
Sosit ~u' avionul 
, :.- piititl .. .-.erar ...-l. _4., 

Nr. 1251M1'. s-.. P.T.T. Nr. 8tne_lM% 6 PAGINI 6 LEI DUlDln!.:ă, .. luni. 19&4 

Cotidianul Banatului 
,1 al Granitei de Vest 

Dir ... lor I 

C. MIU-LERC~ 

ABON&"E...~TE ANUA.LE: . 
Pentru ţărani. • Lei 1800 
Autorităţi şi comercianţi • Lei 3000 
Instituţii ,i intreprinderi. • Lei 6000 

Preşedintele Turciei insp~ctează Dardane!el~ 
S'a constituit noul J!ulfern bulgar. Tu,burari re"oJutionar~ ~. republica 
SaD :sai vad.r. Z,ari,U anglo-amerîeaoÎ ataşaţi mareşalului 1'1(0 cilpturaţt 

intre cele trei putere aliate este 
~rnor'IL".tp de a Ji comptect, două ecouri de 

pe cari le redam mai jos, aruncă. O 

interesantă asupra acestei pro-

. După cum comunică telegrafic cores
dela N ewyor'k. aL ziariLlui 

DagbLadet", nelini.ştea cres
ce preocupă numeroaseLe cercuri 

USA în . ceace pi'iveşte influenţa 
şt puterea din ce în ce mai 

a U1tmnit Sov~etice' îşi găseşte o 
e drastică în presa Hearst. In toa

acestui mare concern a fost 
un articol care prezintă imagi

ditoare a unei "ere sovietice în Eu
, şi Asia su.b conducerea NapoLeonu

. din Est, MareşaLuL Iosif Stahn". 
. li intrat in acest război cu hotă
de a lichida cu agresiunea şi de a 

ideile totalitare. In timp ce însă 
impotriva a două din cele trei 

să de.vină pu.terea mondiaLă N". 1, 
tuturor stateLor totaUtar:e, din 

de vede1'e potenţial cea mai puter
· dint're toate. Uniunea Sovietică to

condusă de comunistul Stalin. 
care caracterizează soarw lumii a 

· ca America să ajute acest folos pe 
continente şi să contribue ca şi con

singurului său partid. Stalin, 
incadrat printre cei mai puternci .. 

: ••• ·.1'''''''. Americei şi Angliei de a încerca 
inainte de sfârşituL -războiului de a 

pe domnitoru~ sovietic din Crem
sil-l facă accesibil şi să-l multu.

pe socoteala. Poloniei, FinLandei 
;/!or trei republici baltice. nu repre

deccit doar un exemplu prehminat 
ceeace se va produce în· cazul 

astfel de organizăTi pentru domin(1-
~umii". 

,saturday Evening Post" cere într'un 
de Jond discutarea pe faţă a. di

existente între AngHa şi 
Uevista scrie intre a~teZe: .. ~frebuie 

',e supere faptul că. se depun toate 
· . pe.ntru menţinerea bunelor 

.!O::I":~"'!J" interzicând pur şi simplll discu.
divergenţelor 'existente între cele 
ţări • . Acest fel de cen~ră face. ca 

[1'il'I1~1I"",,;': să apară într'o lumină ce dă de 

de j;ermant / 
BUCUREŞTI, 2. S. P. P. transmite: 

DUPĂ CUId SE AFLĂ DIN I8TA1U' 
BUL, MIJillCURI LA AMIAZ,'PREŞEs 
DINTELE TURCIEI D. ISMEr 1N6NU 
S'A UIBARCAT CU O BARCA CU 

. JlOTOR, IN APROPiEREA PALATlJ~ 
LUI DOL~ PATKY, PE UN DIS
TRUGATOR AL FLO'IEI TURCEŞTI) 

" . 

CU CARE. A PLECAT INTR'O CALA·, 
'.lURIE DE LNSPEOllE IN REGIU. 
NEA DARDANELELOR. IN MAREA 
1'1ARl\IARA ALTE UNITAŢU' ALE 
FLOTEI TURCEŞTI S'AU ATAŞAT 
DISTRUGATORULUI TURC PENTRU 
A DA ONORUL DLUI PREŞ'EDIl\'TE 
ISl\IET INOl'lU. 

Armata turcă este' gata să lupte 
BUClJREŞTI, 2. S. P. P. transmite; I 01') câ!!Id gata să ~rimeaseă o~mele ma

Dup:ă cum se anuill!ă. .din Istambul, cu rei adUnări naţionale p-mtru' eliberarea, 
ocazia lVo:ăl'U bugep ... hli militar, mcnjstrui libertatea şi integritatea statului turc. 
!le răso,.1i al Turc~i, g('nera1nJ Ali Rida. Bravii noştti oşta.5i sunt gata in fiecan 
Alturhal a. ţinut Un diSCUl'S în faţa par~ I cliJY.l. să-şi dea viata penfr.l patrie. 
]amf'ntuluÎ, fiind !lrimit ClI Vii aclamaţU AC'.este declaraţii au smntit .aplauze 
de către padamenţarif pre7:enţl. lUi- fUrP.IDflR:";ţ> in f~lM na,rla~tulUJ. 
nistrul a declarat 00. armata turcă. este ' 

- >. 

o' It ~van ~cgbhlGff 3
0 

cnnstitu!t ReU! guvern bulgar 
BUCUREŞTI, 2. S. "P.P. trnl1smite: 

Ştiri primite tiin 80f2& anunţă. că după 
demisia guvernului Bojiloff, co-nsiliul de 
regenţă a însărcinat pe fostul ministru 
al agriculturii li. IvanBatihionoff cU for· 

marea noului guvern. In urma consu1tă' 
rii eu diferite personalităţi politice, lista 
nou]or miniştri a fost prezentati. consJ 
IiuJui de regenţă C81'e a a.probat compo· 
nenţa noului eabinet. • . . 

'Lista noului .guvern bulglr. 
Sofia 2 (EP). Iată lista guvernului bul~ 

gar presidat de d. Ivan Bagrianoff: ex
ternele vor fi girate provizoriu de preşe
dintele consiliului, interne d. prof. Alex. 
Stanişeff, război d. gen. Rusi Ruseff, 
finanţe d. Dimitrie Saroff, agruicultură 

-
d. prof. Dr. Bondo CostoU, comerţ d. 
Cristo Vasiloff, instrucţie d.praf. Mihail 
Arnaudoff, căi ferate d. Boris Colce!f 
care va gîra provizoriu şi lucrările pu
blice. 

15.COO morţi au costat tulburările dia republica Salvador 
Stockholm (Radar). Din Newyork se 

anunţă că turburârile şi dezordinele re
cente din republica Salvador, au fost 
terminate, însă situa\la tn această ţară 
este haotică şi se aşteaptă noui dezordine 
şi agravarea situaţiei in cauza intăriri 
influenţei comuniste. Preşedintele repu
blicei, Martinez a demisionat ca să pună 
capăt. dezqrdinelor, cari au. costat până 
acuma 15 mii de morţi din ambele tabe~ 

re. Noul preşedinte generalul Menzes 
fost ministru de interne demisionat, este 
şi el un adversar al comuniştilor. însă 
părerea generală este că ambasadorul 
sovietic dela Mexico, Umansky, are
mână în joc şi sprijină cu mijloace bă
neşti şi poate şi altă mişcare comuni~tă 
din Salvador, precum şi alte ţări din 
America centrală. 

\ 

Conflict monetar intre aliaţi şi de Gaulla 
Stockh?lrn (Radar).' o Ziarele ~\1edeze 1 convorbiri cu t:>rimul min~tl"u Churchill. 

anunţă dm Londra că De Gaulle va avea cu generalul Elsenhower ŞI CU ambasado-
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ruJ Statele Unite la Londra. De Gaulle 
nu insistă ca aliaţii să recunoască acum 
comitetul său din Alger, ci tinde mai 
mult la soluţionarea problemelor mone
tare. . Trupele americane au adus cu ele 
franci francezi tipâriţi în Statele Unite 
iar De Gaulle vrea singură iabă monetă
ria sa punând la dispozi ţia truoelar 
aliate banul necesar. ~ 

REICIIUL A li'ACOT PRIMUL PAS 
SPRE tJ~Ud~~A EUlWPEI 

MADRID,2. (liador). Ziarele specials 
ocupânduse de pericou1 di°n-spre Răsă 
rit. C01istată că existenţa Europei este în 
primejdie şi nu va fi în siguranţă până 
când pericoh~ bolşevic nu este ind&. 
partat. TOate popoarele europene inclu
siv şi .acele cari nu luptă contra soviete
lor,sunt de aoejaşi părere. Este incontes
tabil că aeichul a făcut primul pas pen. 
tru unirea Euro.pei precum şi el f'ste sin
gura putere care e În stare să lupte con. 
tra s<?vietelor şi va Învinge. -

ZI.!RISTI ALIATI CAPrURATI IN 
(;~UAl'lA i)]~; UER~L~Î 

, BUCU.KEŞd, 2. S. P. P. trallsmi~ 
Din Ztirich ee transmi~: O ~tire a agea 

. ţiel Rcuter arată. că. eorespondentuI să.g. 
Beruh de pe lângă c-artierul general mim 
Tlto, îmlneună Cu repreze.ntanţii presei 
aliate şi cu doi tepo.rteri fotogr>..:.fi au că.
ZUt priZonieri În mâinele trupelor germa. 
l~e O .• Johll Talbnt reprezentantul agen. 
ţiej R('uter, cât şi d. Sto!an Prilicevid 
corespondentul ziarului nord-ant('rican 
"Time-" şi •• Li~", <!are f'TaU ataşati ~ 
l.ngă cartierul gen('ral al lui Tito, au 
fost şi ei luaţi !lrizooieri d~ ('ătre trupel~ 
gennane. 

NOm VICTIME ALE BOLŞEVICILOJi_ 
DESCOPERITE IN LETONIA 

Riga (Rador). In apropierea capitalei. 
fost decoperit acum" un mormânt di 
masse a victimelor de teroare sovietice 
din ani 1940-1941. Intre morţi s'au 
găsit şi cadavrele generalilor Gotters şi 
Fraul care au disparut pe la înc€},Iutul 
ocupării Letoniei de către sovietici. Am~ 
bele cadavre precum şi celelalte au ur .. 
din anii 1940--1941. Intre morţi s'au 
ma impuşcărilor in ceafă. 

Conducerea ,Crucit Roşii' letone in ra· 
portul sciu cjitre centrala din Geneva, 
constată aceşte lucruri şi mai adaugă că 
in timpurile de atunci au mai dispărut 
încă un general, un avocat, un preot şi 
un procuror din serviciul Crucii Roşii. 
precum şi mai multe sute de locuitorI 
cari însă nu au putut să fie identificaţi 
dintre victimile acestui mormânt. 

. Ea face impresia. ca. şi cum rela~ 
· ang~o-ame1'icane s'ar prăbuşi ime.:. 
dacă intr'o zi s'ar da pe faţă ade

I stare a luC'rurHoT. 

.................................. : .............. _ .... " ............................ ~ 
PRABUŞIREA PRODUCŢIEI IN 

Bangkok, 2 (Hador). Preşedintele 
indian a declarat că produc
este pe pragul prăbuşirii. 

'. economică a ţării se inrău:tti.ţeşte 
~ m în zi şi dacă autorităţile brita
nu Vor lua măsurile necesare atunci 

va stagna, iar mizeti a popo-
va lua proporţii, mai mari. 

~STATELE UNITE AU 260 MrLI
I DATORIE PUBLICA. Stock
" 3. (Radar).' După cum se anunţă 

, r: . ..cotlul datoriilor pu
a Statele \1 •••• ", 11 fost fixat Cu 280 

dolari. 
.-......... 

o revistă • v americana demască' politica britanică . ,~ 

LISABONA, 2. (ESS) ••. - Cunoscuta IorduIui Ourzon de a bnpărţi in. 1905 
l'evlsl..t U·im.:stl'ialii,. ~~olitical Science Benga1u1 a pro'·0C3.t 'OOul tlemUlţumiri.. 
Qtial'terly", editată de unh·ersHatea. Co- Prezentând apoi Şi mai departe evoiu~ 
1umhit dtll l~-ew)'()rli p.ub1icl un amplu d. Kane a~ la timpurile mai .noul Şi 
ari-col se'llll' .• llat de <l All)[~rL Kane QIf;re citează dec1a.raţille din Decemllrle L930 
atael. p1Htica wgleză faţă. de India. Ha.- ale dlui Winston Churchill: .,Hai ~ 
ne repr(l~eQză. eJlg~'ziior că ei f)Cupă sau mai târziu va trebui s;ă. bl1ăturim pe 
toate !losturile, d. în 1878 au intel'21is tu- Gandl:ti ~i eonogresul indian precum şi tot 
tllror indleni10r nu îllsă şi e"ll'OJ)Cuilo-r ce ce pr~tează ei.» După act>.aSta el c.itea
trăiesc în maia !l-.or!o.d armelor şi prln- zi mat de-parte pe d; Wmston Churchill 
tr'o .atitudine. brutală faţă de presa in-i eare în 1'Iartie 194L după acordul dintre 
tijai;lă au.impiedwat orice e:qJrimare a pă J~tn '~J Gandhi a făeut o declaraţie pe 
r-etii. Ka'OO eilumirâ 9.!,0I grfflelţ~. ~~''),(dJa »11 1) va· uita sau nu II) 'Va. ierta 
de f6ill.ffif>f!e din 1898, 1800 şi 1'900 şi m..iodati: "Ţi se r3'e~ riu dRcă trebuffi 
SpUn,. I"ă en2.:It':lii !oi'~H arăt:l· ('1J a~6!lstă 1 să. 18".,ti cum Gandhi. tin mif' ftVt)"t\t r .... 
ocazie absolQt indifereop.. Inoorcarea ~I) aI'! !\'~, pe ~~ g~ să ~ 

_ .. """"'___' -~,- .. ~ _.---.,.,.. - .~c-~,- < 

/ 

treptele palatulUi viecreglui pentru a 
duoo' tratative ca IJJD.W .cu drepturi 6eoale 
ea reprenzt'lltanţii regelui împărat. Eu 
sunt .oontra oricăror tratative eu Gandlu, 
Gand:h1smuJ si tot .ce este În legătură cu 
el trebuie să fie înlăturat". Duya aceasta 
d. lUme se oeună. de Charta AtIantjcului 
ea·re după. de-clâraţiile oficiale făcute de 
Wallace: nun şi \Velles urmeazi. să fie 
aplicată aUo .. popoare ('in lume. Premie
rul Ch'lrchill Q s:r'us insi la 19 Septem
brie 1941 În Camera Comunelor: "m ('&O 

zaI Chartei Af'bmticuJ"i nOi ne-am gândit 
la Urile c('unate d" C'n>rmania şi nu la 
POPoarel~ t'f' trebui-!' ",i\ se supună eoroa.-

_ i'.~.brit.a.ni~Jt, 



.;. .•.. 
.:.~{ ~ ~. 

