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Badogliocerşe,te aUmeDt. pentru popalaţJa din It.lia de Sad. 
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După cum se anunţă din Washington, 

ministrul de externe d. Bun a primit în 
dudienţă pe ambasadorii Anghei, Uniu
Aii Sovietici şi Chinei,· cu cari a avut 
intrevederi privitar la planuri de pace 
po$t beHce aLe aliaţilor. Trebuie să ne 
gândim iarăşi la povestea ursului a că
fUI b~ană trebuie împărţită înainte de a 
p ursuL ucis. Europa, şi mai ales ţăriLe 
din Balcani, ştiu că luptă pentru Liber
tatea lor naţională şi spre a-şi asigura o 
uiaţă independentă şi prosperă, până 
când aliaţii dt~c discuţii ca'l't deaUjet nu 
Interesează pe nimeni. 

După cum anu71ţd radic) Moscova, aşa 
r.sa organizaţie patriotică a pOLonf;iz~ior, 
din uniunea .':lovietică aranjează un 
mare festival naţional . cu priLejuL ani
versării a 150 ani c!eLa răscoaLa ~ui Cos
ciusco. Toţi cari cunosc i$toria Pololl iel, 
consideră acest eveniment nu numai o 
):arodie. ci O insuttă strigătoare ~a adresa 
onoarei poLoneze deoarece acest erou le
gendar poLonez a orga1}izat revolta ar
matei contra asupritorilor ruşi, cu pa
rola că sau reu.şeşte să eHbereze Polonia 
Iie sub asuprirea ţaristă sau moare sub 
f'IIinele Poloniei. De fapt revolta a fost 
iIlprhnată de trupele ruseşti sub coman
dantul general Su.varov şi însuşi Cos

ani! ciusco a căzut în captivitatea rusă. Ast-

B U CUR E ŞTI. 1. -' S.P.P. TRAN~mllTE: DIN STOCKHOLM SE 
AFLA. CA PRj<~A A REPRODUS O ŞTIRE DIN LONDRA, CARE ABATA, 
CA SE VA CREIA UN SUPRAGUVERN, CU :MENlREA DE ASE OCUPA 
DE PROBLE~lELE DlPJ.AJlUATICE ŞI POLII'lCE ALE l\IAREI BRITA.NU. 
UNIlJNFJI SGVIE'TICE ŞI STATELOR UNTE 

ACEST SUPRA GUVERN ESTE PROf~CTAT, CA FACA1\"U PAR~ 
l)lNTR'O ORGANIZAŢIE INTERNAŢIONAL..\, CE l.JRMFAZA SA L~ 
FIIN'l'A. 

PRI-G.8A CRFDE CA. M1:'ffiRJJ A CESTIJI SUPRA GlTVERN. VOR F1' 
ALl';!'ll DINTRE CELE l\lAl DE S.i!.;AIUA PERSONALITĂTI ALE CELOR 
TR1GI l' ARI. ' • 

:~ iserica scotiană aploJă bomhardarea populatieiciv]e 
BUCUREŞTI, 1. - S.P,P. transmite: 

Din Lcnilra se anunţă., că in adunarea 
generală a bis{wJdi scotione au fost 
arpohnte in unau!mjtate bombardami'>n· 

,tele aeriene britanice indreptate asupra 

pupu1a.ţiei eivile. 
Cerer~a făcută de preotul J; M. Mun

ro, pentru împif'decarea aceetor brmbar, 
damente a fost respinsă. 

Germania' ră!râne rezerv3tă fată de problemele din Bulgaria 
Bl:rCUREŞ11:, 1. ~ S.P,P. transmite: 

O telegrama. din Berlin aram că. terrn-
1'· le poHti('e germtt oe ccntinua. să râmâ.. 
nă foarte rez~~rvate in (".6('a('e pl"iveş~e' 
problemele din lluh:,';aria. Au ffl'Sţ Ill:tte 
la cunoştinţă. presiunile ruseşti Împotri_ 

va Bulg'ariei, dar se crede că ea nu se 
va lăsa influea1ată 

Ud. o inh.'eh~e, ~d~ste efireurl au ară. 
tat; t"ll. DU~1Jnt aşLellt-are yii':'te bulgare 
in G ermsJlia. " 

O conspiratie' contra comitetului dizident din A~ger 
Storkholm, 1. (Rador). - Corespon. 

denţii neutri anunţă din Alger', că o 
conspiraţie contra comitetului dizident 
fran('ez este in curs. Parola nouei orga· 
,nizaţij este "numai Franţa" şi· ea eaută 

să elibereze Algerul de orice ames~ 
străin. Este deuUl de btmnamt că comi
tetul dizident pare r>l. are cunoŞtinţă de 
această mls<,are, dar până în prezent nu 
a făcut, nimic pentru suprimaree ei. 

Tlto 'Y" .. a Să-şi cre~ze rt*p.t:"z~nht.l"ite dj'p~omatice 
" la Idondra .. Washington şi i\io~eoya 
StOţkho1m. 1. (Rador). DNB. - Zia.~ 

rul londOl!ez DaUy Sohetoh anunţă. ca 

arn:' lel numele lui a fost pentru Polonia tot
deauna un simbol al luptei contra ruşi
lor, Sărbătorirea la Moscova este o sfi
dare a sentimentelor poloneze şi o. pro
vocare revoltătoare. 

\
' mareşalul Tito. vrea să-şi creeze rel!re-

• , " zentanţe diplomatice la Londra, Was-
-CHrNA DESILUZIONATA DE! hington şi Moscova, precum Şi în ţările' 

covei. Ziarele berlineze, comentând iI'O' 
r'le acest evn,ment, CQlls;;ată. că până 

când aşa z .. ,sul guvern iugoslav decade 
din zi în zi din putere Tito, ca reprezen
ta!'!; bolşevicilof, face progrese uriaŞe. 
Ucig~ul PoPOrUlui sârb se crede repre
zentantul Jugoslaviei, iar Anglia face 
ceeace ordonă. Moscova. Care este însă 
punctul de ve:lere al ţări1(lr neutre, eate 
de obşte cunoscut. 

ietl 
A k I neutre înainte de toate în Turcia, POI"' 

DE ATITUDINEA ALIATILOR. n a- j tugalia şi Suedia. Părerea în Anglia este 
ra,1. (Radar.) - Reprezentantu~. mare~ I (lii o reprezentantă a lui Tito în Anglia," 
1«lu~ui Ciq.ng-Kai-Sek a declarat, că I este cu putinţ.ă. deoarece se crede, că 
China. este în urma atitudinei, negative Tita. acţionează in unna sugestiei Mos

mI' a aliaţilor foarte desiluzionată. In ace
laşi timp situaţia internă a ţării e îngri
jorătoare, deoarece pe de o parte· japo

. Rezii înaintează cu succes, iar pe de attă 

,Cinci piloti americani împuşcaţi de cD~unişti, 

parte comuniştii· sLăbesc'. rez;stenţa in-
• lentă a ţării. 

.. 
PROTEST,UL GUVERNr;LUI 

C1ANG-KAI-SEK IMPOTRIVA ALIA
ilLOR. Amsterdam, 1. (Rador). - Gu..
~ern.ul lui Ciang-Kai-Sek a adresat gu
teTnului britanic şi State10r Unite un I 
protest energic. deoarece o mare canti
~te a armelor destinate Chinei au fost 
furnizate la cererea Moscovei trupe~or 
tom.uni~te din Chinq. 

ZAGREB, 1. (Rador) Se constată aeu. 
DJa că:> piloţi americani cari aU aterizat, 
forţat la 6 Martie lâ.ngă. F oeia, care loca
litatea fost atunci ocupatA de divizia 2'1 
a comuniştilor din Jugoslavia, au cerut 

bandelor să fie trimişi în lagă.ruJ genera.. 
Iult,i Mihailovici La ~easta, comisarii 
pc,litid au dat ordin de a inpuşca 'piloţli 
amerieani~ ceeace s'a Şj fă,C'ut. . 

Câte tone au scufundat submarirele germane in Juna Mai. 
Berlmt 1: (Rador). - Cartierul General 

face cunoscut.. că subma.rinele germane au 
scufundat în luna. },Ilai 1. vase de transport 
oJ.iate c,u o dt;oplasare totală de 30.000 tone, 
iar pierderile totale ale inamicul~rl in ~Jl"Jlla 
acţiunii diferitelor mijloace de război sunt 
12 vaşe cu un tonaj total de. 60.000. Aceas
ta este num&j cu zece mii tone mai p'J.ţj,n 

decât in luna trecută Şi W.Lma.i cU UD singur 
vas mai puţin decât in Aprilie. Au fost ineă 
'torpilate 5' vase în plus însă LlU s'a "putut 
eta:bili cu siguranţă efectul. Din vllSele 
escortătoare a convoaielor alia te 8."l' fost 
distruse 16, din cari 3 în Ya~ :Neagrâ. 
Submarinele germane au mai ·dtJlborit 6 
avioane bombardiere inamice, " .' 
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BADOGLIO CERE ALIAŢILOR ALI~ 

MENTE PENTRU POpm..lAŢIA DIN 
ITALIA DE SUD 

Milano, 1. (Radar). DUPĂ CU"M 
ANUNŢĂ RADIO BARI, MAREŞA. 
LUL BADOGLIQ A CERrfr DIN :l\1'QU 
ALIAŢILOR SĂ TRIMITĂ ALIMEN~ 
TE POPUl .. AŢIEI DIN ITALIA DE 
SUD. INSĂ PANĂ IN PRE7ENT NU A 
PRIMIT NICI UN RĂSPUNS. . 

PRESCHIMBAREA PRODUCTIEI DE . , . .. 
AR~IAi\:IENT JAPONF~ 

MILANO, L (Rador,) - Reprezentan
tul Japoniei în ltaiia fascistă Ochisima 
vorbind in faţa reprezentanţilor presei 
a comunicat că producţia de armament 
a Japoniei a fost preschimbată din teme
lie .. Până când în primii doi ani ai răz. 
boiului producţia de vase a f9st în pri. 
mul plan, acum aproape întreagă indus
tria de râzboiu confecţionează avioane. 
Industria japoneză condusă de o singură 
organizaţie şi cele 14 grupuri ale dife. 
ritelor ramuri controlează în total 180 
uzine. 

cn,rE ESTE ŞEFUL l\UŞCĂRH REVOo 

LlJ'fIONARE DIN ECUADOR 

4ISABON~, 1. (Rador.) - SE ANUN:. 
ŢĂ DIN WASHINGTON, CA ŞEFUL. 
MIŞCĂRII REVOLUŢIONARE DIN 

,ECT.J(\DOa ESTE MINISTRUL DE EX- . 
TERNE' D. RAMlRALDO. SITUAŢIA. 
IN~CEASTA ŢARĂ E INCA HAO~ 
TICĂ ŞI DETALII INCA NU SE CU~ , 
NOSS;· .. ·· 
M.~ MtJLTE.. VALURI DE A VIOAN E 

< - ' • 

INA...UICE AU TRECUT LA SO MAI 

': ... :" PESTE UNGARL\. 

BUCUREŞTI, 1 S. p. p. transmite: ni. 
Buiiapesta se a.nWlţ.ă.: ComWlicatul oficia.l. 
publicat astăzi, arată că la SO lUa-in, seUl'8, 

un mare numAr de avioane inamioo au tre
cut deasupra teritoriului Ungariei, o part. , 
venind din Est, pes~ Transilvania, iar ce. ' 
laltă formaţiune din Sud, indreptându-8I 
~pre Nord. 

Atât apărarea antiaeriană. cât ~ vână,toa. 
l1ea. au intrat in acţiune doborâ.nd câtew . 
dinavi08nele ina.mice. 

LOCALITAŢI DIN CROAŢIA ATACATE 

DE AVIAŢIA AUA'rA' 

, BUCUREŞTI. 1 s. p. P. TRANSMITE! 
DUPA :CUM' SE .ANUNŢĂ DIN ZAGR.E~ 
IN ZIUA DE 25 MAlU. AVIOANE TERa
RTJS.TE.ANGLO-AMERlCAi'\J'E AU ATA. 
CAT. DIFERITE LOCALITĂŢI DIN' 
CROATIA. 

. CU ACEASTA OCAZIE S'A CONSTA~ 
TAT CĂ' AVIOANELE ANGLO-AMERI
CANE ATACATOARE ERAU PREVĂ
ZUTE CU Il\1'SIGNELE GERMANE PUR~ 
TAND PE CORPUL AVIONULUI' CRU .. 
CEA GERMANĂ, IAR PE COADA AVIO. 
NULUI LINII GALBENE. 

.' '*, 
-A FOST VOTAT BUGETUL TUR

CIEI. Ankara. L (Rado;.) - Adunarea 
lJQţionatăa votat bugetul gu.vernulu.i 
~rimând în 'acel~ş timp şi un vot de 
illeredere pentru cabinet. In şedinţă s'a 
ficut cuno~cut, că resursele de aur ale 
nUlltii naţionaZe t1Lrce s)au. sporit în uZ
ttn\ii doi ani cu 100 tone, stocul de de
VIze CU 72 milioane. 

