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.tuehrerul a scăpat 'prin minune dintr'un atentat cu o bombă Citare pe Naţiune 
tllentati't'a eriminală a loat ergaalzat. de o .... plr.ţle de .eaer.", care Cu prilejul bomIJardameotelor exe- .. 
. 1 lowt imediat .imleit •• Ate.tateral eate ee'onelul tHtnte St.ufer. Ia eutate de u.viaţJ.a inamică împotriva I teritoriuiui nostru naţional. person.ar 
J Germania deUlDe,te • ... re l.d1rt •• re t_potrl.atrad._torllor . . luI Uirecţiei Generale P.T.T. a dat do-

;BERLlN, 21. DNB - Se anunţă. dela te: Din Berlin se tra.n.smite: Cu privire legătură se pot executa numai eu auto- vadă de un deosebit spirit de sa.erifi. 
ierul General all!1ihrerului: Uonaa la nereuşitnl atenta.t cu explozive, asu- rizaţia mea sau a sa. Ofiţeri, sau soldaţi, oiu şi simţ al datoriei, lucrâ.nd sub bom 

• acului a. incercat azi în, ea.rtieru1 pra Fiibrerului, s'a dat ul'Ulă.torul r.omu· oricare le-ar fi rangul, la fel şi persoa- bardamente şi după bombardamen-
general Wl atentat eu un r.orp ex. nleat ofida.l dela Cartierul General: nele civile, cari I'ar deelara pentru eri. te la menţinerea şi repa.raroo. legăm-
i'V. I!Ubrerul a 1'8.m.as naartins, dar .Joi a fost comis asupra FtihreruJui 1l1I mina li, să fie imediaţ arestaţi şi. dac! rilor telegrafice, teleE-onioo şi de postă 
eralul Schunk şi alţi doi ofiţeri 811- atentat eu explozive. Din anturajul său rezistă, să fie lmpuşcaţi. Cine e chemat in ·tot euprinsUl tArii. 

~. i an surerit leziuni eorporale gra.- an fost grav răniţi: generalul Schudt,. să-şi dea contribuţia la exterminarea . Pentru această româ.nească. atitudi' 
. ÎB tHnp când generalul Jode1 şi alţlj eol. Bl'a-ndt, lt. eol.Bergamn şj Derger. trădătorilor, s'o facă fără ezitare. Ofi- :ne, pentru curajul, spiritul de saeri. 
;';i ofiţeri superiori din antumJul Fiih· Mal uşor răniţi au fost: generalii: Iod1. ţerli cari· stau de parte/(l criminalilor se ficiu şi buna organizare de care au: 
lIrului aU suferit leziuni mai uşoare. ŞJ Kerten, Bunehle. Rrudes~haft;· NeisiD- pun in afară de poporul lor, In afară de dat dovadă, întregul personal al Di-·· 
~ amirali cari 1lIU fost de faţă. an sufe- ger, Ser[f şi amiralii Vass şi Buttkame... armată, in afară de olIce onoare de sol- recţteiGenerale P.T.T. se citR.ază ca. 
l' ră.niri. D.upă. atentatul nereuşit. F?b- In afară de unele arsnri şi contuziuni d~t, ~af~:r~ de· jurămAnt şi c.redinţă. exemplu pe N=NESCU 
;ru .. 1 a continuat IUCră. riie sale pnmmd Ftihreru.l nu a suferit alte răni El p-a Nunlclrea 10. r ne vada fot'ţe nOUl. Impo-I Mareşal aI României ~ 
"ediat pe Ducele eu care a avui o între- reluat imediat lucrul şi a primi* --.&1J8 triva acestei trădări, aviaţia ridică cre- Conducătorul Statului 9"-
rtere mai lungă.. Scurt timp după ~ DWlJ8e progra.mase -:.. pe Dnet\ peuinl dinta sa jurati, iubirea ei tlerbinte pen- ii ______________ _ 
mtat !Wiehmareşalul Go:ering • sosit convorbiri.' . tru ~ehrer şi lupta ei hotărltA. ~ntru 
,Cartierul General al FiihreruluL Scnrt timp după atentat~ ~ victor;.e. .. " 
iBUCUREŞTI, 2L -8. P. P. transml- Reiehukti a sosit la Fmtrer. . Trăia~d, P"uehrerul . nostru, r- eart 
j '.. .• ," Dumnezeu Atotpu~mlcul l ... ·~. 
JProCIamaţl8 Fuehreruiui după atentat Vântat~atAtde~zibil~. 

)eoncetăţeni germani' şi oo~<:etăţence mata din timp de pace. Este o f~ mi-. ~uYâltarla Marelui Amiral Doelitz 
ermane..~.,_ . -- .. ~- că fracţiune de elemente crinunale 'can', Corrumdantul suprem al Marinei ., 

~ Nu ştiu pentru a câte oară s'a plănuit acum sunt' stârpite fără milă. . război~ gennano. marele amiral Doenit.t 
npotriva mea un atentat şi de câte ori Ordon tn această clipă: 1.) Nicio auto- a ţinut uti nOapte următoarea cuvăn. 
a executat. Dacă astăzi vă vorbesc se ritate civilă nu va accepta vrun ordin tare: _. 
tâmplă în special din două motive: 1n- dela vrun for pe care şi-l atribue aceşti Oameni ai Marlnel de război14 ' 
", ca să auziţi vocea mea şi să ştiţi că uzurpători. 2.) Niciun comandament, O .fAntă spaimă fi o furie fără margi. 

insumi sunt teafăr şi sănătos, apoi ca niciun comandant şi niciun soldat nu ni ne umple, in unna atentatului crimi. 
aflaţi şi detaliile unei crime care îşi trebue să asculte ordinele şeestor uzur- nal. care trebuia să coste viaţa iubitului 

· tă asemănarea in istoria gennană. O patori .• dimpotrivă fiecare e obligat sA nostru Fuehrer. Providenţa a vrut altfeL 
, 'că cu totul redusă de ofiţeri criminali aresteze, sau, de-ar li>pune rezistenţă, să Ea l-a proteguit pe Faehrer şi prin eI. 
· fără conştiinţă a făurit un complot omoare transmiţătorul aau emiţătorul patria germană. O miel şi dement! eli-
· ntru a mă ucide şi de a stârpi statul unui astfel de ordin. că de generali, care n'are nimic comun 

jar al Comandamentului Armatei Pentru a face ordine definitiv am nu.. cu armata noutrl ritează, a insti.gaţ la 
: rmane. Bomba, pusă de colonelul mit de cQ{uandant al armatei din patrie această crimllaşă. 

te Staufenberg, a explodat la doi pe ministrul Reicbului d. Himmler. Am In realitate prostia lor e firl margini. 
tri în dreapta mea. Ea a rănit grav o chemat In cartierul general pe generalul Ei ~ 1nchipue că prin lnlăturarea Fueh

rie din fidelii mei colaboratori. din Guderian. pentru a Inlocui in timpul rerului ar putea să ne libereze de lupta 
'unul a murit. Eu insumi sunt boalei sale pe şeful Marelui Stat Major, noastră CTincenă dar inevitabilă pentnl 

mplect teafăr, afară de foarte mici dându-i ca ajutor un al doilea coman- destin şi nu văd tn frica lor că ne-ar fi 
ârieturi. contuziuni şi arsuri. dant incercat al frontului de' răsărit. In aruncat In haos, prin fapta lor crimina

nici un alt comandament nu s'all făcut li. Vom avea grijă de aceşti trădătod. 
O privesc ca o confirmare a misiunei schimbări. . 

; te de Providenţă, să continui unnări- .Sunt convins cii prin exterminarea ·Marina de războiu stă lângă Fuehret 
· a scopului vieţii mele. Pot să mărtUli.- acestei neinsemnate c1ic~ de conspira- cu credinţănestrămutată, aşa cum a ju

se în faţa întregei naţiunii că din ziua tori s'a creat atmosfera de care au ne- rat. Ea este gata pentru luptă, fără con· 
· care am intrat in Wilhelmstrasse voie luptătorii de pe front. Este imposi- diţie. Ea nu primeşte ordine decât dela 
'am avut decât un smgur gând, acela bil ca afară sute de mii şi milioane de mine, comandantul ei suprem şi dela C»

a-mi face datoria şi n'am trăit decât bărbaţi bravi să-şi dea viaţa. in timp ee mandanţii ei. Ea va nimici fără milă pG 
tru poporul meu. acasă câţiva criminali ti atacă din spate. oricine s'ar revela ca trădător. 

; In ora in care armatele germane stau De data aceasta incheerea socotelilor se Trăiască Fuehrerul n08tru Ado11 
1 1 Hl'·l_-., ce e mai gre e lupte, s'a găsit şi in face aşa cum noi, naţional-socialiştii to&CI. 

rmania, ca in Italia. o foarte mică avem obiceiul Sunt convin. ci fiecare 
, pare care a crezut că va putea da 10- ofiţer şi soldat cinstit pot să inţeleagă 

· tura de pumnal in spatele frontului aceasta, in aeest moment. , 
uptător ca in 1918. Ea s'a înşelat de Foarte puţini pot să-şi fnchipue ee 
ta aceasta amarnie. soartă ar fi lovit Germania. Eu lnsuşi 

, Afirmaţia acestor uzurpatori, că n'aş mulţumesc Pro'Videnţei şi Creatorului 
, ai trăi, e desminţită în această clipă în meu, nu pentrucă m'a păstrat In viaţă, 
; re vă vorbesc. Cercul uzurpătorilor căci viaţa mea este numai grijă şi mun
.• te cât se poate de restrâns. El n'are ni- că pentru poporul meu, ci fiindcă mi-au 
')i.c comun cu armata germană din timp dat posibilitatea să-mi continui munca 
: e răsboi şi mai ales nlIruc comun cu ar- aşa cum mi-o cere conştiinţa. 

Discursul Mareşalului Reichu·lui 

Adresa' comandantului trupelor 
lermane dia Balcani 

Comandantul suprem al trupelor ger
mane din Sud-Est.. Mareşalul VOD 

Weichs, a trhniJ Fuehrerului următoa
rea adresă: 

Fuehrer, 
. Pe drept cuvbt, cutremurat şi plin 

de inQign.are, mi .'. raportat In acest 
.oomJrit vestea nemern.icului atentaţ 
impolriva vieţii Voastre. Eu însumi, 

Mareşalul Reichulul· D. Hermann Go.e- T.'.. 1..... 1 f t 1 t prin' toţi ofiţerii, funcţionarii. subofiţerii şi 
ţ ' t - tr tă ., uAeu .... r:-t ~ ~sal~ va ca mmune. soldaţii mei, suntem fericiţi că atenta-

g a mu m noaptea ecu următo- ceştl cnmm 1 caută acum,ca uzur- tul a t ' .. 
discurs: pJ!.t<;>rii să inducă in ero~~e trup~. prin In :~:Siă oră foarte grea, in care uni~ 

Camarazi din aviaţie, ordine false. Ordon aecI. In Relch, ge· rea se impune mai mult ca oricând, Vă 
O tentativă de asasmat. de o josnicie ne raIul ~e corp ~e armată Stumpf. c~· jur din nou Fuehrere, In numele tuturor 

•• e n.eînchipuit, a fost executată Joi îm- ma,ndă d~n ~l1:sărcmarea mea toate unl- trupelor din Balcani, credinţă nestrămu-
tnva Fuehrurului nostru, de un COlo-1 tăţile aVlaţiel. . tată. ., , 
1 Staufenberg, din însărcinarea unei Numai ordinele mele şi ale sale vor fi l' Fueorere. Vi unnăm, la Dloarte sau la 

, mQnta~ile clice de fricoşi, cari au tre- ascultate. Reichsfuehrerul S. S. Himm· victorie. 
puit să ~ măturaţi din cauza codnucerii ler trebu" ,,1 fie sprijinit energic de toa- . Semnat.. barem t>ml WekM, 

.• ~l' pe câi pe laşe pe atât de );!IQMte., t.e camandame.n.teltt 'i..Yiatiei. SbQ.nui de . seneza1-teldmarqal ...... 

Guvernul englez a fagit 
din Londra 

BUOUREşTI, 21. S. p. P. transmita: r ' 
După cum se aUi. din Ziirieh, ştiri primi.te' 
din Li&&bona arati că guvernul englez DU

ti ma.l are sediu) la Londra. Pentru a se feri 
~ arma V. 1. gtIVfJI'Jlul ş~a 8cltimbat ~ 
diul. Noua localitate in care fnnc~ione.a.ză 
guvernul DU se eunOllşte. . 