, . 

DACIA Dmnlned.. " l'1l1lie 194.t 

5!~~~:~~ a .~:~e!tr'u~r!~I~:âno_~~man~~:~d~S~ fO~P~f!~::~~o7.~u~~p~ ft 6 E liDa economică .~ 
;,cadru wleJlll'l, serbarea zilei Luchinată tineretului, face un apel călduros prin lui Etnic German, primar Hoffmann mm - ~ ~ ! 
l.eroilor neamului. da~ ~ către grupu~ indemnul menţinerii cât mai vie a fla- Petru, Schmidt J., preşedintele Coop. Ni.te., •• !!!lIIell' 
:refugiaţUor intelect~ali din Moldo.va ~1 cârei sentimentului naţional. D-sa arată Prod., Wagner Francisc, preşed. Re- -
IBuClOvina, impreuna s::u •• Orgamzaţ18 adevăratul sens al luptei noastre sfinte uniunei Biser. ro.ma~o-cat., Billo Adam, _ Pâni la 20 Iunie se poate aehita4) 
~GrlJ.pului Etnic ~rman" din comuna prin ideia forţă, menţinută trează din d' tII lmare SubIt Ger r t' b t 1 
' si 'b li' ~ veac în veac, de către eroii şi martirii lreC oru şcoa el pr , . - erooJa ue Iru ru pe rcg.0.6 r6 e ~ 
'l3eşenova-Nouă. După UJ a re gwas~ mult l'ncercatulUl' nostru neam. Urmeaza v hardt 1., d-ra Gerhardt Dutzi, Palmert I claIe. ~ .a.uuce,la cuno~uuţa., COU1I'ib1ij. 
pfîciată în capela reiugiaţilo:r. precum Şl 'dt 1 d K tIN Maltz buii nt t t 1 d ti b in biserica Romano-Catoli.că. a avut loc apoi coruri şi recitări executate, in mod l., Schml ., r. un ze man ., ~ or ca 1 ru.ca, axe e ,e ro re pre. 
, 1 1 . v artl'stl'C, de către elevele ŞI' elevu" refu- r. comando P. P. şi E. E. ' vazute de legea tlmbrului, pentru fieea. 
,'#>. reuşită serbare, a şcoa a prunara fier· , f'1- d' . treI 'al '" • Serbarea a. luat sfârşit cu intonarea re 1 a m regu:; > e CumerCl e, au foII 
Plană. giaţi. d . t d 1 20 1 . 1 40 l' . 

Intr'un impresionant cadru a avut loc Printre cei prezenţi remarcăm: imnului "Pe-al nostru steag",cântat c maJora ~ e a,. _el a C.l, ş~ pe.Jl\l'lo 
C, UV!, ntul de deschidere al d-lui Câşlaru Preot Balmoş Trifan, Bolodan Pavel, intreaga asistenţă. Ca .oontrlooablh sa. poată plati dif~ren~ 

de 20 lei, taxa de timbru datorat,ă. la fi, 
Mihail, care prin mişcătoare cuvinte re· .. ~ ••.• ~ •••••••.• _ .... _.~ ......... _ ••.••• _.u.~~~ lele rămase libere pe data. de 23 ApriliE 
liefează adevărata cauză determinantă 1944, Ministerul de FUlanţe prin ordinul 
spre jertfă a scumpilor noştri eroi. D-sa Sportivii din Turnu Severin la Timişoara Nr. 400.966-1944 acordă termen p~ 
'pune că in viaţa politică a naţiunilor, la 20 Iunie 1944, urmând ca după _, 
:nu rezultatul practic este lucrul de căpe- y ~. ~ f' p. t 
',' teni~, ci idea. care însuflet....,te pe luptă- Spol'tu1 timj!Ore.a.n e6te În pUn avâ.nt, foa.rte dificilă, considerând' f()rţa. adver· sta pasulI'e sa le soco l~J con ravellienp 

Y"V . d ' ruJ: . tf 1 - - tiril pentr Şi trataţi ca atare. . tori şi pune vbţa mulţimii in mişcare. contrilbuind astrel nu numal la esavar- sa li, as e ca prega e u 
: După intonarea •• Imnului Eroilor căzuţi" .prea fid.că. & t.lu:let'etului, oi 'dând in matchurile de Rusalii. preocupă In cel - Cassa Agricolă de Păstrare: Arad, 
urmeaz.l conferinţa d-lui Vasile Cio- aCela.ş timP IIi O putemîcă. dovadă de mai maNl grad conducerea. ţ1i antrenorii Cenădana Soc. an. Arad, a încheiat bi, 
'hanu, profesor la Seminarul Teologic voinţa da 'Viaţă. în vremuri grele, câ.nd oohlpelor lOCale. '1 lanţul anului 1943 cu un beneficiu !Iei 
~,Sft. Andrei" din Galaţi, care printr'un menţinerea moralului caracteristio al MatchurUe vor avea loc pe Arena. de 393.198 lei. Capital social 20 milioane 

,vibrant di.Icurs. elogiază eamaraderia de poporului nos~ru trebue să fie un ră.s- Electrica, iar progr.a.ffiul Va fi eomp1ec- leL Fonduri de rezervă 150.000 plw 
~ ............... , •• _. puns eclatant la &dresa. acelora cari au tat cu matohuri de ecltipe 'distrietuale. 4,726.228 lei. 
'M j ăt' lOt .. h' t l!OOrăznit să presupun! doeapr'e noi o ar şez on I erare IDC.' ma e lipsă de disciplină sau de ouraj. BoX 

erOisffiului românesc Frontiera de vest primeJ}te d" da.ta 
acetJ.St8. vizita eamaTazilor de sport din 
'lumu Severin, cari la rân<!ullor Qew 
mon.trează Cu activitatea. lor că. merg 
În,a.inte - tn ciuda e"'\l'EIDimentelor - pe 
drumul greu, dar admirabil al sp1)rtului 

Odati. cu tootbaTIjştii vin ,i boxeurii, 
cari 'Vor susţine o serioe de partide In 
oomp:i.nia. boxeuri1{)'t din Ti~al'a, în 
grădina Cinematografului ~lo. in 
ziua. de Dumine-cxă, (Orga!DoW1torii aU 
ulellJ aceasta grădină intracât dispune de 
adăposturi, aşa că matchurile nu tre
buieSC întrerup-te în caz de prealarmă). 

, Un grup de leditori refugia~i organi
)zeazii l1npreună .,u. $criitori ,i ziariştii 
bănăţeni un ciclu. de *ezători Literare 
închinate eroism-ulu.i armatei române. 

Aceste manifestări de artă şi cultură 
rom!Înească tlOt' avea loc în principaLele 
cent.,.e a~e Banatului. 

D-l colan.el dr. ODISEU APOSTOL 
dela Cluj va rosti O conferinţă despre 
..,Lite,.a.tU1'4 ttOastTtI eToied 
in,. 4 % boi u 1 , f ti tt t", iaT scriitoruL 
G e o ,. g e A c B j 11. t e a. tt u. fost COTes· 
pondene tU rtIzboiu va tnfăţişa faptele 
de arme a te "E, cad,. i 1 eiA l b e". 

V or mai da conCU1'.su.t următorii lC1'ii
tori şi ziaTi,.ti : 

F ~ o Tic aCi ura Ş t efă 11. e , e u, 
Mia MaTian. Jale,. C .. Miu~ 
L ere ai N i e o l a e Gre c u, D r a 9 of 
V it e n C o, p r of. d r. A U1' e 1 Pe· 
te an u, Con 8 ta 11. tin J ale ş, G.,. i-
9 ore B u 9 ari n, D o Tia n G r o %

dan, G e o r 9 e Con 8 t a n t, N i C 0-
l aeI v CI. 'It, Dor e t D r ă 9 'IL e , c u, 
Pa tJ e t Bel u, P e t ruS f etc a, etc. 

Şezătorile VOT fi date în folosul scrii· 
tarilo.,. refugiaţi şi sinistrati, cari se află 
pe meleagurile Banatului. P-rima mani
jestaţie Htera.,.ă va fi Ia Lttgoj ht ziua de 
11 Iunie 1944, ora U.30, in sala Teatru
lui Comunal, iar a doua la Timişoara, {n 

ZiU4 de 18 Iuttie 1944, ora 1l.30. in .a~Ct 
Palatului Cultural. 

~.""" ..... -."'.-.' ... :" 

"Suflet Ardelenesc" 
Cu (Lcest titlu ,ugestiv directorul ria· 

TtLtui .. RomânuL" in Nr. de Duminecd 
(28/V.) Pl'. Oct. Mureşanu in,cepe al'ti
colul aău editoriaL in felul unndtor: 

.. SuU şi ttLte de ani, Neamul Tomd· 
ne,c din Ardeal - în.ţeleg .ub numiTea 
de Ardea~: Transilvania, banatul, Mara. 
mU1'eşul fi Crişana ••• " 

Aici ne-am oprit cu cetitul, deoarece 
ne păre4 curio. cii, într'un editorial mei 
dup4 un .fert. de veac de stăpânirea 1'0. 

mdnetucă nu se re6pectă nom.enclattLm 
Geagraficl1, conjundd1td Banatul fi A1"de
alul, cu care 4Cest colţ de ţarii nu se poate 
identifica, deoa,.ece Banatul aVU8e un. 
trecut osebit fi nu era nici utonce,te, 
nici politiceşte şi economiceşte înglobat 
in Ardeal. Nu o afirmăm aceasta din 
Vreo pornire tendenţioasă, Insă ne sim. 
ţim datori, ln interesul ve-r~citătit iltori-
ce, ca sti l>unem la punct această proble-
mă. ! ' 

A"ume: Bano:htl nu face paite şi n'4 
fâcut nici odată parte ditt Ardeal; ceeace 
nu a e.rclu8 o eolabewa1'e f'f'iiţetUcll IUb 
acela, .tf!ag cu fraţii a-rdelmi. - :Ar l'U. 

/ tea, iud p,.,e.a. bine 8d fie tnglobat geo
fiTafice,te in nomenclatura Arderllultri 
decâttd capitala tpaţiu.lui rom4ne"c est~ 
la Bucureşti ţi ruttlel provinciile ciacar
,patine ajl4ndu."e dincoace de C04m4 

;CarpaiilM fmpădUTiţi, fac paTte ditt CI
ţ'eltlf complex geografic. 

Am ţinut, Ca .ă clarificăm chestiunea 
l- fără. .upărare, binetnţeles. • 

GRI'. 

regenerator de rasă şi caractere. 

FOOTBALL 

In oele ănua zile de Rusali.i oohlpa 
C. F. R. Turnu Severin Va evolua la. Ti~ 
mişoara Şii a,num.e Dumineca va juca. cu 
Ripensia, iar Lu;n,i cu C.F.R. Tim~ol'a.. 

In orice timp prezenţa C.F.R. Turnu 
Severin la TiIni.şoara, oOllStitue un eve
niment footbalistie de prima 1l1â.ri&. In 
primul rând pentrucă feroviarii din or&
!;ftd de pe malul Dunării, sunt deţinăto
rii Cupei României, pe ca.re au cueerit-o 
învin'gând tn fi.nală pe roollt;tbila ecl1i~ 
nă Rapid din Bucureşti, apoi în al doilea 
rA.nIi pentru că 08S'Pf'ţii n.oştli r'le parte 
dln C.1tegn'l'i1!t primă a fOOi"ballultri ro~ 
mânesc. dfOth5nd un loc de onoare în 
(!"'TI'I""1<r!'l~ hl1 d.g Ta z.boiu 

Echipe1e noastre cari u"i vor măsura 
forţele cu T.-Sev.erin Su!llt in situaţie 

Progmmui d'e .box este excelent. In 
echipa oaspe fi2'tlr('azii Seeu1a, Rogobe· 
w. Dră~ătoiu, Miroe~ Gh., Urişanu şi 
Pdre Scllulz. La rânliul lor timişoretrJ<iă 
vor alinia unnătorii amatori: Jurj, 
Tişci., Stoicovici. Lichert, Gherman şi 
Popovici Bog-dan Dar e8iPu1 de afi~ este 
deţinut de către părechi~ Lungu Ghe
orgice-Men.czel Pavel şi Brătescu Petre 
-Ciocan Gheorghe mOmii patru boxe
uri sunt de obşte eunoscuţi Lungu este 
ehaUamgerul oficial le. titlul naţion.nl 
pfOOesionist în categoria. grea, M~nczcl 
eefe cntnp10n n:1,t.1onal ~mator~, Bră
t~scu Petre 111\ boxeur lntern·aţiO'Ml, iar 
Ciocan un Apreciat profesionist bucuretr 
teFl:rt. . ~ ; . 