........................ ~ •••••••••••••••••• ~ •••••• ~ •••• ••• .... •• .. î 

----n;,rj.~ 

d~jl 

1

>·· Germania va lua măsuri ~~.târÎtoare bţă deatacurila ~erori~~e .aliate 
BERLIN, 1 (Radod. - In legătură c.tl I ginţtlor, pune guvernul Reiochului in situa~ I lui, precum ŞI dreptul gmţllor U1 se.nsn1 cel 

atacurile de teroare al~ avioanelor a.nglo-. • tia de· a lua hotă.rbi principale. A vând În mai larg, avâ.nd În wdere insA ('ii. pHoţii 
am~ricane eari in ultimul timp au depăşit I vedere toemai' că.·es1e vol"bq despre UD prin- ! americani şi britanici au abandonat aceste 
orice margbte, purtătorul d~ cuvânt al mi- 'cipiu, intreaga problemă e foarte delicată. I principii, nu din voinţ.a, lor, ci db ordinul 
Disterwui afaoeril<&r exte"De, a doolarat zia- '1' Guvernul şi annafa . Reicltului a pistrBt guvernului" urmează ca guvernul Reichului 
dştilO1' ci ftC6St evenimt'lrlt constituie o rea~ : până azi prevederile dreptului intemaţ:io.. !Ii. I'OOenzureze punctul său de vedere şi 
litate, care depăşind prevederile. dreptul IlaI. aon,,-entiile privitor la pa1"tQJ l'ăzboiu- să ia hotărîri de o import3.nţă for~,te mare. 
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Inaugurarea programului de cercetări monografice şi educative 

şi Cărbunari din Judetul Căraş 
A 6 fU O ft economici pentru comunele Stinăpari 

Despl1rţământul judeţean al Astrei de 
~b conducerea energicului ei preşedin
fie prof. Ili~ Rusm.ir, se strădue~te ~Il: fi~: 
I~re zi mal mult să corespunda mtSl una 
~lturale şi educative, mai ales în aceste 
;s,remi de grele încercări. Inaugurarea 
'şcolilor ţărăneşti prin satele cărăşene 
;este o mărturie în plus, la cue se mai 
adaugă seria conferinţelor cu caraetdr 
'~ltural şi patriotic. Poate nicăieri în 
bprinsul Banatului nu s'a simţit mai 
imdt necesitatea unor astfel de preocu
Ipări decât în acest Căraş, uitat până mai 
ieri de toată lumea şi urgisit de soartă. 
Popula ţia acestui judeţ are două carac
'tere distincte, reprezentată prin frătuţi 
şi. bufam. Frătuţi sunt românii primelor 
injghebAr! sociale din acest colţ de ţară, 
'iar Bufeni sunt olteni colonizaţi intr'o 
epocă de ciudate frământări istorice, ve
niţi acum trei sute de ani de prin jude
,ţele Gorj, Dolj, Romanaţi, Mehedinţi, 
etc., probabil sub ocrotirea ocupanţilor 
Turci. Despre aceştia din urmă s'au scris 
llluite pagini interesante, care nu au in
'dreptat aproape cu nimic din situaţia lot 
economică şi socială. Oameni săraci li
.{liţi pământului care îşi agonisesc traiul 
:(1e toate zilele cum numai Dumnezeu 
l.,tie pe domeniile uriaşe ale U. D. R
'ului. In contract puternic cu populaţia 
autohtonă sunt cei mai prolifici, iar din 
truda palmelor au dat neamului bata
lioane de cărturari vrednici şi luminaţi. 

Din cele peste 25 de sate de buieni 
!existente in Banat, Stinăparii şi Cărbu
inarii, poartă stigmatul celei mai umili
'toare sărăcii, pentru cari guvernele de 
:tiistă memorie nu s'au învrednicit să 
ifad aproape nimic. 

'. Actualul prefect al judeţului, d. gene
ral Th. Theodorian, preocupat de a 
contribui in limita posibilităţilor la ri
dicarea standardului de vieaţă economi
că, culturală şi socială a acestor sate ur
gisite de soartă, a reuşit ca in cei doi 
. ani dela venirea d-sale în fruntea aces
',iui judeţ să realizeze lucruri cari merită 
t,toată stima şi consideraţia. Printre ce
!lelalte realizări a zidit o şcoală primară 
şi o biserică de toată frumuseţea şi a 
căror valoare se ridică la peste 12~OOO.OOO 
lei. 

:Vlaţa socială a ştinăpărenilor şi căr
bunărenilor s'a desvoltat în condiţiuni cu 
[totul speciale faţă de alte comunităţi ale 
~udeţului, tocmai din aceste motive 
:Astra s'a văzut nevoită s'o adâncească 
printr'o serie de cercetări monografice 
'şociale, pentruca astfel eunoscând-o 
:mai bine să se poată lua măsurile cele 
mai potrivite în colabon.re directă cu 
,mtorităţile locale. Paralel cu aceasta se 
,~ ............ ~ .. ~ .. _ ..•. ,. 
poe "'ant. ' 

= • Efi 

Sub lemnul peeieolurui 
Dacă ai calmul şi Luciditatea necuară, 

in adăposturi poţi cunoaşte oamenii mai 
bine ca oriunde. Acolo în cele câteva 
clipe .au oret adunaţi BUb .emnu~ ace
luiaş pericol oamenii laaă să cadă o clipă 
masca şi sunt aşa cum nu se arată în 
alte împreju1'4ri. 

Unli ,eeptiei, privesc totul cu indife
renţd fi calm; viaţa fi moartea li 'e pa" 
ega' de lipsite de importanţă. Un ince
put, un SjâTşit. Il inimd eaTe Încetează 
să mai bată şi atât. Alţii sunt cupriRfi 
de panică §i ar fi în .tare să .conno
nească pământul cu unghiile CII'" re 
poata ascunde. 

O mică parte dintre ei - ,e tUl4po,
tese wb scutul CTedinţei, ÎfÎ fac cruce fi 

I aşteaptă ajutoruf Celui de 8U3. Cei mai 
mulţi sunt fataHştii. Aceştia au CTedinţa 
că undeva în cartea tuturor socotelilor 
fiecare îşi aTe trasat drumul, dela caTe 
nu se poate abate nimeni. . 

Acest aapect imd dureaza numai atât, 
cât se aude sgomotul avioanelor inamice, 
pe urmă fiecare îţi pune masca fi totul 
intră în nonnal. Oamenn devin ei cei de 
jiecaTe zj cu jlecăreala !.or inutilă li aga.
santă şi nu înţeleg cum se poate ci! du
pă atdtea n.enorociri câte s'a.u. abătut 
asupra u.cctli ţări, majoritatea dintre 
oam:::, ., 1. '.u, învăţat încă nimic. 

AU4~. --

continuă construcţiile Intreprinse de d. participat d-nU general Th. Theodorian, ; 10 Imlle 
prefect, însămânţările Camerei de Agri- prefectul judeţului, profesor Ilie Rus~ - PânCt la data aceasta s'a prel1Lltgil 
cultură cu cartofi de serie şi opera de mir, preşedintele desp. jud. al Astrei, termenul pentru vizarea şi pLata impo. 
educaţie prin şcoala ţărănească de igenă dr. Cosma, inspector: general sanitar~ zitu~:,i ta contractele de locaţiunf. 
şi gospodărie pentru femei, la care se inspector dr. Buteanu i dr. A. Perian~ in-I ,r~, ..... 
mai adaugă şi înfiinţarea unui cămin de spector veterinar jud. It. col. Valeriu 
zi pus sub conducerea Comitetului jude- Dinescu, comando Leg. jand. ing. Găluş- 11 IlUlio 
ţean de patronaj. Prin şcoala ţărănească că! Măl~escu, Tănase şi Găvăn~scu, St. - Termen peni,ru bLocarea., cantit4~, 
se incearcă o nouă îndrumare a vieţii jc Tataru, mspector şcolar, dr. Penan, me- tor de g~ucoz4 chimic4 afLate \1\ depoDl 
familie, o educaţiei a copiilor şi intrarea dicul plasei, Înv. Groza şi Macovsehi. _ lVlagazinde de încăLţăminte, ialJri, 
acestora in făgaşul unei vieţi mai sănă- Oaspeţil~r ~osiţi la faţa~ locul~i li ~'a fă- cile şi atelierele producătoare de tnc4~ 
"oase şi raţionale. Opera educativă a ti- cut o pnmlre frumoasa de catre mtreg ţăminte sunt obLigate să comunice O~, 
neretului şi cultului nu este o operă de satul. .". _ " ciului de APTovizionarea. şi Distribttil1ll 
moment, ea cere o tenacitate, o muncă Şcoala este mcredmţată vredrucel cantităţilor de încălţăminte cQnfec~io
asidui, pentruca să poată da rezultatele maestre Irina Vâşcu, care a dat rezul- nată. 
dorite. Ea se angrenează in opera edu- tate foarte strălucite prin toate satele, .. 
cativă a preotului, învăţătorului şi a ce- unde a fost încredinţată. 
lor1alţi factori educativi pentruca aceal:i- Serviciul divin a fost oficiat de preoţii 
ta să formeze ambianţa socială a intre- Gh. Târba şi Gh. Mihailovici. Au rostit 
gului sat. cuvântări d-nii Gh. Târbă, St. Tătariu, 

DESCHIDEREA ŞCOALEI ŢARA- dr. Cosma, inv. R. Groza şi praf. Ilie 
NEŞTI ŞI A CAMINULUI DE ZI Rusmir. Seria cuvântărilor a fost în

Acestea sunt intenţiile care au deter- cheiată de d. general Th. Theodorian, 
minat pe conducătorii judeţului la întoc- prefectul judeţului, .care a indemnat 
mirea programului de lucru, program populaţia să dea ascultare şi dragoste C~
care s'a inaugurat la 2 Mai a. c. în cadrul lor ce vin cu indemnul şi sfaturi alese 
unor festivităţi eşite din comun, cu pri- in mijlocul lor. 
lejul deschiderii şcoalei ţărăneşti Au .Prof. GHEORGHE MATEI ._-_ ... _ ..... __ ... .:. .. _ .. _ •.. _:..~ ......... _ ..... ~._ .... ~._ .. 

Comemorarea Eroilor, la Tinca 
,TINCA. - Comemorarea Eroilor s'a cat, în cuvinte bine simţite figura căpî

făcut în acest an, prin inaugurarea unei tanului erou Postea G. Aurel, fostul co
troiţe, donată de d. dr. Gh. Sârbu, din mandant al companiei Tinca, a arătat ce 
Arad. In faţa acestei troiţe, aşezată ală- este eroismul, încheindu-şi vorbirea cu 
turi de statuia Regelui !<'erdinand, s'a foarte frumoase cuvinte adresate tinere
desfăşurat intregul program al evocării tului. 
celoI' căzuţi. pentru Patrie. Serviciul di- Ultimul 'Vorbitor a fost d. plut. Popa, 
vin a fost oficiat de către protopopul comandantul prcmilitarilor şi invalid de 
Catone, răspunsurile corale fiind date războiu, ca unul care a luat parte la lup
de corul comunei. Au fost de faţă toate tele pe care le poartă viteaza. noastră 
autorităţile locale, iar onorurile mili- oştire astăzi, aducând un cald omagiu 
tare au fost date de compania de două eroismului celor: căzuţi. 
plutoane de grăniceri, comandat de ele-
vul adjutant Pop Mircea. După oficierea In cele câteva momente de profunaă 
serviciului divin, cel dintâi a vorbit pă- tikere, s'au depus coroane, impresionant 
rin tele protopop Catone, care a scos În I fi.ind ,faptUl că toate plutoanele de gră
evidenţă însemnătatea zilei. A urmat d. mcen, comandate de căpitanul erou 
căpitan Ioan Tabaeu, comandantul com-J Postea ,Gh. Aurel, au adus câte o coroană 
paniei de grăniceri, care după ce a evo- de flOrI naturale. ... , ..... _ ... _._ .. .,.. ....... :.; • .:..._ ....... _._.~.-=-.. -~._.-=-. .JIt' .... ~ 

Organizarea universală a păcii 
lA Wash.ingtou se discută., sub pr~i nţia d-lui Cordel HaU Ministllli de Externe 

al Statelor Unite, organiml'ea, univeftlală a păcii. Este UD fel de ~nferinlA interaliată, 
alcl'&tuiti din reprezent&nţ.ii celor JMltru ma ri PIlt6J.!i: Statele Unite, Marea Britanie, 
Rusia Sovietică. şi (''hina lUi Ciang Kai OIle k. Unde !ti la ce re:roltate principale vor 
ajunge OOI1versa!iile pacifiste DU lntereseaz i mai mult decât OONCEPŢU. PACII, pe 
(!8.l'e diploDl6iU dela Washington au adopta toG, de oarece o pace, in rezultatele sale, DU 
se poate deosebi de conceptul tlacifist, cait'e o produce fi o organizeam. 