TOATA LUMEA TREBUE SA. 
OONTRIBUE CU RUFE LA 

INZESTRAREA OSTAŞILOR 

BUCU1'eşti,21. - S. P. P. transmite: 
Printr'un decret-lege s'a decis că pentru) 
complectarea rufăriei necesare ostaşilor~ 
ţării şi premilitarilor, toţi locuitorii ma-! 
jori şi întreprinderile textile sunt obli-: 
gate să contribue prin predare gratuită! 
de efecte. ! 

Sunt exceptaţi: femeile, aceia aflaţij 
sub arme, sau mobilizaţi în cadrul ar~ 
matei, in afară de ofiţeri şi funcţionarH{ 
civili din rezerva armatei, care nu se~ 
gasesc in annata operativă, bă~ţii din! 
comunele rurale agricultori, dar cu Q~ 
proprietate sub 3 ha, sau mai mică, băr.l 
baţU din comunele urbane al căror ve- \ 
nit anual impozabil nu depăşeşte 50.000 I 
lei. bărbaţii căsătoriţi din comunele ru
rale, care au mai mult de patru copii şi I 
O prowietate mai mică de 2 ha, bărbaţilt 
salariaţi publici şi particulari, precum şil 
funcţionarii publici şi funcţionari parti-I 
culari din municipii şi comunele urbane I 

cu salarii netto până la 10.000 lei, pre--l 
cum şi ceilalţi salariaţi publici şi parti
culari din comunele rurale cu salar net
to sub '7000 lei lunar, refugiaţii din Ba
sarabia, Bucovina şi Moldova, care dove.
desc eă sunt evacuaţi şi al căror veni 
anual impozabil nu depăşeşte 100.000 lei-

REPRESAIID.E ABIA AU INCEPUI 
. I 

BUCUTeşti, 21. - S. P. P. transmlte: 
Din Berlin se transmite: Acţiunea d 
represalii luată, nu se află la s~ârşitul ei 
ci abia la început, constată d. Goebbels 
in ultimul număr al săptămânaluluj 
"Das Reich". Iar 1n continuare spune: 
(!riticii militari de pretutindeni sunt d 
acord că arma V. 1. este numai un in 
eeput al evoluţiei tehnice a armamen 
lu.lW. 
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H~DIVIDU~~LISf~1 ŞI COLECTr~13r~~ IrI PROPaIET~'TEA AGriAHA 
Conferiaţa D-lul Pl"ol. Ua' •. HÎreea Geor~escu. lJireeturlll lA.Utat.UIi 

de Dr~ pt A=rar, da •• iomâohl 

In ciclul de conferinţe organizat de 

~
titutul de Drept Agrar din România, 

-n sala l\;atrului Comunal din Lugoj, 
conferinţa d-lui Prof. Univ. Mircea 
heorgescu, birectorul Institutului. atra~ t?e în primul râ.'1d atenţi unea asupra 
~aptului că sunt anumite probleme ce nu 
,'Lrebuesc privite devât cu O mare aten
~j,iune, una dintre acestea flind problema 
fr~gimului juridic al proprietăţii agrare. 
~ Considerata in trecut, adesea In mod 

~
€ronat, pentru că i s'au aplicat tnetode 

e tratament împrumutate industriei şi 
comerţului, aflate în plină desvoltare în 

tcur.sul secol~lui al XIX-lea, o .primă da
fione este ehmmarea ronfuzlUwlor şi 
~precizarea adevăratului aspect special, 
fcaracteristic ogorului şi muncitorilor lui. 
Î După ce face un scurt expozeu al sis
· .temului grceo-rOTllan, relevând caracte
: rul individual al proprietăţii agrare, 
conferenţiarul face o scurtă incursiune 

!psupra caracterului proprietăţii la vechii 
'Germani şi Franci. 
: Trecând la expunerea felului cum a 
· fost conceput la Slavi dreptul de pro
I.prietate asupra pământului, conferenţia
lrul arată că în statele formate de ace
fştia, tradiţia indica o tlnitate economică 

E
Şi socială aparte, o .comanitate de gospo
dărie, o comunitate dO'/Yl.il2stică, cu 'p'er
onalitate juridică aparte, în care com-

!
ponenţii nu aveau nici un. drept perso
nal de proprietate ci numai dreptul de a 
i;eimpărtăşi in gospodăria familială din 
lrezultatul exploatării comune il bunului 
fjnmihal, denumit zadruga. 
~. Răsp:îndită atât în sud-estul european, 

~
'''cat şi in nord-estul şi estul Europei, za

'i:uga ~~ transfol'Ţrtă în .ter~t?riile actua
ei RUSll in propnetate indIVIduală, pen" 

.tru ca la inceputul secolului al XVIII-
12a, sub presiunea unor nevoi fiscale, s~ 
apară o altă formă de comunitate de in~ 

t

'terese, de astă dată nu una domestică, 
ci una numai a.gra7·ă" nurrt'ită mir, in ca
re membrii intrau ca asociaţi indivizari, 
primind. anual o pOrţiune de pămâni 
'pentru lucru dar păstrându-şi cota-parte 
~iniţială din dreptul de proprietate pre
Icum şi o viaţă familială de05ebită de cea 
fa restului comunibţii. , 
l' ,~ 

In mijlocul sistemelor slave, zadruga 
la sud şi sudc.yest, şi mir-ui la est şj 

inord-est, se aşează proprietatea lndivi
{duală română, ue aspect pur roman, 
~Îectată îns1i in epoca respectivă de con~ 

~
"C~Ptii feudale asu.pra proprieti'iţii: 

omnul, stăpân al fondului, poporul 
<-t&pân al utilizării pământului în mod 

erpetuu, exercitând în fapt un drept 
~e proprietate deplină. r Forma indiviză 'a micii proprietăţi, 
'dcnumită megieşie. moşnenie. răzăşie, 
tnu desfiinţează dreptul de proprietatEl 
hndividuală ci numai !i. uşurează exerci
harea. 

,Conferenţiarul, demonstrea2ă că drep* 
tul de proprietate a pret~nta\' la noi tot
:dO<iUnQ un caracter singular, aparte, 
'pbrsonal, prin exduderea ideiei d.e ca
Lccţiv. 

: ·Exercitarea dreptului de proprietate 
Hn comun se rezumă deci, după părerea 
kOhferenţial'ului, la exploatarea in co
I I"!lun a unui bun, ceiace este CU totul alt
r ceVa decât stăpânirea in sine. este mult 
,mai puţin chiar decât aspectul stăpâni-

t rii, este faţă de dreptul de proprietate o 
· c:lcstiunc mult secundară şi devine in 
~ ~0C de chestiune juridică o chestiune 
I {'ar tehnicti. 

Confuzia dintre dreptul de stăpAnire 
a piimantului şi faptul metodei de exw 

pioatnre a lui trebue înlăturată şi atunci 
cr~ticile sau laudele proprietăţii irutivi
ucale agrare pot fi făcute cu obiectivi
mtc, oricare ar fi criteriul de apreciere 
pc care l-am adopta, un criteriu econow 

mic, unul politic sau ,mul social. 
Dacă din punct de vedere economic 

s'a constatat că randamentul exploa
,tăril pe mari unităţi de teren este mai 
i~til'J, dacă din punct de vedere politic 
~i;:i l"G!1Unţr:t la latifundii şi S'a naţiona1i
p~t proprietatea agrară, din punct de 
~~·j(?n social s'a stabilit că proprietatea 
i,i;;::.>h~ală este supor1ul moral şi mate
i, ,1 • .1 desvoaurtl spu'itului de familie 
~ .. :·~.:)irli de Pau-ie. 
i-

~ .... "',.... , .. 

Acolo unde colectivismul în proprie
tatea agrară a fost experimentat, el a 
transformat pământul din isvor de ener
gie spirituală şi biologică pentru munci
torii lui într'o materie primă, fără Ca
racter personal şi fără inîluenţă asupra 
caracterului oamenilor legaţi prin mun· 
că de el. 

Conferenţiarul se referă în documen
tarea datelor mai sus arătate la lucrările 
specialiştilor străini, precum şi la con
statările sale personale din studiile fă
tut~ în U.craina de Sud. 

• 
Examiil.ând perspectivele ce stau în 

faţa poporului român pentru cazul când 
ar fi pus în deplină libertate de jude
cată şi de alegere să se pronunţe asupra 
principiului pe care-l socoteşte potrivit 
pentru stăpânirea şi exploatarea pro
prietăţii sale agrare, conferenţiarul ex
primă părerea că astăzi când valorile ~ 
claIe ale proprietăţii individuale au fost 
verificate, o renunţare la proprietate nu 
este probabilă. 

In plin secol al XIX-lea, când idei a 
economiei capitaliste ducea la amplifi
earea la maximum a posibilităţilor per
:iona le şi când se preconiza exploatarea 
agricolă latifundiară, po!Xlful român a 
cerut şi a obţinut o dislocare a ei. in 
parcele individuale, lotul individual de 
pămâqt. . 

Exemple găsim de asemeni şi în alte 
ţări în care desavantagiile de ordin eco
nomic ar fi indicat poate o exploatate 
cclectivă; cu toate acestea, şi în acele 
~ân, ca Italia, Germania, N orvegia, Sue~ 
dia, Grecia, Spania, legislaţia agrară din 
ultimele decenii au consolidat proprie~ 
tatea agrară individuală. 

La viitoarele soluţiuni privind pro
prietatea agrară ne gândim, încheie con
ferinţa sa Domnul Prof. Univ. Mircea 
Georgescu, amintindu-ne de afirmaţiu
nea unui mare conducător de stat din 
secolul trecut: "Proprietatea ţărănească 
desfide totodată pe demagogi ca şi pe 
despoţi". 

I. F. coresp. Lu.goj 

Scr's •• ,. ele pe 'ro,,' 

Ostaşii Diviziei Bănăţene 
•• Il.ideră ex..OIplară ţinu.ta ti .. i,.r •• ner 1. timpal 

bOMiliardameatelor 

Iu.bite şi stimate Domnu.le Director, 
bacă in prima scrisoare pe eare v'am 

trillles-o pentru ziarul ,.Dacia" t aveam în 
suflet orizontul calm de până atunci al Ti
aui'jOaI"ei noastre dragi şi ne pasion9m in 
ră.stUnpurile de linişte de aici, amintindu, 
Dt de ea. aoom. când mcere.ă.m să vă scrim 
he cuprinde o imensă revoltă şi pe condei 
hi..se incleşt(ază pumnul intocmai ea pe 
p,nnă. Am afla.t, Domnule Di.tOOtol', de 
~mbardarea Timi~a.reî chiar de a doua 
~ Iar ~â.nd am cetit În JiaJ'U1 "Daci"" pe 
~ l-am .primiI; nmi târziu, rl'flortajnl 
fremD.at de d. Nicolae b'B.O. am fost ("Q SU· 

fletul I&ngă. durerea celor Ioviji de ilbom. 
bela \'răjmaşului. Am văzut din acel repor
taj că Timişoara nu a cedat nimic din 
aristocratica. ei mâodrlt., bU s'a înfriooşat 
tn fa.ta ddŞma.nuJul, a infl"1lDtat pericolul, 
lnIătw-â.ndu.l atunej oind s'a dat IUl'ta cu 
luoondiUe, in fata cărora am fi Vrut !!Ii fIm ,i noi, să le. io1ri.n~ să sngrumăm fls,OO. 
ta uciga~ • cum bll IItăm la indoia.l&. o 
magari clipă nici. pe front~ l'!ă 'st~m nu 
a.rmeIe noastru pofta de ootropim a bo~ 
\TicilOl' I,ăt.mllfi in Holdo' .. lui Slefall tel 
llare. 

Timişoora după ewn m'am putut convin. 
ge din p""", • unnărit CU gând fierbinte 
I"lirizia Dănăţ;enilQr fi plecaţi pe front in. 
b'o eampanie el'\'ştlnă, să des~~ de 
trnpelt păgA.nct lrunmria. din. :Răsărit a 'fA.
tii. Putem spune ,i noi. acum, noi eet dAn 
luptă, ci priwn (lătr-e _rea Clare Jl'O d(s. 
parte tot aşa de mândri, cu. aooeaş înere
~ in rezistenţa şi eroismul celor l'ămaş.i 
1WAsl, pentrucA şi 8.(>.0]0 ca şi aici, rm dă o 
luptă hotărîtoare, pe vmFi şi pe laOarf..e., 
poate aco1o eU mult ma.l grozavă, p()ntrudi 
suflttul cetăţeanului paşnic nu este bn· 
IIrăeat ~ntr'() disciplină militară seve.ră., 
rloar virtuţile sale ină.scute pntându-i cu
~erl dl'O(.tul la galoane1e unei exiHt.enje 
frUlllOftSe, libere. 