Tati, flecl, un aaevămf program pen
fru două zile de săr.bătoare., . :. 

Defetiştii şi exemplul lui Petre Carp 
Nimeni nu 'poate avea părere lndiver genţi. eU interesul,suprem al naţiunii, 

deeât una singurA. şi tndisolnbilAt aceia dea lupta pâ.nă la victuria. finală., pe cale 
dreaptă., fără. şovăire, şi cU loialitate alA turj de cel cari îşi eonfnndăazi interesele 
lor vitale cu ale neamului, oriun(]e ar trebUi se luptăm, fie pe Nistru, fie pe 
Volga, sau oriunde cere interesul sfânt de a păstra neştirbite independenta, su.
veranitatea statulu~ şi libertatea DealDU lui. 

Bombardamentele vehe-mente ale anglo.americanilor au trezit conştiinţele, şi 
au pl'ovoeat o uri. neimpăeată nu numa i în Franţa. ,,1 statele neutre contra An
gliei şi Statelor Unite, dar ~i la noi ea a pus pe auglofiti in mare dilemă. 

A continua azi eu poUtje,a anglofiJă, este identic cu a preaml.rt victoriUe bol
şevlciJor, cari vor desfiinţarea tiinţei neamului româ.nese • 

Recunosc In sfâ.rşit şi ei, că 8. mitra lia trenurile de oopii, şi pe ţăranii cari 
~ ară ogoluriJe. inseamnă terorism, care na este oompatibU nici cu fina 1'0-
roânutllt, nici cu omeni~ ee earaterizeaz li. popoarele Cil'iUza.te. _ 

DI Niebifor Crainic spunea: 
",Există întradevăr în firea nostră româ.nea.sei, pe lângă alte atâ:tea însuşiri/, 

o tră.să.tură de u'';lUră.tate, da('ă nu chiar de neseriozitat.e. 
.tiNe place critica şi o eultivăm până la exces, firi li aprQfundăm natura 

lucrurilor critieate." - ; 
.nApiaudăm obâdea.la, şi refuzăm să eunoa..,tem adevirul." 
"Aeeasti inclinare poate se He &Il1uzantă, când se d-esvoltă într'un anumit 

gen merar. Dar ea. poate deveni o prim ejdie, când luăm în deşert lucrurile mari ,i grave~ in eare e angajat însuşi destin uJ neamului'{. 
uA sta la ~dă.post ~ a bârfi războiu I~ ca.nd sute de mii de tineri ÎŞi dau vla.t~ 

peD"tru salvarea romlDismului, e o uşurătate ineaJiflcabUă, eare atinge saeri. 
leg-ilO)", 

"Toată politica prelinsă eu ipoeriti.lngrijorare impotriva direcţiei lineare a 
lijj&tului~ nu eonstit.ue, decât o gravă ofen$ă. adusi sfintelor şi uriaŞelor sacri .. 
fiell de pe front." " 

ktă pe defeti~ti ajunşi în dilemă Şi bt stare de compă.timire:- At"eŞti "trj" 
plopawiu al panticei româJle~ti liră riscuri, persona.gji identice cu figura comică 
din comedia. fra~, care în nul. eăsit oriel sale, nu se JKlate decide, dacă. tre
buie IaU DU să I116ftrgi. Ia cununie. ar face mai bine, dlLCă ar unna exemplul j. 
năIţă.klr dat de marele om de stat Petre Carp, <oare la intrarea Rvmâ.niei În ră.z. 
botul din 1914, dupi ce a tratat d~ trădare şi (elonle Intrarea În război contra. 
Puterilor Centrale, întorcî\ndu'se eătre miniştri a adăugat: , 

,. VOI SUPRIMA GAZETA MEA MOLDOVA, CARE SUSTINE TRIPLA 
ALlANŢA IAR PE CEI TREI FU AIl\IEI fi VOI TRIMITE IN RAZBOI.'~ 

Dela aeeastă dată Petre Carp a devenit mat, nu a bârfit, Da. a criticat ei .. 
~ptat hotărâ.rea vremurUor. Era un patriot. 

- Prima Cassa de Păstrare din Net/.. 
dor!. a încheiat bilanţul pe lS43 cu Ul: 
venit net de 67.740 lei. CapitallOclal 
3,000.000 lei. Fond de rezervă 22S,m 
lei. 

-- Banca ,,/lgricola", Soc an. HUl'lEo 
doara. S'au ales d-nii: Valer PSIIC'U, Ni. 
colae Ţintea senior şi Emil Teodor~ 
ca membri în consiliul de administraţie, 
d-nii = Gheorghe Raiu, Alexandru 
Popescu şi Nicolae Albu ca censori, Îl! 
d-nu = Alexandru Lupu, Ioan MUII' 
teanu şi 1. Dăncu. iupleanţi . 

- Banca Gloria Soc. an. pentru ia. 
dustrie şi comerţ Lipova, a încheiat bi. 
lanţul anului 1943 cu \ln beneficiu ne! 
de 159.186 lei. Capital social 5,000.000 
lei. Fonduri de rezervă 75.000 pIUI 
1,000.000 lei. 

Din Sânnicolaul Mare 
- Direcţiunea Gimna.zlului Comertial 

de fete din Storojmeţ evacuat la Gimn!, 
ziul Mixt din Sânnicolaul Mare, judeţul 
Timiş'Torontal, invită. pe aooMtă. cal. 
toate elevele acestUi Gimnaziu, să1!i \lOt 
muniee de urgenţă. localitatea unde S'a
evacuat !şi domicilază, aritând comuna, 
judeţul, strada fi numărulloeuinţei. 

- Djreeţiunea Ueeu1Ui .1,Regele Ferdi' 
nsnd 1" din Storojineţ eva.cua.t la Gim· 
na.ziul Mixt din Sânnicola.ul Mare, jud. I 

Timiş-Torontal, învită pe aooastă eal. 
întreg personalul didatio şi adminiatra' 
tiv precwn şi pe elevii şi elevele acestui 
liceu să-i comunice de urgenţă l()(lalita~ 
tea unde s'au evacuat şi domieilia.ză, ară. 
tlnd comuna judeţul, strada fi numărul 
locuinţei. ' 

- PENTRU PALATUL INVALIZl' 
LOR. La apelul făcut de D. Mareşa! An' 
tcmesClU, Conducătoru! StatulUi. Sânieo
Iaul Mare. prin ai săi conducători a sub
s<n'w şi vărsat suma de 980.000 lei., 
'iilli· •• -•• -: ••• -......... · ....... 

PRESA ENGLEZĂ NU POATE SA 
DISCUTE POLITICA E..'XTERN! A 

RUSIEI 

LISABONA, 1. (Rador.) - Se nnun~ 
din Anglia, că ministrul de extel tle brl' 
tanic a dat ziarelor engleze instrucţiuni 
confidenţiale, că este interzis de a di~· 
cute. chestiuni de politică externă a $o
vietelor. 

Sub tipar: 

Ua voJum de pOoeme 

UALUL FERMECA1 



• pa 

pOfta refugiaţilor 
Iii # 1. l'ASCA&U, refugiată in CQDl. Răcâjdia, = \~~ jud. ~"aŞ, îşi cautâ. p~rin'~ 
~ lJi 1lon ~u, refUgl8.ţi dm 

l' ~. }ud. 1iotiIi • 
... ~VUL SA8U LIOONID. refugiat din 
4i ~u., î~ ~tă. rudele şi Prie~iiA .u: 
er ~ să:"i scrie pe ~: ~I'8N'iţa, dhl 
lJ4, .~ ~fun.eţionlw' ~.aş. . 
~ ~1SfOR lş..Ut, paroh din Ropoea, Jud. 
0&, ~ refugia.t în oom. Doro.aşnea., jud. 
oll~, caută pe Şt1:'fan I~, fll.l1Cţ. C. ", 
(ti Vla.dimir Ca.şovaJl, notar, AgI8.la Hur-
l~ .~ !nV.~ Minodora lşa.r, IDv. Ga"\.~ll Bujd~i. 
fi.... Ioalt Ga.şovan, ~&T Şi Vak! na 

iliE î;~8fjin, pensiollara., toţi refugiaţi din 
nlll . !lJCovin&. _ 
Lnl CAP. T. R. pun; din spitaul.~. 1. ;)~8 
ea· . din TinUso8l'a caută Ia.mlha (!tm 
li :;t.c!l ., • - . 

:II~ ~tianu şi Elena Bozianu re!Uglata dm 

ld. ~''\{jIAX,~ 1'URCU din Ttmiş.o.e.ra.Fra
bl·' .,' stI' Il Nr 16 c~ută pe Vasile Bă!ia· -:la • , • , 
nel 1; p~emilitar, refug;at din comuna Vo:"ona, 

illeA. Botoşani. 
ha . r.llilM. LEMNEANU e\'li~at dela, pre-

,,~lJ!'4 IMfl.P04 jUd. J~a.sLIU, este: cautat 
eu. "u·atele lJete:vem;o Nlcola.e dm .Odes&t 
ut ~acUl1t in COrn. Ghilad. :tr. 472 t Jlld;;>ţul 

~ ~,:~~r~~~i)l<~l C-'l'lN' din a~elierul :: 
\. 34 Timi:,oara., caută pe soţla sa. .• 
.~hlVIl1 copii Trifu şi Ana. ~i. ~ Am~tiA 

ne- ':ăţ'uu refugiate din oom. VOJtinel~ Jud. 
Ni, ,. 1 , 

seu :~~~:lii,IA INVATĂ'roRL-L~l Pastol~;h~ 
ţie, Mrie din FkIbueci.. jud. L&puşna., ref~
:!ni ~Cată în Eânicalaul Ma.re~ . str. Re~eJe Mi
W i 52 roagă. ci~ ştie SlHoomumce unde 
lUI' . făs~Şte familia preotului paroh. 9rucea-

~:A',xa.ndru din BUibu€'Ci, jd. Lăp-lşna. 
ia. : r:l familia plot. jandarm Gârbă Dumi-

bî· 
ne! 
000 
Ilw 

';~RMtlLrrARII din Bubtulei "şi ~~eş,~. 
ll. Lăp..\şna-Basarabia, ru:,uuţ.a pa.rll~ţil, 
',rll1e şi cunoscuţii că ~ gasesc plasa~l i~ 
:inicolaul Mal'e, jud. 1'imiş, rugându-l sa 

; s~de vesti. • .. 
n;.;t: t>TII<: UD D-11a ~\.na Er.liche, o.-I~L1 

:;,tlci Ena~:he şi Cngureanu Vasile din 
trtkiu P. '1'. T. din la~i, să anun.te,.pe 

eia! . tliache GheOl'g-he dela AteUer~e! N1COlma 
:i!I Ia..';li, refJ.giat la Atelierelf C.F.R. din 

ll!' 

~ !:;1~:l~~..\' CRUDU refugiati din Podul 
:c'8i~î, jud. Iaşi, in Vasiov&, jud. Cara.ş" 

1.'01 ::r. Principală Nr. 4J., caută pe mama sa. 
"81 1 ~:aterina Gh. Popovid şi sora E vira. pe 
na, :imilia Beiu Ilie fost prima!" Movila Ruptă 

;;d. Botoşani, pe ftatele Anastasie Gh. pi)... 
~, :.mi cu familia pe Alexandru Tacu ges
Un. :'Jn~r la Fdt>raia Dorohoi, pe familia 
iudo C,:,stinesC".1 funcţionar CFR. evacuată din 
~alt ':\'rnăut i . 
;r&' C\r.;;r· PE SDŢL"I .. ~lEC' Nicolae Oă!1escu 
,tui :! meserie cismar, plecat din Iaşi la data 
ita~ j, 25 MaT't:c 19! i, cu premii.i.lB.l'ii. Cine 
ri. !~ ceva. dOOŢlre eL să mă. annnţi. in comu· 
.rUJ '1 Cenadul-Mar(>. jud. TimişToront&l, la 

~~mnul Cheţan Matei, Nr. 703. 
U· ~ ..... ~ •• ~ ..... ~ 
~. SERBAREA ELEVEWR DELA U
:coo ub- ctUL CARME.~ Sl'LVA LA SprrA< 

LrL DE R.ĂNlŢI "Dr. A •. CANDEA" 
I>ln lllUt-nmul dnei COTa-ha. GiOS&llU 

:tla fllial& "L.Tuoea Roşie" din TanJ,Şoa.' 
SA ia, JH:eul de lete "I.,..alffitn Sylva." din lo~ 
il cGllt&te sub conducerea dnelor profe. 

tia avand 100 In parcul dln e'lrtea Splta· 
:llui. 
ProgramUl a început cu ImnUl Regal 

DAOIA Par· I 

Incheerea primelor cursuri de perfectionare profesio' 
nală la "Universitatea liberă muncitoreascâ din Banat" 

I_perta_ta .ee.tei Instituţii. Leeţiile predate. 
Prin st'rliduint4 şi grija d-lui ing. Şte~ 

fan Ardelean, a luat j:i.i.nţJl Uz TimişOara 
"Universitatea liberă muncitorească din 
Banat". D-sa comtatân4 timp îndeLun· 
gat, că la examenele de caliJicaTe de pe 
Leingă Camer..a de Mu.ncă din TimişQm:a 
meseriaşiiromâni se prezint4 insufi. 
cient pregătiţi, Q. IU(.I.t iniţiativa încă de 
aemn doi ani, de Il alcătui un program 
de cursuri de perfecţionare pentru o mai 
Dună pregătiTe a me8eTiaşlL!ui Totnân. 
Prin ajlLwul MinisteTU~ Culturii N(1.~ 
ţionale, Il "A.'ftrei Băm'jţe?!e, ţl Camerei 
de Muncă .. precum fi cu. ooncurwl unor 
oameni de seamă 41'" OTa{tul nostru, stră
duinţa d-lui in~. "Ardelean s'a realizat. 

