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C. MIU-LERCA 

AIIO!If AMENTJ; AKUALI!: 
Peatn. ţiraai • • • .. Lei 1800 
Autmtăţi ti comercianţi' • Lei 3000 
laatitllţii fi lo1:l'eprmderi. • Lei 6000 

~~ 2 Conferinta 
: • u"AntAI 

~dntinistrativă dela Tilllişoara 
de desl·h d~re Şi tadr.mările date de 0.1' prol. IIlhaU Aot'oaesco 

vlce-pre,edintele CODslliului de Miniştrii 
, După vizitarea oraşului Turnt~-Seve
, ,unde domnul Vicepreşedinte al Con

cii. ':tUlui de Mmiştri a cercetat inde
, roape, stricăciunile cauzate de bom
'rdament şi a luat măsurile care se im
meau, domnul profesor Mihai Anto
cu, insolit de membrii guvernului, a 

'. ;ecat cu avionul la Timişoara. 
, Aci,a avut loc, la ora 16, în sala festi
, â a palatului Prefecturii, o conferinţă 1I.l'e, 

Ikmlnistrativă sub preşedinţia domnu-
i:I ' Vicepreşedinte al Consiliului de Mi

f06t ·ştri. La această conferinţă, guvernul a 
din !SI reprezentat prin d-nii: Petre Ne-
'asa :Jianu. ministrul agriculturii, gen. Va-
652 ,lU, subsecrctar de Stat al ordinei pu
ina.' ,:C2, mmistru subsecretar de Stat Petre 

cu tnhan, gen. Arbore, subsecretar de stat 
AprovIZionâl'ii, Stavei GhioIu, sub· 

. :tretar de:' Stat al Economiei Naţionale, 
'rcea Vulciinescu, subsecretar de Stat 

" Finante. Au mai participat d-nii Al. 
'dăuţă, secretar general al Ministeru

'1 Propagandei şi Pavalache, secretar 

.. , 
iei 

e 'meral la Ministerul Agriculturii. . 
Din p;'!l'tea oficialitaţilor banăţene, in 

rară de membrii obişnuiţi al Consiliu
. de colaborare au luat parte d-nii: 

W. . 'O, Schmidt, gen. V. Chitu, col. Sârbu. 
,:pector al Jandarmeriei, Comandantul 

rcului Teritorial, col. Chirvăsuţă. Bi
'rica a fost reprezentată prin: P. S. S. 

nil- j ?iscopul Andrei al Aradului, P. S. S. 
1('11- piscopul Vasile Lăzărescu al Timişoa
;oao • oi, P. S. S. Episcopul Veniamin al Ca
;&- • :ns~beşului, P. S. S. Episcopul romano
rei ,tolic Pacha, Canonicul Brânzei in nu
ltotele Episcopiei greco-catoIice. Justiţia, 
hU'n d-nii: Primul Preşedinte al Curţii 

~llIi 
:ate 

;. Apel Ilie Lungulescu, Procuror gene
il Constantinescu, Prim Preşedinte De-

.:anu şi Talpeş, primul procuror al Tri
, alului Timiş-Torontal. Invăţământul 
'tiversitar, prin d-nii: Prof. Plautius 
dronescu,rectorul Şcoalei Politehnice, 
f. D. V. Ionescu, decanul Facultăţii 

,:Ştiinţe, preot Vlad, decanul Facultăţii 
Teologie, decanul Facultăţii de Agri

.ltură şi numeroşi profesori universi-
ri, 

ttna ,. Din partea administraţiei, au fost pre
Ijre "ţi d-nii: dr. Ciupe, inspector general 
lto- . i inistrativ, gen. Deliceanu, prefectul 
ill'lle ! ,detului Timiş-Torontal, gen. Banciu, 
~ a ,:efectul judeţului Arad, gen. Popescu-

')rbu, prefectul judeţului Severin, gen. 
: iOdorian, prefectul judeţului Car aş, dr. 