Care este conceptul pacifist al aliaţiJor! El nu diferi, in natura sa, de acela, care 
a ,condus şi a ereat sistemul pacifist al Gen evei, cu deosebire că acwn pacea va fi ga_ 
rantată de forţa anna tA a creatorilor ei ,i nu Dumsi de coerdţia judiciară ti SBIlcţio
nisti a paci1işt11or din 1920 dela. VersalUe6. Experienţa a aritat, ci norma jllridkă fi 
eancţiunile financiare fii moTaIe nu au fost Indestul de eficiente şi opera.n'e pentru a 
subordona an stat Ilebel hotă.rîriIor paclfist e ale fdflurilor d~la. Gene\'.. Dacă un stat 
mic era nevoit să se supună. ace!()r hotărîri, deoarece avea nevoie de sprijin politic ,i 
de imprumuturi Interminabile, un stat mar e nu găsea intotdeauna posibil li demn de 
sme a accepta fără. murmur şi reooj;hml in dtpende.nte o voinjă străină ti colectivă, 
eare de multe ori ii nesoootea interesele şi il dmtinua prestigiul. Cazul Italiei este _ 
iStorloette - explicativ in eeea 00 pri· .. eşte slăbiciunea de concepţie şi de acţiune a 
fostului sistem pacifist de~ Geneva, eare 8' a prăbuşit in modul cel mai tragic, ca un 
sinistAJ. preambul a.l acestui al doilea. l"'d.zbo i mondial. S'a ajuns, in coDsecin:f;i, la ('On
cluzJa de altfel suficient de logică şi eviden iă, ei o eoocepjie care duce 1& ră~i urmă-• rind pacea, trebuie înloouită cu o alti. conce pţie, care duce la pace bditur&.nd pentru 

L.c.lalli 
L ~~_ 

61unle 
. , - La Administraţia Bunurilor C. ~ 
R. din oraşul Craiova, pentru arenduel 
pe termen de 2 ani a morii ţărăneşti Si, 
tuată în comuna Leanona-Creţeşti, jUd 
Dolj. Preţul de concurenţă va mcepi 
dela arenda anuală de 340.000 lei anual 

- La Direcţia X Regională Silvici 
Lugoj, pentru vânzarea a circa 2200 mc 
buşteni de esenţă brad, din parchetul; 
Lupu, pădurea Statului Ruscil. 

- La Direcţia IX. Regională Sllvtti 
Claj a Moţi1or, Alba-Iulia, pentru vAn
zarea cantităţii de circa 8 vagoane a 11 
tone mangal (cărbune de lemn) ab vagoi 
staţia de încărcare Beiuş. Preţul de stri· 
gare este de Lei 10 pro kg. s'au 100,00i 
lei vagonul de 10 tone, plus taxele It
gale. 

Re,.er'.,i~ 

, - Legea Nr. 267 pentru organizar~ 
Fundaţiilor Culturale Regeşti. (Monit& 
rul Oficial Nr. 111 din 13 Mai 1944). 

- Legea NT. 268 pentru modificam 
şi abrogarea unor dispoziţiuni din legei 
Nr. 598, publicată in Monitorul Oficial 
Nr. 209 din 7 Septemvrie 1943, pentn 
înfiinţarea şi organizarea Subsecreil· 
riatului de Stat al Muncii. (MonitaN 
Oficial Nr. 111-544). 

- Legea Nr. 269 pentru autorizarel 
Institutului Naţional al Cooperaţiei de! 
utiliza din creditul de 7 miliarde, pus II 
dispoziţie de Banca Naţională a Româ, 
niei, pentru colectarea cereale lor 194a 
suma de 50 milioane lei, pentru apro
vizionarea refugiaţilor din regiunile d! 
Nord-Est ale ţării. (Monitorul OiicW 
Nr. 111-1944). 

- Fabrica de CărdmidCi S. p. A. dh 
Şag. S'a aprobat bilanţul pe 1943 cu j 
pierdere de Lei 81.938. S'au reales C6l' 

zorii: Aubermann Ioan, Lenn Mihai, 
Nonheimer Martin; cenzori supleanp' 
Bottwen Nicolae, Gaudier Iosif şi Klleit 
Petru. ' 

- "Staţiunea Balneară" S. A. din Ii 
pova. S'a aprobat bilanţul pe 1943 cu Ul 
beneficiu de Lei 418.860. 

- "Flora" Industria chimică Soc. U 
din Fratelia a'incheiat bilanţul pe 1944 
eu o pierdere de 58.785 lei. Capital soci~ 
3,000.000 lei. Fonduri de rezervl; 
985.153 plus 134.870 lei. 

totdeauna războiuL Oonfetinţa diwomatic Ă dela Washington 8e incu.meti să rezolve 
această problemă cU acel aer de orgl)]ju!ti de suspectă. c:ertltIldine, pe eare il au diplo- -:- Uzinele Metalurgice Unite "Tital1 
tnaţii. ca.rt pposedă. arta. perfecti şi atât de perfidă de Il face abstracţie de st~nirele Nadrag-Calan". Consiliul a cooptat pt 
reaHtă.tl ale vieţii, ea", nu se lasi cuprinsi ,i inghesuiti in Jtmitele Inguste fi teor&- d. avocat consilier :Virgil Damian, ca 
tioe alo unei simple şi îngAmll\te formule d o cabinet. membru in consiliul de administraţle, 

Prin urmare, la Washington se elabore azi planul de organimre universală a păcii l-a desemnat m comitetul de direcţie. D 
foaelati pe tOJ1;a armată.. O pace impusă de un factQl1 exbml. O PBee. 'care 17a dura prof. Elie Carafoli a fost desemnat ca ad· 
diIl atot pnt6rnicia militarism a ali&ţijoJ'. O pace, caIl16 '\'a fi _ tără Indoiali _ ex- ministrator delegat supleant, pe totyrn' pres. politică., psihologică ti morali a sistemuluj de forte armate ale allaţilOl'l. O pa.ee pul lipsei d-Iui Constantin Orghldan 
anitari., COMtruită pe un 8istem unitaJ' de forte fi2!ice. Există acest sistem In momen- preşedintele-administrator delegat. ; 
tai de fajă! Sunt aliaţii uniÎicaji milit~ te intr'o sÎnglb:' sistem unifajr.f E"Itle poei- _ Banca Poporală din Beşenova-Noki 
bOi o astfel de unifieare'l Fiindcă. aUanţa mUitari a aliaţilor s'a l'eaU::.at nu din cla.ri- S'a aprobat bilanţul anului 1943 cu UJ! 
fiearea şi acoeptarea UDUl 8ÎJt~ ideal de P &ee universală, el numai din necesitatea de beneficiu net de Lei 85.522. S'a ales ca 
circumstanţă. de a obţine victoria asupra Germaniei, adică. de a lichida - cwn zic ci - cenzor d. Iosif Sehafer. 
Reichu1 hitlerist. A~a ci, nu pacea 11111vel" sală a ooo"!'donat pentru o eternă. durată. de _ Uniunea .,Conductor tehnic" Si~ 
timp forţele armate ale Aliaţilor,ci SOOP PUL VRDIELNIC, UDic ~ circUilD8tanţial, , .... 

rant ".. Petroşani a hotărlt dizolvarea ap.~ de a obtiDe victoria asupra mai belige Ina.mio. :.~' , ," .. :: ; ", : " ;·i' ,. )<-lt bati de Tribunalul Haţeg. Lichidatolll 
O pace menţinută cU biciul militar In m âuă. nu poate fi nici pa.cea. adevăiată; luci 1 

pacea unlvel'Mll. E nevoie de O IUBffiE A PA()~ ca t;entiment moral ,i religios; acestei uniuni sunt d-nii : Sabin 00 ga 
qa earn _te ooneepţiA Cft!Ştini. fi I'Omânea sci a păcU, pe care atât de fruJD()8. iodat. ţiu şi Gheorghe Pop. "tor '" sugestiv o exprimă bna.gi- lIiM Domnitorilor romAni, t.tLl'l ţin In - "Dacia" Institut de credit şi ~con~ 
mini spada. pentru. a tnvkl~ tna.mJcuI ee ata ci Patria ~tină a romA.nUor, iar In mâ,ni1 mii S. p. A. 01"aviţa, a inchei.a~ bllan~e 
eealalti. Cl'1l'OI!6 lui I8ns prin care !!le afirmă marile idealuri ale uma"itAtli pe pimA.nt. pe anul 1943 cu un benef1cIu ne\el 
ldealarl de conl"ltlin1i-J dJpq.e ear., primul este pacea in crlget, In suflet, In Il'!lUS ,i 139.240 lei. Capital social 1,043.236.

37 prin credin!a în EI. ' .... 0lil _. _ .. ~" • ,'-il, ) __ ~--. " ..... - '!R. Fonduri de rezervi:i: 17::1.181 plus 15. 

.~~;~ R!UI 2~ lei. --- . ... .. 
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poşta o, refugiaţilor D. General D. L Popesm 14in2'slrel Afaceriler In!er!!!! a prez!dat 
PBODNARIU CONSTANTIN din Cer- Sedinta Consiliilor de COiaborareUnil'! al judetului şi munecipiului 
Jinţj, refugiat. la Căminul de ~olCenici Nr. 1, Un iml=ortant eXJ)ozeu asupra situatiei actuale a ,arii ficat de d. Minsslnl al Internei", 

II 
II 

il Timişoara, Bul. Regina Maria 15, caută .. 
pe_ Traian, Bodnatiu Constantin şi Mas- In saLa de c~nsiliu a Prefecturei Ju- Şedinţa a fost deschisă de d. Minis- mâ.nă, iar în altele un ou F~ lună.. Com. 
_ Teodor, refugiaţi din Cemănţi. dcţului Timiş-ToTontal a avut Zoc trlll Afuecrilor Interne, asistat de d. Ge~ pard,ţi D'voastră aceustâ situaţie ecouo-

IJOJIDEAN NICHITA din Transnistria, Miercuri dimineaţa la orele 10.30 o im- neral Const. Deliceanu, Prefectul Judc, mică din alte ţări eu situaţia. dela noi 
t • ~ d' ţ ~ C °1"1~~ d C L ţulu o[ SI' o de d. Dr. Iun Doboşan, Primarul care este O situaţie de bel~lIg datorită [J"ui .. t în oom. Crai Nou, J'ud. Timiş-To- por U7ha şe m a.a onshou"",., e 0, Uo!' . 

rontal, caută pe fiul săa Vasile Bl'ooian. borar~ unHe, aL_JudeţuluI Şl al mumct- Municipiului Tllnj~uara. . .. ,..., "); ~~~ -~ l' ecndueeril lai o n 'l~'lj,i..e a dlui Ma",:""l 
1 d t d d G l d Dupa~ ce a mult" urnit celor ce au răs- EVACUARILE . LEU'fICA COJOCARU. din Iaşi, refu- p~u Ul, pT_ezl a a e . en~~ e corp _ • 

•• d t 1 D P C" M t 1 Aia p""S honvocăriJ', Dt. Minmtru a aj·ăobt, Stările excepţlOnale create de război .mtă in com. Lovrin Nr. 213, jud. Timiş- e ~rma a,' . op'es "', nus TU~ - ....... c 

r l 1 t ca- a făcut a;ceastă convocare din ordmul au dus la evacuări. Desigur că nu este ~ Toron ta 1 , caută pe familia Ca.sian Munteanu cen or u.eTne. .. . 
I f - d b Cons'/';!or de dlul' Mar-'al 1011 Antonescu, Conducăto. plăcere să te evacuezi. Aceasta o ştim cu lt;."" ';w ()(}Dl Udeşti jud Suceava ruo-â.nd_o să n a ara e mem TU • ,....." • d 

'/' .... ,. J b CoI«borare au mai luat parte numeroase rul Statului, pentru a arăta, pe srurf, toţii, iar umi intre noi o cunoaştem din 
at ~e, personalităţi fruntaşe ale vieţii publice care este situaţia actual.i a ţă.rii ş.i care proprie experienţă. Am mulţumirea,' 
>fi. SILI ZAHARIA, evac-wă din Iaşi, în locale, precum şi distin§i reprezentanţi este adevărata valoare a svonllrilor ca.< însă, - cu foarte rare excepţii -- că 
:4~ tillll. Lovrin, jud. Timiş-Torontai, caută pe ai evacuaţilor. , .re, uneori iau proporţii fantastice. t:..t populaţia rurală a primit cu mult suf~t 
)~. Tache Vasile, evacuat cu spitalul Z. 1. 287 • r.:. D P pe evacuaţi, mai ales oltenii şi muntenii, 
,.. dlnIaşi. Expozet!1 Diui ~e:1eral 1., ., opescu cari, în 1916-18, au fost şi ~ r:efugiati 
~lo- EUGENIA CARAUŞU, evacuată din ~Iiel"euri, cand am pl~at din Bucll. prinşi în viaţă. Când un convoiu ?IDt:"e în Moldova. " 

!aşi in Timişoara, str. Mistral 15, îşi cnută r~j,iJ - !!opuue Vi. ueueral POj)eSe1l - uC'eştia a fost dus pe str. C:mtaeuzm" lU Guvernul a luat măsuri ca aceste eva'-
:erinţii din corn. Ungureni, jud. Botoşani şi am tUat pana la un (;onsiliu de !Uint~trj, Ploesti. ca să vadă groză:vii1e comise, in cuări să se facă în condiţiuni cât mai 

~I~ L-aţu ppremilitari. prezmali tie Lli. l)lar~al L~ducăt;orJ L'a" loc s"ă regrete eele săvârşite au înc(~put bune, organizând cantine, popote~ ete. 
ION.t:SCU ILIE, elev refugiat run Beto- l'e, inam{e cu O oră., se Întorsese de pe să strige ura şi să ap1aude• Când însă, Desigur că s'au găsit şi speculanţi. Cu