Universitatea liberă muncitorească din 
Banat a luat fiinţă., având sed~u1ld Şcoa
la Tehnică lndu.strială din TimişO:Clra, 
piaţa Hunio.de Nr. 3. ' 

CURSURILE PREDA TE 

şi de popularizare a ştiinţei. .. 
Secţia de perfecţionare profesională 

a organizat, începând din luna Februa;. 
I'ie a. c., cursuri de specializare pentru 
gntpa I-a (stl'ungari, raboteuri, frezori) 
şi pentru grupa II-a (mecanici de mo
toare cu combusţiune internă. Cursu
rile au fost practice şi teoretice, fiind ţi
nute după un orar fixat de directiune, 
cu 6 ore săptămânale de fiecare grupă. 

Lucrăxile practice, de demontări, mon
tări de motoare, au fost conduse de d. 
prof. m.aeslru Fr • .\Telceleanu, şeful s~c: 
\iei de automobile, dela Şcoala tehmca 
industrială. Lucrările practice şi uleu
Iăriile necesare la strungun.. freze, ra
boteze, au fost tinute de d. prof. m.a:s~ 
Grigore Dorogan, dela şc<:>ala ~ehmca m· 
dustrială. Cursurile tehmce Şi de cunoş-
tinţe generale au fost predate de d:nii 
prof. ing. Traian V.uia, ing. D. ~oth, mg .. 
1. Tătucu, ing. 1. NlCorescu, IullU Dros Şi 
Ion Botiş. ' .... 

EXAMINAREA CANDIDAŢILOR 

Lucrările acestei instituţii, de mare 
importanţă pentru muncitori, având 
menirea de Il le da asistenţă spirituală, 
se impart, deocamdată, în două secţii: 
a} Secţia de perfecţionare profesională, Exami~~~a candidaţ~lor s·~ ţăcut în 
cu mai multe grupe de specialitate şi faţa .comlSlel compusă dm d-n~ mg., Şt~7 
b} Secţia conferinţelor de culturalizare fan Ardelean, directorul »UmversItăţii ., .. ~~ ........ ~_.~ .. ~~~~_ ... ~ ... ~_ ... ~.~.~ .... ~ 

Cursurile de vară din Timişoara 
In cadrUl Cursurilor speciale de vară ta.nic. Exeursii la. pădurile dela Buzi·a.ş 

ale iI'acultătii de Stiinţe dela Universita· ti Timişoara, bălţile dela P~OŞJ, parcul 
tea. din (""lui, refngiat& la Timişoara. ro american dela Ba~. De IDoheterea o 
zileLe de 6--12 lunie 1944. va avea 100 excursie fa.cultativă. la munte! dacă. Un
Cicl.ul Bota.nic, organizat de Institutul prejuririle permit. ' . . ' 
BotanilC de sub direcţia alui Profesor.Al. Locuinţa. pentru străini în Căminurile 
Bona, , eu concursul dlor Profesori Facultăţii Masă convenabilă la o Call

E. Pop, AL Btlia~ G. Bujon-an şi A. Ar. tină. Oheltuîelile transportului şi a me-
vat. Se vor ţine lecţii şi conferinţe, în.soo sdor privesc pe p'~rti(}ipanţi . 
ţite de d~on8traţii în Grădina Botit· Pot pnrticipa studenţi mai inaInta.ţi, 
nică lucrari practice şi ex.cursu_ din gL, profesori de ştiinţe naturale ~ ~ogra.. 
st~atică. Fi.tosociologie, EtnQbota,n~ fLe, ingineri R",OTOllOmi şi silvi~l Ş.I ama.:: 
Ecolagie s.i Istoria -regetaţieit Ocrotirea ton de Botanică, anunţându-se de bună. 
planteioc '~ legătur.ă, CU pr"bl~ P!a.n.: vreme la Direoţia InstitulUi Botani~, Ti
taior medioinale. V l't avea l<lc ŞI o !f2dinţă ~oara, Aleea Spiru Haret N(). 1. Te-le
de comunicări ştiinţifice a CeTelllui:so.. ton 23·51. i": • i'''. '. t ."! ' 
~_ .. _ .. ___ .......... ~,~~ .. ~ ~. ~"",~.,:.,.~._._.,.u • ..:._ • .:. • ..::...: 
Pot fi chemaţi la prestaţie În agricultură 

oameni de orice vârstă 
BUCUREŞTI, ~. (Rador.) - Preziden- feră şi la funcţionarI publici, cari fiina 

ţia Consiliului de Miniştri aduce la cu- refugiaţi, sau din alt motiv nu sunt in
noştinţă tuturor locuitorilor din întreagă cadraţi momentan la :vreun serviciu. 
ţara, că dispoziţiunile legii privitor la Neprezenta.rea la chemare se pedepseşte 
obligaţia prestărti munci obşteşti in caz eu inchisoare până la un an, iar pentru 
de nevoie referindu-se la toţi locuitorii funcţionari publici şi cu pedepse din 
între 15-55 ani, din ambele sexe, sunt codul funcţionarilor publici. chiar cu 
in vigoare şi· pot fi aplicate de .utoei- destituire. Pe lângă Preşedenţia Consi~ 
tăţHe respective in caz de nevoie. Cei liului de Miniştri se instituie pentru 
aflaţi fără ocupaţie şi neexecutând nici acest scop o comisie disciplinară specia~ 
o muncă, pot fi chemaţi la aeestă mun- lă. Se mai precizează că in deosebi Mi
că obligatorie punând să depună in in- nisterul Agriculturi şi organle sale pot 
teresul obştei O muncă intelectuală sau să cheme orice lucrători agricoli, de ori
manuală in conformitate cu pregătirile ce sex sau vârstă pentru prestarea lutră ... 
lor speciale. . Aceste dispoziţiuni se re. rUor agricole urgente. o .... ~~ •• _._.~ --..: ~~ .. _ ...... _._._ ••• -.~ ••• =.31!!.~ 
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rrezintă cea mai blllli ca:rl~ ele J1:Ovestlri a.părută în ultimul timp 

CU~Ul . DlElA IINI~IMĂ 
de: SEPTJMllJ i'OPI\ 

De,"fSu.lre ia b'bd,rH la chioşea.l1 şi depozitari '. 

libere muncitoreşti din Banat" şi ~ 
Şcoalei Tehnice industriale~ ca preşe: 
dinte, Nicolae Doboşan dclegatul Carne! 
rii de Munca, membru .î.n comitetul ~' 
,conducere al U. L. M. B. şi delegat 

."Astrei ~ănă}ene'\ ~iind prezent intre 
corpul dIdactic .tehmc şi practi<: al 1l('!W;,l 

tei instituţii. '" . i 
La examen s'au pl'ezentat 22 de can~ 

didaţi, reuşind toti, cu calificative bune. 
Absolvenţii cursurilor, eonform art. dili 
regulamentul de funcţionare al U. L. M; 
~". obţin după examenul prestat un cer~ 
hflcat de absolvire al cursului respee.: 
ti~, 

. ~ăm mai jos numele candidaţilor reu" 
ŞIţl la examenul care s'a ţinut, zilele .... 
ţ::estea: :Vlad Ioan" Horhot Vasile, Ano
aran Nicolae, Marcu Ioan, Cernău k 
lexa~dru. ,Tiefnbuch Ioan, Ştefan Au
gustm, Zelthamel Iosif, Horhot Alexan,. 
dru, Raţiu Grigore, Novacovici Milo~ 
N?vac Ioan" Petrovici Gheorghe, Mar~ 
.NlC~lae, Sl1~lOn Ioan, Tănţan Vasile, 
Ga~par Ioan, Aştî1eanu Alexandru Că
~unea ~iculae, Mărgi.neanu Ioan şi Han-
ţIU TraIan. . 

J' CONCLUZII 
.. Iată prtmi~ l!osol1:enţi ai Univer"ităţij 
l1~~e muncttoreşti, care pe lângă pre
g.at:1'ea lOT profesională învăţată î" ate. 
here, au primit O temeinică îndrumare 
"PiTituaZă ~i profesională. Căci, aşa du~ 
pă ~um. a sp~ d. ing. Ştefan Arddea" 
mtr un lnterunev acordat ziarului nDa~ 
da"l lucrătorii Tomân.i au fost insufi, 
cient pregătiţi din următoarele motivE!i 
fiindcă unii patroni străini de neamu~ 
nostru nu le-au oferit bucu.ros c1.Lnoştin, 
tele profesionale, şi pe de altă parte nici 
C1.I.T8urile profesionale, care nu dispun 
încă de Q armatură şcolară bine inche
gată, nu le compiecteazd aceste cunoş.
tinţe. In interesul nostru ca 'neam, tre
buie să ridicăm lucrătorul 1-omân din sta. 
rea de inferioritate, aşa după cu.m pro· 
blema aceasta a fost rezolvată în toatf 
ţările din Apus, prin CUTSUri de perfec
ţionare complecte, prin conferinţe df 
popularizare ştiinţifică, mijloace destu. 
le pentru înmulţirea cunoştinţelor pen
tru Ctl în lupta cu cei de alte na.ţionalt-. 
tăţi, să poată răzbi mai bine. 
Odată înfiinţati această instituţie. d, 

odesă:vârşită importanţă, pentru indru_ 
marea muneitoruIui român, sunt~m si. 
guri ră ea va. putea să-şi eontinuje a.eti+ 
vitalea având spri,rmul şi conellrsm tu.. 
turn)" insUtuţillor profesionale şi de euJ.o 
tură din Timişoara.. 

LONGIN 1, OPltIŞ.\ 
.J_~.~_"._.sa: .......... . 
C lUD Ă TEN I '1 
DE CAND SE CUNOAŞTE POŞTA?: 

. Cîne s'ar fi gândit că poşta dăinueşte 
din timpurile vechilor regi ai Persiei? 
Născocireii aceasU). se datoreşte lui 
Cyrus. ' 

Intinderea împărăţiei sale făceat ca 
legătura dintre el şi guvernatorii provin· 
,iilo:( să fie lungă şi grea. După ce a cer ... 

, cetat cât drum putea face într'o zi un 
cal bun, s'au făcut grajduri depărtate 
:unele de altele. El puse cai in grajduri. 

ware tlorten.sta ,dr. Mara şi VlOriea 
n~ bvl'Za, au dat O frumoasă. sel'oare cu un 
Jri. ftup a.e eleve, răniţilor din Spitalul de 
uni Iltirurgie ,Dr. A. ca.uJea", care au pro
iis' ':US Q VIe ~ulţU1U1re şi profundă. admira
Sa- ,.;.e in ~ut1etel~ tuturor ~ănjţilor, ser:bu'l 

