. Firma \'ă pozitele lor, stoeurile necesare consu- prcscripţiunilor Codului Penal. 
btvaţă gratis, I mului normal pentru 30 de zile. Pl'eZ(>nta ordonanţă întră in vigoare 

Firma "VlCTORu'" Atât eomercianţi:i CU rid1c..'l.ta cit şi după. 24 ore I(!!ela afişare. Cu aducet'f'a 
ARAD. Stl"l'\ll~ Eminescu nr. 42. oei CU amănuntul, vor îngriji de intre- ei la înd.2plinirc ~'" ~r.!O.~'Cb",aZă of.i1erii 

Of. Reg. Com 1045Q19'942 204-.l ţIDerea aEmentelor în optî.me condiţh."lU'Î de poliţie judicară ~ funcţionarii! de--
.... __ 11112 ..... __ ............. -----. _a'OII __ ._ de conservare, printr'o continuă reim- legaţi cu controlul la Legea sabotajului. ·-"'=re __ U_«':.!I_IiIIII ... ~ __ nE!II2AtS_I!III'iI!ZllJ!li2_m_--- •.••• eAe ..... , ... !~ ... ,e'.!._.r._'~ .............. -.~.-._.-• ..:. ... -.... 

Cinema CORSO -
SECRETELE' 
MĂRII ROŞII 

Reprerenta1iile 8, 5, 7, 9. 

Ultima repiezentatie· 
, incep' la ora 9 seara 
fb? 7% • iA. nm··_ ,ma 

Un comunicat al Prefecturii judetul Timiş -Torontal 
Dt Bandu. proprietarul magamei de modă din Tin1i~L1'.O., intelegind ~a~ 

manda.mentnl timpurilor pe eari le trăim, a ueil'l4i la Redacţia şi Adminis.traţia 
zianJlui ,,Da.eia(~ smna ~ 50.000 Lei) pentru eva,euaţil din Basarabl&, Moldova, 
Bo~ovina Şi Tra.nsnlstria.. . 

Deasemenea lin profesor refugiat din laşi, a donat pentru a.iuiomroo oopiis 
lur refugiaţi ră.ticiţj de pă.rinţi !oUD1& de 10,003 Lei. 

Ambele 'sume au fost predate Preferturei judeţului T.miş>Torontal tll Nr.! 
2.S07. a sosnumifll}oÎ cotidin.n. !a data de 26 Aprilie 19«. 

Pentrn ~tul r-nmânesn şi fapta lăudabilă a donatorllGr~ eari ali simţit ro
mân~e situaţi" fraţilor. C!8.rj şi-au pirăsrt dm.innrile eatropite, sau ameninţate 
de duşman. ti t'\itlm. pe aceasti tale pe tDl:reguI Judeţ pentru ea fapta lor CJ"etti& 
Deari sA eonstihre un tmbo1c1 şi pentru attiL . 

Spiettim rândl1ril.e de mai jos, ale .. 
lui M.. Ciş.laru din .Isşi, dnmt () dovad5-"; 
f~ul &rlIlonios t:n C&l1 se îmbină suf'lobII 
biwăţesA !:U ~1 Jlloldov~, bucovin~ li 
bruw"~ . 

Nicdiri mal Vine ~ ~ la D~v~ 
dragostea de fteafJ'l, Iau 16 îmbină __ 
bine cu. .entimeatul datori.ei! In, jiet:tJrc 
cetăţean, Q inţereg~ desăvd:rştt4 &j 
84Crifit:iiLoJ; ee ne i:m.~u nc~~ ti.mpwi,. 

Een.tru 7Wi Mo~.. pupeţi.,.. 
m.elnici a.iace$to1: locuri,. este UA priIe1, 1 
de (tdevărate descoperiri. Aici a.m ~ f 
in sf01'ţăril~ condttcătorUOf: jud.. ~I 
in frnnt~ ~ d-l Prejeet~ ~ f 
.fU fletesc ea1"acteri.me pec1Jilof' luptători. 
~ri ni s'au im~ ca ţn1d.e u:r~nioe. dţ) 
unnat pentn& 'In.etlţ\neTetJ. flădJrji ~ 
nismu.lui, prill 4ceQ inţclegett'l deplift4 C' 
fraţilor. aflaţi pe drv.mm pribegiei. 
. Vă iubim fraţi Bănăţeni,',CJl acea. clntoo 
gosu ţU1'"ată -fi ~ .moşteattă_~ 
stnibtla.i. b:ia ~âcxirile de dU1' ... 1 
inimi1m: ·noastre, et!! sfdşie ri en z+ ~ 
anilor, .e amestecă tresărlt:i de b~· 
când urecMl.e mdrr.lmiitQrilQT, le ~ 
eu. atenţie. ascultându-ne dmetil.e. 

D(LCă . astăzi,. îm:povci1:aţi de ~ 
greutăţi ~im cu ireu pe d"!tml!l ~ 
begiei, 'bu11ăvoinţa şi dr:agostea cu t:ir.oi. 
am fost r-nmiţi în acest pr:~ tit ~ 
lui, grabnica înţe!eg€1:~ lJ ee:1;.nţelQJ: 4cf 
cătr.e ţ;ei în. rb:e'f1t, de. Il .le. St1,tisface •. _ 
imprăftie ~tr..U. ~mnen't (hlf)ţtil~;: ta-
cândtt-j'Uţ JUjerint« mai mieă" prja ~ .... 
părtă$irea comtmd (de acel~' du:I'eri. 
Gâf.l.d.u.rite li inimile ltoo.!t'fe le _:;&j 
tăcu mulţumiri JLevted1tiee de •. -
atenţia desăvâ.Tşită ee d-l P1'e.fect al. 
acestui ;Ud€ţ. ~ gre ~ 1'ejugiat1. 

Am -fost primiţi toţi cu ,.Jumă. ziu4 
ci ragă" 1 .,să trăieşti drogd". împărtăJ:i ..... 
du-ne astfel sen.amentu! de compătimi:nl 
în faţa du.rerii C'0fIltI.1te! Nu. vom uita~ 
li-le PrefectJ felu.l cum am fost primiţi 
şi eaza.ţi- măr.tu1""i.stnd eu du ere des
părţirea, eând~ de klcutiIe. .băsăt€1te. 
Atu1td vom 8pU"N!; tn$4 eu bucurie ,JEt 

iA 41'CQdiG et'~! 

f: 
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onCA PHEU&IIATE 

e 
i lei cllvântul apare in fiecare zi. Anunţuri 
se prime!ltC la Administraţia ziamlui în Str. 

Mărăteşti NJ'. 1. 1'elefon Nr. 11-28. 