A.iel, pe fl'Ollt. 'Viaţa ~ un s~l iar sensi, 
~ibiUt!l.tell ca~'tl ascnţişnrl neblnulte. AIci, 
mai mult ca Qrhmdt, te arde nevoia unOI 
f1Dldamenre potrniee, mai mult ca oriunde. 
alcf ai o fJefJe ~potoUt' de ~rt1tndlnl. Cara 
pot fi, ~rtîtndinne noastre pe front? NeA 
socotim de pri!K)8 sA ne r08thll. EJ& sunt 
încrederea in dreptatea tuptti noo.str& le-

gitime, iubirea nestri,mutati. pentru istn. 
tie, adeziuooa. entuziastă la orice sacrUl
ciu, ni l!iO cere şi sentimentul viu ei pre. 
zenţa Doustră aici este t.enl(iul vieţii de 
acasă. Câteodată. Wl patetism unic, dogo. 
ritor, frcndic de tinereţe n6Sfârşită. 110 

cuprinde pe fiecare. Un orgGliu viguros, 
in aoolaş timp freamătă în bătaia clipelor, 
care se Slicced tu.mnltuoase. Poa.te do a.ceea 
J)..le Director, chemările pe care le a.uzim 
de aoolo de unde ,tim că 80111;. indreptate 
către noi, atâtea rugi fierbinţi la ceasuri 
(!~ reculegere. şi Iie aprind sea.m la ieoane
le Domnruui a.tîtea candeli, ~~te chemări. 
SWlt pentru. noi aici' pridvoarele semnelor 
s~ranţ.o. 

Iubim i\Io1dom, murim în Moldova, 1W 

cooerim in Moldova cele mai năpraznice 
destine dnpă C1UD ni-le fi cmeificăm fă.ri 
teamă, in ochii noştri insă, se cumpă.neso 
tot mai luminoase chipurile amiRtiriiol'. 

Dar nOi nu ne vom aiJa. pacea rAt timp 
Tara nn va fl eliberată de tot ce-i puns 
in primejdIe via1Jt. Poata cA 'Va ttlal trec, 
timp până atunci. Nn avem de unde sll 
ştim când va. Suna. clopotul de am al drtP. 
titU rOIn!\.neştt. Dar până. atunci noi trebml 
să I"lmtnem aict la. datorie. 

VOM RAMANE LA DAroRIE. 

Dar toţi cei cad ne iubesc ti ne aşteaptă 
~i fie tati. Peste oraşul nostru poate că 
ţ'or mai fulgera explozii. R(ligia "libera
(orilor" este crima! 

O ştim cu toţii. 
Timişoora să riimlnă ~să. oraşul Divi_ 

7iei celej mai inverşunatt şi aceasta pentru 
a se pu~a spune aespre noi că suntem Divi. 
:zia unui eroic oraş al Ţării r 

Nu ne îndoim o singură clipă că va Il 
aşa. 

Vă mulţumesc D-le Director şI pentru 
ziarul "Dacia" pe care l-am primit Şi cal'" 
Wwl azi ne-a adus o pagină de apoca.nps, 
mâine no va faoo să simţim ritmul recon
I'tmr,!iilol' active. Căci şi aiCi ca Şi acolo 
pulsează dinamism generos. 

f~lC:: :~::I!:~o1!:: nV

: ş~ t!:t 
mal &proa~ d~ OOr şi t'tentitnw. 

" Cpt. C. S'p. 

~------------------~------M.~~--"'~.------______ . ______________ ~ _____ --r 
Âplnţi-d &Y1ItlIl, eGlltr. IMHnbe lor ineendia.re. cmmpă.rlnd nmnaidecAt 

, . 

Stingătorul CU spumă sau extinctorld uscat 
"AIROMAX" 

<'lI _li s'aa tăcut de către organele A. p. exerdţllle de atingere IL bombel!)!' 
baeeadia.re, la difer1t6 I~url dia Timişoara le ~ăglt11a 

=====-- "AI RO" =-=====-= 
A. W:E BEn ft. TA. NAS E Tbnişoara 1. Str. Eugen d~ Sa"o,a 1 

TeJefoll 4l)..61 lnreg. Cam. Com. No. 5/11998/944 2310 n_ .. :..... 

Dumirecă, 23 Iulie 1944. 
AA,....-~vt .~ ! 

O carle nouă 1 

A apărut in editura ),Gazeta matc"kL 
tică" tratatul de tngolnetrie a~ 'cf.:.~: 
praf. lvI •. Ghermănescu dela Politeh:i> 
Timişoara. '.:"' ". 

Este o lucrare completă, tmică în 1,!J • 
mâncşte, cu muWple {Ii variate apliCt!: 
ţiuni atât in domeniul tâgometriei Pt{~~ 
ne câ.t şi sferic!? şi un indrumator căc'a'j 
astronomie. ~ 

Intocmit cu multă ttlg1'ijir€ pe ba.za ~ 
muLtor ani de eJ:.'Perien~ă diabetică, traJ] 
tatuL d-.lUi Ghermănescu. este o C{;:lăUZ~ 
preţioasă pentru. tineretul iubitor de 
matematici cate doreşte .'\ă-Şl extindd 
activitatea în af;lră cadrului strâmt at 
programei analitice de curs secunda,., 1 

Il recomand călduros tuturor dasilO1 
secţiei ştiinţifice şi în mod special j11.' 
niloT candidaţii la şcoH tdmice. 

PRaF. OTTO HOFER 

+············~· .. ·l 
. CRONICA FU,f.;~ELOR -

FEMEIA NEINTELEASA (Capitol) 

In fond avem de a face cu un film dt 
serie, zis distractiv. Totuşi pelicula me, 
rită să pierd câteva rânduri din spaţiui 
măsurat al gazetei. Mai întâi e unul elin 
rare le filme care arată viaţa reală de II!! 
din G€rmania, cu dificultăţile aprovi. 
~ionării in special, dificultăţi pe cari l'IQI 

nu le cunoaştem, din fericire, decât in· 
foarte mică măsură. Filmul mai câştigă 
in interes şi prin tema pusă: fericirea 
conjugală. Iată doi soţi, cari după 5 Ilhi 
de convieţuire se despart, deşi se lu. 
besc. Bărbatul îşi neglijază soţia, preal 
absorbit de munca sa. Remediul găsit dE' 
scenarist il vot vedea spectatorii pe 
ecran. Mie să-mi fie permis să trag o 
concluzie întrucatva diferită, in margi. 
ne. In căsnicia dată, ca în multe alt~ 
căsnicii ratate, vina nu o poartă num~ 
soţul care neglijează, ci şi soţul celalalt 
care - din prea multa iubire indulgen· 
tă - n'a reacţionat dela început. Oame
nii sunt aşa făcuţi că nu apreciază ceea· 
ce primesc prea uşor, prea regulat, pte, 
fără efort- Aş recomanda cititorilor mei 
de ambe sexe să privească filmul şi CU 
acest gând. Efectul moralizator doril' 
vădit de scenarist va fi mai sigur obţi. 
nut - spre binele tuturor oamenilor d· 
sătoriţi şi a celor ce se vor mai căsătorl 

MISTERUL CAMEREI 13 (Thalia) 

Filmele franceze se succed şi nu SI 

aseamănă. Prezenţa lui Jules Berry şi & 

unui copil cântăreţ nu salvează interesul 
acestei comedii poliţiste slabe. Regrtl 
că lipsa filmelor pe piaţă ne obligă jij 

vedem fi astfel de "opere". 
(nie. iv.) s_ mm vr 
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O & LEI 

FOTOCOPIA 
UNEI PAGINI MINISTERIA
LE lNCLUSIV NEGATrVlJL 

10 LEI 
A UNEI ~ DE PAGINI 

FORMATELE MAI MARI SE 
CALCULEAZĂ CU; 

2.6 DANI cm2 
FIECARE COPIE IN 

~tU~U:iiT~~:C~~~ 
PREŢUL DE MAI SUS. 

LA 

DESEnOIECHn~CA 
BUL. DIACONOVICI LOGA 45" 

vis·a-vis de Prefectură 

TEL EFO N: 28-91 
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~z:te fUr:, eK.fulse 
Fi ;: t ===:: ;:= 
\BOMBA NOUA GRMA]VA CARE TRE-
\ CE PRIN OTEL CA PRIN UNT 
<:, BerLin, 21 (Rador). - După cum anun
~ţă presa, experienţele făcute în public 
{CU o nouă bombă germană a dat rezul
'tate strălucitoare. Acest proectil străbate 
),lindajul cel mai gros, parca ar fi unt şi 
~beşte tancuri, avioane blindate, pre
I':t:umşi fortificaţii, ca hârtia. 

'AT AC DE TEROARE 
,IMPOTRIVA ORAŞULUI SHANGHAI 

\. Tokio, 21 (Rador).· - Cartierul gene
·w japonez comunică, că bombardiere 
mordamericane cu baza de plecare din 
\China, au executat un grav atac de te
roare contra oraşului Shanghai. Obiec

(tive militare japoneze nu au fost atinse, 
dar 80 case de locuit au fost distruse şi 

. populaţia civilă chineză a suferit pierde
rea a peste 250 de morţi. 

NOUl SCHIMBĂRI 
i IN COMANDAMENTUL JAPONEZ 

Tokio. 21 (Rador). - In sânul arma
tei japoneze s'au produs unele schimbări 
din cari se fac cunoscute următoarele: 
,'Comandantul armatei japoneze din 
\Quanting, generalul Josikiro, a fost nu
:mit şeful Marelui Stat Major. Locul lui 
~a comanda armatei a fost preluat de 

~
eneralul Jonada care a condus până 

acum institutul de educaţie militară. In 
ocullui a intrat generalul Sugiama, iar 

E
'~neralul Suyama a iost numit inspec

r general pentru aviaţie. 

,MONUMENTE ISTORICE STRĂVECHI 
: q DISTRUSE IN FRANŢA DE SUD 
~ - DE BOMBELE ALIAŢILOR 
r: Berlin, 21. (DNB) - Orăşelul Arles 
ain Franţa de Sud a fost victima un.ui 
'raid terorist anglo-american. Avioanele 
: inamice au aruncat bombele lor din ma
r re înălţime asupra localităţii unde au 

/

iost distruse mai multe monumente şi 
ppere de artă •. Vechea arenă din timpul 
r. omanilor precum şi sarcofage din cimi
..tirul roman, o biserică din secolul 7, 

I 
precum şi alte monumente istorice au 
fost distruse în urma raid ului terorist. 

I ................ ~ ........ I .... .. 

I Inspectoratul R.cgiona1 al Muncii 
. şi Asigurări Sociale 

No. 2219/944. 
PUBLlCAŢIUN"ER ... 

\

- - . Timişoa.ra 

. Se invită pe această. cale memhril asig'.1. 
raţi ai Oficiului de Asigurări Sociale eini.s. 
itraţ, 10 f,lrm:& bombardamentelor, să BIe 

: prezinte la Oficiul Asigurărilor Sociale Ti-
m.işoara, etajul IV uşa No. 36, mtre orele 
14-19 P. m. aducâ.nd cu sine o adeverinţă 

. rs.trona.lă., carnetul deasig>lral'e şi IlŞ8. de 
sinistrat dela circ. de Poliţie servo A.P. 
2389 Insp. Genera.l T. VaŞca 

LE = 

.Secretariatul General al Adminis
\traţiei BunurilOr Industt'iale şi Ali

mentare desehide cu data' de 1 
Al1gUSt 1944 

Atelierele ~'ecanice 

" VICTORIA" 
la Timişoara, 

Spl. T. Vladimirescu 38 
Sucursala Sânfticolaul~Mare 

Atelierele 
al următoarele sectii: 

1. Reparaţii de Auto, tractoare şi 
toate maşinele agricole. 

2. Secţia Electrică, bobina.j. 
3. Galva,n,izare. 
4. Secţia de Acumulatori (reparaţii 

şi comeoţionare). 
5. Secţia de stanţare. 
6. Secţia Mecanică (8trungărie). 
7. TurnătorÎe. 
8. Lttborator eJ.."ţlerlmenta:t 

Serviciul extra eon.5tiincios 
2376 

I .... "'~',..,.. .. ~ _'I'.~"'..i.- ... ~' .. , ...... ' "' .. 
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In ratej Salariaţii 'pot achita prestaţia şi 
FormalltAţl sl_plilleate la axtre. 