Se poate 000WJ,da t'{IDtl'a rambUTS la Editură. 
Ipni a Umlat o .recitare "Inchinare ~ .. 8'1 
Regi"lui Mihaiu" de dra Dragom1r V. 
~~~~'~"fuiC~rl~~~ I~ ______ •••••• __ ._ ••• ____ ._. ______ ~ 
tare "Pentru Dumnezeu" dra Popteanu. 
.l\ie DOr de Munţi" Duet de D.rele GOl'o 

~an şi Dra~omir "Dorul Meu" solo de 
!froan. "Hai leliţo în deal la vie" şi "Pe 
~re sub un brad", coruri, "Otrava" 
~ltare de Dr<lgomir "NumAi una" şi 
,.Pe langă boi" solo de Gordan. Apoi au 
~t jOC'ul'j naţionale şi ea ÎMheere au 
®t!at. "Pe al nostru steag" şi "Deşte
~Iate Romane". Au trecut apoi prin f'\~ 
~e împărţind nori şi daruri iar d~rele 
~hianu şi Roşea {lU fteord~oane1e au 
~ flâ.nteoe ti .roman.1e vesele. , 

Inchinită de durere pentru tot rest ul vieţii, Elena împreună cu Ro
dica, visul vieţii lui, anunţă rudele, cole gii, prietenii şi elevii lui, că au 
trecut 40 de zile de chin şi lacrămi nesfârşite dela pierderea mult iubitu-

Numi în fieeare staţiune câte un ~f 
însărcinat să primească pachetele cnrie
rHor şi să-le trimită celor cari trebuiau 
să continue drumul. 

:Astfel poşta incepu să funcţioneze, zi 
şi. noapte, fără ca ploaia, zăpada, frigul 
~l căldura să-i întrerupă cursele. Condu~ 
cerea paştelor devenit în imperiu, un 
post de seamă, Darius insuş a ocupat 
acest post, înainte de a se urca pe tron. lui şi în veci adoratului lor soţ şi tătic iubitor, , 

IOSif VANCI'U 
artist şi profe-sor la Academia de Muzică şi :1{. D. 

din Cluj-Timişoara. 
Pentru aminHrea lui scumpă şi bunătatea sufletului său FamHia, co

.egii şn prietenii lui dragi vor face un pM'asfas Duminecii, 4 Iunie, orele 
11.30 în Biserica din losenn şi apoi la mormânt. 

UN SALUT·CIUDAT 

Fulbii, locuitorii din J\frica de mijloc, 
au semne de salutare foarte ciudate. Ast
fel, dacă vor să salute pe cineva, ei se' 
intorc cu spatele spre omul cu pricina. 
plecându-se apoi, ceeace la noi nu este 
d~ l2t: ineăduit, . 



BAOIA DuIniDecă, i lwu.e U« 
"~""'.'~ .. ,~;" .. """"--,,----,,,,~ , -

Intoar~erea fiecăruia la. uneltele sale 
Titu.1a.tura râ.n.durilor· de faţă im1 

~
pe.r1ine numai prUl aşezarea cu.vinte. 

• ideea in sine aparţmâ,nd unui pre. 
tJtPU8 poet. are fi,inu nevoit să se intoar
. la. l.IIU.eitele sale. Va. fi - poate - un 

bresl",. în oeea.ce Uwăţa::;e inainte 
~a fi decretat poet.t Faptul se petre
)ea caJU in preajma anului~ 1932 şi mă.r:, 
Utillesc sincer ci. p1&Clheta lui de versurl 
!l'a. făcut si privesc in juru-mi eu Qdhi 
!e"o1L ma.i d~ ca. nu.mai atunci să 
)ag seemi, ci. mulţi dintre aeme~i mei 
le răti.6i.ieră pe oii ou. totul deoeebite de 
I;JtitUdin:il& 4ir penwnale.: 

Ceea. ce ro'a ,iZbit însă., In mod. s .to. 
~ deosebit era ~esl8 ~eaa6ă, In 
iare pătrunsesera o mulţime de analf .... 
~ţi majoritatea fiind nici ma.i :mult 
Uei' mai puţin decât dil"iOOtor de Zl&l'el 
te insemna dirootor de ziar pe acele vre
nuri e lesne de inţeles.şi euinţe1egea.m 

~
a~ afară de un singur fapt;, că-ţi din
e ei ,i'or fi făcut uce,n.Wia sub secreta

iatul de redacţie & unOr Popescu·Nasta, 
Stefan Ioa.nichescu. ltr1nil Ci~~Wl~ 
ton Monta.ni, ră.posatul l::iarbu t:oor.Oip1-
da sau D. DaşcovioCi, aşa eum Şl:-~ facu
eeră viitorii eoresponuenţl ai Zla.relor 
de Capitală, ear~ a:,u, ,a.ctivat !ti Ina.i. ~a~ 
te provinciile. pana lD. urma _c~ ca.p;& 
&ni aâUd adevărata gaze,ta.rIe a m-

, •• f ceht de'a mai exista.. . ,. 
Că in ptesă vor fi r.ă.mas des~ ~ 
~ pricepuţi, nu mai incape discuţie, 
fi am credinţa că noua lege a Pr~, ~ 
fost făcută. tocmai in vederea reven~ 
la matcă. Cei dela diI"eOţia Presei, vor fi 
fost sesizaţi de prea multe, ~ă~te .~ nu. 
mele breslei propriu zise Şi lUVUtor.ul 

Colegiu n11 vor m'8.i pute~ pătru.n?e .a1~ 
cineva afară de gazetan prof~~Qnişti, 
cum au pătrtm8 Pâ:nă. ~eum, ~nn inter
mediul unor orga..rumţlij mal mult saa 
mai puţin gazetArel]ti,. " " 

Int()aroere& fiecăruia la uneltele Bale 
e o poruncă a vremii. numai &stfel pu.
tându-se pune stavilă unei afluenţe de 
prea mulţi noohemaţJ. in aeel~ compar
timente de viaţă, in care &C8I}tl& nU pot 
li decâ.t D:iI;te bieţi rătăciţi. ,." 

Şi inţelegem . prin compartimente. ~e 
viaţă intreaga noaatră structură aoeu.
.i, a~tă.zi zdruncinată din temelie, ~ 
mai din oauză că. Mulţi au forţat anuuu
te intriri, pentru • pătrunde acolo, 
11nde niciuna dintre insuşirile lor inte
lectuale nu le dă dreptul să rimânl. la 
:infinit! Este foarte drept că trăJ.m In 

• 

vremuri exO€lpţionale,dar asta. nu In,. 
seamnă. că nu tre'bu~te să. se pună ca
păt vălmăşaguluf in oare rie află~ i,~ 
momentul de faţă. Cumulul de atnbuţn 
a devenit supra incărcat şi S~tul este 
dator si vină cu legi speciale, pentru a 
obliga pe fiecare I!Iă se l~dreze in 
~.,n.~l-&rtimentul sodal, potriv;t aptitu
d~ iar celor recalcitranţi să li se 
8,plice ~l:Ie"critatea 6.~1tlr mai ~spre ar· 
tioole. Pentru a evidenţia Q~?.urit credem 
ci Jlu'i' nevoie_ iar dacă pe::seyerenta 
unora ni se va. părea prea mSlstent-:,. 
nu noi vom fi aooia cari vom regreta, ca 
am renunţat la o astfel decreclinţă, Am 
inţe1es să. servim scris~, ~ cn:m ne-au 
învăţat ma.rii noştri inamt&şl, Şl nu v~ 
relumţ& de drngu 1 romănui, să. revenlm 
la ~ şi adevărata ziaristică. t <.' 

i,;.~,. ".'" , . 'Al. Neguri 
r- ~.:. •••• _~_ • .:--.= •• _.~ .. _._ •• ~ .. 
t • _ CEASORNIClAR CARE NU VREA 
SA RESTITUE CEASUL.. • Coruel 
Olariu. Str. Horaţiu No 1, a reclamat pe 
Ioan. 0a«1an eeasomicar, Bul. Reg. 
Ferdinand ~ şi a arătat in" recla" 
maţie,. eă a predat un oeas de bUzunar. 
!!l8l"ea. Omega. pentru repara ţie fi cea
lIomiool refuză. M.i restitue acest ceaş 
Ceroetă.rUe a.u fost introduse. • 1- ,~,* 

! ThudLJ2 : 'z; df4A 

Cine •• FORUM ~rad 
Telefon: 20-10 

Repr. Ia Ol'ele S. 15, '1 ti • 

Az"' . 1. 
O premieră extraordinară! 

" 

Un e.pisod pua de omene8b. aftDtari 
ti Deprevlmt dJzt viaţa Imut nor 

" oelebra 

MILIARDARUL 
., ·,CANTARET 

In HIÎ& lui QUIDO BRIGNOn 
eu GIUSEPPE LUGO - celebru te
Dor dela. Scala di.n MlIano " 
MARA LANDI, MARIO 8lLETTI 

1t"f'9f~44±i'5'ffi': -'<1 la; • !II' ti ffl 

. - Ci.nela de pl'eIDiel"l Arad Cinema URANIA· , .. J." ,'" Telefon: 12-3Z' 

B;pl'Nellw"ţli la S, ş, 7. Simbiti ,. Damineci ~OJ;:ele & sau."a. 

Azi premieră 
Ultfmul film de mare valoare al celebrului: 
HAR R.Y. " B.A U R in 

Cine' a ucis pe Mos Crăciun 
Grandioasa reali~lr8' a studiourilor franceze 

ţ4 

--
DIVERSE 

- AD:&IIN1STRATIVE. Redacţia şi Ad
ministraţia 'pentru oraşul şi jud. Arad, este 
incredinţată exclW!iv dnei ViGl'iea Bogdan, 
care e singura in drept de a face abona
mente, achiziţii de reclame ,i publicitate, 
precwn ,i de a răBpâ.ndi uarul. Nici o alti 
penIOI.DB. nţj poate repI'e2lent& m această. ca
lit.a~ ziaMll noetru, Reda.ctia din Arad este 
reprezentată prin dl Al. Popescu Negură. 
-DISPARIŢIE. Alexandru VaJkodin 

SAnd, • anunţat poliţiei, că. subohiriaşa. 
Maria Pleş înainte cu câteva zi1e a ple
cat de acasă şi n'a mai venit îndărăt. 
A eerut poliţj.ei, ca si -constate. unde se 
află numita, in prezent. : ~'~' 
~_ ..... _ •••• _ ... ~._._._ .. _-:-~.O;: 

.. 
li lei cuvântul apare in fiecare zi. ArA .. 
ee prime!IC .. Administraţia :dandul la BIr 

Str. Ecaterin& Tcodoroiu Nr. 4:, teL Zi .. 

De \'lInza.re în cartierul vilelor vilă cu:; 
3 a.part. 8,500.000, casă. in centru CI 

etaj 6.500.000, vilă. cu 6 camere ti cu: 
intravilan uri 6.000.000, casă in ~ntru 
apart. 4.500.000 lei, casă în centru.PIZ. 
ticular 5 cam. 4.000.000 lei; casă in 00Jl. 
tru 3x3 cameri!. 4,500,000, caeă in centn 
2 a.par!:. 3.500.000. casă cu 5 apart, • 
prăvălia 1.500.000. eaaă cu 3 aparţ . 

Ştiri politieneş~i din Arad ,. 
'. Medicul dr .. Nicolae Ieremias, Str. Io-

1AOO.000. în Pârne~'\f'a casi cu l~ Illan : 
800,000, bt Bujac casă cu 2 cam. grădj. 
nă cu 80 pomi fructiferi 550.000, -lf 
jug. pământ 2.500.000, fi jug. P_f 
1.800.000, pământ de inchIriat 120 jtg 
Oferim casă de vânzare dela 200.000 ~ sif Yulcan 15, a facut un .d.ellunţ penal 

la. Ohe.stura Poliţiei contra blIJ.a.rului 
Stefan &rooly, pentru faptul, eă inainte 
eu câteva zile s'a. dus la un bolnav cu 
birja aoeswi birjar, uitându~şi servieta 
de pi.elein bîrjă cu instramentele me
dicale de valoare: RO<.'Iama.ntul mai ara~ 
tă, oi a somat în repetate rânduri pe bir
jar sLi restitue servieta, darStafan Bor .. 
beIy & refuzat ea.tegorio, afirmâ,nd, că. 
servieta n'a rimas in birjă. Organele 
poliţien~ti au introduS oerootările" • P';~ ., .. 
~'l' Inainte cucâfeva. zile, publicttl ~rădan 
a asistat pe Bulevardul Regina Maria, 
la nn scandal mare. Rozalia Nagy din 
Piaţa RădWe80U 5, a fost atacată de eăr
tre Emilia Vasile din localitate, oare a 
Iuat.o la înjurături, a batjocont"o şi 1n 
urmă. a şi bătut·o. Poliţia. a luat Olltve
rute măsuri contra agre.soarei. ':;:~';ti!;~~;. 
, ',," ~ ~' . ,; I:"$~ lq~~~ ! 

!"' Direcţiunea fabricei de fierăr.ii Crud
SXl8llln din str. Tribunul Diobra 8-10, • 
anunţat poliţiei că Luni inainte de 
amia:ză, la orele 10 a fost prins în fia.
grant de1icl:, muu()itorul f:l!brieei Ioan 
Crişa.n. eare a furat diferite pies.: a~ 
.telierul fa:bricii şi Il voit sa le duea din 
a.telier. Orglmele dela biroul judiviar au 
înaintat bănuitul 1& Chestura., unde s'a 
fuceput ('~tarea in ,ea,m. Audierea 
'delkventului este în curs. ;". t lI.' '; ~:~ "~ '1 ;;t; ! ~ 

până la 20_000.000. Agentura HA.ASz, 
Str. Dr. r. Petran. No. 3. Telefon: 22.2~ -ARTHUR HATSCHF..ii, agenţie Mijlodlea 

~hoobnelor, Arad, Dulv. Carol 17. TeWOI: 
16-95. Inreg. la. Camera de Comerţ !Alb Nr, 
Fi. 205 la 30 L 1937. Sumele in mii de 18. 
CASE MOşrr, VII, MORI, LOTURI DE 
. :v ĂNZARE: 25.000: casă la colţ cu pl'ă. 

:vălie 3 obiecte in cartea fund. raport, 