Vânzări ~- Cumpărări 
De d.nza.NI în cartierul vilelor vilă cu e'.:aj 

3 apart. 8,500.000, casa. in centru eu 
etaj 6.500.00(), vilă cu p camere l}i cu 2 
intravilanuri 6.500.000, casă. în centru 4 
apart. 4.500.000 lei, casă in centru par
ticular 5 cam. 4.000.000 lei; casa in cen
tru 311:3 cameră 4.500.000, casă în centru 
2 a.pa~. 3.500.000, casă cu 5 apart. ~i 
prll.vălle 1.500.000, CB.3ă cu 3 apart. 
1.400.000, tn P!l.rn~!J'I'IJ. casă cu loc tnare 
800.000, tn Bujac casă. CU 2 oam.. grădi
ni cu fi!(} pom\ fruotiferl 500.000, - 10 
jug. pa.tnlnt :a.ISOO.OOO, a jug. plmâ.tlt 

. 1.800.000, plmint de inchlriat 120 jug. 
Ofetirft cIUli. ee vlnzara dela :lOO,OOO lei 
p!nll& ~.OOO.OOO. Agentura HAASZ, 
Str. Dr. 1. Petmn. No. 3. Telefon: 22-24, 

Matlnă de fil'ez, panglică şi diferite mo
toara la Schamberger. A-;ad, Bul. Regele 
Ferdinand Nr. 48 (Mi~1111 negru). 

Agronom refugiat din Basarabia, spe"~,ili
l1lt în vitiC"lltură, vel'lficaţie şi pomk ul
tură, oaut post de 'administrator de mO;:!f!, 
sau vie, saU orice ocupaţie eoresp'ln7,114 
toare. Pretenţiuni modeste. Adresa la le

dacţia ziarului. 

De vân-mre 7 jlgăre şi jumătate vie, casă., 
pres, pivniţă, garaj ~i 1000 bile. pomi 
fructiferi. Total 3.500.000 1~i. Adresa 
Livi-a Tot}}.. Str. Gh. POTHl. Nr. 9. Arad, 

WUWSi&LJ&UlUA f • WAk..~ 

o ignifugare CU 

sai vea z ă i mobil u I care 
valorează milioane 

, 
1 

M&4A.U,R1'WiRO, 

Agentura de lemne 

"ARBURUL" 
I RADU şl'COMP. , , , Telefon: 18-79 

Arad, Str. Teodor Clonewa. Nr. S. .. - l!5dI&&V k&W ia .. 

Toată lumea 
face abonament de ,hiajă la tabriea 

"FLOR.A" 
Arad, Bul. R,egfle FeTdinand Nr. 33. 

TELEFON 1141 
'UiCiPWA&WA'&iAi .. ....... ~ .. ~._ ... _ .. ~_ ... _~ 

STOP!! '- .'" 

"L A O O I ARDELEni" 
.Ual::Rzin de stldărie, geamuri, mcadrări de 
tablouq Şi articole de menaj,. CU preţuri 

ertine. 
PR OPJUETA B: ŞTEF ~N.H A ŞU 

.4.R.\D. Piata Avram Iancu Nr. 17. ...................... 
ATENŢIU1\"'Eţ : DOAIUNELOR! 

Viz.itaţi numai Salonul de Cosmetică. 

IULIA HAJDU 
ARAD, str. M. Emineseu Nr. 20-22 

Teleron: 21.81 

Âutorizat de Onor. Miniat. Sănătăţii 

-

DACIA - -
SI - li. 

Cinenta FORUM Arad 
Repl'e:zentaţii 1& 3, 5,7, 9 fix. Telcf (In: 20.10 

In fiecare zi la orele 3 matineu. Intrarea 
generală lei 60 

AZI 

... 1 

Alida' Valli, fflaria D8nis, FilSCD Giachetti 

Coloniale şi fructe sudice 
en-gros 

Inreg. Ia Cam Comert. Nr. Fi 6985-1943 

Tel. 18·04 

Vinuri selecte din viile 
I 

PALLAVINCI 
fost SelensJ<y aflaţi • unmCu la firma 

depozit de beuturÎ el.I ridicata 

Tot felul de beuturi În nlare asortiment 
ARAD, B·dul Ftegele Ferdinand No. 57 

Telefon 26-25 

fii w: ..... 

Având serviciul de transport 
reorganizat, furnizează la 
domiciliu În orice cantitate 

• 

g h i a t Aa r t i f i ce i a I ii 

.,.. 
Vin 5 Mai 1~" 

., 
",. 

D 1 V E R S 

Speculantă 
Agrijan Floare casnică, de, 55 ani, dU! 

lll'"lna .M.ândruloc jud, Arad, a fost p&ti 
nată de Tribunalul Arad Instanţa ~ 
de sa.ootaj la 6 luni interoare in lat. 
confiscarea mărfii (cu oiuspendarea O!. -

tării pedepsei), pentru faptul că. In 25 .~ 
a. c. a ~dut la piaţă k5r. da vatzi .,. 
cu 60 lei in 10(: de 50 lei cât era 
lizată ~ . ~ 

Alt spect:lant care vi 
bumbac 

Ghiunghbşan Florea ~beferi8t din 
Il _ fos: condamnat la tl Iuti intemQle In 
gar Ş"1 COhflŞCQJ:'1;la mă.rfei {cu ~~"'''''1L'''' 
executării pedepsei.t pentru Ili. a pUI 
vtnz,are bUJllba.t1 cit 8000 Lei kir. 4tf1 
tnsJI:imaliaat la 1200 le{ kgr, ti ua. 

Achitaţi 
~ 

CIUba Ioan de 36 Bni plugar din 
a fo~t achi tat d~ lr .. b crima de i&bo~ 
ar fl ~tra.s~ g:liu dela blocare .(in 
1?~) ~tUrucat mtre timp intervenind 
sa:,arşlrea fapt~lui o dispo:.dţi<l legali 
blandă. care a lasat liber grâul, nUlllitlli 
baza art. 3 cod f.l€nal trebuia să fie 
de pedeapsă 

- Karpati Adalbert blTlt&r din 
fost achita.t de sub acuza delictului iii 
botaj pentru lipsă de probe Nu s'a 
dovedi că pâ.:inea reclaw'lti' ar fi 
din brutărie. sa. 

POŞTA REFUGIATIL 
NADEJDEA TCACIUO 

refngiată din com. Noua. Suliţa, 
Chilieni, jud. Hotin, stabiliti în 
c~j'di~, jud. Caraş, oaută. copiii 
'Icacluo elevă i11 el. VII a liceului 
ţa n~ana din Bălţi, Anatolie elev ÎlI 
VII Şl Valentin in el. Y a. liceulUi 
bi~i, Ion Cre_an~ă wdin Bălţi, Soţul 
tohe TOO,CitlO lnvaţă.t~)r in corn.. .' 
jud. Suceava, sora Maria Loganovici 
nepoata Tamara Galitz din Bălţi 

_G~N PAID~, 'refugiat din· I 

!lauţi, actual la. Căminul de Ucenici ' 
1, Timişoara, caut părinţii rudele, 
tanii şi cunoscuţii. Rog cin'e ,tie, a 
anunţa la. adresa de mai sus. 