.... ,"ooşan, primarul Municipiului Timi
':l.ra, Lupaş, primarul Aradului, col. 

:du, primarul LugojuIui, inspector ge-1 
, oral Berescu, inginer Bogdan, inspector 

nitar dr. Buteanu, inspector silvic Ca
su· .. Illinu, director ministeral Faur, consi

~r regional Miu-Lerca, inspector indus
,:al Linţea, Petre Popescu, inspectorul 

CII . ',l1l1cii ,inspector general Sabin Evuţia
S4 il. Apoi d-nii: Simion Haţeganu, preşe

aţel :. :ntele Camerei de Comerţ, Petru Pavel, 
lmlf ,şedintele Camerei de agricultură, 
~('tlS ~argan, preşedintele Camerei de Mun
I1ld ' dr. Aurel Cosma, dr. Al. Marta., dr. 
ilO! • " Banciu, dr. Iuliu Coste, dr. Nistor, 
:ntA -ltnel Grofşoreanu şi o numeroasă asis
iret : :nţă, alcătuită din intelectuali şi frun

- , m vietii bănăţene. 
ROSTUL CONSF ATUlRILOR 

III cuvântul de deschideTe d. VicepTe
. , ,linte al Consiliului de Miniştri (1 lă

rif înţelesul acestei consjătuiri. ... 

care Guvernul a venit să asculte dela 
f~ecaTe, şi în această parte a ţării, ceeace 
aşteaptă dela cârmuirea Statutui. Pen
trucă aceleiaşi legi ale ulr,ităţii, CaTE' sunt 
pOTunci neînduplecate atunci când este 
vOTba de pământul nostru, trebue să fie 
respectate atunci când este vorba de grija 
(ldministraţiei pentru. jieeaTe col·t de ţaTă. 

Trecând la examinarea unora din con
secinţele bombardamentelor, şi. mai 
ales, la situaţia evacuaţilor veniţi pe pă
mânturile Banatului, Domrr.ia Sa a rugat 
pe domnii generali comandanţi şi pe 
domnii prefecţi. să propună Guvernului, 

D. MIHAIL ANTONESCU 

spre a fi răsplătiţi acei dintre sătenii 
vanăţem care au dat pilde de ospitali
tate şi de muncă pentru binele Neamului. 

Intrandu-se în ordinea de Lucru a 
consjatuirii, domnii gen~ale DeHceanu 
şi generaL chitu au mfăţişat pToblemu. 
sin,straţilor, dr. Ciupe situaţia Tefugia
ţiLor; d. geneTal Schmidt, chestiunea 
premilitarttor refugiaţi; în numele te
jugiaţilor d. Pavelescu a adus mulţumtri 
autorităţilor pentru. felul cum au fost 
primiţi şi sprijiniţi. 

Au mai referat domnii: pTof. Ionescu. 
decanul Z.'acultăţii de Ştiinţe, inspectoT 
agTicoL Bogdan şi inginer Sava. care au 
expus problema agriculturii in Bnaat şi 
raportul dintre ea şi regimul apeloT 
acestui ţinut. Apoi d. Simion Haţeganu, 
preşedintele Camerei de Comerţ şi In
dustrie a înjăţtşat situaţia comerţuhl.i şi 
industriei bănăţene, ia.,. d. inspector ge
neTal Petre Popescu străduinţele munci
toritor şi mulţumiTea produsă în rându
rile meseriaşiloT de noua lege a pensiilor. 

P. S. S, Episcopul AndTei al ATadului, 
luând. cuvântul, a adus arhieTeşti mul
ţumiri pentru Larga înţelegere închinată 
Bisericii. 