• ~ tani în corn. Cenadul Mare Nr, 280. j:rd. iront~" unde sta. <.ata patru-cinl'I zile pe tot aceştia aU fost internaţi în Spitalul nosc cazuri, când pentru un pahar de 
U'el Iillliş,Torontal, îşi caută părinţii pretorul săptămână. (~ace put să. vă spun est~, l .... Iilitar din Bucureşti, ca să împărtăşea- smântână s'a luat 730 lei, pentru o p&o 

iSi· FrtTe Ionescu, refugiat din satul Iondura, (-ii. DI. l\'tare~l este foarte 0Pi,tmist in sei teroare alături de populaţia nOaS < săre 1000 lei, iar pentru o cameră chiriEl 
jUd rom. Avrămeni, jud. Dorohoi. ceeace priveşte situaţia frontului. Şi~ tră, la auzul alarmei au intrat sub pa_ de 7-8000 lei lunar. Toţi speculAnţfl 

cum, tl·S-do în aI~lră de a. fi Condu{'ătol"ul t"ri cu păturile în ca:n. descoperiţi au fost adăpostilj insă in :epi - ROŞU VIarOR, administrator agricol ......-- d t 't 1 T J' U" . ~ ă . 
Statulllii. este şi lUl eminent strateg, I,,,ti. c:-:r, în ce constă eroism11l lor. mo gra Ul a g.- lU. ne"n lns ŞI. lUai refngiat în corn. Mânăştur, jud. T'im;ş-To- J • , .. v - °t 1 t ' t tr 
eu atât mai muH.u. \'alOdre ao,impresiile ELOGIUL ADUS AViA,TIEI evacuaţll au pacatul. n r un sa ex eD\ viei rontai, c!ntă pe familia Gh. Roşu, p'ercep- . - d ~ 1 'te . 
D-sale. Pe frontul german, deasemen1, GTavs"s"o" p" rilcJ~ul ni:rr:.crit _ a snl1S D1. e sar;:;,c cu case e acopen cu pale mc ~,refugiat din com. Hălauceşti-Roman şi ., L' \' 1:' d' ~ 't d }' 
situai-i .. este din cele mai bune. General Po"'""scn _ să aanc un omaffln urne esau gaSI O:lmne, care se p lJ1looO uli ~ dra dr. Sofica Taie, evaeuată din F" 7 L~~ • D· b - b - t - . " ţ' d' 

tmnsnistria. La cotul Nistrului au fost distruse ti'r:~rei nOastre a.vi:lţij, Cat"e, deşi cu au Jm raca e In plJarna cu 19ara e ~ 
dkvizii ruseşti şi două brigada motorl. Rparate mult m9.i UŞ'Onre, a. cauzat pa_ jumătate de metru în gură. Amgăsit vttî SDlION ADRIAN, serg. maj. t. r. din 

~tn. Caransebeş, str. ArdealulUi Nr. 85, îşi caută 
ali tirinţii Vasile şi Maria Simion învăţători 
tglll fu com Durneşti, jud. BotOşani. Cei ce 
stric ;tiu CElV~ ilespre ei, sunt rugaţi să all"mţe 
1.0&l il adresa de mai sus. 
dE> 

SoId. SACillRA ŞTEFAN, din reg. 5 A. 
!. Caransebeş, îşi caută părinţii Simion 

,i.Guja, <lin satul Soloneţ, jud. Soroca şi pe 
- lJexandru Palim din ~eiaş comună. 

~~VALE~""TL"'J DE;LlllOVSCIU din S~u-
OI l!!\i.Hotin, rehgiat în cam. Moldova Nouă 

). ;xI, Caraş, la dua BarU Ianca, Se intere
uel ~Ză de familiile Dumitru Colbu. din Su
:: I1.!Iva, şef-controlor fimmciar , căpitan Emil 

i!îJdorescu, dintr'un regiment din Chişinău, 
nln lIihail Iuraşoc director, din Riidăuţ. 
~: }1~LEGA TAŢlANA, refugiată in com. 

.liebling Nr. 52, jud. Timiş-Torontal, caută 
;,:nilia Baranova Vasilia din Bucureşti, str. 

:arel 
de I Luncii 1ti. 
11511 CLAUDIA NiCHITElli,\;U, Uin co-m. Ca
lin!' :1va, jud. Caraş, anunţă pe dra Zinovea 
1941 !:U-cinSChi, moaşă, refugiati din comuna 

BJea, jud, Răodăuţi, că fratele său Mihai 
~~ j'l!'Cinschi se află pedagog la şcoala teh.
:icii t:că industrială gr. 1, din Giurgiu, jud. 

\~, str, LahQvary 23. 

- ~rdLLIA ŞCHlOPU, din Golta, 'rrang... 
~r., :~~. aţlualmente, moaşă in corn. Socol, 
- i4Caraljl, îşi caută părinţii Agripina Cos-
. ib i4cite ŞOhlOPU, impreună cu copiii şi pe fra
C\! j I!:e Costică ŞChiolYl, con-centrat la Reg 29-

jf, Dorohoiu, toţi din oom. SUharău, j. Do .. 
i;Jl)IU, precum pe Vasile Merticanu, cu so
:a Maria şi Adela, din satul Bajura. com. 
tlambani, jud. Dorohoi. pe Petru Iroae 
;<rceptof, refugiat din com. Mitoeul Dra

t Ii !;Jmimei, jud. Suceava. 
u UI - TINCA ANDP..EiAŞf . refugiată din 

~,in Oraviţ!l Nr. 1 a., roagă pe cei care 
IUII unde se .fală soţul serg. Vasile Andre
iii, din escadrila. 2(1 Observaţie Flotila I-a 
tllaţie k,'Ii, Oficiul' poştal militar Nr. 69, 
~ despre familia Neculai Andreiaş refu
ţată, tot din Iaşi, să-i scrie la adr~a mai 
l;g arătată. 

:. iIl 
194~ 
ocl~ 
rvl: 

fIN CA ADONICIOAlEl cu sora Elena 
~jlll, refrlgiate din Iaşi la Oraviţa Va.. 
~'Aurului Nr. 1 a., caută pe soţul' său 
~~t. Nicolae Adonicioaiei, comp. Depozit, 
:.!"/iCl~ Cazărmii Reg. 13, Dorobanţi Iaşi; 
~ !iUltiha. Nicolae Mihalaehe, refugiaţi din 
',:nuna Cuza Vodă. 

. PRETURA PUŞI! Secureni ~Jd Hotin 
I ~. • ~". , 

.~ pe toţj acei caIi ştiu ceva despre fa~ 
ioki ~~Jle Plat. Maj. Bejan Dumitru şi Plot~ 
1 UJ\ :~ TeodOt", evacuaţi din Secureni-Hotin 
~ ca ~ la comunice adresa lor pretorului ~ 

:: Teodor în comuna Moldova NcrJ.ă, jud. 
~ care va oomuniea ştiri pe front 50-

.~API PAVEL şi Petre Tănase, refu
: ~ com~a MendicăUţi, pl~ Secu
I~' JUd. Hotin, să-şi comunice adresele 

~nO" ~etol'U1 Râmbu Teodor din co.nr-ma Mol
nţul ~ Nou~, jud. Caraş, ~~tru a le trimite 
t d~ ee lllteresează. 
lei. 
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zate. '0 guhe atât de rr:.ari -angio-americanilor. deasemeni. funcţionari care începuseră 
In cc.r-âIi.d esf.c de aşt~ptat să se pro' In continuare D-sa arată că. pierderea cheful de seara şi nu-l ferminaseră pânl. 

dueă o o[ensivi. 8lIglo-a~rieană. Unde cea mare nu constă numai în avioane, ci a doua zi la prânz. D. Mareşal când. 
se va produce nu interesează; ceeace mai ales in piloţi, pentrucă dacă. U!I auzit de asemenea cazuri, le-a sancţio< 
este sigur este, că va. fi Însoţită. de O pa- ~vion poate fi construit într'un timp nat foarte aspru. Din fericir~ JlCes~ ca,.. 
t . ~ f s' ă DA frontul de ..:;;; .,;:;'n·t - zuri au fost ex.'trern de ra:--e. ernIca o en JV (, r- .- . relativ scurt, ~ntru pregatirea Unui Pl- ORDINEA~ PUBLICĂ Intrebarea. care se pune este, dacă acea- 1 t t . d 1 ţi .. 
stă armată ruseuseă Va avea. poteDţia,.. o Vt

es 
e nevOie e ce pu n un an şi}U- . ic Iri ceeace' priveşte ordinea pub1:i~ 

• v te. - ma ate. , , 
luI necesar~ pentru o ofensnra. pn rnlca 'AViaţia noastră are meriful ~e n fi putem spune că ea este desăvârşită in 
sa,u nu? c~nturat şi pe seful serviCiulUi de infor- tot cuprinsul ţării, precum desăvârşItă 

La această intrebare, este greu 'de ma?! en,ţlf'z de pe front nI orientnl, un a fost tot timpul "o ~ la .... ,o"'c 
răspuns. Daei, insi. informaţiile pe It. eel.. Cl!"e astăzi este în stăp.ânire'a Toţi oamt"nii şi-au văzut de :treabă..' 
cari le avem noif vor corespunde realită.. _. c o Pe ici pe colo s'a descoperit eâte ua 
. t 1 ~ A _1.: T:(}asty<a.·! fI' ţrllo-r a.tunci fron u va ramane DeSldJ.Llm- spion, care, însă, a ajuns în ,ala ~:utQ.t 

bat) atât în sectorull'omânesc, cât şi în CUiJi SE CO;}iPORTĂ POPULAŢIA: nului de execuţie. ~ '~'" ,;. 
cel german. Totuşi, in orice operaţie :mi-> Popula.ţia care la început era foarte Y'am spus toate acestea _ îşi tnclie~ , 
Jitară este un neprevăzut. Dacă 3('.esi; imprudentu,. astăzi a de!Venit f()arte d. General Popescu. Ministru de 1n~ 
neprevăzut nu ne va înşela, atunci nu prudentă. Prjmul bomb3.rdament al Eu- ne, ca toate svonurile fanteziste jiă fiQ 
avem de ~e să ne temem. cureştilor, s'a Soldat cu 3000 de morţi, reduse la justa 10I: valoare. 

In ceeace priveşte situaţia celor răo iar ultimul aSupra Ploeştinlui, făcut cu După cele spuse de d. Genera! POp€So! 
ma..5i În teritoriile ocupate. dupi. infOl'"' su!e de n:vioane, S'a soldat cu 4 victime, cu, a luat cuvântul d. GeneraL e01J.$t.. 
matiile pe cari le avem dela. ae-ei cari au Ceeace î~seamnă că papulB.ţia ştie să ja Deticeanu, prefectul judeţului, l'are a , 
prerera.i;~ să fie împuşcaţi străbă.tând li. acum masurile necesare. ,. arătat situaţia judeţului Timiş-Torontall 
ma. frontului~ pentru a veni la noi, de.. Am fost întrebat - spune D1. Gene- din toate punctele de vedere şi apoi d.. 
cât să rămână la ruşi, rezultă că ororile raI Popescu - daca este recomandabil Primar dr. Ion Doboşan arătând situa<; 
rusilor sunt de neînchipuit. să se folosească adăpost urile. N'am Pu· ţia . municipiului. ,'" ., 

Bisericile au fost presehimbste in fUt da. ni.c()ldată un răspuns la această ...... c~-
(!}osete pubJie,6 in grajduri sau magazii, mtrebare, pentrucă am văzut peste 40 După expunerea Domn'iiloT Lor d. Ge'" 
int:!leetualii ati. fost deportati 1ă.lă. să. de adăposturi distruse de bombe. e In neTa! Popescu a spus: ,.Adţtc călduroaseld
se ştie unde, deasemeni, toţi oameni; va- arlăepostul dela manufactura de' tutun mele mulţumiri":"" şi îmi pare bine cil,'c 
lizi au fost ridil'aţi şi du~i in inter:;or~ Be1vedere au murit 57 persoane. fu.. pot face aceasta în faţa: 1)-101' Voastre _. 
Rusiei, fără. să-şi poată salva. nimic dlll tr'un alt adăpost 9 oameni an. stat in- eminenţilor mei coLaboratori, General Q : ' 
avutul lor, Unul dintre aee.şti nenl\roeiţi, grooaţi de Vii şase zile. Desigur că aU DeHceanu, Prefectul jltd. Timiş-TOTOt1<' : 
care a reuşit să scape din. "raiul

u 
boIşe- fost şi adăposturil care an ferit pe OCU" taI fi DT. Ion 9obo~ani ~rimarul M-unici-, ,_ 

vie, • venit în braţe eu o fetiţă de 11 panţi! J.or. piului Timişoara. . . _'" 
ani. pe care o ~iluiseră 6 ru~i, după 00 LI'! PloeşO, tfin 110.000 locuiforl nu an - După terminarea or"iHn8i de zi P. S. 8,: 
pe mama ei.. care ine-e;easeA să. seape de mai rămas neevaeuaţi tiecât foarte puţini Episcopul dr. Vasile LltzăresctL al Timio ; 
ei rn~ind pe fereastra, o Impuşcaseri.. care şi aceştia dorm noaptea in afară şoarei a adus mufţ.u.mirile credincioşiLm. 