Cititorii îşi aduc aminte că prestaţia 
A. A. de anul trecut au fost dublate în 
dauna multor contribuabili, cari au ne
glijat s'o plătească la timp, iar aceia 
cari au aşteptat cu plata până in ulti
mele zile au fost nevoiţi să piardă multe 
ore aşteptând în faţa ghişeelor luate cu 
asalt de public. 

Avantajele acestea fiind prea puţin 
cunoscute publicului am cerut Percep~ 
ţiei Municipalet Care lncasează sumele 
vărsate in contul preslaţiei, limuririle 

necesare pe cari le rezumăm in eele ce 
urmează: 

23.D00 COl\"TRIBUABW LA PRES. 
TATIE 

Pentru a evita aceste inconveniente, Dup~ lege In anul 1944~5 cetăţenii 
anul aceasta se permite o plată colectivă bărbaţi. intre 21 şi 60 de ani datorează 
a prestaţiei pentru toţi salariaţii, fiecare o prestaţie antiaeriană de 2 zile, care se 
instituţie sau intreprindere vârsând răscumpără obligatoriu cu 1400 lei (sau 
printr'un singur delegat răscumpărarea 700 lei pentru cei cu veniturile mici) şi 
prestaţiei tuturor angajaţilor ei. O altă 15 zile de prestaţie pentru drumuri in na
uşurare este posibilitatea de a achita tură sau 2500 lei in bani. Termenul de 
prestaţia în rate. . optare fiind trecut (numai 171 cetăţeni 

"AI CARTE, AI PARTE" 
Note p.atru (a.Ularjzarea p.ltlle.Iu.1 .i. B •• at " .. :"' ••• 

.u leJfiI" e.Tn. ~a eo.er ••• :le tlia ~ •• Iliu.l Il ••• ' 

Toţi sunt obligaţi a cunoaşte legea 
din momentul publicării ei. Nimeni nu 
poate veni în faţa judecăţii cu scuza că 
nu o cunoaşte. Căci ce ar fi. dacă s'ar 
primi această scuză? Legile ar deveni 
inapHcabile. Fiecare ar recurge la apă
rarea cu necunoaşterea lor. lar dovada 
contrarie este greu, ILproape imposibil, 
de făcut. - . . 

Când cineva de japt nu cunoaşte le· 
gea, vrând-nevrând, :va săvârşi fapte şi 
acte altfel de cum se ordonă. Ce unnea
ză de aici?, Că fapteLe aduc amenzi şi 
pedepse celui care le-a comis, acte~e în
cheiate nu sunt valabile, iar drepturile 
cuprinse în ele, nu i-au pe ce se întemeia 
şi pagubeZe ce decu.rg sunt de neînlătu
rat. 

De sigur că, pentru a evita urmările 
neplăcute, ori de câte ori va fi vorba de 
încheierea unui act mai impoTtant, cum 
ar fi bunăoară, cumpăTarea unei case, 
sau înzestTQ,rea unei fete, te adresezi 
unui4vocat. careiţi va întocmi actul aş~ 
cum zice legea. 

Da~ pentru acte de mai mlca tmpor
tanţă, care se repetă des în cercul tău de 
activitate, nu poţi alerga de fiecare dată 
la avocat, ci le întocmeşti o.şa cum ai 
văzut sau ai auzit că le fQ.c şi alţii. Dacă 
nu cunoşti dispoziţiunile legii, de cele 
mai multe ori întocmeşti greşit actele şi 

din cauza aşta judecat4 nu-ţi w putea 
da dreptatea dorită, c6nd vei ajunge ,~ 
i-o ceri. Iar; pagubele pot fi de.!tul de 
importante.' .. 

In Banat şi în Ardeal suntem la ince .. 
putul aplicării legilor civile şi comer
ciale, ce ,'au extins din VechiuL Regat. 
In.aceste ţinuturi, începând cu. ziua de 
15 Septembrie 1943. Ele conţin reguli 
noui, diferite de cele din trecut. In altfel 
se moşteneşte, în altă formă se fac 
testamentele. donaţiunile şi toate cde~ 
lalte acte. Sunt reguli, ee trebuiesc eu· 
noscute şi răspândite. 

Este adevărat, etJ dupa mai mulţi ani 
de aplica1'e, ele ajung B4 fie cunoscuu 
de lume, iar; 4Cte[e să ae facd în fOT"l'l1ll 
cerută de lege. Pdnă atunci însă, mulţi 
sunt nevoiţi a te învăţa pe piele proprie, 
îndurând usturimea. amenzilor şi a pa· 
gubelor de tot felul. 

Ziarul .. Dacia", inţelegând net'oile ce .. 
titoriZor, a deschis în paginile sale, loc, 
pen.tro ti le tălmăci fi el-i face 3ă cu .. 
noască nouile legi. 

Cetitorii, apreciind iniţiativa zi4rului 
şi cumpănind interesul lor de: a cunoaşt, 
legea, desigur vor ţine seama de inţe
leapta vorbă din bătTâni: , 

,,:Ai carte, ai parte". 

Dr. ILIE .RADU 

Boxeurii timişoreni pentru Crucea Roşie 
In tzirla. de 23 Iulie boxeurii timişoreru 

vor evolua din nou in faţa publiculţti lo
cal de data aceasta. venitul galei fiind des
'in~t Pentru augmentarea fondrJlui Crucei 
Roşil 

boxeuri ealific!ndtt-!Ie pln1 la finalelt 
t>.ampiomlui naţiooal. 

Gala de box va. avea 100 Pe Arana. Rapid, 
de pe lângă. linia. de tramvab No. 6. 

In program figureui. urmito&t'ele fO'l"o 
maţii: -

Gestul patriotic al boxeurilor noştri, d n oaspeţii: Simion, Georgescu., Moldova 
grupările C.F.R. şi Chinezul Camt este sem- dela Jiul, Lazăr şi Iordaclle dela :Min6r':tl, 
ztificativ Şi mer tă menţionat. . Botein şi Popa dela Ji!!l IJi ~.u dela. Mi-

Programul galei este de cea mai buni llerul. 
factură:. întrucât timL.~renii vor găzdUi de Gazdele: Grozavu ~lch;.te:m:J, Jurj p 
data ~casta echipa selecţionată din Valea Tiocă dela Cbmezui'. Nf!g:u L:FR, Licki'rt 
JÎillui, adecă pe boxe urii dcla Minerul Lu- Chinezul, Weisa CFR ~i Lupa SiIvi'l DrB-
i>8J1i şi Jiul Petroşani. Iru, VodA Cernăuţi. 

Cele zece înWniri programate Stârnesc I Gala se 'Ta. Incheia cu. 1111 matcb mixt! In 
un legitim interes in C6l'curile de apeciali- caI'fl se intâ1nesc Solomoll Virgil dela ~e. 
tate, căci numele eompetitorilol" este de cea r.Jl fi Stoioovici Chinezul Camt, pe di8t.a.n. 
lD8i i)I.m~ factură. provincială, unii dintre ta de &t.2 minute. ..' 

...... _ ............... _._ ...... Z •.• :.·_~.: • .::.~.:.-:..-::.:.-=-.~~~: 

Toti salariatii publici ,i particulari pri.esc .atariale 
. de iRcălţiminte dela Primirie 

Primăria Municipiului Timişoara In~ 
cunoştinţează pe toţi funcţionarii şi 
pensionarii publici, inclusiv pensionarii 
militari şi ofiţerii de rezervă proveniţi 
din activitate. pe funcţionarii pal'ticu· 
lari şi muncitorii din intreprinderi, pre
cum şi familiile tuturor acestora, că Sub· 
secretariatul de Stat al Aprovizionării 
Armatei şi Populaţiei Civile a aprobat 
să fie aprovizionaţi cu pingele şi incăl
ţăminte după comandă (ortopedică) prin 
prilnărle. . 

Toţi acei care sunt avizati se pot pre
zec.ta in &itc.~qiEţiâ n Qtr. MQ~ Ni .. 

~ri Nr. 17 (prinrurtea Bisericii ori. 
rom. din Fabric) să inainteze cereri tip, 
urmând ca după 6 zile solicitantul al. se 
prezin te a-şi ridica bonul c;:u buletinul 
eliberat de biroul populaţieL Pentru mi .. 
nori sub 16 ani se va prezenta cartela de 
alimente. 

'IncăIţăminte gata faDricatl sau !nell. 
ţăminte după comandă se poate obţine 
numai dacă a trecut un an dela ultima 
cumpărare, iar pingele numai daci. au 
trecut 4 luni dela ultima reparaţie. 

Locuitorii din comunele r.ur.ale ~r 
~_e~ bQnuri clel. ertturt,. ~ . . ....... '1 .. '. 

A,.',' 

./ 
au optat pentru lucru), toată lum j 
plăti această sumă. ' 

Aceste prestaţii se plătesc în ti ! 
de 15 zile după primirea somaţiei, 1 
se dublează. I 

In baza legii din M. O. No. 75 el I,i 
~. 1944 şi a regulamentului ei din J 
No. 92 din 20. 4. 1944 Primăria p( j 
ca toţi salariaţii să plătească prel!l 1 
cu tablouri colective pe intreprind . 
4: rate trimestriale. O noutate ai!' 
legi este şi faptul că patronii sau ,1 
bilii intreprinderilor sunt respol I 
solidar cu contribuabilii intârzi j. 

achitarea prestaţiei dublate. 
Cu toate acestea prea puţină lUi 

interesat de achitarea acestei dato! 
tăţeneşti, neinvăţând nimic din pă 
anului trecut. Percepţia Munici 
inceput deci să trimită somaţiile. 
primirea cărora curge termenul 
zile, după care se aplică amenda j 

rii sumei datorate. 

o FORMALITATE FO 
SIMPLA 

Tom,} achitarea a fost simpliIL: 
extrem: 

pe .tatul de salar se retine! pentn 
Te angaj&t un sfert din. suma dat&1'I 
intoomeşte UB tablou eli to-ţi ~la.ril 
treprlnderli !IaU instituţiei notimdu 
dn.ptul ff.eăioui n1Blle, suma vă.rsatâ. 
.. la eare conteuA. Percepţia pe con 
bit (cea din 1948) !fi numArul eve 
soma.ţii ăeja primite. Pentru uşura. 
erului, angaja.ţii se grupează. in Il 
eele & cartiert ale oraşului. 

Un eurier oarecare se prezinti eu 
eu banii la Percepţia MunicipalA. Dud 
tfi d&toria tuturor :fără aiei o pieri 
timp. P~OO6pţia MUIlicipaJă se aflI. 1 

Axm~ Sever No. 10. (Comnnic&ţie: 
,,-aiul 6 până la P-fa Crucii. De. ai 
Sti'. Callonieol Holdovao. P~ţa Adf 
Str. Ioa Vuit (pe dreapta). P.ţa_ 

Sever t numai la ~tova minute) • 
Operatia se ~tă încă de 3 ori I 

1 Februali&. vii.rsâAdu~se şi rest 
S rate pzja aCfltat pl'ocedură. ImI 
este să !le plă.tea.5ei. până la 1 !Oet 
cel ~ două n.tel 

NU NEGLIlATJ ACBn 

Ava.ntajul făcut şi simplificare; 
tării sunt atât de mari, încât E 
convinşi că toţi salariaţii vor insii 
lângă patronii, sau contabilii lor d 
riu să nu neglijeze plata prestaţiE 
tru toţi angajaţii, aceasta şi in in 
lor propriu. 

De altfel intreprinderiile şi inst 
au primit o circulară a Primăriei' 
sul celor de mai sus. ( -
~_ .. _._-_._ ... -_._.":._---. 

Act de multumire 
AduCi pe această cale mulţumit 

le şi reeunoştiinţa me& oea mai vi 
doctori în medicină Eugen Lemei 
dlJCUi Mare. Petri Haus Paw.(Ji 
,Grlgore St.oinescu-Sirla şi Liviu 
Zorlenţul Ms.re, pentru promt1t\ 
tBtItu1 şi eonştiiBeiozitatea medii 
fI8l't'I a1l intervenit Intr'un eaz d 
de greu. sah'i.ndu-mi sănătarel ,i 
soţieL 

Subit.. rez. ILlD)CU D: 
din Centrul 5 Instr. TiI 

= 

FIERARIE 
TIMIŞOARA. IV., 

PIAl'A GEN. DRAGALINA N( 
Intram Sti'. VWrescu 

T'lreg. cam. Com. No. 225fl01: 
TELEFON 27-80 

c;. 