CINE ŞTIE CEVA despre 
mdustriaşului, Liviu Bălan din 
BUCoVina, Traian Cârdeiu din , 
~i Vasile Cârdeiu din SuceavĂ este 
gat să-\ anunţe pe Filip Cârdei~ la 

VALERIA ŞEUL, născu tA Chima. 
tugiată din jud. Hotin s1:a:bilită In 
Ea.soa~Montană, Nr. 5ll, caută pe 
sa Aohilina. Ohima şi frate Chima 
Jr.~t~e învăţător, refugiaţi din 
Banlla pe Siret, jud. Storojmeţi, 

Elevul IFl'ODE V. '-!U'l." .. u.n .. ' .... 

e!acuat din Cernă.uţi, anunţă pe 
sau ~eot Miltiade lftode şi pe 
~l sau Preot Spiridon Spulber, 
d:.n com. Buneşti.Baia. ~i 
Tutova, că se află in oorn. 
jud. Timiş"Torontal. rugându.i să,'i 

I'lotonierul GH. pETROSCHI 
Şcoala Ofiţeri Rezervă Bacău, 
A In ' m eU'~ad, caută. părinţii şi pe 
Ilie VasIle şi Nicolae Romaniuc; 
funcţionari la Administraţia 
Dorohoi. 

GHEORGHE DUDU învăţător 
'j""ârnova·Hotin, caută pe Marusea ' 
şi Maria A. Rusu soacră, refugia-te 
roagă. să stea pe loc şi să comunice 