Era. foa·:tft mItă. Iwne gră.bitâ. - spu- de oraş. . .către inalta stăpânire. care prin €XpO-" 
ne Dt. General Popescu - ca si se in- In ceeace pr.i)vf!şfe populaţia: a:m Bu- zeul d-lui General Popes~ a ~du$ li1&if-
t·heip, cât mai curând Un armisti1iu, ca, cnreşti 1"a este a~um fGar1:~ rcsomnată te în sufletele tuturora. 
astfel, să. se ajtmgă. la o paM cu Rusiai. şi stie să se păzelască in aşa fel, mcât, ~ D. dr. Cornel Grofşoreanu. preşetnn.o:' 
Guvernul nostru nu are~ În~ nicio in- după sute de bombe aruncate nu se ÎIlTe- tele Institutului Social Banat-Crişana, ti,' 
credere în oamenii politici sovietici.. gistrează decât 4-5 morţi. făcut unele propuneri în "legătură ftJ . 
Noi am ntai fost aliaţi CU 1'11Şij În I877f STAREA FAlONOMICĂ A ŢĂRII p.părarea pasivă, lJ recoltei. . 
dind, d{'3semen·l~ şi-au luat angajamen- p -. ) -D d 1 M t' dO tIC' , ' nvIt0r a staorea economică a 1ărij~o '. 1',. ar m, zrec OTU ,amerel "\ 
te pe care nu l~",au ţinutf pentrueă, ne·au nu Pot să spun :altceva decât că ea este de Agricultură !1, . ţlrătat situaţia A 2Q " 
răpit cele trei jude~ ale Basarahiei, cât se poate de bună.. (:omune: româneşti, care din cauzq. prea 
precum ş.i în I9lu-lS, când ne IIlduoom Avem depozi0te de gl'â.ne ca să ne"ajun- multOJ' formalţtăţ~ deşi au materia.iele . 
nmint/e, Ce orori au făcut, ca ,aliati ai gă eu mult du~ă recolta nDuă. In curând llecesare! au rămas fără 9.raiduri oC9mu .. :.' 
noştrif în Moldova. se va. Idla Jibertat.:la. vânmrii cămji~ sau :naIe. '. o' 

BOMBARDAMENTELE se va. mări raţia, pentrucă. avem stoom'i D. Liviu FTăţilă, Secretarul General, 
Ororilor săvârşite de rUşi, s'au adăo.. de \'itc snficlffi.t<'f iur armata are ne- al Camerii de Comerţ şi Industrie, a fă~ '.' 

gat în ultima vreme Qr{)rile aviatorilor voie de cât mai mult3 piele pentru in- cut o dare de seamă asupra greutăţi lor . 
&nglo-americfl'l"J.i. In acţiunea lor nu an eă.Jţiminte. Zahăr (h>asemenl avem pen. pe cari ~e întâmpină industriaşii şi co- ' 
fest aI-ese obie-etivf'1e militare, ci au tru destul timp. " mercianţii, cerând 8oluţionareq unOt 
bombardat localităţi fără niciun obiectiv Lipsa benzinei de pe p'iafă Do sa°da" anumite probleme. ~ 
militar. A%!o ude nu aU putut face rău f.oreşte unei lipse reale a acestui com- i Oprindu-se asupra fiecărei probleme " 
CU bombf', au făcut cu mitralie.rele. La bustibil, ci a greutătifor mijloacelor de în parte, d. Ministru a dat explicaţiunile. 
Piteşti ---r de €x, .- când au bombardat tran'>port, Când transportul se va nor- necesare~ promiţând _ acolo unde era ~ 
era zi dG târg. Văzând că toată lumea: maIi7A\. această. lipsi. Va fi complet reJn&. ţazul ~ soluţionaretl,intT'un cât mai 
din târg Se' fl:dăpostE")t(l intr"un" zăvoi diată, .. . scurt timp, după care a închis şedinţ(": 
din ::Ipropiere nu an e~tat să trSRă cu Această stare buni sub raJmrl .eeollo' cu următoarele cuvinte: 
mjtra1ir>rele in ac(>l riivoi, Făcând În m~i mic se aFirm" NI fltfit 1:'2.1 mult, ea cât Vă rog să-mi permiteţi a vă exprim<.,:' 
imbl de un mint.t. 54 de vV.ime LR Bu o in celelalte ţii,ri {lill Europa există o călduroasele mele mulţumiri pentru 
cn~l"~ ti. Ia Turnk Severin, P,t~· Rt< fo~l foo.rteruare JiTlSi de a1imf'nt~ T...a V~ faptul de a fi participat la această şedin
aruncatp homb~ C'U o frenezie siUbateeă. r!ni raţia (le pâin6 est~ de 100 gr.; tn ţă p $ă vă spun din toată inima că do-

~nrle din aVtatorii venit~ de3Supra Italia. o<'Ullată. de anlel'ieani f\.<;te de 75 l' Tese S.ă mă întorc cât mai curând la Ti •. 
tărtl no'l~~t'(> 1)~!'fMol a c(lm~te aS(lmf'nea gr" iar În Greria de 50 gr. In unele mişoara, într'~ altă atmosferă lipsită de . 
6f'Or{ an fosI: dooortfi, unii dintre ~î fiind ţări &('10 <Ja UD .~ q pA~.n~ ~ !l.iU.lfi~ wiii. CQNS'L JALEŞ. 

\. " r ~ 



• DAC IA Sâmhătă, 3 Iunie 194( 
~~I;. ........................ ~ ......... ~ .. """""""""~~"""""""" •• "" •• ""_~~.~_~~.P"d~_"Wb.,~.~ ...... ~~aw) •• =MM~~WW~k~.~tr~' ...... .. 

Organele poliţieneşti din Arad 
capturat un falsifi~ator 

au 

Organele poliţieneşti dela biroul judi- cât acuma de a treia oară a căzut in 
Âar din Arad s. efectuat Marţi şeara o mâna organelor, poliţieneşti din Arad. 
tazie şi cu această ocazie au prins un in- lnaint~ de evadare raufăcatorul a furat 
~'actor periculos, Delicventul se numeş- sigilul Parchetului :Milita~ şi a tocmit 
le Staner Ştefan Anton zis Gheorghe legitimaţia pe numele Adnan Antones
~tefan, din judeţltl Prahova. care în ziua, cu, plotonier TR, subsecretar al P~rche.
!ia 16 ApriLie &. c. a eva.dat dw. iD.cb.isaa.ree. ~ tului JVIilitar şi Q lipit şi fotografla luI. 
lniJita.ră Ploeşt.it WlOO l\. avut de 8X(ICutat o I A mai falşificat un ordin de serviciu, cu 
pedeapsă de 6 luni închi.>'Oare corecţio- care a călătorit li~e,r pe, ~!~. In inter
~ală. Condamnarea aceasta a pirimit--o :valul dela 17 Aprllle palla.m .pre~en~ a 
In urma unei spargeri, pe care a SăVâr-1 s.Uvârşit mai multe furtun m dlfente 
.it-o în df.una d. dr. Anghelescu,. fost oraşe .. La ,per.chi~iţia pel~son~lă ~'~ găs,it 
ministru. unde a furat suma de 640.000 asupra lUl atat Slgllul, cat ş~ legItimaţIa 
lei. Procesul a fost judecat la Curtea l falSifi~ată .. La ascultarea hu a recunos.
\1artială din Ploeşti. Delicventul nu este cut toate faptele imputate contra lUl. 
~n client 110U al poliţia din Arad, întru- Cercetarea est~ in curs. 
~ ..... , ....... """""' ... :"_ ..• " ... _ .. "~"""""" 