25.000: casă la colţ cu prăvăli'!! 3 obiecte 
in cartea fund, raport, - 20.000: vilă 
modernă., bun raport. - 16.000: Ungi 
Lugoj 240 juglt. vie, castel, inStalaţie, _ 
10_000 ~ vilă 8P~ Mureş, apartament! 
luxoase. - 10.000: 7 apartamente, fie. 
care parchetate, baie, grădină mare, ra. 
port bun. - 8000: ocntru vtlă in tolţ 1;.1 
viran. moară ţărănească cu valturi, re;. 
lnnă. - 700: moară ţărăr,ească cu va!. 
ţuri, reg. bună. - 7000: p.OOolut cent!":, 
casă renovată, 4, 3, 2 cam. -\'-i baie, ? ar. 
mici, 500 st. p. grădină, VEJlit bun, '" 
6000: circ, teren dublu, 6 apart. ma..1'j.-
5500: 7 cam., baie,. 1 jugh. vie la Pod""", 
goria., halta acceleratului. 

Vând zilnic 15-30 litri lapte b>.:n. Tele. 
fon 17-87 Arad. 

Se calltă urgent lucrător croitor, pentlll ba· 
. căţi mari, plătit foarte bine. Inionnaţil 
! la Reclama, Arad, Eminescu 4. 

Incepe lateria nouă - Plan nou! Lunar o singură 
tragere independentă •• Preferati Colectura milionarilor 

'GHEORGHE STĂNOIU 

1 
$, • ... Azi! 

o reafizare fascinantă cobogătie şi elegantă 
CONACU~ FERICIRII 

el • , DenA ore de 'YeseU. 

CU Harry Lledtke, Kaethe Hlac" şi Hannelor. Schrolh 
Bepr. S, S, "1 ŞI 9. ' " JURNAL Not1 

• • 
Cinema ROYAL Arad Str. AJexandrl2. 

~efOll: lt-M _ : .. ,lt: ". Repr.: 1& Ol'ele 3. 5. 'J şi 9 fix." L 

AzI 

SPIOANA 'DIN SAN-GOTHARD 
Un fila leuaţional cu o temă 8!tuauitoare, 
care !!le desfăşGară Într'o a.tlilos[eră inedită, cu: 

: leonardo Cortese, Mariana Lotti, Osvaldo Valentl 
. J t = . .,. 2 • ;wmailil! IIIIIÎ 



o A (:lIA 
F tm-

_ I L N IeD E T O A T E 5 '1 P E N , R U 
~----------------I--------------------

TOT I 
t~ .. ŞEDINŢA COMITETULUI SINDI

:vI ZlARlşTllor. Se CQJlvocă pentru 
"6 Aprilie 1944 orele 4 p. m. şooinţa 

• . ui Sindcatului Ziariştilor din Ba
lId ~inţa va avea loc la ~ul Regi?nal~i 
tir, , roM propagandei Naţionale dm Ti-! ,Bul. Regele Mihai Nr. 4. 

f.aj ~ DONAŢD PENTRU CATEDRALA. 
CI ~ ~pector ştefan Totb" a colectat dela 
~ : renoril şi industIiaşii cari lucrează 
" iJ.tedrală. sumele; d. TTaian Novar 
IIZ. ,000 lei; d. Ştefan Gaju 20,000 lei, d. 
~ Yunleanu 15,000 lei, Fraţii Rei
,In ~,OOO lei; d, i,nşp. Ştefan Toth 20,000 , 
~ ~ OONSFĂTUIREA INSPECl'ORILOR 
: 'CU DIN TRANt-iILVANIA. In.specto
It JII,Qcii din Ardeal şi Banat au fOtit r,on-

hl 'Ia o şedinţă in Sibiu pe data de 1 Iu· 
fug at, Se vor discuta probleme muncito-
~ . e'Jtellte. 

~ 
·2~ 

.,. GRAJDURI COMUNALE. In u."llla 
.. r de Colaborare unite ale judaţu. 

.... ~ )luruei.piului, la propanen'la dIul ing. 
}lsftill, directorul Camerei de Agrieul~ 

0.: ,'a hotărlt CA In cel mai sem timp să 
construirea a 2() g:ajduri comu-

III judeţ 

-roBUL CATEDRAL va da răspunsu
! liturgioe6 de Sf. RWJalii Îll am1ndouă 
· ia bisel"itca din 'l'imlşoara Iosefin. Toţi 

.. eol'Ul"rl a.fIătorl in lOC'B.litate sunt 
ngi ' lor rugaţi a lua parte la () repetiţie 

rdinal"ă; Sâmbătă 3 Iunie orele 18-20. 

.. DESPRE COMPORTAREA PUBLI
IN LOCALURL Pentru a nu fi in ra. 

li.\ CiOO în eaz de alarmă, loca::Jrile de con~ 
, au. intrcdua obiceiul, aj";~~t in mod 

~,. ~ 
va!. .. I de a face plata indată ce s'au exe. 

: comenzile fÎÎ'Cute de clienţi. Liber este tr:, 
e aă mai stea după plată, comandâ.nd 

4! tual Aouile C07lS-.unaţi.i de cari i-ar fi 
_ 't pofta. Nu este deci vorba da vx'o ne-

!,,"O' re jignitoare in ~rerea de & face 
W clienţii obil;nuiţi ai loca.luTilor se 

_ ate fără obiecţiune, Din păcate, una.-
'el~ > je!'SOaDe, a căror educaţie n'a fost sufi~ 
•.. ~ t de mgrijită la timp, refu~ C"~ bruta

b;. plata solicitată, pW1ând in situaţie 
lIţii. \Alu! obligat la respect, dacă nu ren· 

,un om necivili:zat, cel pu;in pentru &-
. pe care acesta () &.re in societate. 

1 ,r.ent, când 8ună. alanna, dient-Jl !ruS

,~bi1 pleacă de obicei fără. a se gâ.ndi la 
. 11ati de ce trebue OOllsi-derat mice 

de plată imediati ea o blcereare &il 

-

· ,pen.tru a nu folosi ea un :'ermeD mai 

~n.. ZAHARIA DUMITRESCU. medie 
. , t. în venerLce.genito-urinare.-suJlis. 

'interne - Radioscopie. Consult. 2-::1 
!il. Telefon 1873. Timişoara I., Bdul Re

Maria 23. Lângă Prefect-J.r8. judeţului. 

~P'LATA COTELOR FAMILIARE pe 

l I'.~AAe 1944 şi restanţele se fac la Ad
iatraţia Finaneia.ră, biroul Pensiilor tu 
'~de 2 şi 3 Iunie 1944. Benefidarii f!Unt 
· Ii a se prezenta la platI In zilele de 
intre orele 7-1ţ dimineaţa. 

-AVANSARE. D. Plotonier Avram 
ilile, din Legiunea jandarmi Hune
ara, a fost avansat la gradul de Ploto. 
rMajor. 

• HARTI PBEMIERA PIESEI "PRO
(ORUL" LA NATIONAL. Marţi, fi Iu

ora 18 se va reprezenta în premieră 
" urotul" piesă in 3 acte de .T()}m Brad

. "trad"lCere de Iosf Vandu. In disL-ibu
liifată d. Titus Lap1eş, dna Maria CUI>

- d, Ion Tâlvan. d, Hriste& Cristea ~i d. 
• Vardaru. Direcţia de scenă. d. Emil 

- Examenele de admitere la. şcolile 
,:etice. Examenele de admitet'e in el. 
~ V la şcolile teoretice Se ţin Intre 1-
l'1llie, 

- INDUSTRIAŞ" POT J.'RUII FO. 
RUMB DIN VECHIUL R~GAl'. Se aduce 
la cun~tinţa marilor industria9i cari fo:~
&ese porum.b, că. a'a rep&rti·a.i Tldeţ'l;w 
rQstru porumb din judeţel!! Iah~miţa. Brili9 
la, Constanţa şi Teleorman. Cine doreJi.e 
fă se apravizioneze din a.cest porumb, pJn
tru acoperirea lipsurilor până la noua !"(;

coltă, va face declaraţie de c.mtitale in 
Yagoane ce o solidtă, pe care o va depU-:le, 
până la data de 8 Iunie la Se!vici'.ll Ap:,o. 
vizionării din Piat-a AdaJn&chi Nr. 1 ~Jl1ae 
'[,fi pot primi li referinţe. I 

- ACORDAREA UNUI UIJ'fIM TER
MEN PENTRU PRESCHIMRAREA BU,E. 
TEWR DE 1, 5, ZO ~ 100 I ... EI. MilliBtcr;tl 
de fina.nţf) acordă un uLtim tei:roen pellerll 
prescltimbarea biletelor de 1, 5, 20 şi J 00 
iei până la 15 Iunie 1944. preschimb.u·ea 
se face la Administraţia financiari. şi p<!l"

~cpţiile fiscale, primindu-se !n plata impJ
z.itului s'au dându-se in schim~ monete me.
taHee, precum ti la ghişeele DJncii Naţio
nale a Rommi-ei. Pl!blkul poeeS01' al aooe
tor bilete este invitat să respecte a.ce.st t4!'!'

men şi ei se prezinte la pl'e;!.chimbare, cl'!i 
după 15 Iunie a. e, nu !le mai prllneşte ni ~Io 
pNschimbare. 

- COMITETUL MUNICIPAL DE PA~ 
TRON AI IN AJUTORUL RANITILOR. 
Cc>mitetul Municipal de Patronaj a donat 
pentru ră:niţi 5() kg zahăr ,i 40 kg brânza. 

- TOATE BILETELE DE 2000 LEI 
SUNT VALABILE. Banca Naţională a Ro
mAniei reaminteşte că biletele d~ 2000 lei, 
cari se găBese acum m circulaţie, au două 
înfăţişări diferite. Privite in zare: 1) une
le cu cwpul lui Traian in profil, Intrbn cerc 
alb aflat în mijlocul biletUlui; 2) altele au, 
pe toati supra.faţa biletului, o serie eon~ 
tinuă de se'"~tut"i. purtând una din iniţialele: 
B. N. sau R. Aceşte din urmă bilete msi 
prezintă in jumătatea din dreapta - în 
p84ta hâ!1:iei - un cap de firÎoJOare colora
te. In consecinţă. publica! nu trebue să fa
ci nicio deosebire lntre tipqtile de bilete 
descrise mai sm. 

~ .. 

- LUNI, IS IUNIE, MAGAZINELE n.K 
I\LI:\IENTE "'OK FI D&iSCHISE PAN-\ 
LA ORELE 10 DIM. Bucure~i.i, 2. S. p. P. 
transmite: Ministerul Muncii aduce la C.~l· 
noştinţă următoarele: Luni, & Iunie Il. ~., 
sr, Treime, magazinele. de alimente, halele 
~i pieţele pot fi de&ehlM pAni la o:"eIo 10 
dim. , 

- NOUl TRENURI INTRE TIMIşOARA 
ŞI ARAD. De câteva zile s'au pus In ciT'Cu, 
laţie noui trenu!'i pe linia Timu,oara-Arad. 
lati plecările tuturor trenurilor din Ti;mli.-
9Q&ra: orei. 6.05; 8.35 i 13-00; 18.30 şi 
21.22, Sosirea tn gara Timişoara: orele 6.48; 
9.50; 15.10; 17.5.5 ~i 22,06. Iati fi orarul 
trenurilor pe linia Timi.oara-BuC".tr~i: 
plecări din Timişoara D. E. orele 1.20; 
19,18 ,1 22.36; sosiri. orele 5.30; 18 ,i 21.10, 

- FIXAREA CENTRELOR PENTRU 
EXAMl!:NUL DE BACALAU}U!.;AT (.0-
MERClA4 Bucu.reşt.i. 2. S.P.P. ll'a.n.sJll.;.te: 
Ministerul Culturii Naţionale ~i al Cuitelor 
a fixa.t următoarele centre proyw>rU pen
tru examenele de bacAlaureat eomercl~ ~ 

Giurgiu, Piteşti, T.ârgovi.şte, Slatina, Cra
iova. Caraeal, T. Mig:u-ele, Ti;nifo.r&. ii.· 
ţeg, Blaj, Br&.fOv, CăIăr8,fi '~1 CoWlh.lţa 
pentru candidaţii din Conatan~ ,i or"qe~e 
reapective, FOC4Qlli pentru Collwdaţii (.in 

Focşanl R, Sărat pentru cei evaeuaţi din 
Moldov~, Brăila şi Galaţi pentru cancUdclţU 
din Mizil şi Ploql ti , Sibiu pentru cand;,d .... 
ţii din Sibiu ~ Sălişte, Tg. Jlll pentru C<W

liida,ţi din Ti. Jiu ,i T. SeverUl, Arad peftl, 

;.ru can<1iUaţij din Arad şi Lipovl'" Alba ltJ
Ua pentru candidaţii din Alba iuHa ~ Tur
da, Bucureşti pentru cei din Hucureşt.i ti 
imprejurimi. 

, - DONATD rENTRl) RANIŢI, Patru 
coliva ti servidul divin care a avut loc la 
Spitalul Z. 1. 518 Notre Da.m~, fa.bric& ha
chasca a donat 20 kg grâu, iar următoarele 
dne din comitet au dOl1&t: du. Jif~ fi 
kg. :zahăr ti 2 kg nuci" dna col. n.l1nd~U 
1 kg, nuci, iar dna Puka Peri~u .. doaat 
lăllllAi, lllJ'llin!ri soorţioare şi t~ cele tre~ 
bWllcioa.se eonfecţionă:rii 1!Oli\'ei.· 

Funcţionarea comislunllor arbitrale 
In cazul când vre'"mul din magistraţi, 

în trând in compunerea CCIIIllisiunilor arbi.
trat'~ pr-evăz"lIte de aTt. 12 fi 18 din 16g'ea 

asupra regimului muncii în timp de rbboi, 
ar fi lmpiedecat, din orice Imprejurare să 
ia parte la lucrările comisiunii, autori ta.. 
tea adminiatativa, pe lângă care ÎUIl<lţio
neaz.ă. COmiaiW1ea. respectivi, va cere de
semnarea Ullij.i alt mag:i.stltl.t de grad egal 
pe t~ul lipeei titulaIUlui. . 

Cererea se va aolutioJ;la.; 
a) Pentlrl CODlÎl5iW1e& superioari de ar. 

bitmj, de către primul pre,ediJlte al I:nal. 
tei Curţi de Ca.saţie sau inlocuitorul eău; 

b) Pentru Co.misir.wea de arbitra.j, cu 
eJCC.epţia cazului din art. 12, alin. 7. de pri
mul prefedinte. al Curţii de Apel pe terito. 