Toate articole de: bucătărit 
Tac!. m uri ino::ridabil~ 
Pl'lgider. 
MaşinI de fen ou petro· 
Teaăturl de moI' 
Mobil ti de f t • 1 
Somiere de pa.Lut' 
MaŞini de s:ătitete 

239; 
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-- ..... l&Ie, -'ame. ..... 1_,.. 
".Istrati. telefon: 4i~83 

a.I'i de sudaj (pentru apărarea ochilor 
l'eeI'at) au sosit. Vânzarea n~lmai la 
.lercianţi. Florea, Timişoara, V" Str. 
: 'odul Movilă 12, C<Jlonia Blaşcovici. 
;3Ifon; 17-59. 1505/6860 
'-------------

'1 tină!' se caută pentru imediat. Adr-; 
:a ziar. 1507/6862 

" ă,reftISă. tânâ.râ. se caută imediat pen
. Buziaş. Adresa la ziar. 1508/6862 

i'\~~~~"""""'"""""""' ...... __ -----
,."T&VfIUN.E INTREPRINDE-
~ILOB DE POMPE FUNEBRE 1 
r~ţi aioriuri dela fabrica liGa. 

ri din ADina, cu preţuri!. ~le 

ai avantajoue din lem.u. de s&e-
1\ fag fi brad, In diferite eulori. 
tmizăm ti in provincie, prompt. 
OPNIK. Timişoara, PUrta Unirii 
Nr. S. Telefoa 21-53, 2309 

\l'ăm căXfi vechi, romane cărţi medi
· ohimice, tehnice, etc., ia Biblioteca 
mprum'"~t Arta Frumoasă, Bul, Carol 
8, vis-a-vis de &1:. Maria. Telefon 
7. 1509/0863 

.c.enie cu salar din familia bună. Fot~ 
tardo, Bul, Carol 16. 1512Î6865 

tă pompieri -de meserie, de preferat 
pompieri voluntari şi scutiţi de ser

LI militar. Prezentarea zilnic dela 
:~ 14---18 la Indll8tria de Piele S. A., 
işoara, II .• Spl. YorarHor Nr. 7. 

1514;'6867 
IWi4i1iJJdi53Yt:. 

: VAr:ZARE OC!{ZIO~AL 
ATrEB (eoIt1Pl~t) .. 3i -W, 
a .. TQPA.N". Pretul l.i: l,i-eG.eet 
DRIFICATOR d. luc&rlli (eoapl.) 

Jlreţltl lei: ait.iM 
>COMODlL .. -iO PH. 

~~:l."'.'" 
CAl'UL.&. Plia lloa.ra fi ouauf 
BCOC"-WlLCOCX" 5Q .. patr.ţi al. de mcălzn.. bphUIi. •• __ 

, :o • hrg. dila 1Iablă ~ Ei... • 
· Pretul 1. 1,$88 .... 

intona.. 8OIIl1lnid .• : tO'lLle ma
t .unt __ peri_ti bunăstare, 

tele sub "Exoepţioo1l1 " ~Ollal" 
iministraţia aal"ldf!i. ln!aţiotă._ 
'.unai o!ertele a.bIolut..nc&M vea 
• corutidet'are. It. IMI 

lCThI VAN ZARI ŞI CUMPAR,ARI 
· Iile şi. imobile, ~, loturi de case, 
:uri, moşii, etc. în Timişoara şi jur. 
~.ra "Balcan" Herbei Gh., Timişoara 
'. EhgeJl de Samya Nr, 16, colţ pe 

Ungureanu. Inreg, Of. Cam, Nr. 
· :>44/1941. 

,1 Nr. 3'.1-50, p. 23-13 
i 
',1 Boy" execută servieiu prompt şi 
lb,t. Agenb1'l'a "Balcan" Herbei 
Timişoara 1, Str. Eugen de Savoya 

• 'L6 cQ1t ~ Str. Ungnreanll. Jnreg, of. 
• No. 601/11044/1941. Telefon: 
{ p. 2313/e 

'~or limbii. română. prepară perfect 
cne, admiteri, corigenţe particula-

i arte convena<l-il. Oferte şi adre;!e la 
I nîstraţ.ia ziaru:'11. gr. 125J 

: : 7.:1fe lăzi mari pentru impachetat. 
; 'i"raian Nr. 3. lnformaţiuni la por. 

: 1· 1518!6811 1 
.• ; lNDEM CASA. DE RAPORT 
. .. ;efia eu preţul de Lei (,500.,". 
" are apă, eanalizal'e, trotuar asfal· 

I lmini electrică şi radio eu etn1.e 
. ă, grădină, Şi lntreag~ casă are 
: .'ană. Casa e absolut tare ,i 1 Mi. 

ela tra.mn.i Oferte rog sub Pri
: tvestiţie" la Adminii~xaţia ;{aru

P. 1640 

ARSENIE 
Cunoscutul restaurator dela .. Modern" din Chişi
nău şi "ltex-Neptun- dela Odesa, şi-a reinceput 
activitatea la TiFRlşoara-Fabrică, Str. 3 Au!ust Nr. Zf 

RESTAURANTUL tIC O RO N I N 1" 

2314 
vis-ă.-vis de biserica romana catolieă, trlmvaiele t 2. 3 
şi 6. - BUE:ătărie românească. - Buffet bine lS~rt.t 

O. A. M. MA..VUFACTUR-<\ DE TUTUN, TIMIŞOAR~ 

PUBLICATIUNE 

Se aduce la eJD~tinţa celor interesa ţi, că Manufactura dt Tutun C. A. M, din 
Timişoara, caută spre cumpărare imediată un grup electrogen de 70-80 HP. 

Oferte cu descrierea amănunţită se vor inainta Manrlfacturei. de Tutun C. A:M. 
Timişoara, Str. Bolintîneanu Nr,1. 

Se pot oferi ~ separat motorul sau g e~ratoruI. 
2380 D1reeţiunea. 

-
_ .. 

Nervozitatea iscată de pe urma alar
melor aeriene, vă va dispare, bând 

(Borviz Lipova) 

Apă minerală naturală 

care se găseşte la comercfantii de 
coloniale şi la toate farmaciile şi 

drogueriile sau la 

, 
CALEIDOSCOn 

Cafendar 
VINERI, 2'1. IL'UE 1944 

Ortodox: C Simion 
Catolic; Pa~lina. • 

=, 

Soarele răsare la ora 4.49, apune la 19:5i' 

Farmadi de servicii, 
VINERI, 21 IULIE 1944 

Circ. 1 "La. Vulturul Negru" P-ţa Bră.,! 
Hanu, Circ. II Mariooscu Ana, str. Mar€f}al 
!offre 4; Circ. III-IV, ".La Cr'l.oea" B~ 
Carol 27. . 

Fratelia: "Pa'l'lajo!k"~ )tohala: .. CItis
reanu"; Freidclf: "V. 'Erllmio:i. ... .A.~"bi 
fat fin'iti. pE!lrJmltlaM. • \ 

Procuror de servici1'.l 
VINERI, 21 IULIE 1944 

D, procuror Cârdei. tel. 10-35. 

SA~IBĂ'.rA, 22 IULIE 1914 

D. procllror ('~geseu·Vâlces. telf. 10-35 

De vânzare sau de mchlTiat magazinu.ri I f
· \ 

ooloniale, Delreatest, Bodeogi. alimen~ 
R~taurante şi Brutărie, în toate ~ 
rele oraş-jIul Agentul"B. Eugen Fiala, ' 
tate, Str. Lonovici Nr. 8. lm'eg. Of. Reg. 
Com. 142/11740/943. p. 1-63.9' 

Dt: vânzare casa familiară lful.ă tram.vai 
Nr, 2, oompUJS din. 2 camere, lneătărie 
cameră de alimente, 8pSaă'torie. În strad9i 
aipaduct, clJqe, grădină Cl\l pomi m.lcti~î 
feri, 200 st. P. Preţul 1,500,000 lei. Agen~ 
tura Eugen Fiala, Str. Lonovîci S. ap. 6.1 
Inreg. Cam, Com .. 142l11740/943 p.l~ 

1 

» 

PROVINCIALI! 

Venind la 
Timişoarl. descindetl 11 

HOTELUL DE lUX 

,: 

0,0 f10RC1N& 110UP S I'N C "SAVOY" .ItUI li b Iii • •• •• -aE EZ 

Inreg. Of. Reg. Corn. Nr. 42-1941 

TIMIŞOARA, Bdul Reg. Maria 10! • Telef •• 25-53 

Aprovizlonaţi~vă din timp! 2382 
It jEt ... ,... '.~"a& ........................ 1i 
De Wn7.al'e pământ arabil, 5 jughere, 4 km. 

din Timişoara, 1,000.000; 8 tJgh. 3 km. 
de Timişoa.ra, 3,000,000; 10 jugh. ~ km. 
de Timişoara 2,l5OO,QOOj 14 jugh. & km. 
de Timişoara: 2,200.000; 26 jugh. 20 km, 
de Tinlişoara, 3 km. dela gara, 2,800.000 j 
36 jugh, eu. edificii foarte fr'l:moase, 30 
km. de Timişoara, 7 km. dela gara, 
3,800,000; 40 jugh. eu edifkii, 50 km. 
de Tim~, 5,000.000. Agentura Eugen 
Fiala, Str. Lonoviei 8, apart. 6, Cetate. 
Inreg. Cam. Com •• 142f1l740/943 p.1639 

Angajăm lucrători necalificaţi, fete sau 
băieţi şi eef cit atelier matriţer Str. 

Ilotocicleta in bUDă star.e, pAnă la 125 cm., 
Mutăm pentru eumpăra.re. Agentura 
Balcan, Cetate, Str. E"lgen de Savoya 16, 
colţ cu Str. Ungureant!. Inreg, Of. Cam, 
Nr. 601/11044/1941. Telefon Nr. 34-50. 

P. 23-13/b 

S'a pierdut o geantă cu acte în Turnu~Se~ 
rin, pe nume CzarcheviCi Modest. în tim
pul bombardamentului, in ziua de Paşti. 
Găsitoru1 să predea la Fabrica de Con
serve Timişoara. . 1517/6870 

De vânzare, motociciată. 118 cm,3 cu cau
ciueuri foarte bune. Dr. Petroescu, 

Bdul Rele]e Mihai 1 N:o. '1 
Confort modern. Servidu 

prompt şi conştiincios 
lelefoR: 38-40 

Inreg. Of, Reg, Nr. 25/1937. 2384: 

Ochelari după prescripţia 

-"",,,,-,..,,. medicală, ochelari de seare 
Articole fotogTafiee, lIl~trunmte 
ehimrgioole, articole pa.rfumel'i • 

CEr~TRALA-OPTICĂ 
~lMION BURA &: (le. 

Tim~oara., J. Regele HiIW )lr. , 

&eg. Dom. 67/1211/1941, 23~ 

• - lHl~HllHlUll ~ o H S o tY~Ul!llll!ri!: 'UiIIIUIIlUilHlli J\. R o IWm!I\MlUl~~M· t~ APi l' () L IH~I ~IHIlMtlltH • H " L I A Imi HWMll IIllMm~ J\POLLO ~tmMill 

Ge1u 11. 151W6872 Sicălaz, 1520/6873 

., 
" 

\ .1 
I 

.l-că obişnuită cu eertul'j şi 
Jules Bel'ry, JOMeline GaeI 

RENI:E DELTGEN 
egeri dftce la intâmplări ANGELIKA HAUFF 

neaşteptat~. tn cel mai 171n film de atmosferă PAU L KLINGLIlR , 
polit'stă • neintelaasă ne~a CIRCUL RENZ comedie I:'y'!,,:,,-ntj "!,,,q ! '''isterll ca_erai 13 

!LI F'T!'~!~~.;,:L :".L~';'\. I 
o poveste de dragosf:t din viata 

j. 1: ~j ~~ };Ia_~3EN r..e~r. : ~ 5 şi "1 rCNIJ.antid al eil'C1lluf. 