Când reclamantul devine inculpat 
Inainte cu câteva zile femeea Maria 

lsipai a fost reţinutâ de către poliţia din 
IArad cu bănuela de furt de flori pe baza 
reclamaţiei paznicului din cimitirul 
~ternitatea. Poliţia a introdus cercetă
hle, prin care s'a constatat, că Maria 
Csipai şi-a făcut toaleta şi nici de cum 
nu s'a dovedit furtul, dar bănuită la 
il.~dierea ei ti. declarat, că paznicul a bă-

~~~~=~~~~~~~~ 

tut-o fără nici un motiv. După asculta
rea ei bănuita a fost pusă în libertate. In 
această cauza s'a făcut o întorsătură in
teresantă. Şi anume, bănuită a depus o 
re~lamaţie la biroul judiciar contra paz
nicului Crăciun Vardea, aiirmând, ca 
paznicul a aplicat mai multe l,i".'r:llri, 
cauzându-t lcziuru grave. La reclama
ţie a aneKat şi un certificat ~~dica1. 
Astfel din reclamant a devenIt mcul-
pat. 

D'IVERSE 
_ ADMlNISTRATIVE. Redacţia Şi Ad

mini3trnţia. pentru oraşul şi jud. Arad, este 
incredinţati exclusiv dnei Vicrica Bogdan, 
care e singura. în drept de s. face abona
mente, achiziţii de reclama şi publicitate, 
precum şi de a răspâ.ndi ziarul. NiGi o alti 
persoană rrl poate reprezenta in această ca
litate zia.l~t1l nostru. Redacţia din Arad este 
reprezentată prin dl Al. Popescu Negură. 

- REŢINUŢI PENTRU V AGABON
DARE. Poliţia a reţim,t pe indivizii Mi
h:li Leah, Trainn Leah, Ioan Talpoş şi 
Traian Marinca, toţi din comuna Avram 
Iancu, pentrucă au vagabondat în oraş 
fără rost. După intocmirea dosarului au 
fost preda~i Parchetului. 

}'J.;RT DE l',\I'l' .. \LONI 
Autoniu Harlac din Str. Basarabiei 115, 

a depoo o re~lamaţie la Chestura Pcliţici 
contra individului Mahai Babici, dom. in 
Str. AbatorJlui :::15-37. Rs;:::aman1.;'ll ufir~ 
mă, că Rabiei i-a. furat o pcrcd,e de pa..'l
taloni în valoafe de 15.000 lei. Cazul se 
corceteBU'â de către organele ,dela biroul 

ju.dicial'. ~ '" • 
DISPARIŢIE 

CineMa FORUlVl Arad 

Criotorul Traian Dornea din Str.Bră
tianu 13, a anunţat poliţiei, că ucenicul 
său Mihai Zimbran din comuna Tămaş
da, jud. Bihor, a luat diferite lucruri 
dela atelier şi a dispărut. Organele bi
roului judiciar a Chesturci din Arad au 

'~40::. ••• u."""-.-.-.-"' ••. " luat măsurile cuvenite pentru a gă::,i 
ucenicul dispărut. 

. Telefon: !O-18 
Bepr. Ia orele St 5, 1 şi 9 

Azi! 
O premieră extraordinară! 

Un episod plin de omeneso, aventură . 
şi neprevăzut din viata 'IDul· tenor 

~lebru 

BAIAT DISPARUT 

Gheorghe Sfăt din Str. Ivrian 56, a 
anunţat poliţiei, că băiatul său de 19 
ani, înainte cu câteva zile a plecat de 
acasă şi nu s'a mai reintors., Po1it.i~ a 
introdus cercetările pentru El. afla băIa
tul •. 

ŞASE LUNI INTERNARE IN L.-\.GAR 
PENTRU N]<;RI';SPl'~'T;\REA 
PR.t."fURlLOR MAXIMALE 

. Instanţa specială de sabotaj pe lângă 
Tribunalul Arad a judecat ieri procesul 
femeii Sidonia Bideanu de 44 ani, vân
zătoare pe piaţa din Arad, care a fost 
trimisă în faţa justiţid pentru fapta, că 

UN TA...'lAR DIN ŞD-Lt\.ND A FIJRAT a vândut un kilogram de unt cu 700 lei 
DELA TATAL SAU 120,CO{) LEI in loc de 640 lei, cât este maximat. ln-

MH FE'" 24 

5 Ici cnyântul apare în fiecare Ji. Anll1ljlnj 

S{' primesc [a Administraţia :U.3.ruhd b:a iU. 
Str. Ecaterina Teodoroiu Nr. 4, tel. 27.9: -De \,f:,nzarc în cartierul vilelor vilă CI .ta-
3 apart. 8,500.000. casă in cent1'lt ~ 
etaj G.500.000, vilă cu 6 camere ti eu" 
intmvilanuri 6.500.000, casă în C\lllllu; 
apart. 4.500.000 lei, casă. In centru pa:. 
ticular, 5 cam. 4.000,000 lei. casă in CIt. 
tru Zi::: cameră 4,500.000, casă in centr; 
2 apar.. 3.500,000, casă cu 5 apart, , 
P'ăvălie 1.500,000, casa cu 3 lp"a."t 

1.'100.000, în Pârneava casă CU lot Illat 
800,000, în Eujac casă C'.1 2 cam. grid 

nil c~ 80 pomi fructiferi 550.000, -li 
ju;;. pEr.Jânt 2.500.000, 6 jug. PăInân 
1.800.UOO, pămân': de închiriat 120 Je! 
Ofer:m casă de vânzare dela 2oo.ll00 ~ 
p:tni la 20.000.000. Agentura HAA$z 
Str. Dr. I. Pctrnn. No. 3. Telefon: 22-21 

AI':TW.JH, HATSCHEIi, agenţie lmjl;; 
dmobilelr.r , Arad, llulv. Carol 17. Te!efoQ 
1 G-95. Inrrg'. la Camera de Comerţ sub Xl 
Fi. 20;; la 30 1. 1D:n Sumele in mii de lei 

CASg l!Wşrr, vn, 110RI, LOTURI Dl 
V Ar~~.;\.lG':::: 25.000: casă la. colţ cu 
vă!ie 3 obiecte în cartea fund. raport 
25.000: casă la colţ cu prăvăli'e 3 obj~ 
în cartea fund. raport; - 20.000; 
modemă, bun raport. - 16.000: Unţ 
Luzoj 240 jug}>,. vie, castel jnstalalJe. 
10,000: vili sp:"t'J Mureş,' apartam~t 
luxoase, - 10.000: "l apartamen~ 
care parchetate, baie, gră..'iinii ma!'!,n 
port bun. - 8000: centru vilă în colţ 1; 

viran, moară ţărănească cu vaIţuri, ~ 
b"lnă. - 700: moară ţ~răneaS"Că cu to~ 
turi, reg, bună. - 7000: :;.,bsolut cen!r; 
casă re!1ovată, 4, 3. 2 cam, ~j baie, h! 
mici. 500 st. p. grădină, vmit bun, • 
6000: tjrc. teren dublu, 6 apart mari • 
5500: 7 cam., baie" 1 jugh. vie ia Pcdgr 
horia., halta acceleratului.. ~IILIARD ARUL 

CiNTARET 
l · . 1 [,acţiunea s'a descoperit în ziua de 23 

. , Propnetaru~ de pă~ant Ioan H,otoran Aprilie cu ocazia unui control. Tribuna-
dm comuna. S.lm~nd, Jud. A~ad, s a pr~- luI a găsit vinovată pe incuI pată şi a 
zent~t Marţi :namte de amiază 1~ poh- condamnat-o la 6 hmi de internare în 
tit a df~nIA.ra? ŞIN~ de1Pusdo ~e3cldamal~e Cf~~- lagărul de muncă, plus confiscarea mar- Vând ~~nnio 15--3Q litri lapte bun 'fe1,e 
ra IU UI sau lea ae C.. e am, a ... - fei. Tot in aceiaş zi a fost condamnată fon 17-87 Arad. ' ' 

in regia lui GlTIDO DRlGNONE 
mând în denunţul său că fiul lui a furat la 6 luni Iagur de muncă şi v':nzătoarea 
suma de 120.000 lei şi un costum de pe piaţa Ana Apahidc~eanu, de 40 ani, s,e. ('~mU't urgent lucrător croltor,p€Ilt!'u bI:i 

eu GIUSJ.<;PPE LUGO - eeIsbrn te
nor dela. Scala din !Iilano ~i 
MARA LA.."DI,. MARm SILEITI 

haine nou dela fratele său şi a dispărut din localitate, care Ia fel n'a respectat căţi mari, plătit foarte bine. Informat! 
cu banii şi hainele furate. Poliţia a luat j '1 . 1 l' untului la Reclama. Arad, Eminc' .... u 4. ' 

~~g.!Ct~ ___ ~* .... Jfi'.Jr~biAli!Nd măsurile cuvenit'3 p~ntruaflarea dispă- pre~un e maXlma e a vanzarea . " ... 

roului judiciar ai Chesturei din Arad ati ~~~~~~g?;;;:::;*!!~~'ţ~' .=..,c .... ."...~ • ____ ._-~. _____ . _, _._.,_=_=. __ . :'9 

Incepe loteria nouă· Plan·nâu! lunar o ·singură f.·C: O~\!F» ~ "(:D~'~ '_~ 
tragere' independentă. • Preferati CoJectura milionarilor -:1/ I~ ~ Y TEtI. 23-64 Azi! 

r- Sn~ursala._Aradln Edlnclqj Te:LtI'Olui. Pl"Ovintf.a ,1)l'in mandat 

, , Freţul lo:wlui ; ?4' Lei $00.- tIt Lcl2000. 

t •• •• .. _-~ 

Ci!!cma CAPITOL, Arad, Str. BrătiaRu Na. 18 

Azi şi În zilele următoare! .~,La orele 3~5-7-9 seara 
Charles' Boyer,' .~.' .~nnabaUa • Inkijinoff 

InmaHw film al .. tel Clnema~ioe fAwteeze după. roJlUl,Ilw lui 
" ·GLA\lDE FARRERE 

B ÂTA"L J A 
(LA l\;\T4HLE) 

MITVSKO rmgQP jă.pon~' 4N ABE r.L\.," . MA~mZlJL VORISAKA 
, cmw.LES BOYEB, FF&a.~ (.l~rvl t1)1' Deutru lNIUJINOFF. - O diitrl: 

buţie SQ{le'J'bi caro prut.â zi wloo.TW colosală a fiJmula.L 
JURNAL NOU ONO 111. . Reel;lrva.tl bileMe din tlfD1) ! f t ... - '. MU .. ',,*&H we"jeJ 

.' L. A. R·. E. S. 
LIN·Iu...E AERIENE BOMANE 

Ora.J:iul aviQa.neJor 

LINiA. 2US 
ARAD TOIlŞOAIU, BTJ'CUlmŞTI 

. -"" 
Pl, 8.00 Arad. I So.. 18.3Q 
Sos. 8,1~ I l'lec\ 3,15 

Pl, 8,30 TimJlJMl'a Sos. 18 00 

S08. 10,30 v Bueureşti Pt. l~OO 

AKAD-

Pl. ,.15,00 I 
Sos. 16.05 
Pl.. 16,20 . 

~ 
Sos. 17,30 

LlNIA21U 
81l1IU BUCUREŞTI' 

Arad 

Sibiu 

Booureşti 

.Bilete şi informaţiuni! LABES Tim.işoo.ra Îel,. ,3006-4000 - Arad re].- l~7~lOOâ 

OI 

O realizare fascinantă cu bogătie şi elegantă 

CONACUL FERICIRII 
_."Jt'_IiiiiWMS\iP~Wfif'!iiik'8*îWMQIN::t42:i'lR2"l4II caii _ .1 Mia, 
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I L N I C D E T O A TE 
.. BEDACTIONALE. Articolul "In<:re

ln noi", publicat in ziarul nostru de 
.te scris de eli dr. Aurel Cosma, con
lDiDJsterial. Dintr'o eroare a corecturi! 

D-Sale a fost omlsă. Facem C"~-
rectificare. 

OOMIBIA DE LIClrA'J'lI A MINIS
PROPAGANDEI NATIONALE. 

Ofioial publică decizia prin care 
jastituit următoarea Comisiune de tici
. ,)(injsterului Propagandei Naţionale; 

Octavian Nea.mţu, preşedinte; 

Valeri-J Măgureanu, 8ubdirector; 
Gherghicea.nu, arhitect ord. el. 11; Emil 

1rf<l)!!IfiSC·U, secretar de presă. Secretarul 
va fi d. Ionescu Aurel, 81l'~ de 

_ ŞEDlNŢA. DE COMITET. Luni, IS Iu
va avea loc în localul Spitalului Notre 

şedin.ţa de comitet a organizaţiei 

Ostaşului", la care .IIunt rrJ.g8.te .aă. 
roate doamnele din comitet. 

_ MYWACE RAPIDE DE LOCOMQ:. 
PENTRU MUNCITORI. Toate intre

din Inspectoratul Muncii Timi
Irmt obligate să. pună la dispoziţia 

mijloace rapide de transport 
pentru părăelirea localităţii in caz 

~armă. Vehiculele VOr sta gala de ple
bI preajma orelor eâ.nd se obil}nueşte 
facă bombard~entele. 

DIVERSE .... ,;....-----~ 

- PE1'II'"TRU PENSIONARII PUBLIOL 
Bucureşti. 1 S. P. p. transmite: Se aduce 
la cunoştinţă pensionarilor publici, plătiţ.j 
de Casa Generală de Pensiuni, că orice acte 
!lIÎ corespondenţă in legătură (fJ aranjarea 
sau clarificarea drepturilor lor de pensii, 
trebuesc trimi8e Casei Generale de Pen

siuni pe adresa: ca... Generală de Pen
aiuni. Direcţia P.T.T .• primit la timp in
strucţi;mi pentru a indrepta corespondenţa 
Casei Generale de Pensiuni, direct la locul 
de eVac-.mre al acestei iMtituţiuni, 

- DELA OOMITETUL DE PATRONAJ 
D. i.n.spector dr. Nicolae Brhzel, dela Pre: 
şedinţia Consiliului de miniştri Direcţia 

• 
Comitetului de Patronaj, a inspectat ges-
tiunea ComitetulUi Municipal de Patrona.j, 
rămâ.n.And complect mulţumit de cele con
statate şi ad-.tcând laude pentru activitatea 
depusă de această instituţie. 

- EVACUAŢU DIN TRANSNISl'RIA 
CARI DORF.8C SA-ŞI EXERCITE PRO
FESIUNEA IN REFUGIU, s!lre a face do
vadă că 8:'.& praoti<:8.t ,i înainte meeezii. 8Wlt 

îndrumaţi pentru a primi certificate, a lJe 

adre.ota ServiciulUi de legături. & adJninatra
ţiei militare B teritoriului dintre Nistru ,i 
Bug, la sediile din Bucure.,ti atr. Mircea 
Vodă 55 fi str. UdricanrJ 24. 

a asasinat Persida Dumitrescu 
de_ea •• a anei ___ e 'VUrege, care a •••• a •• t UD 

de 15 aai,. I-a ara 1 •••• tor ,şi l·a ._.r8.at 1. arAdi_. 
In comuna Ohesinţi , Persida DUml

a. asasinat pe copilul vItreg al 
Nicolae lJumitx-es<mt de 15 ani. ASa

a. fost comis, cum s'a anunţat, in 
de 23 Decembrie 1943. 

Dumitrescu. oare are 42 
recăsătorlt aoum ' cmoi ani cu 
oare avea 18 ani şi oare e din 
Socodor, judeţul Arad. Din 

căsătorie, Gheorghe Dumitreseu 
cU trei copii: unul lle 12 ani, al