tu 
III 

.,. sa lor In ziarul "Dacia", Bulev. 
~~~~~~~~~~ __________________ •• ~ Wh~.~~oa~au~PN~ 

de prima calitate 
_ @ ţ#Y~.*,::il4!'.1. _____ lIiili ____ 4 _______ ';;;;;; su oom. Broşteni, jud. Ac 'ea· 

SPITALUL GERMAN ARAD ~~s?~r~:~v{~:~iu?ar8ş, lL.Je 

- .'1 

Str. losJ. Vulcan Nr. l'~li:fon: 2~91 

Se primesc oolnavl in afară de boli cootagioase .,.1 mintale 
Spi~aJu posedl! S~~ţiB chi1"UrglCali, aecţ:e de bt'li interna ,i ~!ie de gi~co;ogl4! 

SpitahJ est.:! org9niz~t după t'erintele moderne. 

PRELIPCEANU N. GHEORGHE, 
la Căminul de ucenici de s:at "Marele 
vod Mihai r. de Alba-Iulia" nr. 1, 

I refugiat din Cernăuţi, cauti pe 
, mă, Ana soră. Viorel frate Şi pe rudele 

din l.Iomuna HOl'odnicul de jos, jude~ 
dăuţi (Bucovina). Roagă că cine ,tii 
J ~spl'e ei, să-I a:nrmţe la adresa de' CWW:UttirtMt:iiW""" "i-;;,.111!J1"*1iiI:.IiIi&_M _____ I.!II_iIIiII ____ ~ -"- _._- - -_It snnn' i ~ 
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_ "DACIA" PE.WRU EVACUA'fIl DE - ZIUA MUNOD SARBATORITA LA 
rţBtt. ~-m'l'RU. In curind .,Dacia" va ti- TIMI!;OARA. In .z.iua ~ 29 Aprilie ert. la 
plti de denă ori ~ s~ptămână pa.gin{ &pe- tipografia "Helicon" s'a toerbat "Ziua Mun-

... pentnl refuglaţil de peste NistrU. . cii". Au participat toţi lu~rătorii întra.. 

,
" _ ri~nAFVI'IONAl..E. Informaţia ~ prinderii. A luat eu1l'lntul In tlUJn.ele M. L. 
~ V"" di!! insp. gen. Petre Popescu, _ mai vorbit 

- IN ATENTIA FARMAOIŞTILOB BF.,.. 
Jl'UGlAl'l Fa.rmacU!tu1 Chioreanu diu Me-
hala TimIşoara, cu l!ICopul de a veni !n aju
torul !ar~tilO1' refu" ;aţi. a.ngajeazl In 
condlţfurd avantajoAse Ul:I. farmacist ..... o 
fannc.i.stă. ',.J " ' f., 

, ,..,tl e111umai d. Iuliu flmng are dreptul dl primar şi un reprezentant al grupului 
_~ pentru ziarul ,D!!.cia" a fost gt'le- etnic gennan, In ziua de 30 Aprilie .'a SeT- - IN 10 MAI PRE!tltERA OPEREI "LA 
~ ~tată., ea. referindu4!e numai ;" ee! bat de asemeni tn sala. "TrMser", de către SECERIŞ'·, MiercUri 10 Mai seara se va 
....... u -n o imptltrrnieire dela gazeta ~- prewenta la nn.t.ra. Rom1nă. din Cluj-Timi-... v" ... muncitorii romani şi germani participând "'!'" 

II' • face incasări. Toţi c~~alţi. reprezen- peste 1000 de pe1"S08.ne. Aci 8. vorbit dl insp. fOara premiora "La Secer~" de Tiberh 
.~ d gazct~i car~ au l~gthml1ţli tn acest gen. Petre POP~l Şi 8. mai luat cuvântul Bredi.ceanu. In a.cela,ş spectacol se prezintă 
.. pot fa.ce 1ncasări pentru ga'Zetii. şi un delegat al Grupului Etnie German din hI. premi~ră. 3 acte de balet: "Invitaţia la 

_ NOUL D1PRUrtft:T SE POATE PLA· Timişoara. 'tahItI de Weoot, .,Şeheraze.da" de Rim5ky-
!'l Ll ADMINIS'l'IU'fm.J<~ }I'L"iAloiUIA. _ PENTRU OOl\"TRmUABn~l. Se face KOrs!l.ko;f fi "Dansuri Poloveţiene' de Ber 
.. II. Bu<1Jo,I'efti 3 .(Rador ). Ministerul finan· rodin, Intregul spectacol va fi dirijat de d. ;;r ~ oUU06CUt că pentru preintâmpi~ C'Jonoscut Ia toţi contrlbuabilii1 cari au d.. Eugen Laz.ă.r. ooreogralia baletelor de d. 
... a,glomeraţillor la plata noului impru- aohitat tm.poztt mobiliat sau ptoteeiomal Ionel Yareu. 
.. " pAnă la confecţionare;a rolurilor ~ fă:rA. debit, ea eererea piI!l care 1) prezintă 1 " 

I dIlt ldmillistraţ1i1e financlare au pnmlt trebue să euprlndă următoarele date: Nu· - GAZDUmEA. REFUGIA.ŢlLOR. Ce-
~ţ:IlDi _ se prime~ă plăţi de aco~t m'e'le beneficiarulul, adresa, stal"en civilă, nadul, găzduieşte cea 900 de refugiaţi din 
la \IIpl'I1D1ut 1nsă. numai la gb.i.şeele adml- originea etnică.. pentrn evrei !'le VI\ uita Bucovina, Moldova 9i Basambia., in condi-
l!lfb'&ţiilor. etatea lor fi dacă au copii la etatea intre pile ule mai bune. Pi:ntru ei. .'81'1 creat 

21-24 ani, comisi(lnul brut, net. prec'lm 1,,:'1 cantin-e, una in Cenadul Veohiu şi alta în 
_ STATIUNEA DE DECUSCUTARE timpul pentru care li :!le C"lvin't; in lM'elar,i Cenadul Mare, Cea din Cenadul Vechiu e.te 

rt ll\'CETEAZA ACTIVITATEA LA. 15 "l\IAI. timp se va declllra cine 'Iuportă im'{)ozitul, tntl'eţinută exclusiv de membri.i Grup'Jlui 
~ ~ staţIUnea de decuscutare a camerei de care dacă nu se va plăti in tennen~l~ arii- Etnie Germant cari pun toate a.limentele 

Agrieultură din Timişoara s'a decuscutat tate mai sus. Vor SlJferi sancţiunile prevă· pentru pregă.tirea hranei la dispoz:iţi~ in 
11. detur:gJ.l anulu11943-44, 24 vagoane de z"lte de art. 69 sau 18 L. C. D. mod cu totul gratuit. Conducătorul G. E. 

, seminţe de trifoi şi lucernă, SL'lţiunea tnce- _ BANCILE VOR F'l DESCHISE PEN. O .• dl primar Nikolaus Volk, pl'OO'lm şi no~ 
:uzi activitatea. 88 la. 15 Maiu crt. reu PUBLIO NU~lAl L.~'l'RE ORl!a.E tarul comun.ei dl V, Constantinescu şi ajut. 

_ PE~"TRt1 FAR~.fAClŞTL Monitorul 8-11.80. Băncile mai JOs notate, cu sediul primar' dl Emeric Aubermann !şi dau toată 
. Oficial de ieri publică ~rmătoarea. decizie: in Timişoara. roagă onorata clientelă de a silinţa ea refugiaţi! să 1J1poeTte ma'j uşor 
Me interzis fal'Jl1ACiştilor eonoesionarl de lua notă, că, incepind de azi cassieria lot DeCazurile tef"lgiatului. Meritii toată. recu-
a !nahide sau .. părăsi. f'annnei8. C1Jncesio- 'Va fi deschisa între orel~ 8-11,30 ore: no.,tinţa dna fi dl dr. A. Kopp pentru felul 