!'i) 4}uminJ'> .. j şi Să.rbători ~ "i.nd in prczlui bilf.:> !a .. eerie clei" .reIe 1~12 ,116-19 . 
_ Q44 .... "..,...,.-w·· l!fIII am_rE f<: ± $ • 

,A fi Il Azi premiern 

DR!tGOSTEA -Să-mi cânţ! 
INVINGE MOARTEA ţigane 

, Jumal (). N. C. 120 -. AMEDEO XAZARI 
\ cu 

Reprezentaţii1e: 3, oi, 7, 9. şi ELSA MERLINI 

~iJtl& repr. îneepe fa la orele 9, ReprezentaţiUe zilnic S, 5 ,i '2 - ] •• --
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_ TELEGllAl\I,\' DLUI ~IAREŞAL A.c~. 

fONESCU CĂTHE ACTR. DIN BANAT. 
La telegrama Qmagiaiă trimisă. Domnuluj 
JJareşal Ion Antonescu, Conducătorul Sta· 

,.tului de către organi~aţia. b~~Fcal1~ ~ "A.. 

t 
c. T. R, cu prilejul LIU1'.lguram actlYltaţil 
în Banat, DOmn:'Jl Mareşal Conducător a 

.. b;nevoit a răspunde prin următoarea teleI gramă adresată diui Pr. Constantin Târziu, 

. Preşedin:c1e Asociaţiei Culturale a Tinere· 
tui!li Român':!sc din Banat: "Vă mulţ.umesc 
că1dul'Oa. Sfinţici Voastre şi membrilor OI'· 

ganizaţiei Asociaţiei C-Jltllrale a Tineretu. 
lui Româllesc al Bana~ului pentru simţă. 
mint('le exprimate cu prilejul incep'.ltului 
r:ctivităţii organizaţiei". Semnat: Mareşa] 
Antonescu, 

_ TURNEUL l'l~AlILf)I~ ~IA
· ŞANU. CunosoUţii Şi alJreeia-ţii .tenori 

~ uela Opera. Romana ~in C1UynmlŞull.ta, 
fra.ţii AugUSt-in Almăşanu Şl Milla.ll Al
xnă,şanu, vor intreprtntle in tot ouprinsul 

· Banatului şi Aruealului un mare turneu 
i de concerte şi prop~uIlila culturala. A~ I 
.. ', far,ă de celehre1e arii tiln opere ca Aida, 

Trubadurul Tosoa, IUgoleto, Martha. 
-'Pescuitorii de Perle, Carmen, Vânză.to
: l'm de Păsări! Flautul Fermecat, etc., se 
· '101' executa. şi cele mai frumoase cân

tece şi doine ardeleneşti şi bănă.ţene de 
Dima, Sa:bin Drăgoi. Eliade, Monţia, 
Brediceanu şi Gh. Pavel. E de relevat 
că fraţa Airnăşanu vor concerta gratuit 
în spitalele din localităţile cari vor fi vi
~tate. Conducerea turneului o va avea 
dl. Cpt. rez. Gheorghe Sonfe1eanu. 

- ADRF~A ASOCU.ŢmI FOŞTll.OR 

LUPTATOIU Dh, GARZILE NAŢIONA

LE. Asociaţia Foştilor Luptătoq din Găr. 
zile Na.ţionale Romfi.ne din Ardeal şi Banat 
1918-1919 Filiala Timişoara pune fn vc-

• dere m()mb;ilor săi ca corcspoDt,\mţa să se 
· expcdic:t.e pe 'adresu D-lui Traian Milov8.I\u 
~ec~tarul general al !U'roCiaţiei COl;'aun\\ 
Hodoni, jud. Timiş.Torontal, Nr. easei 229. 

- A FOS'l' CLARIFICAT FURTUL DE 
HAINE DIN CmlUNA GU;\mOCA-SE. 

· \'KRIN • .Am relatat că în comuna Glimoo· 
ca din judeţul Severb a. fost săvârŞit un 
tndrăzneţ furt de haine Şi lucruri casnice 
din lO~Jil1ţa d·lui Zoican funcţionar in Mi. 
tisterul Economiei Naţionale. Caz;u~ a f05\ 
cercetat d€ către şeful postului de jan-

· darmi, care a reuşit să. idontifice pe hoaţă. 
· F..a. este Maria Maer de 16 ani, care cu o 
· chei potrivită a intrat în locuinţa păg'.lba
şului de ~Jn® 8. luat mai multe albituri, Im. 

: h.răcăminte, etc. pe cari le-a.- MCUM la un 
sălaş din pădure. La p~l'chcziţia făcută o 

· parte din l!lcruri au f9st găsite şi inapoiate 
; pă.gub'ru;lub.i. --
I~l' 

... i ,. 

D3AGOSTEA 
I~Vi!aGE 

~~OARTEA 

~ 

Dece? 
iiindcă fUmul are 
3 calităti. 

:1'1. Un subiect captivant I 2. O montue ca in basme 
l 3. Artiştii cei mai cunoscuţi 

j'. '.. AMEDEO ~JAZARI I~...a 
...• ~ USA MERLINI 
,~ 1lC~~ 

li de Vi:1 t ri ta '~RO 
11~"'ft~ 

Timişoara .. Piata Traian 
Repr. : 3, :. şi '1 

j~~~~~~~'~~~~ 

- FF.sTIVAL ARTL'iTIC LI\. PIĂlPI. 
Subcentrul p. P. şi E. m. din Ghiroda
Plopi, (lângă Strand) dă un festival artis. 
tic în :ziua de 23 Iulie in Şcoala Primară din 
Colonia Plopi. Programul se incepe la or3 
15 cu intrare benevolă. Venitul este desti· 
nat pent~J aj'.ltorarea )?romilitarilor refu· 
giaţi. Subcentrul invită publicul şi pe aceas
ta cale. Invitări Personale nu se trimit. 

- FOTOGRAFIILE CASEWR BO.\[
&AltDA'l'}i] SE )<'t\CE PE CUI!;LTUIALA 
PHOPRmTAUILOB. Subzona AP aduce la 
cunoştinţa persoanelor sini.strate de avia. 
ţia inamică, că pentru ma Lerialul'1i foto 
gr-afic ce se intrea-1inţează la fotografierea 
l'\inistrelor , se suportă de către sinistraţi 
Numai in cazul când sinistl"aţi i sunt lip
siţi total de mijloace. plata acestui mate
rial fotografic se face de cătra primăriilll 

oraşelor respective~ . ._ '" ,.., 

- Biroul central al firmei "Ingrlco" S. 
A. fug, Rieh. Rieger Sucursala Timişoara 
reprezentanta pentru Alfa separatoare se 
află pe Bulev. Carol Nr. 1 intrarea. sub 
poartă. Coborâre din tramway staţia Ma
ria.. Orele de birou 8-14. Inrog. 1/15111. 
1944. 2387 

_ TA..'XELE COMUNALE S,AU 
REDUS CU lll\ILIOANE REPUTAN· 
DU-SE IMPU1II'EIULE PE ANUL TRE 
CUT. D. pri.mar dr. Iun Doboşuna decis 
ca anul a<:esta să nu SE' facă noni impu· 
neri pentru taxele comunale ale Munci
piului Timişoara, reputându·se debitele 
din anul trecut. 'Contribuabilii nu pri
mesc deci procese verbale de impunere 
putând să-şi pLătească de pe acum ta
xele. Prin legea asupra prestat,iei pentru 
apărama antiaediană, taxa A. A. asu
pra clădirilor şi locuinţelor Il fost des
fiinţată. Prin aceasta taxele comunale i 
s'au redus cu 11 milioane lei. 

- SMIBATA EXERCIŢII DE TRAGE 
RE A. A. Sâmbătă 22 Iulie între orele 12-
18 se vor execLlta trageri de iniţiere cU ma
t .. rial'.l.1 A. A. Circulaţia :intre looalîtăţ.ilr 
Timişoara, Srl.Călaz, Sinmihaiul Român şi 
l.Ttvin e.sLe interzisă in timp-Il ttagerilor, 

- CATIWORnlJ~ DE SALARIA 1'1 SI 
~[ESERIJ\ŞI CARI TREBUE 8,1 (lEAIU 
CARTI Dl'] MUN(JĂ. Ofid/'ll de Muncă, Pla
sare şi IndrtJmare aduce la cunoştinţă că 
comercianţii p!Ltroni hu vor înainta dec1a
mţii pentru obţinerea cărţii de mundi. Sunt 
obligaţi si inainteze deoLaraţie pentr-l Gb. 
ţinerea oărţii de mUllcău.rmătorii: salaria
ţii din serviciul liber profesioniştilor; adică 
aceia care îndeplin~sc servicii sub orice for
ll"..! ajutând să-şi exercite profesiunea pe: 
twocaţi, arhitecţi, ingineri, d~ntişti, medici 
etc.; meseriaşi! care lucrează la domcilul 
clienţilor; rneseriaşiî care lucrează I!I. domi. 
ciliul lor pe scama altor persoane; şof~.Il"li, 
birjarii ~i cărăuşii in general i vâ.n:tători 
f'. m bulan ţi, hamalii şi comisionarii; \'ânză· 
torii de ~iare. 

LICITATIE PUBLICĂ 
Se aduce la c'.lnQŞtinţa g~1erală, că w 

ziua de 5 k.lgust 1944 ora 10, se va ţine 
l;c! ta~ie publică prin oferte închise in biroul 
l!t<bsemnatului pen1:r'l vânzarea creanţelor 
rna.sd falimentare a S. A. Pbgarul din Ca. 
cova de sub pos. 'IV. 1-84; V. 1-80; V~ 
!-16; VII, 1-340; VID. 1-8; din inventar, 
in valoare nominală de L€i 6~,230. Amatorii 
sunt invitaţi prin prezenta. a.şi prezenta 

. &1:1 trimite subsemnatului oferta lor înso
ţită şi de cauţiunea 10% a preţului ce·l ofe. 
ră. cel ma.i tA.rziu până la 4 August a, e. 
8ubsemnatului. 

Oraviţa, 2 Iulie 1944. 
2300 Dr Ion Nedelcu 

.'ldvoc'at dom. OMJ.'~iţ&, 
C"lstodele masei falim. a s. a. Plugarul ...................................................... 

Invătători refugiaţi şi evacuaţi 

... : _ .. :!:!.~~j~~:~II.:~ !,!~~II~dln~~U~:.hoiBlrtăg'.1 
Chişinău; Alexe Sauga tit. prov. din :Er~ II. din com. Sipoteni, jud. Lă.puţ;na; Ecate-
moci ia, jud, Tighina.j Va.lentina Saug'Ol rina OhicrJ gr. li. dIn Chişinău; tenovia 
supl. din ErmocHa. ;Tld. Tighina; 'Iatiana Popa gr. II, din Chişinău; Ecaterina Lungu. " I 
Gonclaru def. din col':l1~ t.ă.puşna.,· j'ldeţu! BUtMr.iu, tit. prov. din com,. Hânccot~ jlld, 
L.oă.pUţ!na; Mihai Gonciartl gr. n. din oom, Lă.p'.Lşna; Ioa.n Vt\r~ome\l ,jIr. II. dili cam 
I..ăpuşna., jud. Lăpuşna; Ana. Grasu de!, din Batda.l\ jud. Lăptqlna.j Nic'.llu'3 Turc8.llrl Il.". 
<:!om. Hânooşti, jud. Lăpr.lşna; Vladimir Ma~ II. din 'eom, Gâleşti, jud, Lăpu,na.; Dioni;t. 
zurencu gr, II, din com. Pereni, jud. Lă.puş- Rusu tit. prov. din corn. Nisporeni, jud 
na; Emilia Mazurencu gr. n. diu cp.m. Pe- . Lăp\lţ!ll'aj Scrgb Stcfă.neacu iil'. ll. din corn. 
reni, jud. Lăpuşna. Bazoşul.Nou: Gheorghe Cii.priana, jud. Lăpuşna; Atanasie PiS1C3 
Mândrescu tit. pr(W. din e<:lm: Cojujn8., jud.. gr. II. din _ cOJn. Hânt:e4ti, jud. Lă.pUşi1a; 
Lăpuşna; Nădejdea IoaDiu de!. din eom'lna Claudia. Peru tit. prov. din cont. BUd~ti, 
Cojttjna, j'IKl.t.ăpuŞnll; MihailA.ftNUe gr. jud, Lăpufna; Olga Băltea.n\l tit, prov. e2il'l 
11. din ~om, r, G. Duca, jud. Tighina.. Belinţ: COItt. LeontenlJ 'yJd. Tighina. B'.lCovă.ţ: Sil. 
Nina Cristea gt. 1, din Chi4inărJ; VasUiS8 via IV('Bcll gt. li. din COOl, L&ova, jud. Ca-
Guşan gr, n. din Chişinău; VladimIr Ma- hul; Maria Mocartu gt. IT. din ChIşinăUl 
canu gr. n. din com, Hânceşti, j'.ld. Lăpu!ll. Dumitru Maca-nu gr. IL dill Chişinău i Nina 
tla: Maria BalIl'lU4! gr. 1. din Chişinău; Teo. Iacobescu gr. II. din com. Li.pca11i~Hotin; 
dor Balmulj gr. r. ain Chişinău; Văn+ara Laris& Matschi def. din Cbi~inăY • ............... _._ .... ~ ..• _." .... _ ... ~ ........ _ ...• ~ .... ~ .. _ ..... _._.~ ...... 
PAPTB DIVERSE 

O bombă a omorit un 
o impresionantă nenorocire s'a intârn· 

plat in Arad-Grădişte, Elevul Liviu 
Moldovan din Arad, Str. Protopopescu 
26, împreună cu doi prieteni, au jucat 
pe câmp şi au g,ăsit o bombă explosivă 
de un oalibru mic. Elevul a ridicat bom· 
ba şi a plecat spre acasă. In drum a în .. 
tâlnlt un ga.rdion care a efătuit copilul 
să nU fie joBce cu bomba. Liviu Moldovan 
a răspuns, că nu i-e frică şi a aruneat-o 
pe o }liatră. Bomba a. explodat l}i elevul 
a. rămas mort pe 10<'. Priet~nH elevultrl 
au fugit, când an văzut gaJ"tI i anul, deci 
1dentihtea. lor până in prezent nu a. pu' 
tut fi constatată. Poliţia n raportat en· 
zlll parchetului, Mte a eliberat autori· 
zaţia d~ tnmormântar~. 