In încheierea consfătuirii, d. prof. Mi
hai Antonescu a exprimat toată gratitu
dinea pentru simţămintele româneşti, 
rostite în numele adunării, de P. S. S. 
Episcopul Andrei. D-sa a făcut apel la 
Biserica bănăţeană ca să sprijine, ca şi 
învăţământul, acţiunea socială pe care o 
duce Guvernul şi, în special, consiliul de 
Patronaj pentru ajutorarea refugiaţilor" 
evacuaţilor. muncitorimÎÎ, copiilor, in
vaHzilor şi văduvelor. 

D. Vice-preşedinte al Consili.uhti de 

Miniştli s'a ocupat, apoi, de situaţia şi 
nevoile agriculturii, amintind sforţările 
tăcute de guvern pentru dotarea agri
culturii cu tractoare şi maşini, expunând 
programul de viitor al guvernului în 
privinţa inventarului agricol din Banat. 
D-sa a stăruit asupra chestiunii inun
daţii10r şi bonificării terenurilor inun
'dabile din Banat, arătând ce s'a făcut din 
1 g43 şi până azi, în această direcţie. 

A examinat, după aceasta, situaţia in
stituţiilor de Credit, a Băncilor şi Coo
perativelor, in special din judeţul Caraş, 
situaţia creanţelor Statului faţă de in
treprinderile din Banat şi măsurile ce se 
pot lua. A cercetat starea şcolilor şi in
stitutiilor de învăţământ, ca şi a insti
stituţiilor de învăţământ, ca şi a institu
ţiilor ce urmează a fi evacuate in urma 
bombardamentelor, indicând soluţiile şi 
locurile de evacuare. 

Deasemeni, d. prof. Mhiaî Antonescu 
s'a ocupat de situaţia transporturilor, a 
combustibilului, motorinei şi petrolului, 
necesare tractoarelor, morilor şi activi
tăţii agricole în general, lămurind că 
Guvernul va face totul pentru trimiterea 
combustibilului trebuitor desmiriştirilor 
şi executării programului agricol. 

INDRUMĂRILE D-LUI 
PRIM-MINISTRU 

D. prof. Mihai Antonescu a subliniat, 
in continuare, greutăţile nesfârşite pe 
care le-a avut în calea sa guvernarea 
Mareşalului Antonescu şi strădania pen
tru îndreptarea tuturor neajunsurilor: 
"Dacă muncind, zi şi noapte, Mareşa

lul şi noi toţi, nu putem îndrepta mai 
mult, în nici un caz nu trebuie să lovim 
încrederea în dreptate a fiecăruia, mun
ca şi dreptul tuturor. Nu VAra e a Gu
vernului şi administraţiei, ci administra
ţia este a ţării - şi ţara trebue slujită. 
In conferinţe administrative ca acestea, 
trebue să cunoaştem tot adevărul, tot ce 
se petr.ece în gospodăria şi economia de 
Stat, in viaţa şi nevoile generale ale 
populaţiei. Adevărul, numai adevărul. 
Nu putem îndrepta şi mulţumi pe fie
care decât prin adevăr". 

Domnul Vicepr.eşedinte al Consiliului 
de Miniştri a îndrumat în spiritul aces
tor cuvinte, pe toţi inspectorii adminis
trativi, prefecţii şi capii de autorităţi 
prezenţi,ca să facă, la rândullor. conie
rinţe administrative, ascultând păsurile 
şi părerile tuturor luând măsuri simple, 
drepte şi repezi. Pentrucă numai astfel 
ţara va înţelege toate sforţ.ările care se 
pun de administraţie, pentruca, înfrun
tând primejdiile şi greutăţile ~ dăm, 

, totuşi, dovada unei ordine şi a unei bune 
stări economice pe care nu o are nici un 
alt Stat european. 