nat!, precum şi de a evacua medicamentele Banca "Albina": Banca Ard'Cleană; Banca cum fliu 8. trata refuglaţii. In Oenadul Ma-
din farmaciile publice. Comercială. Italiană şi Română; Banea de ~,cetina. e lntreţinutll de Con&iliul de 

Credit Român; Banca Generală de Econ~ Patronaj, local de sub pl'~'}idenţia p'"eotul!-ti 
~ ... LAMA1 PENTRU FUNCŢlONARI ŞI Ioan Munteanu. S. Sa este ajutat '\iei de .... 1 tru ,m.U. din Sibiu şi Braşov; Banca RoJllA. 

MTlTUŢlI. Economal.u pen apl'OVl~ dl noter dr. Aurel Săuc=snu ·şi de dl primat 

~ . il b1 ' • d' . d ţul nea.scă.j Banca. de Scont; Banca Timişoarei; 
Iionarea funcţlOnan or pu '!lCl ln JU e Ioan Crăciun, precum Ui d~ dna t:nv. Mi-

I .. d W t"tate Banca Urbană; Banca Victoria, BăneU. v Timj ... TorontA, ptmlln o nO'la. can l nerva Ivă.nuţ. 
~ lăm!t, 1nvită instituţiile publice din Ti~ Bă.uăţtme Unite; Creditul Naţional Agricol; 

~ ~ şi funcţionarii din aceste instituţii, Creditul Naţional Industrial; Inslitutrll de - SFATUL DE IMPAClUmE DIN ŞI-
P' It pAnă tn :ciUlI. de Vînerl, 5 Ma.iu, să l1llun. Credit ~m.âne8C; Pri~& ~8~ de Păstra. PET. La sfat\ll de tmpăeiulre ae f'tI::noţiOb-.. 
~ . ~ eantitatea de lămM de care ftl"e nevoie Te; SOCletatea Bancara Romana., zi S'J.b pret. Pr. P. Turl.ici, asistat 4Il! Gh. 
~ sau funcţionari! re«pectivi. .. _ CURTEA SUPERIOARA ADMINIS. ,Viscu Achim Cionvlcă, GUgor J>.elicl şi ah. 

Îll~ _ JlENTRU ACf1UN1 SOCIoU,E, cm;..1 TRATIV A ŞI~A SUSPE:iDAT A~[\lITA·1 Porumb s'au doobăt' .. t 44 cazuri diD.,' aui 39 
~ .. )IIJIA.l.E, Pentru. acţiu~ sanita.re, sociale, ~~A.. Curtea supetioari ~InlnLl!trativi cazuri au fost ÎJnl!ăcate. Jifi hiJl+.t., . 
_,illrJ\~le. Ctllturale şi naţionale, Pref-ectura fund in curs de mutare, actiVltatea el • • • 
, ;IldeţulUÎ Timil}-Tot'ont&l a ehelt'lit din bU-1 fost Sllspendată pe ziua de 28 Aprilie 19441 -, 1:~2~.772 ~l:1 ~L~CTAlI ~~U 
Iim rQ1 anului treeut suma de 984.943 lei. 'Ii până la data instalării ei la nQul sediu. ASlS1:1'.IN'fA EVACUAţ~LOR 1$1 R~ u-

Pentr:l pr~le fixate pe rol se vor fixa GL<\.ŢILOR. Colecta. orgruuzată. de către 
- AIUTORAREA LUMII 1. O. V. B, In . te it"'-..1 "rii1 dO f' 1 comitet"Jl municipal de n.atro .... "'i n<>mtru .- .... . t 1" 1 O V R nOU1 rmene c ;,..w.i.U-9t! pli..,.. e 1II. o lC U. r- -- F"'-

"?,,,,,ea = ~Ju, ol"tU'tl" um~ • • • • aaistenţa evacuaţilor şi refugiaţilor~ ro avut 
din tJdeţul ~ţI.Torontel, bll'Oul ~ O. V. - NOU AJUTOR DE PRDIA!t LA RE- următorul rezultat. Cetate; d.na prof. Na-
P.. de pe llnga.. preteetură a bnp~rţit 77 de SITA. D. Ioan Negru, comerciant: a f.ost ta.lia. I'op direcloorea. liceului .,Carmen Syl-
lUItamt de hain. ti 626 perechi mcălţă.- numit a.jutor de primar &1 oraşulul !V!şlta. va." cu dnele profesoare au col~ 182.254 
-, *anci ti opind. D-.!a şi-a luat postul In ~rimire. d. prof. Romeo Fe.raru' dela. lioErJlui indU5-

VENrrlmILE PREFEC'l'llRIL Dill!l.- _ CUNUNI\ PEAAON.\LULUll\E S\- trial, cu dnii profes.~ti 123 204.; Fabrică, 
Nadarea terenurilor arabil., vlnzaxea ie:r- LA AL TEi\TRULln PtjNTltU IO~jF dna Ema. 8Qcieru dire~toa.rea gimnaziului 
.. etc. de pe sonele drumurilor j'ldeţenoe. V ANCIU. Ţin~m să pre(\ll!Am cl ~~n8Iul de fe~ C:l dnele profesoare 54,895 lei, Reu.-
~ectura Judeţului a avut un venit de de sala al TcatI"J,lui Nl\ţional; !i'1H'd~TDbi01'e, liiwu~a. Femeilor Române, prin dna E. toa~ 
))H50 lei,. plasatoare, portari şi cei doi şdj a~ lnr a'! noviCI 120.528 lei, Asociaţ.ia creştină a fe--

CU mari reduceri intregul 
nostru stoc de 
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Confort modern. Serviciu 
prompt şi conştiincios 

Telefon: 38w40 

Inr. Of. Reg. No. 251937. 
2045 

oferit In oomUll _ din initinliVB ~f'(!fro- mcilor, prin dns. Livia Ciocu-Roşculeţ 
bierelor _ 1) cunună de flori 1_ tnmormâ.n- :51.535. d, Ştefan Petrescu direcwl'!'ll Şcolii 
tareft oeuit!\tului lor binevoitor, Brlistul normale cu. dati profesori 21.790 lei; Elisa· 
looif Vancfu. betin, dna t.,g. Severineao\l, dna gen. Chitu 

- DONAŢ!!f,E PRl'UnlEl PE1\"'TR,U 
>,CRUCEA ROŞIE" FILIALA TDUŞOA
RA. Prlmăt1a M'Jnidpluhlf Timlş.oara a do
nat Cru(!l; Bt)şÎi filiala T,mişoara, suma 
de 50,000 leL 

ti toate 8oci.etăţile 341.500. drele asistente 
ale primăriei 30.410 lei; Io:setin, dna SeD
drea preşedinta soc. Sf. Maria cu dnue 
214.260 lei; Me-hala. dna Aurella P0povici, 
preşe-<Hnta Reuniunii "'emeilor Rom!nJe 
85.300. In toate s'a adunat 1.~.772 lei. ...................................... 

F ţ\ PTE DI" f,RSE 
-.. .. ~--------_ .. 

Furt la Intraprindsrile Electro- Mecanice 
1. E. T.-ul Il reclamllt I"r~anelor judicillre 

ale chesturii de poliţie J.in localitate ci 1n 
CI'1l'6ul nopţii ,autori necunoscuţi, au pă

truM In curtea Intreprinderii ti au furat 
cantitatea de 14. kgr. conducte de aramă 

neizolate, proprietatea lurninatului public 
al municipiul"ti. 

Poliţia a făcut cerc("tăr clar hoţii nu au 
fost Inel desc()pulţL 

Tioan 8rf"stat pentru furttJri 

Parchetul local '8. def~rit cab:netului 1. 
de instrucţie pe inculpatul Marin Dobret, ţi. 
gan. fără domiciliu, P'mtru "lZ de acle talie, 
furt Şi tentativl.l delictului de Mladare. Ti
ganul a comis câteva &niirge1'l in Tim't,oara 
şi avea acte pe nume !als. In t~m!l ce se 
afla in arestul poliţienesc. ţiganul ;nculpat 
a mcercat să evadeze de sub escortă.. 