REClAMAŢIE CONTRA UNUl 
AGENT CO~1fF..RCIAL 

Agentul comercial FerCfnand Gutt· 
nlann din Ar:td, Str. Dl"ngo!!- ·vodă 7, 
m~nte Cu Mteva hUli fi vâhdl1t 23 m~tr:l 
de pânză văd. dr, VaSile Blttlen cu suma 
de 27,009 lei. bona BIe-dea. Îlupa. ('urrtpă· 
rătul'ă t;'adufJ la. un expert, eate a con
statat. că m.arfa este de calil?te inre· 

elev in Arad-Grădi,te 
rioară, Cwnpărătoal'e& .. recla.mat la 
agent, oi ma.rfa nu corespunde preţului 
plătit. Guttmann s'a oferit imediat, că O 

Va vinde la alţi cumpăruători. fiind re· 
flectanţi destUi şi banii ei va. restitui du· 
pă. vânzarel1.. D-n,a Bledea. a ptedat ma.r
fa agentu.lId şi cU tORt" că A ~teptat câ· 
teva luni, n'a primit nici un banI dar nici 
pe agentul nu I-a mai văzut. Păgubaşa a 
făcut reclamaţi.e la. Parchet contra agen· 
tului pentrn inşelăoiunea, Cazul se cer
ooteuă. 

OnmIAşE HOA'f:E 
Dn&. Berta Hneh din Arad, Pinţll Ge· 

neral Cel'11at ar. 2 Il re~latnat poliţiei uri 
mii toaJ'ele: Luni searll. pe la. Grele 20 ... 
venit pa.tru fatnei anume Elena Stoica. 
Ana Păcurar, Maria Oovac1 şi Rota.li<B 
toate din Lipova, rugându-o să. le la.se la 
diLns::. peste noapte! Rec1amanta sa în· 
voit şi le-a puns la dispoziţie o cameră 
mobilată. bimineuţa. intrând tn cameră 
să, vadă ce fac musafiri, cu surprindere 
a (I,onstatat. l'A cnmE'!ta. ~gte goală şi din 
dulnţl liP!'IMO diferite ha.ine in va.ioare 
de 30.000 lei. PMiţta a. fnc€"pllt N'TOO' 
t.ărlIa. 

1 
- IMPOZIT SPORIT ACELOJU CAr.~ 

NU VOR EXECUTA Dl':S:tlllUşn::ULD 
OBLIGATORII. MinisterUl Agrjt:rJlturi-j 
reaminteş4 tuturor agrkultorilor că lucră
rile de desmiriştirc şi prăşila trei~ la. pc
rumb au fOllt declarate obligatorii. Consta
tându-sc că nu toţi plugarii î~i Îl1d~IJlinct~ 
în intregime datoria, Domnul Mareşal Con
ct.lcător a ordonat să Se aplice un impo?:it 
~porit ne('lora Care nu 'V~r executa lucrările 
amintite mai S'.15. 

- Cr;flst;UILE DE Vl\~:'i ALE IX. 
STITUTULUI DE eULTUHRA iTALlll. 
NA. Inscrierile la cursurile de vară Se in
chid in 22 Iulie. Numai inscrierile la un: 
curs rapid pentru elevii şcoalclor secunda: 
re rămâ..'1 deSchise până ta 31 Iulie. Curidj 
acesta va începe în z;ua de 1 August. pc::·l 
tru inscrieri şi informaţiuni â se adresa 1(11 

~cretariatul In,stitutului - Piaţa Libcr.j 
tăţi.i 2 - in fiecare li ~nfară de D'lmine-I 
ca) intre OTele 1()-.-J.3 i'i lti-18. 1 

_ "R d aa::t.ţ 

Intreprinderile Munie!pluhlt T;mişoarc p~,l 
dUmentarea cu apă, canuliznro hornărit :;~ . . 

. salubritate 

No.lTA..'i 2508 din 19 Iulie 1944. 

PL'BLlCA ŢlUNE 

Se adllce la cunoştinţa celor În tere., .... • 
că in ziua de 31 Iulie 19'1-1- Qrele 17, se Vi, 

t!n'e în locakll Intr~ptinderilor Municipiul~ 
'Hrnişoara pentru alimentaren cu apă, ca.n~ 
lizare, hornăTit şi saiubritata, situat ut 
circ. 1, Str. EmineSCU No. 4. etaj 1., trata.. 
re prin bună invoială ptnll'U 

a~dare-a pe termen de un an a dr~lltllIui 
de scormonil"e a guno(1ic1or. 

Toate persoanele cari vor ba ' parte la 
tratare vor depune pa iâ.ngii o ofertă scrisă 
10i <) ga~'anţie de 25% din arenda ~fcrită. 

Intreprinderile l'IIuniripill!ni ~imişoara 
pentru ll1imenfarea cu RIl!!. ('analizate 

2"389 hornărit.t şI l'IF!hlln'itate. 

Doctor 
Zeh~ri8 DumHre-c;cH _ 

medic specfnlist 
Venerice - gelllto'1Hilitlfs - Sirfhl 

Boli interne. . 
COlISult 2-5 p. ;11, 

Timil,marl 1. > 

Bulevardul Rep;ina MI riR N'r. 2a 
(lângă Prefeclufa JU~!btull1n 
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Pa,{!:. fi I DAC I ... Dttmine<'ă, 23 Iul!e la« 
'~""'''''F.' •• .n .. __ ~~ ........... __ .u .................................................... ~ .... ~~;;.. 

,:Odiasul atentat Împotriva Fuehrerului a produs revoltă şi ind~gnare in România 
~ La Berlin e Ji.oJ'le şi bucurie pe-Dtra scaparea .... uebreruhd. F.ranţa tre-boe
;.ă .. fii păPârezc nelltrautate", in in teresDI.~aropel i •• ă-şi. Vllriante alear.el". V.i" 
! 

ţS..tUQ,;ia. ~CţJ.~t:.ai.ea.r: 
~_t:;vtMP':owr:t'~~,~~ 
, ..... 4. .. "6+*+<_===". l!!n!l!r,uft') • UR. _ 

Dela cartiernl general al FuehreTului, 
1 înaltul comandament al forţelor armate 
germ(Lne comu11ică: 

In Normandia, în spaţiul dela Est şi 
Sud-Est de Caen, inamicul a continuat, 
în tot cursul zilei de ieri, atacurile sale, 
cu sprijin puternic de artilerie, tancuri 
şi avioane de luptă, fără ca să obţină 
st1'ăpungerea intenţionată. După lupte 
crJ.ncene care bdntuiau' in tot cursul zi
lei în St. Lo, ddrâmăturHe oraşului au 
fost cedate. lna.ir..tări inamice din oraş 
spre sud, precum şi atacuri locale puter
nice ale ncrd-ame'ricanilor date ceva mai 
la nord au fost zădehnicite, cU pierde1'j 
greIe pentru inamic, 

In spaţi;.l.L francez au fost· ucişi in lup
tă din nou. 151 terorişt~. 

FocuL de represatii asupra Londrei Q 

continuat in tot cursul nopţii. 

in. Itaiia, după lupt.e crâncene şi deo
sebit de bogate în pierderi pentru ina"" 
mic, adversaruL a intrat în partea sudi
că a oraşuLui Livomo şi în instalaţiu.nile 
portuare, care au fost complect nimici
te, untle au izbucnit lupte violente de 
str;;zdJ.. In· orele de seară trupele noastre 

: au fost retTa.Be pe poztţii situate La Nard 
, de oraş. La Nord-Vest de Poggibonsi. au 

dat g1'eş numeroase atacuri ale inamieu-
, lui. La Vest de Atl-cona, inamicu.l a reu
şit, după lupte crân.cer.e, să puie pi.ciorul 
pe ma~ul nordic al râului Esino cu forţe 
mai Slabe. Atacurile sale, date cu violen 
ţă deosebită dealungul coastei, au dat 
greş cu pierderi foarte grele pentru ina
mic. 

In sectorul sudic al frontului răsrlri
teen, dtviziHe noastre stau în lu.pt~ gTe
le de apărare în sectorul dela Est de 
Lemberg. Incercări de stTăpungere, da~ 
te de in.amic~ în direcţie;. oraşului, au fost 
oprite. 

I Şi în sectorul central, ta nord de B'r est, 
luptele crâncene contin,uă. I~ spaţiuL 

i det.a GTodno, grupele de ÎlWtă sovietice 
'trecuseră pe malul vestic aL râu-lui Nie
tmen ,Q41. co~,Tespin.se prin contTa-atac. In 

i;'~\~~~:IJ!e~'TElor deta no:rdvest şi Vest 
i:~~~':V:dl~;'-ZJt&um şi între IAlna şi Os
,~&w, QtacmiLe puternice ale ~vietici1.or 
idU fost 1 espinse du.pă lupte schimbătoa
~;re, in'>" ci2teva pătrundeti au fost zădiir
lUC1i. . Numai în sectorul UllUl. singur. 
i cOTp U('1-man au fost di.~t1""!.tse, în uLtime
,Le 1. zUc. 215 tancuri inamice. 

\ ...... ..,. ...................... :.: 

Bu •• r.,U 21 (Ilader). CO_.Dllialll •• tal •• CApetea'e 
al Ar_at.,i Ua.Aae c.m •• ieA c. ziua de 20 1.Ue. Ia 
Ni.ta· •• talerlor, tu Ba.ara_ia tie _ijl •• ,i p. Iroat.t 
M8ldevel au.a ••• ţianl r ••••• de luptă. 

Pe~epSJea promptă a atcntatorului şi a complicilor săi 
J.)};RLIN,21 (Rador). - Din sursă I tel Şi awntatorul eoloneiul graf VOD 

aULnri7~lt~ se declari că GupA eşun....-ea Staul~nberg, a foSt executat. }(.estul ,Tot 
awntatului asupra .Flihrerului, unii din· fi traşi la răspilJldere. Nu se semnaJeazi 
tre (·omplotiş.ti s'a.u sinuc~s iar eeiIalţJ nki un incident pe teritoriul Reiehului. 
au fost executaţi ae batalioaJlele arma~ Complotul este lichidat cU desă.vâ.r;re. 

RomâBia coodamlă atentatul criminal' al com.lotistilor 
BUCUREŞTI, 21. (Rador) - ştirea Qe:3. 

pre atentatul odios Încer{'.at contra FUhre· 
rul'J.i a fost transmisă. aseară de posturile 
româneşti de radio, iar presa română se 
ocupă. azi în amănunte cu a.cest eveniment. 
Dapă cum pr;ma ştire a produs o revoltă 
adâncă. şi o indignare fără rl,argini în &e.n

t:mentul publiCUlui românesc, atât d-e ma
re a fost satisfacţia RS'.lpra ner.euşitci opere 
a criminalilor. Asasinatul c.b.iar cel poliEc 

'8. stat totdea.una Mparte de f;irea. . romi": 
neasc~ eu atât mai. mult in cazul de' faţă, 
c~d 2SW voba. de şef.".ll Sta.tului Marelui 
Reich, care reprezintă in personalitate"-· sa 
h.:.pta pentru libertatea E'.U'Opei şi eu care 
soa.rta războiului nostn1 e.a:re strâns legată. 
AC,~3t at.entat stă a!ături tn mentalitatea 
criminală. a comp.i.Of.i9tHor de atacuri eăl
t-atice ale inamiculUi cr.1 care se poate i~- . 
Ufiea. 