de 15 ani şi ultimul de 18 ani. Nico' 
VIctima, a rămas la el acasă, ca să 

Jl!tenea.sca averea mamei sale, iar oei· 
: doi a.u trecut tot ca moşteni ton, in 
bunieilor dupl mamă. I 

Ptrsida a inceput să aibă certuri ne· 
. cU Nicolae, imediat după că~ 

. dar şi cu Gheorghe Dumitrescu, 
~ ca.re~i lua parte copilului. Din 
&oeasta, Persida & stat despăr· 

de bărbatul ei doi ani şi a revenit 
8. rămas însărcinată şi a născut 
care acum are doi ani. Cu toate 
certurile au continuat şi se pro
şi bătăi intre mama vitregâ şi 

ziua de 23 Decembrie însă, in timp 
UIl""n)r'H' Dumitreseu se dusese cU 

la Radna., Nicolae Dumitrescu, d 
dispare de a-easi ş,i toate cerce· 

postului de jandarmi, care au a-

IN ATEN'J'Ll GOSPODINELOR 
~'& PUS in vânzare in toate prăvăliile pra
de curăţit şi frecat toate obiectele de 

metale, fayonoe, sticlă etc. 

"A L B O L'~ ' .. : t f! j. 
~q zgirie, ci numai curăţi&. 

Prodll:3 de UZINELE UNICHIMlA 
ARAD 

nunţat faptul şi ta buletinul oficial de 
urmann, nu au putut tie~coperi mis. 
terul acestei dispariţii. 

In prumavara, câinli scot dintr'o groa~ 
pă câteva oase, pe care Persida le adu
nă într'un C01) şi i le di hărbatului să le 
ingroapa in gunoi, cU afirmaţi unea că 
sunt ae porc. Bărbatul crede ~i faca o 
groapă in gunoi, fări să se mai tl ;te 00 

fel de oase sunt. La. câteva zile insi ~âi. 
nU ~ot la suprafaţă ,i un cap de.. om .•. 
Aşa s'a descoperit apoi asasinatul: C!a~ 
pul era al copilului Nicolae Dumitreseu. 

Criminala nega, în mod cinic, la. ince. 
put orice amestec, ea. apoi să mirtut'i
sească şi iar să nege •. ' 

A.sasina. sp'J.Ile că B fost bătută de copil ti 
că ea i.ar fi dat o palmă. Copilul a oăzut 
jos şi ea l=a ridcat, şi fiindcă era mort. 
a făout f06, l-a pus în otrptor ,i a adus 
tulei. Resturile nearae din cadavru le-a 
strâns şi le~a îngropat tn grădin,!. 

Persida Dl1,mitrescu nu spune de ce 8. 
ucis,dar motivele nu pot fi căutate decât 
în partea de moştenire, care ar fi rămas 
numai fetiţei ei. Realitatea este oi ea 
a. comis indiferent din ce anume moti
ve, una 'din cele mai abominabile erime, 
cu o demenţă de sălbateo. 

Sunt indicii că ea .. strangu1a.t copilul 
şi după aceea a. ars cadavrul spre a face 
să dispară astfel, orice urmi a crimei. 

MOARTEA GROAZNICA. A UNUI 
LO<JUITOB DIN SACALAZ 

Toma Raieu, muncitor de 46 ani, din 
Săcălaz, a găsit pe câmp 'o grenată, care 
a explodat perforându-i abdomenul şi 
intestin.ele. Muncitorul a murit pe loc. 
Parchetul a autorizat înmonnântarea 
cadavrnlui. Provenienţa explozi:bilulu1 
nu se cunO'8.ljte. 

Refugiat nemobilizabil~ 
- organizator, administrator-conta bil,ln~rinder'i comerciale"i industriale, 
bt Director fi Comereiant, ca excelen te ret6Jtnţe .. eventual capital. - Caut 
lllgajame.nt coreepunzăfA?r, colaborare .8&"1 asociere, întreprinderi comerciale -
'lldustriale. - Adresa la ziar. 2174: 

Pentr. Apărarea Pasivă 
Extinctoare uscate "Airomax", "Stingătoare" cu spumă 
Truse individuale, frânghii, etc. g ă sit i la fir ma: 
- -AI RO----
Articole pentru Apărarea Pasivă, - A. WEBER n. T ANASE 
Timişoara!. Str. Eugen de Savoya 1. Intrar~. prin Str. Grlsellnl 

TaI.: 49-61. Inr. Cam. Com. No. 5/11998f944. 2178 

Pal. 1. 

S I PEtlTRU , O , I 
- CONFERINTE LA LECTORATUL 

GERMAN, La Leetoratrll german din T}. 

mj.şGa.ra, Bul. Reg. Mi:hai 8. a.u loc in fie
care Vineri la orele 16,30 conferinţe de Îfi

trodu-eeTe in ."Faust" al lui Goethe. CaB
peţij sunt rugaţi să se anunţe 1& caucelarie. 

- AFIŞUL OPEREI. 1intre 2 şi 7 Iunie, 
Opera Rom.â.nă din Cluj-Timişoara va cânta 
~.lrm1itoM11 repertoriu: Vineri, 2 Iunie "Vân
zătoru1 de pă.sărj," cu ultima dietribuţie: 

Dumind 4, tn Matineu "La &!ceri~" şi 
balet; Luni 5, "Văduva veselă" cu dietribil
ţia obl,nuiti: Miereun 7"Fauet" cu d. 
Bejenaru fi dna Floriea Istnte. 

- 100 VAGOANE SFOARĂ DE HAR
TIE PENTRU NEVOILE SECERIŞULUI. 
Monitorul Oficial Nr. 123 din 29 Mai 1944 
publică următorul decret.lege. :Ministerul 
Finanţelor este a"J.totizat să gara.nte::.e ram
buraarea imprumutulUi de 150 milioane lei, 
contl'!l(:tat de Uniunea Centrală a Sindica
telor Agritole din Bucureşti la ~ocietatea 
de Credit Funciar Rural, peO'tru plata anti
cipată a r.mui import de 100 vagoane lJfoară 
de hirtie, pentru nevoile $ecer~uhU. 

- PLATA PENSIILOR PE MAI. Plata 
pensiilor 1. O. V. R., grade ofiţarf, pentru 
luna Mai 1944, se face: Vinert , Iunie f944 
orele 7-11 dimineaţa fi 51mbltă 8 Iunie 
1944, orele 7-11 dimineaţa. PerurionarH !!It 

vor prezenta personal la plată, iar acei cari 
din forţă majori nu se pot prezenta, vor da 
procură legalizati altei persoane. 

--- A MURrr IULIU MEINL. La Viena 
a murit m v.lrstă de 75 de ani cons-J.lul ge
neral Iuliu Meinl, preşedintele wnsiliului 
de administraţie al societăţij anonime nu~ 
mite după el. Rădwsatul se găsea in fl'UD· 

lea uui important concern de comel:ţ a.H· 
mentar In ... ~ulllalele în toată El.lropa cen. 
tra.lă. ., '~". !" 1 , : 

- SE DtSTRIBUE ZAIUB LA TUfI
ŞOARA PE TREI LUNI. Se di$trlbuie za

- PAPA VORBEŞTE LA. RADIO. Du. 
pă. cum se anunţă din Cetatea Vat.icanului 
P&pa va ţine Vineri !n fata Coleghlui, Car~ 
din&lilor o cuvântare, oare va fi transmisă. 
prin postul de radio al Vaticanului. 

- ŞEDIN'j.'Ă DE OOMITET DABUL ()80 

TAŞULUI. La spitalul .,Notre Dame" • 
avut loc Luni, 28 Mai; şedinţa de comitet. 
~rganizaţiei Darul Ostaşului. S'au discutat 
diferite c:hest.ir,mi fn legătură CU bQn.ul moft 
al spitalUlui. 

- PAltASTAS PENTRu MEMOBAN_ 
DIŞTI. Din iniţiativa "Astre!" ·dela. Sibiu. 
toate del!pi.rţămin~1e au Ol"'galtÎllat pat'a$o 

f.a8e, pentru odihna. 8Ufletu!ui marilol" lup-
titori memon.ndişti. ., . 

- PANĂ LA 1) IUNIE S'A PRELUNGrI 
PLATA DlPRUMUTULUI CU REDUC& 
RE. Bucurevti, 1 S. P. p. transmite: Minit. 
te~J.l <le Finanţe, aduce la ounoştinţă. con. 
tribuabililor că termenul de 31 Maill pe.otl'\l 
plata contribuţiei minimale la Imprwnutul 
Apăli.rii Naţîonale pe 1944, cu reducel'e d. 
~O% s'a ~.prelungit pâ..nă la 5 b.nie. Se a. 
trage atooţla că nici-o alti prelungire nu 
se va mai acorda dUl'lă această dată, 

) 

- INCETAREA CONTRACTULUI DE 
MUNCĂ LA ANGA.JA'J'D INOORPORA'fI 
PENTRU STAGItJL ACTIV. Contractele 
de muooă dintre patron şi aalariat Incetea
!Să pentru angajaţii cari aunt 1ncot-poraţi 
p$ltru ata.giul militar activ. Patronul nu 
mai datoread. deci apjatului niciun ajutor 
d4 COJlCeIltral'e. 

- O CANTINA PENTRU FUNO'flONA. 
Rn PUBUOI. Comitetul Municipal de Pa
t.ronaj & h1fiinţat la Clubul Renaşterea de 
llngi Parcul Scu<tier, o eantină-I'Mtaut'll.bt 
pentl'U fun~ţ.lonarii publici ale eiror f .... 
mHij sunt ev&C"J.a.te. 

Poşta administraţiei 
hăr pentru goopodării • pe lunile Mai, Iunie J)epozitarii din LugoJ INnt IrJ.gaţ{ Il lUI 

şi Ioulie pe bol1urile Nr. 4, fi ,16 z;ah3lr, eAte la cunoştinţă CăI d. Stămorean est.!! singu. 
1.200 kg. Come1'cianţii li l"kIice de urgen- rul nostru repreuntpt acolo cu ··care pot 
ţi. al1torizaţiile şi pe ~ZA I:or stoeuTUe dela :Cace deconti.rj]e. 
en~ti. TurIng Clubul Romlalel. -' ZialTJl "n..-

_ DECRt1TAREA BONURIWR DE efa." nu poate & vi satlsf8e9 CeI!"el'l!Ia.CW 
altA ~e vi lrtăm la dispQzi~. 

SAPUN. Comercianţii fi aceia cari au dis- Dom.i abona!t ai ziarului: "Deeian, ~ 
tribuit slpr.m VOr !nainta decruta.rea eu ba- f'au EMl.(:uat sau lJi-&u sohilnbo.t domic.iHd 
nul Nt'. 1 pAnă la 5 Iunie. suttt rugaţi să n8 comunice Doua 10!' ad~ 

- INSPECTII Al).['. -------------------MINJSTRATIVE. . D. 
inspector general dr. 
Gh. Ciupe, a inspectat 
in cursul acestei săJp
tămln1 mai Jn".1l te cen 
tre &dminiatrative din 
jur.i. Arad, printre care 
Şi .primă.ria şi prefec
tura Arad. 

- D. MINISTRU Glt 
NERAL D. 1. POPES
CU A PARASIT TIMI
ŞOARA. D. g-eneral de 
Corp de Armată. D. 1. 
Popescu, a părăsit in 

cursul dimineţii de as
tăzi Timişoara. • 

- CENZURA SCRI
SOKD..OB. La. oficiul 
P. T. T. din iocal~Jl ca
merej, de Comerţ ,i in
dustrie, oenzura &cri80-
rilor se face până. la 
orele 7 aeara.. "Cei care 
au de prezentat 8eri80rf 
urgente, sunt rugaţi să 
le predea inainte d. a.. 
C6&f;tă or~~ 
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Un nou atac terorist asupra oraşelor Plceşti şi Turnu-Severin 
La Ner. de Jaşi trupele reI1lAoQ-"!erm ••• au Ilrăpuu& mai Dlulte lerUlleaţll sovietice. In 
.Italia .e dau lupte erA.ee ••• Mat multe ... 'arl de avie ••• inami.. de •• upra Ungariei 
, J t ., BUCUREŞTI. 1. (Rador). Comandamentul de Că~ten.ie al Annatei Româ-
'Sttu4ţia rc.tJn uct."cJE: De comunică. cu ziua. de 31 M.ai: La Nis·trul inferior şi in Basarabia mijlocie nid 
_ _eli ..!!!!.-- • '# O acţiune mal importantă. de semnalat. In Nloloova la Nord de laşi, asaltul dat .r -- de forma.ţiunile româno-germane, spriji nite de blmdate şi avioane d·e homharda... 

BERLIN. 1. (Ep.) - Mişcările de re
tragere executate conjorm planului ale 
trupeLor yermane din Itaha de suda~ 
prugresat atat. încât comentatoruL. m~h-
001' a putut să. dea Mtercu1'l ta a,mlaza vo 
privire generală asupra SCOpulUl mtşca
riLor germ,ane de pe acest teatru de Lup
tă. PtanuL generaLtâui ALexander a jost 
mai întâi sa atragă rezervele german~ pe 
jrontuL dela Mintu.rno, până la Cassln,o. 
iar apoi să înainteze tn spateLe lor dtn 
caput de pod deta Nettuno. pent~u a le 
lncercui după tăierea şoselelor Vta Ap
pia şi Via CassHina. Prin miş:ăril~ de 
retragere, care natural au permts umrea 
capu~ui de pod deLa N ettuno cu.. j~ontul 
din ]talia de ,Sud, a reuştt şt. pana acu
ma să se aducă o mare perte dm trupete 
din Sud in Nord. 

Cea mai importantă sarcină a coman
dam~ntuLtâ german este «upa comenta
torUt m~L~tar să menţmă ~useaua dn~ 
regHmea ApriLie şi ,VeLetri pună. atunet 
hocră pană cand HitşcanLe ac retrager~ 
vor li. terminate. Este un mare succes. c~ 
p.anu.rite de încercui,'e aLe genera~u~ut 
ALexancLer au eşuat şi că i-a reuşlt gene
TaLUtul german AesseLring, sa. s.rdpungă 
incercu,n::a. ___ t~ __ ' ___ " 

• 
t( B'€RLIN. 1 (Rador). - La froy, ~ r din 
, ltat'a· ae .':lud, cu toată intensitate Lpte
tor m toate sectoarele situaţi~ nu. s'a 
schimbU"t şi muLfumită vigiLenţei Co~ 
mandt.L1nel.~tuLui German, precum şt 
eroismuLuî trupe~or germane, inamicuL 
nu-a reuşit .nict să strâp~ngă poziţiile 
,germane, nic.' sa câştige dm nou. te'ren. 
CercuriLe mHi.:.are competente dm Ber
lin, decLară, că. câştigurile de teren rea
lizate de inam.i~ până azi, nu sunt com
pensate în prop~l;rţie cu pieŢderile j,oart~ 
mari în materiaL uman ş~ de razbot. 
deoarece s'a plătit. jiecare metru foar
te scump, ceacc a tiJst dela început ,in