Un, f"!.rt de miei la Peria"! o,' 

Locuitorului Boz:,an Nicolae, din COIIrJlla 

Periam, i .'au furat intr'o noapte ~ din 
ocolul oilor, situat in afara comUnei fi In 
marginea pă.durii. Autorii necuno8Cf.lţi, ~ 
au ~rn.i.8 &cUt furt, au tă.ia.t mieii furaţi 
!Il pidure. t" d~i poot1 transporta mal 
UfOr. Cercetăr·i1e postului de jandarmi m 
au putut stabili până '&t!utn cine Il eomia 
aceastA tllhi\rie. Actele au fo~t maintate 
pa.2'e!Mtului, care urm";\"~ ~i: :'IisITmA. ode 
legale. 

~OAr"'""fI''' un,.l q: it \,torii 
li 

Plutonie.rul major Ioan Encean, din ttr. 
Solderer 8, a recla.mat biroulUi judidar al 
oheaturU de poliţie că In (ţEsul ultimei 

1 
nOPţi,' un autor necunoscut, a pătruns prin 
spargere, tn SŢl8YltOria 88 ,1 i-a fUl'at toată 

l1Df'eria ce !le afla llltiMI la uscat." . 
:,,- ~~< 

-
- STUDEN'fIlIŞI POT JUDICA AcrE

LE ORIGINALE DELA )o'ACULTATJ. Pe 
timpul vacanţei toţi studenţţii îşi pot ri
dica actele originale dela sreretariatele Fa
eultiţilor lbâ.nd dovadi tip, cu obligaţ; .. el 
le vor d'€pune din non la incepul..ul BOUlui 
aa ~olar, Sunt obligaţi ci la inceputul 
cursurilor' să le dep-mă din nou, altfel se 
vor considera retraşi cUn Fa-cultate • 

- PENTRU INGINERII EVACUAJI ŞI 
REFUGIAŢI. Asociaţia generală a ingiIHl
rilor din România. .<AGm) , faoo cunoscut 
inginerilor evacuaţi BIlU l'efugiaţi, că a re
infiinţat Oficiul de plasare pe lângă l!eCrfoo 

tariatul geneml al asociaţiei. Interesaţii 8G 

Vor adresa. la sediul ACUt, str. Romană 8, 
BUCU'l'eşt1, In zilele de: Marţi, Miercurt .. 
Joi. Intre orele 9--13, 

- IEPURI DE VANZo\RE L.\. STAŢIU
NEA DL.~ CL'NAD, La cl'€scătoria de iepurI 
din Cenad (Staţiunea Experimentală) se 
găsesc de vânzare 30 de :epuri Unări. Aceş
tia ,8UJ1t de ra.sele: Angvra, eincila, vienez! 
albI etc, 

- INCA O PRE~fiERĂ LA. NAŢIO
NAL. Marţi 1) Ms.i !re preZintă la Teatrul 
Naţional din Cluj-Timişoara premiera ca
mediei "Sunt Tată !" d.e HE'nneq"lln I>ireo
tia de scenă. d. Vinti1ă Rădulescu •. 

- INCASARILE JUDEŢ}~NE. In cursul 
anului finan{)Îar expirat Prefeetura judeţu. 
hti Tim1ş-Torontal Il mcnsat suma de 
21S.246,46O lei, din preve:l.erea de 239 llli~ 
ltoane 509.161 lei. . 

- l'U1\'DEItEA' OILOR. Prin deemiun.ea 
Ministerului de Agricultură şi Domenii Nr 
9211944 şi fu wn1'armi+..ate eu dispoziţia an: 
T din legea nr. 353 din 19413 privitoare la 
colectarea lânei, s'a atabllit data. de 10 
Mairl cbd se va putea mcepe tllIl.der-~ 
oilor. 

- PESTA rORClNA IN JlJDEŢUL TI .. 
MIŞ-TORONTAL In jpdeţul nostru 88 gă~ 

sc.so 8 cazuri de pestă poroină. Cumunele 
iIlspe<!tate sunt: UIiuc, Şag. Pa.rţa, Pustiui.Ş 
Foeni. Pecir.ll-Nou eUl, Anul acesta porcină 
este foarte rară. 

.: ........... -.-....... 4: 
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Pagubele pricinuite de cele patru bombardamente asupra Capitalei 
P. tr.nt.1 din Basarabi.. M.lel ... o şi Se •• stopo' nimic imperlun' de aemnal.,. P.erderil. 

c."'.Ai,tilor in Crea" •• Mifico"l. fie 'rupe din J'alia de Sud 

n'o considerăm C3. un semn de oPeraţ:, 
.mai mari. 

lrorţele germane '1U trecut un, 
curgâ.nd dela Kowel spre Pripet şi au ' 
oercuit darJii. regimente sovietice cii!!" 
gându-le. Contra.atacul inceput irum; 
şi dus de două zile in mod energic, a f 
deslănţuit de Înain tarea germană şi t,: 

impotriva intenţiilor comandamentului ~, 
sesc de Il lua in posisle potiţiile de pi .:, 
părând importante pcn::ru operaţiile \. ; 
toare. 

. BERLIN) 3. (Radar.) - DNB trans
mite: In legătu1"ă eu. situaţia de pe fron
ţuL dift Răsărit se comunică din sursă 
competentă cii avioanele de Tecunoaş~ 
t~re germane cQfltinu.ă se raporteze mar7 
eonce"t,.ări de trupe în spatele frontulm 
şi o.nume atât în sectorul cen!ral~ pre
cum ri cel Sudic. In acel~şt ttmp s~ 
constată însă că, CU toată pertOada scurta 
(l ploilOT de primăvară, p~mâ:nt1Ll ~e i.ncd 
1ofJrl~ ud şi î'l\ multe regtttm mlaştmos 
astfel cii aşteptata ofensivă a so.vietelor 
întârzie probabil din acest motw. 

1'1\ Gtest timp aviaţia germană de lup
tii, continuă să bomba1"deze căile de co~ 
municatie. de aprovizionare şi concen
trările de trupe şi de material inamic. 
A.eeste atacuri aeriene se intind şi în 
tJpropie1"ea imediată a frontului del~a Iaşi 
prin Colomea până la KoweL Dupa cum 
enunţă CGTtierut general, azi ataCUL. con~ 
centric de mai multe sute de aVlOane 
pe'l'm(1ne s'a indreptat contra importan
tuhJi Ttod de comunicaţiei Sepetov~, 
C4re -. jost aproape in intregime mmt
cită. ~ _ 

Comandamentul sovietic cauta sa 
oprelUcă inbunătăţirea liniHo":, germ~ne 
C1A. orice pret, deoarece ştte ca ojenst1:a 
"iitoaTe J>"0ectată este în joc. Veaceta 
su1'i't aruncate în luptă chiar rezervele 
.trategice 80vietice cari caută cu. ~ert: 
jele cete mai sângero~se să respt~ga 
etacuriJe germane şi ahate. Aceste m
Ctl'cări au fost insă zădarnice şi trupele 
germane şi aLiate câştigă teren din zi in 
Iri după cum reese dm comunicateLe ofi
ciale. . 

• 
;' . BERLIN, 3. {Rador.) - DNB trans
mite; ComandamentuL superior aeronau· 
tie comunică, că aviaţia sov~etică a pier
dut il\ decur8ullunei Aprilie 1010 avioa
Re, din cari 220 au fost doborâte de arti
Lerie antiaeriană, iar restul in LupteLe 
4e1'iene. Alte 87 avioane au lost nim\cite 