riul căreia se găseşte sediul eomisiunii sau 
lo.locuitorJl I'!ău. 

ConUsiuWle al'bitrare .mai 8\1.1 arătate 
vor putea funcţiona in lipaă de uesol'i 
numai in persoana preşedintelui ca arbitru 
unic. 

III tal2Ul In 0&1"' vreunul din mtJll.. 
brii instanţelor jur.isdi.eţi~, ale A$iJlU'll. 
rilor Sociale, prevăzut de art.. 255, 256 ~ 
257 L. A. S., ar fi impiedicat de orice 
împrejurare să in parte la lucrările m
stanţei de judeeată, magistratul cel mei 
înalt grad rătnu In eompunel'ell insţan
ţei .au in lipsă autoritatea administra
tivA pe lângâ care funcţioneazl instanţa, 
va cere desemnarea unui alt magistrat 
de grad egal. pe timpllllipsei titularului. 

Cererea. se va soluţiona: 
a) Pentru instanţa de recurs de către 

primul preşedinte al Inaleţi Curţi de Ca
saţie sau Inlocuitorul IAu; 

b) Pentru instanţa de apel de către pri~ 
mul preeedinte al Curţii de Apel din Bu
cureşti NU inlocuitorul săU; . 

e) Pentru wtanţele regionale de pri· 
mul preşedinte al tribunalului pe terito
riul căruia funeţionează această instanţa 
I&U tnlocuitoN1 său. 

Aprovizionarea intreprinderilorindustriale 
Camera. de Muncă Timişoara aduce la 

cun09tinţa celOr interdlaJ.i că. Subsecreta
riatul de Stat al Aprovizionării & dat un cer 
munica.t prin care invită intrePrinderile in
dWltriale s.provwonate direct prin Suhflec
retriatul de Stat să devmă până in ziua 
de 19 Maiu 1944 urmă.toarele situaţii: 

Situaţia numerică a personalulUi a.prO'Vi
ziona.t. 

1'&be1 de cantltăţile de manneladă fi con· 

serve alimentare ,(~t carne,· legume, 
zarzavat) necesare eOll8Um.u1rJi ~ timp de 
un an .(1 Septembrie 1~1 Aupt; 
1945). 

ltreprinderile care DU depun situaţiile la 
termenul fixat pierd dreptul de a.proviâo
nara 

Jntreoprind~rile cu mai VJ.ţin de 200 Ml ... 
riaţI vor depune lWelea.şi situaţii la Oficiile 
Judeţene de aprovizionare. 

Cetăţeni! 

- AFIŞUL TEATRULUI NATIONAL 
Sâmbătă, 3 Iunie Teatrul Naţional dil! Cluj· 
Timişoara va reprezenta comedia "Sunt 
tati" eu dietribuţia dela premieră. Dumi. 
nd, oi Iunle seara ee va juca ,Magda" de 
Sudarmann in aceellŞ di.slrib'lde. :tn L"lnia 
RttSaliilor in mAtineu şi Joi, 8 Iunie .ear8 
r;e reprezintI "Intr'o vară la moşie" cu ul· 
tima distribllţie. Marţi, 8 Iunie G premlel'll 
$!llUlţ.,.ti • piese:i ,.Proeul"o!,!,Jltf. 

- ARENDAREA DR"~PTULtJl DE 
EXPLQATARE A l'rISlPULUI DIN AL
lUA. CANALULUI BEGA. La Serwiciul 
Apelor din Timil}oar& fIoe va fa.:e prin licita· 
~ie publică tn ziua de 15 Iunie orele 9 a..-tn. 
darea dreptului do oploatare a: ni.sipul-Jj 
din albia ean.a.lulUi. &i'a. 

- LUCIU.1t1LE CE SE VOR EXECU· 
TA DE SERVICIUL APELOR. Serviciul 
Apelor !n conformitate cu ordinul Ulducă· 
torulul StatrJlu! de-a nu se executa lucrări 
noui, In anul ae~te& va termina numaI 
lucrările hKepute In anii trecuti, studii p! 

teren fi tntreţiner~ eanaiulUl Bega crJ 
clădirile &f~te. • 

- PENTRU PENSIONARII l'VBUCL 
Se aduce 1& cun(IIIJtinţa pensionarilor publi. 
ci plitiţj de c.a. Generali de P811Şiuni. că 
orice cereri, &ele fi e.oreepondenţă, in legă.. 
turi cu aranjarea SAU elal"ifi<:area drepturi' 
lor lor de ~ii, trebuj,e trimiBe Cuei Goo 
nerale de peur.lftÎ.. numai prin ~i ~ 
001'.,.: "Casa Gene~lă de pen_uni", Di .. 
I-ecţiunea Geneală J? T. T. primind 1 .. 
tiJnp in8trucţiunile necesare, pentru a in· 
druma too.tă COJWpOll,denţa adresată Case! 
Generale de reD1loiuni. direct la locul de eva· 
CU8l'e al a,ceştei institutiuni, spre sohţio
na,rc. 

- INST~ UNOR l'O~lPE ~ 
REGIUNILE lNUNDABILE. Oi. tei al 
ServiJ:iului Regîonal al Apelor, ing. Bava, a 
plecat In judeţ r,uuie iDapeeleazâ locurile 
::,tabilite prin proect peetru instalarea. P0:11' 

pelOl" In ~ di8ecării terÎ torillor inuu· 
dabil!!. O parle din pom.pe au -:oi sO$it ti 
vor fi !natalate Ul cel mal scurt timp. 

- PRACTICA DE 8 LUNI PENl'Ji,U 
PBOL\ SElUE DE AGENŢI HlDRAULI • 
CI. Prima. aerie de elev} agcn Si lii<lrau~icl 
promovaţ! de către fCOala care Il funcţ~o. 

1\&t pe LiDci Serviciul ~or, all fost re· 
p&l'ti-.ţi pentru o pr:a.ct.ici de 8 luni 1& Q.i. 
ferite BOr"ricii din ţa.ri. D'lpi tennil1are li 
• yar elibera diplomele. 

~ I"BETUL ZAILlBULUI S'A MODI. 
FICA.'r. Serviciul Apl'OYiziQnătii Primiti'" 
a4uce la eunoştmţi.. că preţul zaM.r'llui 
diA ordonan~ NT. 28f1944 $'3, reetificat in 
felul următor: Zebăr ti» la vâ.nzarea cu 
aminuntul că.u-. COIlS"J.Dl&tori 220 lei kg.r. j 
za.hil- CU1bÎe 1& 'ril1z,area CU amănuntul căt,.. 

re CCIIVS\llMtOl'i 225 lei kgr. 

..o- NENOROCmE. Locuitorul lancu-
lescu Nieolae din comun. Armldia voind 
să treacA eu o bareă mică peste apa râu .. 
lui Timi" când să pună piciorul pe mal. 
barca. s'a răsturnat şi el a căzut in apă. 
Neftiind s'inoate, s'a inecat. Cu toate 
tnc~rcări1e făcute cadavru.1 nu a putut fi 
peIC\lit. ~ 

- NOUL PBET AL BEBEL In unna 
sporirii Sm;po&.t"Jlut pe cifra. de afaceri, .'a." 
flut QI'Dlă.toe.rele preturi la bere pep.trll 
Bqc~e,U: taPul 28 lei 1n 100 de 2:5, halba 43 
tn loe de 35. In provincie ae adaugi eostu! 
tranapoltulrJi, 5nsi preţul l\U va putea de· 
pă.ti 34: ,i 82 lei. Be:rea la ~Ui a''Il lleUmPit 
pro.potţional. • 

_ BILETE DE 1000 LEI . RETRASE 
DIN CDtCULA'fIE. BaDea Naţ.ion8.lă ea· 
mun:ică: Barlcnotele bnme de 1000 lei eU 
ţărance pe cercul alb se primesc la pres
dtltabare ptnl 1& 31 August la ghişeele ad
mJni8traţ.î.ilor financia1'e ti -.1. Băncli Na' 
ţi~. IA 1 Septembrie aoeste bilete 'fi 
p;erc! definitiv valoarea. •• ~..-.-.-.•••. -..... -.-.~.-.4i 

.. SPRIJINITORll CANTINEI ,.CBU~ Aprovizionaţi.vi cu 1ePme dt foe, din tiJn}), Iftseril'\d.\"1. IN .o\.TEN'fIA GOSPODINELOK 
! ALBA8TBA"~ Pentru cantina ,teru· ' S'a (tu in vinr:are In toate pr~vIllile pra.. 

~ba.stră" care a funcţionat tn gara .. PA'" ·DATU GHEORGHE rul <de eunţtt ,1 frecat toate obiectei~ cU 
!!.rid, au donat: Dna arhitect Frll'cariu DEPOZITUL DE LEMNE LA t«.ătilie, metalo, tayence, sticlă ete • 
. It, l&pte, dna Moise 1 kg. la.pte, dna Pin_' 
::.l,kr" dna Elena Ardelean. 1 kg lapte, .,& L B O Lot 

I ~ 1 kg lapte ,î a-Ji, dna. Cumpă.na.ş 1 Tir.<t:,oan m. Str. 1 Deoemvrie 53. Nu zglrie, 1'1 mmai curăţl. 
.. . laPte, 10 ouă, 4 comuri .i 100 gr, slă· 1nreg. Of. Roeg. Com. Nr. 199/1940. Tel~on: 11" 2017 P,'OOUt » UZINELE UNIC~ 

~ ___ --- .. ~ ___ ~_-.~-_-_-_-_~~~---,~-.-__ F~_'~~~'~~~~~~~~~~~~,_._~~~ ___ ._0' .~--~~. __ J 



'.) 
, ." 

.::,'-..r 

~ 

hg.'. DA(!IA Du • 
...-a .... ~ .................. I.T .. ~-.~~ ... ~~*_-~ ... ~ ..................... ~RO~ .... ~~~~~;. ...... ~T ... &~'~C ~'WU~ ............................ __ .m~ln~ecă~~,.~~lnn;;le~l~~i 

JAPOtJEZIi DEBARCATI IN GUINEEA 
Se lIşteap'ă o DouA aeţiune militară aUa 'ă tn Sudul Europei. COBtrMAtHcurlte ruseşti dîn 

MOldo\l& filmAu tată elect. Aproape 2000 .te 81'loane an pierdut aU_ţIi 10 Juna Mal 

lovind şi Catedrala şi Palatul 
Numărul morţilor fi evaluat la 
mie. 

Guvernul francez comunică că In 
regiuni din Franţa centrală mai 
I~Htăţi runde au f~ ftfucate de 

_ .... Z.L4~g 
...... __ c 

ben b _ rt*t 0-$- ro" .... 

13ERLIN, 2. (Radar.) - Coresponden
tuL mmwr at s~l'v~c~uL .... i intenwfLOI1u.L u.e 

, In;ormufH. ocupandu-se ae s~Luaţta ge
ne/aLU (un o:>uu. ..... l!.urufJet, cons~ata ur· 
tnu.Luareu:!; Lvmupa I.t<pwtor aLlt ltaLw 
t... .. .., i.4il u avuI. ca unnal e epuizarea re
,~,rU~L()r umane w.e aHupLor. C01nanda
&t.ei,LuL a/..l-at nu mu.t d~lipane în lta~ta de 
~ au. U.e ti ape, cal'i maL pot Jt auuse in 
unute ae tupLă La sua. u.e huma, 1"01'
m ... p.J.IHLe ,sfJecLu(e cun au o pregat~re şi 
un eCllLpament special, nu vor )1 aruu
cu,': {UeL m LUpta sub mei o forma. Vupâ 
CUI'. se anun~a, aceste ]onnaţiuni poate 
vo" liCfV: j.Jen~ru creartoa i..ILOr Jocare 
".; ...... tJ~ l.;uul>ta rcl"a(H~UIHl a .4dnaticei, 
l,,":to, CUlLeL () deoul'care in Ua/rnarta. Cu 
tuuve UL'L);te, trcbl~!e aanuscă aLia/ii in 
harta ae;: ,sud d.sptm de 1'czerve suJi
Ck ItLe ne 1nCHCTiat <ie razboi, cu care ceLe 
a)iaLe m' Linia de foc slmt mereu "ein' 
pru."ip(!~ate, de uc;e;:w t)tv~en~a 11Ipte1or e 
ncm ~qoTatU:. 

'Jat:(i al!ajii nu moi dispun de uniWp 
OlUuYl.'nEO' LI1 UCliw de .)ud, eL au in Ajn
I,;u- ..tt: Hurd 15 dn:tZli' şi anume 5 dw t..:: , 
bWiuiLLt: ~l 1 U de ii!j (mwrie, pn;cum~, 

tU.i('(~P U«.x:I~Uue di1' . iHanJc şi Alge r , 

!!(lW jJelHru. Q aqwme la vrctLn punct din 
'::>U(.tul l!.ul·OPCt, In ace/aş hm.p ~ste cu
W));<:l.t, ca c{)mand(tmentu~ aLtat a adus 
m tdtnnele hmi forţe insemnate pe in
sttLa l..orswu, can:! va servi probabiL ca o 
tmmbultnd pentru incercm'ea de debar
care ta Rivie-ra Franceză sau chw.r lta
Lww:i. Aceste manel"l'C intenţionate de 
lUIl!li au mIsiunea de a sprijim maT'ca 
debarcare· ce urmează $[1 s'c incerce în 
i':uropa de vest. Vovadci cit în porturHe 
4} Tlcei. de .IV ord se găsesc şi vase de de
OGl'cu.re in numar suJ.cient. Scopul co
mand.am.entulmaliat nu poate să tie de
C<il o diversiune şt de a atrage cât mai 
m.uLtam jorţeLe gC1'mWl€ şi astfel a 
UŞI1, ro. asa[tu~ aliaţiLor contra Valului 
AtLanticului. Cele 15 divizii aliate din 
Africa de Nard, nu ajung nici decum 
pentru. o propl'iuzisă inceTcare de inVQ9 

2ie dinspre Sud,' deoarece şi comanda· 
mentn~ aliat cunoaşte t!1ria forţelor ger
mane ale c~părătoare ale coastei de Sud a 
Contmentu1tâ. Cu toate acestea este si
glO' c!1, concmitcnt sau poate yhiar înain.: 
te de a încerca invaziunea din~pre vest, 
vor avea loc evenimente milita1'e de mai 
mare ampLoare şi in SuduL Europei. 

BERLIN, 2. (Radar.) - Purtătorul de 
, cuvânt al comandamentutui suprem al 
nrmatei germane a declarat reprezen

tanţHor presei că mişcarHe de desprin
d'eri executate de trupele germane în 
Italia de sud au fost executate conform 