Cu prilejul acestei conferinţe adminis
trative, d. Vicepreşedinte al Consiliului 
şi ceilalţi membri. ai Guvernului au vi
zitat o seamă de, instituţii bănăţene, 
printre cari Căminul de Ucenici "Marele 
Voevod de Alba Iulia'~~ unde au fost în
tâmpinaţi de d. Vulpe, directorul Cămi
nului, care a dat toate lămuririle nece
sare. Au fost inspectate: cooperativa 
Căminului, atelierele de lucru, sălile de 
educaţie fizică şi morală, etc. 
. Deasameni, d. prof. Mihai Antonescu 
a inspectat in aceia~.i zi subcentrele' de 
alarm~re şi pază ale preroilitarilor timi
şereni.. 
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TRUPELE GERMANE IN DIn;~1 SPRfl, 
CARELIA TRJ<;C LA HELSI~KI 

.BUCUREŞTAI, 30 S. P. p. transmite: 
DJn Berlin se anuntă că in baza noulUi aoord 
Încheiat din dorinta Ffnlandt'i. trupele ger. 
mane au plecat fari înfarz:ere pentru IL veni 
În ajutorul It'inlandei. 1'~le au tn:cllt in drum 
spre frontul Careliei ?rin JI('ls;nki. Aceşti 
biirbaţ'j sunt gata să·şi dea s.â'lg-ele lor pen
tro pământul finla.ndez. Aeea,.-;la R decla. 
rat-o purtătorul de cuvânt al lUini ... terului 
Rfaoorilor străine. Referitor la evolutia po. 
Iitiooi extt>rne Şj interne În Iri~landa. el a 
declarat ci până. În momentul 11.' faţă nu s'a 
hotărât Încă. nimic in prh'inţa remanjerii 
guvernului. ' 

ALIAŢ" NICI ACU~I NU SE POT 
INCA Al'UOPIA nE PORreL 

CUERBOllR..G 
BERLIN, 30. (Rador.) - Din sursă mi. 

litară se comUnIcă, că trupele germana 
au executat atât. la portul militar, pre. 
cum şi cel comercial din Cherbourg, dis. 
trugeri fără precedent, aducând pestE! 
mai multe zile cu numeroase coloane dEl 
vechicule cantităţi imense de explosive, 
iar technicienii şi trupele de geniu au 
făcut toate lucrările necesare spre a 
complecta distrugerea. La intrarea por
tului a mai fost scufundat un vas de zece 
mii tone formând de asemenea un ob
stacol de neîntrecut. Opera de distru. 
gere a fost extinsă şi asupra arsenalului 
precu.m şi asupra tuturor adă posturilor 
pentru vedete, cari au fost aruncate în 
aer cu torpile, dar şi cazamatele puncte 
de sprijin fortificate. Cu un cuvânt, tot 
ceace are o valoare militară chiar re
dusă, numai există. Armata germană a 
pierdut portul Cherbourg, dar inamicul 
nu l'a câştigat. 

Se anunţă de altfel, că forţele germa· 
ne din portul Cherbourg şi din punctele 
vecine au luptat şi Joi dimineaţa, din' 
cauza tirului puternic al bateriilor de 
coasta inamicul numai face nici o încer~ 
care de a se apropia de port nici cu uni .. , 
tăţi uşoare. 

Marea bătălie blindată din sectorul 
Tilly a adus a treia zi un succes german 
defensiv complect. Cu toate că aliaţii au. 
atacat la Sud-Vest de Caen cu însemnat~ 
forţe de artilerie şi blindate, fiind şi sus
ţinute de tirul vaselor de război şi avia .. 
ţie, nu au reuşit nici să străpungă, nici 
să realizeze un însemnat câştig de teren. 
La acest front, care se întinde dela Nord 
de Caen peste Tilly până la Bayeux. 
aliaţii au pierdut 67 tancuri. Aviaţia 
germană a doborât în lupte aeriene de
asupra Normandiei 51 avioane. 