tenţiunea germană. Centrele de graVtta
te ale lupteLor au fost şi eri între VeHeiri 
fi Valmontone. unde msă înaintarea ina
mică a jost oprită.' Aviaţia germană a 
fost foarte activă şi. deasupra acestui tea
tru de luptă atăc(htd în deosebi centrele 
de aprovizionare şi căiLe de comunicaţie. 

FOSTUL MINlSTIW AL BULGARIEI 
LA BliCUEEŞTI A FOST '1'0011.8 LA 

TOKlO., 

ment şi asalt au reuşit să. spargă poziţii le puternic fortificate şi eşalonate în 
adâncime ale inamicului şi să impingă peso,'ietiei inapoj spre Nord. TQate contra 
ataeurilfi SQvietice au rămas fără rezuJt at şi trupele noastre aU reuşit să păstre. 
Zl' teritoriul câştigat. In aceste lupte au fost d-oborâte 69 avioane inamje,e. Eri 
dimineaţa O fonnaţiune mare de bomba rdiere nord-americane} sub escorta vâ.
nătorilor au bombardat ora,ş.ele Ploeştl şi Turnu&verin ea.uzand din nou pagu
be în cartierul de loeuinţe, preeum ş.i pierderi în populaţia civilă. l\fai multe 
avioane cu 4 motoare au fos,t doborâie. :~~',,~;!1.'l:Ni;-.'· 

Trupele romAn:o-l!prmane Ba afacat la Nord de laşi 
r.rtilieaţiile 8o.ietiee 

Berlin, 1 (Rador). - DNB: Perioada 
lunga de calm de pe frontul din răsa
rit a fost întrerupta ieri in sectorul su
dic. la nord de la:;;i de un puternic atac 
dat de unităţile româna-germane. con
tra poziţiilor fortificate Ş1 adânc eşalo
nate a inamicului. Cu toate că, sovieticii 
au mas~t aici mari forţe de infunterie;ii 
blinJate, infanterişLii români Şl :;'~rmanil 
fiind puternic sprijiniţi de arm .. aeriana 
au pormt la asalt şi au reuşit după lupte 
grele să patrundă adânc in sistt!mul de 
apurare sovietic. Inamic'uI a fost aruncat 
inapoi pierzând în aceleaşi timp pozitii 
strategice importante câştiga te in ulti
mele lupte. In celelalte sectoare s'au 
elat numai lupte cu caracter local. Avia'" 
tia. gcnnană a fost fuarte activă luând 
parte Ja atacul la nord de Iaşi bombar
dând şi trăgând cu arme de bord asupra 
poziţiilor in amice, la înălţime foarte re' 

dusă. Alte formaţiuni de avioane germa
ne au atacat coloane de lupta, concen
trări de tancuri camuflate ŞI baterii ina
mice. La atacurile de noapte, contra 
centrelor feroviare Kiev şi Cazatîn, au 
fost arunca~e in aer un tren incarcat cu 
blindate, un tren de muniţie constând 
din 150 vagoane, precum şi depozite de 
material şi instala~iile căilor ferate. S'au 
observat mari explozii şi incendii în ur
ma bombardamentului. In extremul· 
nord la Istmul Careliei s'a desfăşurat 
eri un violent duel de artilerie. La e".:n
trul Istmului un şoc sovietic ajutat de 
~vioane a fost respins, deasemenea o ac
ţiune mai slabă a sovietelor în Carelia 
de Vest, unde inamicul a suferit dease
menea pierderi sângeroase. Deasupra 
lacului Ladoga apărarea de coastă fin
landeză a gonit în fugă mai multe vede
te rapide sovietice. 

, . 
Pătrunderea trupelor române-germane in pozitiile bOlşevice 
BE1~LlN~ 1. (RatJor). D:1pă cum in· sunt încă in curs. La. Berlin se declară., 

suşi comunicatUl Sovit:~!e, aZi noal1 t:e. re'j ci accas~ pătrUDti,ere ~â.neă În silS~ 
cuuoaşte, trupele ruma.ilo·germane au mul de aparare SOVIetic 10 acest secÎ()r 
intreprins la 1'11 urd de Ja.<;i într'un sector are o însemnătate fcarte mare, deoarece 
ingust, cU forţe Însemnate de infl1nter~e I pe lângă aruncarea. înapoi a sovietelor 
spr. ijHte de taneur.i şi de puternice for. peste liniile lor fortifkate noul teren 
maţiuni de a.viaţie un asa!.t de amploa. ('&,;,tiga.t are o mare valoa;e tactică. In 
re mai mare, reuş;nd să rară. (1 breşă În cursul zilei au fos'i de altfel do'OOrâte şi 
liniile de apărare sovietice şi că. luptele 16 a\'ÎOane SO'VLetice. , ' 

Pilotii aliati sunt descurajati din cauza marilor pierderi suferite 
STOCKHOlu'd:, 1. (Rador). - Ziarul ion

donez Daily Express se plânge de marile 
pierderi ale aviaţiei aliate de asupra Euro
pei din care cauză piloţii S"mt foarte d~s
cu;ajaţi. Cel mai mare ris,::: in acest joc pe
riculos o are flota 8-9 aeriană americană. 

Enorme p3gub~ 

Acest fa,pt a cauzat şi în rândul populaţiei 
o mare nedumerire deoarece s'a susţinut 
mereu că awiaţia aliată domină spaţiul ae~ 
rian deas"J;pra Europei, până când acuma se 
b.dmite că vânătcrii germani operează şi 

mai departe liber şi din proprie inţiativă. 

de aviatia aliată in franţa 
VICHY, 1. (Rador), Se anunţă in le- 1 la Lyon a fost distrus şi Institutul Pas-

gătură CU ultimele atacuri teroriste, că teur, W1de aproape întregul personal, im· 

preună Cu directorul, secretarul ŞI . 
tentul său, şi-a găsit moartea. La 
majoritatea co-vârşitoare a bombelo! 
căzut asupra centrului t-'i tot aşa este 
zul şi la Valencienes. In ambele 
numeroase biserici au căzut pradă 
bardamentuluÎ. Presa franceză 
să deplângă marele număr al vn:Olm., .. 

şi pagU'bele enorme provocate in 
bombardamentului sadist. 
LUPTELE DTN RIWIUNEI\ 

SUNT FOARTE CRÂNCENE 
Berlin, 1 (Rador). - Ziarele 

reproduc ° ştire a agenţiei 
Press, după care luptele în 
muntoasă Albano in Italia de Sud 
foarte crâncene şi artileria 
precum şi aviaţia combat mereu 
americane atacatoare, cari suferă 
deri foarte însemnate. 
TRUPE AMERICANE AU 

PE O INSULĂ DE LAN6A 
NOUA GUIN1!:A 

. Tokio. 1 (Rador), - Cartierul 
Japonez. comunică, că trupele <lllll'n"._ 

au reu~l: ~a 27 M~ să debarce pe o 
sulă mICa 10 apropIerea Nouiei 
Lupte crâncene sunt în curs. 2 vase 
transport şi 2 vase de debarcare 
cane au fost scufundate. 

NOUl ATACURI TERORISTE 
PE COASTA H~ANCEZA 

VICHY. 1. (RADOR) - A VIAŢlA 
GLO-Al'1ERICANĂ A INTREPRINS 
DIN NOU ATACURI CONTRA MAI 
TOR LOCALITĂŢI PE COASTA 
CEZĂ IN DEOSEBI IN REGIUNEA 
LAIS ŞI BOULOGNE. ~,E 
MULŢI MORŢI ŞI INSEMNATE 
MATERIALE IN CARTIERUL DE 
CUllNŢE. 

ALTE LUPTE AERIENE DEASUPR1 
GER1IANIEI 

Berlin, 1. (Rador) - Formaţiuni mai 
temice de bombardiere aliate sub 
vânătorilor, au pătruns eri di~ nou in 
ţiul ReiC'huJui unde în deosebi în 
03n8lbriick ~ 'Dortmund s'au dat 
foarte crâncene. Rezultatul acestor 
ineă nu este ermoscut. 
CETA'l}JA VA'l'ICANULUI A 
ZIS AC()l,;SUL PUBLWlJLUI IN 
TATE ŞI LEGĂTURA 

CU R01UA . 
ROMA, 1. (Rador) Cetatea 

lui a interzis accesul publicului 
can :;1 în acela.ş timp Şi legătura 
nică între Vatican şi Roma a rom 
treruptă la dorinţa Sf, &·Run. Se 
că Vaticanul vrea să păstre-.ze 
eând luptele se apropie de Roma,. 
ta neutralitate faţă de beligerant!. 
mai personalul diplomatie din Roma 
acces la Va tiean. 

T o k i e. 1 (E. P.). - Ministru! BuIga
nel m Japonia, d. Petroff-Ciomacofj, ca
re a sosit în Tokio. acum opt zHe căLăto
Tind. prin Siberia, a jost primit eri după 
amiaz de ministruL de externe d. Shige
mitsu. Aceasta a fost cea dintâi vizită 
ojiciaLă a dip~omatului bulgar :a minif
trul de externe japonez. Dupa cum se 
,tie. d. Petroff-Ciomacojf a fost minis
tru al Bulgariei La Bucureşti.. 

..... -....... _-..--. ..... ---. .......... ----_ .......... -..-.................. -..... --. 

NOUl ZACAMINTE DE BAUXlTA: AU 
lt"'OST DESCOPEh-ITE IN JAPONIA . 

Tokio, 1 (E. P.) - Ziarul Yomiuri Ho
gi anunţă, că s'a descoperit mari zăcă- 1 
minte de bauxită într'o insulă de vest ja- ! 
poneză. Acestea ar fi cele mai mari zăcb , i 
minte japoneze cunoscute până acum" ' 
a căror exploatare pe' seama industriei 
de război japoneze a 5i fost începută. 

15.000 SOLDAŢI JN~~NI S'AU PRE" 
, DAT TRUPEWR tJăt' j!vEZE. 

Tokio, 1 (E. P.) - Peste 1;: (' .. il scL: .. 
indieni au părăsit armata engleză fugind 
la japonezi, anunţă reporterul de răzbpiu 
de pe frontul indian. In ultimul timp 
l'au intovărăşit în grupe întregi de sol~ 
daţi indieni cu trupele japoneze. 

La Nord de. Iaşi atacul trupelor germane contin 
La Est pe Velletri se dau grele lupte 

BERLIN, 1. Dela cartierul general al 
i"UllJ."6rwu.t, maJU&: oomautUUUiju" au lOl"te

jor u,·ma.le wmullJ,că.: 
In8JUlcaJ a continuat şi eri wllriIe atacuri 

inainte de toate îrnpo.,rJva p6Z1j.iuur ger
"lI-'"le de pe m.a.rgiBt\3 de wd a mwqd~ 

iDo şi ÎD' sect.orul ··l<'r~inofle. La vest' 
relletri trupele germane a.u respins du
, "te crincene toaLe ataca ile iualUicu-

e cu puternic t;prijin' de ta.ncuri. Au 
.. ,·'lstruse aici 23 de tancuri inamice. La 

, .veUetri sunt În curs grele lup~ cu 
. .e ma.mica pătrWl8e în poziţiile ger

l .• • ._c. Un regiment de pamljulişti de asalt 
de sub OOIlItI.nda maiorului TFum s'a dis· 
tins aici în mod deosebit. 

r.a. vest de Frosinone au eşuat zitUl În· 
treagă puternîeele at&curj ale mamicului. 

Avioane de bătălie de noapte germane 
au atacat eu bun efect r~giune-<l ora:;;uiui 
Aprilia, prooum Şi ba ter iile Şi c,oloanele 
inamire din acelaş spaţiu. 

In răsărit, trupete germane au conti
nuat ataeullor din regiunea dela nord de 

laşi eu toată rezistenţa inc·.ăpăţinată. Ii' 
.villltmrele (:.outraatucul"i ale luamicutUl. 
In lupte aprige au Iust U1S"i'USe in CUla· 
bOlar~ cu IOfluaţiwli de a.viO',l,ne de lupta 
Şi de batalie. ;S', tancuri inalUlt'e. \lână
wrii, avioanele ele bă.tălie şi de reeu. 
Doaştere au doborît deasupra acestui 
spaţiu 87 aparate jnamice. 

Şi În regumea din faţa Carpaţi10r şi 
la sud-est de Brody acţiunile de luptă 10< 
eale ale trupelor germa.ne şi aliate s'au 
desfăşurat cu succes CU toată opoziţia 
inamicului. 

Aviaţia germani a atace.t ;;io& şi noap
tea cu efect vizibil eircolaţh ferovia.ri Il 

Iiolşlwiei1or. Au fost av.uiate numt>roast,l 
instalaţii h'roviare Şi au fost .:Iistruseo dotJI\ 
depozite de ca,t1buranţi. Cu l~ri1(',jul lIn~i lU' 
tiuei de şoc în r .. giun6a.lacul1i PI-eS;ilU •. au 
fm.t distruse mai multe cuiburi de r~zi8'~~1I
ţă inamioe. 

Bombllordiere amerieane' ''\U llr'Jncat bflm· 
be a.~upra mai mu!t-oT loca1li I!i din '1.~rn'.a. 

nia de vest şi sud-vest. 5'.ll1 p,.(;.lm, paţ"ll-

be in deosebi in Osnabriiek ~'1 TblWll· 
supra teritoriului ReidlUioii ;-i a I, 

ocupate de vest II.U tost i:loG .. nL~ 1& 
iuamioe. 

O formaţiune de bcm\)ardiere 
cane, eare a făcut in<'ursiune in 
nia, a. pricinuit în regiW1ea. PloeŞli 
be şi llierdel'i În rândurile ., 
vile. Forţele de apărare aDHaerlana 
mane şi române au nimicit 28 de 
nt1 inamir.e,. Avioane rapide de 
malle au atacat noaptea trecută 
VE' din Anglia de sud- est.. 

Din flota de aproviziog'J,~~ Dn 
cană, a.viaţia germ.&nă ';Ii m~rtna de 
boiu a.u scufundat in CUl ~ul 1 'Ua thl 
vase de eom~ şi de tran'>t'o .. t eU o 
sare totală 131700 tone aJi~ 23 de vase 
o deplasare de' 169.000 'au fose. ava-nite-
I Afară. d" aceasta au f",.t .' 
r 7 distrulri1toare şi vase de conVOI, 
submarine 8 vedete rapidr şi 3 vase 
de siguranţă. Un, vas torpi1or şi 
vedete rapide au fost awriaie. 
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