crdinelor primite şi astfel încercuirile 
t111pelo?' germane, plănuite de generalul 
A le;,:ander. au eşuat. Mareşalul Kessel
,.;ru.' a '>;reentat pkn:"'He operative 
("!;>;'mUtte cu cea 1iWi mare precizie, ast
;d ca ham;cu' nu a putut să-ş,i ajungă 
relnl lui operativ, "ci .; 

. 3i:zrelc b~Tîii.e2e reproduc rapoartele 
COl cS?1ondenţilol" neutri din Londra, 
'după (;'U1'{ presa britanică îşf exprimă ne
d11 mirirea şi temerile în legătură cu in-
8t"'~'J;~,r!. trupelor aliate 'n Italia de sud 
se ,,':-ltcLtă că încercuirea. şi nimicirea 
divizilor germane nu a reuşit ş.i trupele 
germane se retrag ordonat, după cum au. 
Jaeut în răsărit. Această retragere îttsă 
"u esfe conform planuriloT aliate, cari 
Inreg~Jtrează din nou un esec."" 

BUCUREŞTI, 2. (Rador) COMANDA~IENTlŢL DE CĂPETENTE AL 
ARMATEI ROMÂNE COIUUNICA CU ZIUA DE 1 IUNIE: LA NISTRUL IN
FERIOR ŞI IN BASARABIA l\fIJLOCIE NICI UN EVENIMENT DEOSE. 
P..!T DE SEIUNAIAT, IN l\IOLDOV A. OFENSIV A FORTELOR ROMAN O
GERMANE INCEPUTA ERI IN SFrCTORVL NORD DE i IAŞI CU TOATA 
RJ1:ZISTENŢA DttRZ,\ ŞI IN CONTRA ATACURILOR VIGUROASE, DAR 
R.4.MAS"{i! FARA EI"ECT A SOVJETELOR A FOST DUSA LA CAPĂT. SO
VIETICn AU PIERDUT 37 CARE DE Ll)PTA SI 87 AVIOANE IN.unCE 
JllT FOSI' DQEORATE. J i 

A laeu I rondino-german din l\toldova a diliit~us 
planurile Oft.'"DSiV." 1\ le Ruş~lor 

EERLIN,2. (Rador). Cel mai impor. 
tU.llt et'0Jliment Of; pe lroliltui oin răsărit 
care a întrerupt cumul de aproape dH.e. 
va. săptămâni, a fost asaltul dat cu mare 
amploaro ('u sprijinul blindatelor a mai 
mult{)r t's{'a.t1riie de avioane de luptă sj 
de asalt de tr,tp~le de înt'anterie !'om~' 
norr.;enua.nE". A:'iHel hl!~tele În !,;pdurul d€ 
sud al frontului lI:n ră.sărit s'au rcjnsufle 
ţit rlin nou şi se semnaljZf'a7.Ă o ll<,t;ivi. 
tate mai vie' şi rlin s('(~toar('le învecinate. 
Com',md:tm('.ntul sunf>rinr german !-l 

avut infflrmH ~ii pre~ j<..(' despre prl'~ă.ti. 
riie in;l1l1i~uh!' si a ~tiut {'ii, în!'epHl111 
(lff'P~iw'i sov'p,tire estt" numai n che-stie 
rl4,'! s("lft tnm Snre :1 pl"I';nliunpill:l 31'tiU. 
"pa sfl,,:p,Hd\ :'i'i OI> "smulgf' initiativa 
• lin rr.:tnă inamkului rl'ovo~â.nd În IH'&' 

laşi timp şi distrugeri serioase in planu. 
l.le ne a...ae ale inamicului, trupele geb 
maU6 şi romane au pornit la atac reAU. 
73U11 o iMtrundere allân(,ă în sistemul de 
ap<\rare sovietic, ca.re a l'ost Încununat 
d\., SUCC:'e5 ueplin, Il1su~i comunkstul ofi
(~"al so\'irti('-e r~'unuaşre acest SUC~e51 

Hllm=!ân!l pa1:rundrrf'R trolH'for germane 
şi romane În sh.;temui de uIlă.rare sovie.. 
tie la nord ne hşi, Şi în zona dinain. 
tP"J. Carr.aţilor la sud (.:-;t de Brody şi Vi
te,bsli, trupele germane şi aliate au înre
A"i!iitrat Nl acţiu'ji !<I("ale mai multe sue~ 
ce~l',A"iatja germană a ('ontinuat ziua şi 
nOH\lte"a ata('u.re ('(lnt'entră.rilor de trupe 
!:,i de mllterial a ('e[jn-{'~{)r de Mpozite şi 
('ăi;or de comunicaţii. 

Masacrul americal"1i~or în Guineea 
10lilO, 2, CRauor), Ambas&.inrlll 

Germaniei in Ja,t)()JlÎa. yurbind in raţa 
ropre ... ..entanţ.illll' presei, a derlarat l'ă 
rlhhoiul actUal forme a:z.ă in ră.iişa rea 1:.1, 
mii pt~ntru un ,'ii tor înd:."!lUl;~lt. La nid 
un răzhoi 'până În prE'Zf'nt popoarele mi 
au rost at-ât de {'nn~ticnt-e d~ esenţa răz· 
bo'uhd) dar nid nu au Yost atât de ('<Ono 

:o;:tiente d .. iuS€mnătatp:l unei alianţe (';}. 
;6 este azi int.re Germania şi Japonia ... 

Z'arp,le .faponez4> comentimd de altfr.) 
mersul războiului În insu]elt> din Padfic, 
constată C'i lrf'1u"raiul ameriran Mile AT~ 
thur ("(111tin,iă r8:rbl1iul staţional' pe in. 
suie. Polite d (>1 ('antă să ocupe o 
ins.ulă dl~ră Malaltă. ca să se apropie 

asU'e1 de Fillpine, spre a desl'hide aoolo 
o (~f""nsiyă generală. Prima. eUtp& În in
sula Bial'. in apropiere de Neua Guinee 
S9 !)olileaT..Î insii. ((J.arte sângeras pentru' 
amr'ri(~dni, ccoarece pierderile flotei şi 
aVj:lFei şi insllşl a trupelor debarcare, 
sunt formidabile. Presa a.meri .. nnă este 
alarnută din caUZa acestor pierderi şi 
crorl~ eă sunt necesare măsuri excepţio. 
n~lt"s\lre Il salva l'eeal'e mai est.e de sal-I 
vat .. Trupele debar('sre au fost oprite de 

. apără.tori japonezi in înaintarea lOr şi cu 
tot ecblpamentul lor tehnic pierderile 
amerkanilol' se pot ('f! lifi('1' drept un 
masaCru. 

Comandantul oDt"1 lIot .. aerif"llt' bt itaniee 
dlspiirut t,~ft'un atac .supra BerlinuFui 

GeReva. (Rador), Zia ru 1 londonez 
"Daily Hel"ald'~ anunţii C;l, comandamen
tul unei ilotiJe de avioa n'~ britanice gene
ralul de brigadi:\ Rusod \Vi1son a dispă
lUt cu prilejul celui de al doi}ea atac de 

mare amploare contra Berlinului. Avio
nul cu 4 motoare al generalului a luat foc 
deasupra Berlinului înaint~a lansării 
bombelor şi se crede că avionul a. explo
dat. astfel că generalul a murit. 

Mai multe lacalităti din Franta au fost atacate de aviatia anglo-'americană 
VICHY. Z (Rador). - Ora,ul Rooen a. 1 ricană, care 3 bombardat din nou centrul 

fost eri din. nou atacat de a,'i.aţia anglo-&UJe O"c..şuloi, provocirui distrugeri foarte mari, 

tIa anglo-~mericană. cU arme de bord. ~ 
aocs~ ~IU rural se semnalizează 
morţi In urma ultimelor raiduti. 

In prezenţa reprezentanplor 
a avut ]00 ej'Î, Într'un cadl'u "",bru 
tatea înlUQfmântării vjetime]ol' ""I"ln~lliI'lIIll 
a.liate dIn Ol'"dŞu.t Avignon unde 300 
din populaţia cil'i!a au f~st mt:nolmă.ntJtt. 

APROAPE 2000 DE AVIOANE . 
l"lERHur ALlA'!'U IN LUNA Al 
B~~LIN, 2. (Rador). - După 

s~tă.rIle ulterioare numărul total a.j 

v!oane[o~ angJo~ameri('·ane dobor.ât.t> 
I~na Mal deasupra continentuullli 
Cifrează. la 1838 avioune. din cari '16~ 
cu ~tru motoar~. Cel puţin 75 la Sll~ 
americane, Pierderile aEatilor în 
nul sbUrător treee peste 10 mii. 

ORAŞUL ZARA GRA.V ATINS DE 
" BOMBARDAI\IENT 

, ZAGREl.o, 2. CB.ador). - Cu 
ultimuilll atato terorist dat de 
a.....lIi;;lo·amerl'Calli".. contra 
erual-ţa, ora;>lJ.! Zara a suferit, ._."IJi)Clll.I 

numerlJd.Se \:!adiri şi case de" locuit 
cum Şi l.Hsel'icu ~f. Ana, primăria şi 
edlhCJi pu'tJ1ice au fost distruse • 

INEHCAClTATEA ATACURILOR 
ERJ.~NE E CONSTATA DE 

Madrid) 2. (Radar). - Ziarul 
ghez ,.Lavor« constată, că atacurile 
roriste ale aviaţiei anglo'americane, 
fac altceva decât de a distruge 
in mod sistematic. Concluzia este, 
aceste atacuri nu au niCi o iru,ml.llăl:at6l 
militară. 

Şi ziarul suedez "Svenska 
det" eonstată, că atacurile aliate 
fost în stare să infrângă puterea 
lui. 

.. '. ' .. L01l.TJlRA ANUNT Ă UN RAID 
~~ AERIAN GERMAN 

Bucu1'eşti, 2. S. P. p, transmite: 
telegramă din Londra anunţă că 
germane au sburat în noaptea de 
de asupra teritoriului din Anglia de 
Amănunte asupra acestei 
nu sunt cuprinse în acest comunicat. 

VICTORIA EI,ECTORALĂ A 
PREŞEDINTELUI DE VALERA 

STOCKHOLM, 2. (Rador), 
din statul liber Eire au avut loc eu 
ciparea a 65 Ia sută a alegătorilor, 
preşedintelui de Valera a ~tigat 
mare superioritate. ................................... ~ ................ ~ ........................ _~ ............................................... . 

La: ·Nord de laşi trupele române 
toate contraatacurile , , zădărnicit 

• 
ŞI germane 
bolşevicilor 

BERLIN, 2. Dela cartierul general al 1 
FuhreruJui, îllaltu) comandament al tor-
t;elor armate comunjeă.:. . . 

In grelele lupte din Italia. cari s'au·· 
desfă.şurat eri indeosebi în regiunea VeI- .! 
letri şi Valmont()ne cu cea mai mare· 
violenţă~ a excelat moralul combativ al 
trupelor germane faţă de su~riorit.a tea 
numerică, şi materială a inamicului, Ast· 
fel şi eri "au fost oprite din "OU atacu' 
rile inamicului date cu forţe masa te M 
inFanterie şi tancuri sprijinite de nutri 
forţe aeriene. . 

O pătrundere zăvoriti intre timp. 1~ 
care inamicul a obţinut-o. la nord-est d ... 
Velletri, 1-1" costat greI., pierrleri sâ.ne;e. 
roase, In arest. st><'tol' de luptA s'au ,di~ •. 
tins in mod doosebit dhizia 65.a de in
fanterie de sub eonUlUe}a generalului 
Pfeiffer şi diviza S-a de grensdi~ bUn
daţi intăriti eu păr!;4 din divizia !l-a de. 

para~ut:şti de sub comanda ,eneralului 
He·(.ker. 

Avioane de bătălie de noapte au ata.. 
cat baterii şi coloane ale inamicului în 
regiunea Artea, precum Şi localitatea in. 
!lăşi. Pe partea de nord a munţilor Lepi. 
80, diviziile germane după mrlămiolrea 
~umt"roaselor atacuri inamire s'au mu
tat pe ma1ul de nord al flu\'iu~1ti Sl\C'('o . 
In regiunea Dora au fost zdrobite tnate 
atat<urile inamirullli Împot.rh'a nC}i1or 

. nfiziţii ţtermane, J1'orte navale uşoare 
ale rnarinei de nbbi'iu p.ermanii. au S<'11-

fundat În fata portului Livorno o vede
tă rapid" t,ritanicii ~I au aVftnat grav 

'1)6 ('~.a de fi dcunJ ... rata roastl'iDalmnţiei 
t'le an <:;Cl1hmrlat 6 mnto""ve de ('f',,~tă În
eit't':ate şi an vas lletrolier. Au fost fă,. 
~11+i l'umerosi nl'iz{(!nerl. 

Pe froTlhll din răs1\rit. trnDele S!':enna. 
ne şi române au respins toate contraat.a. 

ourlle sovietice dela nord de laşi 
cură.ţit câteva breşe. Puternice 
ţiuni de avioane de luptă. şi 
mane şi române au pricinuit aici 
eului grele pierderi sâ.ngeroase, Pe 
tul frontului, ară.ri de micile 
cale din faţa Carpaţilor nu se liilInna~ 
zi nimic important. 

Noaptea trecută putemice 
de avioane d,e luptă germane au 
euri oonr.entrate. impotriva. 
feroviare Kasatin şi Fastov. 

In Golful finic un Vas de pazi.. 
S'a Sl'Ufllndat lovindu-se de o mini. 

Cu prile,iul unui atac dat de 60 
a.vioane britanice împotriva un1l1 
german, în faţa ("oastei de vest a 
J!:iei, vasele de siguranţă gel'Olant' şI n 
tiJerla de bord ii vaselor de comerţ ~u ti 
widt 11 avioane, iar alte 2 an rost IDt 
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