pc pămănt. PierderiLe proprii germane 
cw. Jost neinsemnate, în total 106 avioane. 

Presa germană se ocupă în continuare 
cu e/ectul pierderilor grave ale aviaţiei 
."",la-americane deasupra teritoriului 
ReichtLtui şi cu ecoul acestor pieTderi 
tft Anglia şi Statele Unite. Visurile 
tl'dmbiţate de propaganda inamică des
pre distrugcl'ea forţe~OT apărării anti
aeriene germane în 60 zUe şi elibera
Tea ,ţpaţiuLui aerian german pentru. par
tea ofensiva angLo-americană sunt spul
be-rate. Azi presa engleză şi americană 
descrie cruzimile luptelor aeriene de-
031Lpra Germaniei în termenii cei mai 
"cgri. Ea admite că aviaţia de vânătoo
,.e germană încă dispune de rezeTve joaT
te mari şi in acelaş timp artileria anti
a~nă devine şi ea din zi in. zi mai e
ficace. Astfel întrebarea: cine va fi dis
tT1U in spaţiul aerian german, găseşte 
'l"ă.&pttnsu! ht Tezultate~e zilnice ale lup
tef01". In luna Aprilie inamicut Q. pier
dut peste 1400- avioane şi aproape 14.000 
4viatori. Apărarea antiaeriană germa
,.4 e3te în acelaşi timp in creştere vă
dit4. 

la Cassino' atacurile 
au fost oprite 

aliatilor 

BU(}tTREŞTI, 4, - s. P. P. TRANS
'UTE: POSTUL DE RADIO RQMA 
,. RATĂ CĂ ATACURILE ALIAŢILOR 
PE FRONTUL ITALIAN IN APRO~ 
"tERE DE CASSINO AU FOST OPRI. 
tE IN L11NlIILE GERMANE. 

B U CUR E ŞTI, 3. - COMAND A~IEl'\TUL ~nI.JTAR AL CAPITALEI 
PL'}JUCA lJN {)(hUliNICAT SJj;MNAT nJ1~ D. GF~N. 'I]<:ODORF~"'CU IN CARI<~ 
SE ARATĂ CĂ A'rAC{jRII.]<~ A"~RlliNt} EXIA:UTATE llUPOTIUVA CA
I'"ITAL}~I IN ZlLEI-,]<~ DE 4, Ul, 21 ŞI :H APRIUE AU PRICINIJIT URMA· 
'l'OARELE PAGFHE ŞI PIERI)J<~RI: l~:W ln~ CAS}<} DISTRUSI'~, 1!89 DE 
(' ASI'} DETERIOUATE, 10~~ INCENDII, 2979 RANlŢI ŞI 3378 MORŢI. Cl:LE 
MAI ~fULTE BOMBE A li CĂZITT IN (ARTn~R~I"E In~ LOC{:I'f, PR)<X~I!M. 
131 A8lTPRA lTNOR ClĂDIRI CA 11NIVI;mo:.ITAT}~, IN8TI'IIJŢll D.~ CUla 
TITRA. BIBERICI ŞI CL'DTIRUL SF. \ INERI, CARI AU IUST INCE~DI1L 
TE SAU DISTRUSE. 

La SevaatopoJ, 1n Basarabia şi )a Nord de Iaşi 
Dimie important de semnalat 

Bucureşti, 3 (Rador). ~ Comanda I inHmieul a pornit eri cU ajutorul unităţi. 
rrtentul ~e căpetenie 51 armatei române it r blJndate şi sub. ceaţa artificială ~ la 
comunica cu d!:lta de 2 Mai: La (.aplll dE' (ltue In se('torul Targul Frumos, raul 
pod Seva~topol, in Basarllobia şi la nOl'ci M'lh1uva cauzându'i pierderi grele. Ata. 
oe Iaşi nimic important rle semnn1at (·ul a fast respin:-: însă lupte înverşunate 
După o pregătire puternică de utilt'ric ",unt în(~ă în curs, 

In regiunea laşi inamicui m:earcă o străpungere spre sud 
BI<;RI.IN,8 (Rador). - Core~pond('n· 

tul militar al a~enţiei ONB anunţă. fă, 
sfor1ările sovietiC'.f! date dela 27 Aprilie 
În re~lune8 13.,1 cauti\. să realizeze o stră. 
pun~ere !Opra Sud. Cu toate ('.i\. inami<'ul 
a angajat În aceste lupte mai multe di. 

vizii de in\"anteriet pUternic sprijinite de 
i)iinrlaw, al·tiIerie şi a\'iaţie, nu n ,reuşit 
cu planurile sale deoareN' apărarea ener
~:,1<'ă româno'~el'mană a. r~sl)in~ roate 
ubl.{"urile, Inamkul a pierdut nUnlai în 
acest sector ~6 de t:mcuri. 

19 avioane sovietice s'au prăbuşit la Brast-Litowsk 
Berlin,3 (Rador). - DNB transmite: 

Despre frontul de Răsărit se comunică: 
Calmul se menţine in toate sectoarel.:'!. 
AJViaţia sovietică, care cu prilejul l11t!, 
mului atac asupra oraşului Brest,LI-

lUWl:!k, a pierdut 19 avioane, este mai 
rezervată. în acţiunele ei. 

Despre frontul din Italia se comunică, 
I că atât armata 8 a americană. precum şi 
t !I. 5 britani~i primesc noui întăriri. 

Problema • • • 
InVaZlel 

BF.."RLIN, 3. (EP) - Comentatorul rB

diodifuuunii germane d, g~neml Dittmur) 
\'ubiod intr'o conferinţă. despre invazia 
'aliată in Vestul Europei', a declarat urmă-
toarele: 

Mari df'ocizii nu se obţin decii.t în bătălii 
de distrugere. 10 strategia modernă con
diţiile prealabile ale acestora sunt străpun
gerea şi Ineerenirea. Dificll1tă:ţile propriu
~ ale invaziei pentru aliaţi vor fi in sar
cina de a ajunge in intreaga regiune de 
nisip şi mare DU Dumai 13 p'd-trunderi, dllr 
ti 'a străpungere. ACMV'4 au o importanţ-ă 
încă m&i Olare aiCi decât in bătăliile pe us
cat. Atacat.orul tre-bue să t'xecute 1n zona 

eri1idl tr~~ de ~ \'a!-!e pe UtiCat, fiind 
eXlllls acpunii defensh'8 a apărăto.rilor. In 
f{'lul aoo!'i1a problema străpungflrii adinci 
se prezintă ca ins61ubilă pentru atacatorul 
venit de pe mare. De fapt niei celelalte 
lupte, made"ă-r hotărâtoare, nu 8fl vor re-
7.0h·8 dela sine, I<'!'iri indoială că adversarul 
va incena aeţiWJi de jn\'ăluire ,i pe cale 
aeria.nă. dar acestea depind de o seamă de 
fa.ctori greu de caJ('ulat. Eficacitatea lor, 
faţă de fortH'icaţiiJe construite şi pe Jatura 
opusă coastei, nu poate să. fie foarte mare. 
Este de închipuit cli. se vor face operaţiuni 
de invălnire prin forţe debarcate pe caloo. 
aerului. Nici ~tea nu vot insi !oJă inl()('u
iască. operaţiunile terestre. 

In Răsărit se prevede o mare ofensivă 

Luptele anunţlltc la SlldVest ue \' 
tebsk s'au derulat în ,;ea mai mare ro ; 
te în teritoriul de etape al frontulUi g" 
nlan, având ca scop distJ"ugerea nurr. 
roaselor grupllri de laneuri şi partiz. 
cari îşi au sediul în regiunea mlăştiDr:, 
să a PripetulUi, căutând să stinghe~., 