Aspectul liniştit al Capitalei Reichului 
Berlin, 21 (E. Pv) .- Ediţiile speciale 

ale ziarelor au a.dus Vineri dimineaţa la. 
cunoştinţa publicului berlinez textul 
euvâllt.ă.ri.i rostite seara târziu de FUhre
rul Adolf Hitler la radio. L:>ouitorii se 
îndreptau în linişte şi CU simţul datoriei 
în mod obişnuit spre locurile lor de mun
că. Din toate conversaţiile din stradă, 
tramvaiul şi trenuri se exprima. adânca 
satisfacţie cii. a.tentatul eontra Fiihreru· 
lui nu reuşisa. 

Când spre ora 7 dimineaţa eeJ.e dintâ.i 
'ediţii speciale au apărut in stradă vânză.
torii de :mare au fost înconjuraţi de O 
mulţine deasă care le smulgea foile I 
din mână. Toa.te fi.ţele g'au luminat când 
berl~nezij au oflat din însăşi gura lui 
Adolf Hitler că e teatru- şi sănătos. 

Rapida comWlicare a culiselor şi a pe
depsirei odioasei crime au pradus cea 
mai adâncă. satisfaoţie. Grupurile s'au 
risipit, căci berlinezii cari nu-şi perdu
seră liniştea şi siguranţa nicio clipă. pun 
inainte de toate împlinirea datoriei du
_cându-se punctual la locurile muncii lor. 
Deşi nu se dăduse nici oinvitaţie de a 
8xbora drapelele pentru . salvarea Fueh
rerului, totuşi foarte mulţiberlinezi, in 
bucuria lor spontană, au impodobit fe
restrile lor cu culorile statului naţional 
socialist. Intr'o fereastră se vedea de m
mineaţăfotografiB lui Adolf Hitler in
conjurată de flori. Dealtfd aspectul Ca
pitalei Reichului a arătat Vineri dimi
neaţa obişnuita imagine •. liniştei şi • 
datoriei. :' .~; -c 

Comerrttrile presei berlineze 
Berlin, 21 (E. P.) - EJ.:.yiJ.le de Vi- nici eu nervii deeât tenacitatea ,i vieto

neri dimineaţă ale ziartlor Wl1lneze iau ria. 
poziţie faţă de atentatul lld'eu.şit oontra "Berliner Lokalanzeiger" accentuia
~'i.1:l:Jrerulu.i în comentarii um pagina. în- ză: Viaţa Fuehrerului este gaI\Mlţia vii
t;.â.ia Cu titluri mari. "V olkis<.iler Ee- torului gei'man. Fapt.ul că ea ni s'a păs
obachter" s(:!;a: Să. ne băgăm bine în trat îl primim ·ca un semn al unor tim
eap nouă, C<;I>iilor şi nep..,ţilor noştri, că. puri mai bune şi a trecerii fericite a cri
inamicul a încercat pentru a doua ori zei din această luptă plină de suferinţi. 
mijloeul asasinatului ordinar pentru a Toate ziarele germane subliniază că 
,;paraliza curajul nostru Ji să. a(lucă con- atentatul nereuşit înseamnă o crimă im-
. fuzie în puterea noastră nervoasă şi in potriva Europei pentru păstrarea căreia 
simţurile noastre. In această zi de 20 Iu- Fuehrerul luptă impotriva anti-Europei I 
lre. poporul german păşeşte din nou in bolşevice. In acelaş timp atentatul ara
spatele Flihrerului său. El ii jură ere- tă cât de departe se simt aliatii de prc-
dinţii nestrămutl'ltă şi îi promite să nu tinsa lor victorie. . . 
mai gândească alt ceva nici ou gândul ş.i Războiul stă pe punctul culminant al 

luptei decisive scrie ziarul "Deutsc~' 
Allgemeine Zeitung". Inamicul cau' 
să-ldecidă departe de câmpul de onoo 
printr'o crimă. Germania va adăuga d' 
evenimentele acestia la hotărîrea de
lupta de până acuma, certitudinea câşti1 
gată acum, că lupta dusă de Adolf Hitle~ 
se va termina cu o victorie împotriva tu~ 
turor piedecilor omeneşti sau drăceşti. 1 

MAREŞALUL KESSELRING 
DEOOgAT CU B1UL1AN'l'E 

LA CRUCEA DE }<'lliR 

Berli~ 21 (Ra.dor). --J. FUhrerul a (tis. 
tins pe comandantul suprem al forţelor 
germane din Itulia pe mareşalul Kessel. 
ring cu spade şi briliante ale ordinului 
Crucea. de Fier. Mareşalul Kesselring 
este al 14 ofiţer german care a obţinut 
aceasta dit.;Un{'.ţie Îna.J.tă personal di~ 
mâna Flihrerului. MareşalUl Kesse1ring 
s'a distins pe la începutul războiului ca 
comandantul unei !Late aeriene, iar mai 
târziu preluând comanda forţelor germa: 
ne din Italia s'a distins cu un curaj pe!' 
SOna.1. cu Care a intrecut situaţiile c:eit 
mai grele. 

Mareşalul Kesselring a primit impreu-i 
nă cu îna.lta distincţie şi felicitările ~ 
reruIui. cu prilejul anîversă.rii sale de 40 
ani in servic.iul a.nnatei germane. 

VARIANTELE ARMEI t,V 1" PRO
VOAUA NEKVO'.l.I'l.'A1.'E lA. LONDRIr 

Stockholm, 21 (Ra.dorL - Din Lon·: 
dra se eomUllieă că. intensitatea acţiun.ei 
armei. .t V ·1" s'a. sporit în. ultimele 48 or~ 
foarte mul~ Experţii brita.niw. sunt ~ 
părere că lucrătorii speaiali germw 
sunt in stare de a muta bazele de pleca-' 
re ale bombelor într'un singuri noapte. 
deoarece numai astfel se poate expliea.. 
direcţia schi.mhă.toare a. bombelor. Se 
pare în a.oelaş timp că calibru! bombelol; 
a fost majorat şi se intrebu.i.nţea.z.ă şi al~ 

.ll 
l , 

.. J 

te bombe cari la cădere SUl1t suspendate 3tu 
de un fel de paraşută a.runoâ.nd in jurul tic 
lor rin număr mai mare de bombe :mai 
mici. 

.A.oeste observaţii provoacă la. Londra. 
lJi mai mare M'l"Vozitate şi ingrijorliri. 

INŞIŞI AN!'D'ASCIŞ.rU CRITIeA. 
roJ:..J:flVA ALlAl'IlA .. JU. FAŢĂ DE 

ITALIA 

Amster~ 21 (Radorl. - Revista 
americană "Lue" pub1ieâ un m.a.nifest al 
a.ntifaseistilof italia.n.i din America sem
nat de şase memhri cunoscuţi ai mişcă· 
rii. Manifestul conţine o aspra critică a 
activităţi a.ng1o--americani1or precum şi 
politica lor dusă faţă. de Italia. In pri
mul rând se fa.oe reJ:rosul a.nglo-ameri
canilor că nu-au făcut uz de situaţia. 
creată în urma demitel"ii lui MUSSolini. 
A doua greşeală mare·a fost comisă când 
ei au incercat să pornească poporUl itad 
iian la lupti contra germanilor. O altă 
greşeală foarte mare a fost menţinerea 
monarhiei în Italia. . \t};R.~A..,~ IA.I:!: DE ACORD CU D. LAVAL 

I(i I<'lM~,J'~l. .NU TUJ<.,IlUE 8'\ iA i~AR'l'E 
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ACTIVA LA APARAREA EUHOPE! .; t '. t ••• '.erea editl.1 ~. d 

cedate c 
, PARIS, 21. lJNH. - Ultima. ~ţă Il R· 1 I • L-' . f 
f,!'.Ql1sHiUIUi de miniştri SUD prezjdenţin dlui Ulne e oraşu UI lvorno au ost 

': ,L. a.l a avut o importanţă deoscbiti IlOOtru ~a l 
I! ~po:li~ica viitoare a }"'rant.ei. Cu toate că mai P. Irttat.l d. Bădrlt ,i .e 'roatlll i.· .. asiel apărar •• cer •••• o~II&A laam.I •• l.. . il' 
l' "Il11llH voH~;'cieni şi o parte.a pl'tseifr1\nceze plAtea.ea •• amp li.oare .eu. e ... rit ~t 

. '~-a exp.rim::'t collvingerea că }'mnp f;rIe. Berlin~ 21. Rador). - D€spre frontul I inamicului ·de a pune piciorul pe malul s'au dat lupte foarte crâncene, pentru k 

: " 
. 1 

Ibme să. racă o reviz.uirc a polit.icel sale ~i' din Italia centrală se comunică, că în ur- de Vest al fluviului Niemen. La Nord caracterizarea cărora se comunică.,. ci 
.să. ia o parte mai a.cti\ă, la apă.rarea. Euro- ma presiunii puternice exercitate de i. de Vilpa, in regiunea Ostrov şi in regiu~ anglo-americanii au pierdut aici în uIti-
~Pe!. ambasada g~mană. din Paris a. impăr- namic pe coasta ligurică, ruinele oraşu- nea lacurilor dela Pskov luptele au UD mele 48 ore 237 tancuri. Inamicul a ma· 
~~ii pt::H'tul de vedere al guvernului Law.l lui Livorno au fost evacuate, dar for-l caracter staţionar.' . intat până la Vest de Troarn, dar aici 
~ dispo7iţiuni!e tratatului de annistiţiu ţele germane rezistă cu înverşunare tu- y Despre fron~ul i~vaziei se, comu.n~că! inaintarea lui a fost oprită. Şi în secU>< 
.. : .~re l"r,lllţa şi Germania trebuesc rtsPeC- turor atacurilor inamil'e îndreptate spre ca an~l~amerlcanu au .contmuat ~l len rul american in regiunea Saint LO ma' 
fr~şi j:;anţa ar strica cu depăşir(ti acestor Nord la Livorno şi la Ancona Şi pe Ar. încer~anle lor de. a extmde capunle d~ micul a atacat cu mare înverşunare, dar 
~i~~i,mi mai mult cauzei europene, de· no inferior sunt in curs grele lupte. pod dm NormandIa.' La Vest de eaen el fără rezultat. Ruinele oraşului, ocupa' 
; uit dam îwleplineş1t şi mai depa;rte 00 10. Despre frontul din Răsărit se comuni- a~ atacat cu 3 di~zii ?e infanteri; şi 2 te de americani, stau acum şi ·sub tirul 
hlJitate inţe.li'Ut'?c·a ca1'8 a fost respectată v ~ •• blmdate, dar au mregIstrat numai suc- puternic al artileriei germane. La Ye:t 
de ambele r,iir:). In crmstr..lnţă Da se poate ~a, .ca forţele g:rr.n~ne au lmpledecat cese neinsemnate, suferind pierderi sân- de Vire, americanii au reînoit azi ~. 
pştepm. nici o ".~l(;mbare în atitudinea mamtare~ sovletIcllor spr~ .~mberg geroa"Je. In ultimele 3 zile inamicul 8 neaţă atacurile cu un \'1tens tir de am' 
h:lll~l, iar poporul frane..tZ este unit şi Uf- precum Şl pe Bug, unde soVlehcll atacă pierdut în această zonă 131 tancuri. La lene şi bombardament al avioanel~, 

tl""~f..:·.::..,tc n~dlntit Il<}litjca primnlni ministru cu mari forţe din direcţia Kovel. Dea- Sud-Vest de Caen frontul nu s'a &Chim- I Lupte grele sunt in curs. 
I...f,val si al Mar~a)uluî Petajn, semenea ~li.l dat greş toaw incercările bat in mod deosebit. Şi la Est de Orna x._ 
\.:. l!-l ., I!Joeietat('~ NaţW:eală de Pditwl 'li Arte Grafice ,,Dacia Traiani" Tim\foara 1. stradâ I..eu6v Nt. '. 1Dmatr. sub Nr.!Y·' 'i\R'1 f Hg La Reg. Of Com. Timi!V'lt1" 

Seaetar de l'edatţie responsabil: DOBIAN GROZDAN. T_i.rită la 21 Iulie 19+1 
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