că liniile de aprovizionare g~rm.'l,ne.,. 
inaintare mai însemnată a Ru.'iilor · 
aici spre Vest este impiedicati de mb 
tini. 

Pe frnntul ne Noril unde reZi'rve •• 
portante sovietiN' nu' fost ('on('entra~ 
trebue să al;>teptăm evenimentE'le cari 
pregătesc. 

Pierderile suferite de comun!$tl II . 
(,oatt. 

R{IC{1RJl~~ŞTI. 4. - g, P. P. tran/lmijt 
După C'nm arati. ag('nţiR de pre'" t,~: 
fă pierderile suferite tie banilt"le ~oOI'I!l 

niste de pe frontul independent efoat~· . 
rjdică În luna Aprilie la 77~ morţi, lJ.4 
răniţi şi 2169 prizonieri. 

Mişcările de trupe dia. 
UaUa de Sud 

BerLin, 3. (Rador). DNB. - Cornee" 
torul militar al agenţiei DNB. an! ' 
că în sudul Italiei mişcările de trupe 
de material ale inamicului, observa\e ' 
mai mult timp şi luate de repetate fii ' 

sub focul puternic al artileriei tU In
gere lungă şi bombardate de avia\'J 
germană înseamnă mai mult decit : 
schimbare sau inlocuire a trupelor an . 
glo-americane, cari dealtfel au suferit: 
ultimele luni, în aproape toate sectiJ; 
rele frontului din Italia, picrderi 6 

trem de sângeroase. 
Aceste mişcări semnalate 1nseamu 

că trupele angl'o-americane au p' 
noui obiective de atac şi că aceste lI1l' 

cări, cari se intind dela o coastă până. 
cealaltă, înseamnă începutul unei inCI: . 

cări nOUl de ofensivă în stil mare. • 
acelaşi timp se poate constata, că f': 
pregătitoare şi punerea în dispoziţ! 

~'RLIN, 3. JEP) - Comentatorul ger- doua ofensive de primăwară, pentru a ale trupelor şi materialului din par: 
mall d. It. col. Olberg 9Crie următoarele: acorda aceasta in timp cu JUiptele de mari inamicului s'a încheiat. Astfel da~:f 

ceputului ofensivei noui trebuie 3<1, 
Atac-mle sovietice in S'ldul frontulu·i de proporţii cari vor avea 10(: tiU siguranţă 1n hotărâtă şi cunoscută comandamentul 
Răsărit au incetat dupi tentative de trei Apus pe frontul al doilea reclamat dela alia- militar inamic. Eşalonarea trupelor 
?ile de a 1ărgi capetele de pod pe cursul in- ţi. Oricum ar fi, prevedt:m În curând (l. masarea materialului observat de T!C 
ferior al Nistrului şi de a obi ina o slră· mare ofen~·l'va" Am R" "a" 't ~ ., . ru: r.. noaşterea germană, lasă să se cunoa.<: 
pungere la 1aş.j. Nu se J)Qate stabili dacă Pentru moroont în Răsărit n'au loc de- centrele de gravitate proectate de 
8rea.stă pau7.ă se dator~şte pierderilor SM- cât lupte cu caracter local. Recunoaşterile mic. Comandamentul superior ger , 
g.eroase suferite de rezervele' ruseşti in cu forţe mari cari au loc in Crimeea şi pe priveşte cu calm deplin aceste preţ: 
încercările lor ~fen5iv~ sau dac~, după 1 c~rsul inferior al Nistrului, ~l de scoP. re: tiri, deoarece situ.aţia este ferm î~ ro ' 
C"Jm credem nOI, Stahn a dat ordmul de ţmerea forţelor adverse. ~lCl lupta senoasa I comandamentuluI german, care 111 
incetarea acestUi preludiu al celei de a oal'e se desfă.şoară la 3ud"Vest de Kowel firesc şi-a luat contramăsurile necesa 
.~ ................ -_.------------.... -_ ........................ -... _--.--_. 
Pe Siretul mijlociu atacurile bolşevice au fost zădărnicite de trupele germano-româ~ 

BERI.IN, 3. - Dela Cartierul gene
ral al FUhrerulul, înaltul eomandament 
si forţelor armate cOmunică: 

De smbele părţi ale Siretului mijlociu 
s6vieticii au pornit eri la ataeul aşteptat 
pe un front Îngust cU puternice forţe de 
~nfanterie Şi de tancuri punând În unie 
si numeroase avioane de bătălia. Atacul 
itnnă.rind stri.pun"erea a fost 'Zădărni
cit re rezistenţa dană şi eontraatl1{"u> 
rile imediate ale trUI)elor germane şI I'n· 
mâne. După lupte erân{'ene a\l fost ni, 
m~ite 160 tanc1l1'i sovietioo, din cari 6.5 
au fost scoase din luptă de "vloane de 
lupti şi bătălie germanE' şi I'omâne, cari 
au sl)rijiJlit in mod ext'4'pţiona.l hlI,t~le 

armatei de a<o;cat. Inamieul a suferit pier. 
ueri grele sângeroase. 

Intre Carpllţl şi Nistrul supe.rior ata> 
{".urile locale ale boh;:evicHor au esuat. 
'frupe aliate au nimi~it mai m~tlte 'unis 
ta.ti inltmice. La sud vest de Kovel ina. 
mi('ul a {'ontinuat llt,a{'urHe cu lorţe în, 
tărite. Ele, au fost "drobite după. lupt~ 
,iolente .. 

Esclldra de luptă " .1t' sub comnnda co-
mandofului purtiHor al f<'rum:ii de ştejar 
col. Bnu'k, s'a. di",tins in moo deosebit 
in Jupt.t>Le de ~ frontul din Răsihit. 

J.a calml de pod NeUuno au fost zălH\.r
ni{'!ite mal mult~ ataNJFj nh~ inami(~ulul. 
prieinuindll-i-se pif-rdt'rl. De pe frollfu1 de 

sud italian nu se comulli<·i\ n iri o 3(thi 

te de luptă. mai importantă. A\'ioanele 

luptă germane au bombardat noaptea 
cută cu bun efect, depo'Litele de mUll·' 

Şi de apro\'izionare ale inamiculUi df,11 
pul de pod NeUllno. 

Bombardiere americane au 
eri un atac terorist impot,riva 
de loeuinte ale orao;;,ului )i'loren1.a. Au 
distl'use ~umeroase 'case. Populatia ehili 

suferit piel'deri, Au fost d(tborÎt~ 5 
te jnamiee. 

Cât.oya a\'iuII.lItl brita!1ice au 
noaptea tl'(~("UtiL bombe aSl1l,ra 
G .. rmani .. i d\~ .. 'est. 

Societatea Naţională de Edi:ura şi Arte Grafice .. Dacia Trniană" 'I 
......... ~. 118 r~e re5ponsa.bll: OORIAN GBOZDA&. 

. !' 1, înmatr. sub Nr 5::: 13 la Hei<, Of. CClnwrţ.II"JI 
Tipăritl. la ~ ~Iai I~ 1 
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