116 E\'REI O1'IIORÂl'l Dt' 1JO.\IBAR
DA1UENT LA BUDAI'ESl'A 

BUDAPESTA, 30 (Ep). Cu prilejul uiti. 
melor două. bombal'damente teroriste anglo
a~rieane a.. .. upra t:apitalei unJ;a.re in casele 
din centru, unde li s'a fixat domiciliu, aUi 

f08t omorâ.ţi 116 evrei, iar 842 au f~t 
ră.niţi, 

MAREŞALUL MAJ'Ii'NERHEIM N'A F05'r 
LA BERLIN , 

BUCUREŞTI, 30 S. P. P. TI'\.ANSMITE: 
DIN BERLIN SE TRANSMTIE CĂ ŞTI

REA PUBLICATĂ DE ZIAI .. DL SUEDEZ 
AFTON TIDNINGEN, DUPĂ CARE MA
REŞALUL MANNERHEIM AR. FI FOST 
INVITAT LA BERLIN, DAR NU A VE
NIT, ESTE CARACTERIZATĂ DE CĂTRE 
PURTATORUL DE CUVÂNT DELA WIL
HF..LMlSTRASSE, CA FIIKU i..IPSITĂ DE 
ORICE TEMEI. NU S' A DISCUTAT DES • 
PRE O ASEMENEA CĂLĂTORIE. 
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ACTIViTATEA ORGAr.IZATIEI "DAhUL OSTAŞULUI" DIN TltdlŞOARA 
o Impurta .. tă şetl,"ţă de c •• utet prezidală de da. Eliz. geueral Dra&alin.& 

III sal& da .I;di~ţe .. Spitalului Z. 1. distribueso răniţilor, comitetul a luat am arăta.t in darea de seamă a unei sin· 
618 dlU .liuH,t1. 'INo::-. lJa,mc". a a\'ut hotăruea să faci .. pel la. cunOştinţele rure şedinţe, reUzeazi, .. tât de mult, n~ 
loc Lu.n1 aupi amiiU o i.m.port:.a.nti. ,.- care vin (>u da.ruri .i oaute.. îmb'Jogăţi face să regretăm, al in jurol unor as&-
dinţi de cof)1jtet, l'rer.idlt-tă. de d·na Elil în primul rând aii~ntaţi& răniţilor. rr.enea acţiuni- cu un acop atât de lniU~ 
ge:u~ral Dragulin.a. pl'e,Q.(l!tlt.,. organiza- In acest $eDJ; 1'. mai tbut un apel ţător, nu se grupează. toale acele femei, 
1lei ,.D4.l'w v"tJat.'Jlui". li)'Jb4NIJJ.~~ -,urI::. către toate iilialele "Darului Osta.şuIUi'~ c"re neavând alte griji fi unele diJ\ ele 
a mtemeiat ~i ţiqe falJb ul,rijr~lL sa acest din Banaţ, apell" ellre au ră.puns filia- având.şi poiii'bilită~i mari roateriu.le, ar 
i!pittJ lele din oomunele: Obeca .. Rornini, Fer· putea oontribui in moI! tfectiv 1& deavol· 

L. acea.stă şedinţă au luat parte dinand, Bueovă.ţ, Bacova, Gad Giroot tarea acestei 4flţiun!. 
d-lle!e: Mar.lareta general Cb~tu, dr. Raeoviţa şi Ceacova. jIO' E:rt..e Q datorie afâ.ntă.. in &ce~u vro-o 
Fla.via Ion6fjCu, Livia 6p1. IMefieu, Ma.- .A.ctivitatea ~ I!ar.e., desfăşoară OT- muti de grele ş1 m'lri Incercări al. Nea-
ri$\ dr. Botj~. Viorica. 601. PitUfes<:U, ganizl.ţi .. l>ur\ll 08t&şul~, !n. eadrul ei- mUlui, $ii. căutăm in limita posi'bUitlţi.. 
\-1orka Lijflguleseij, ~ariM. prof. Gindea, rei .. IUOl'eilză un număr -tit de !'estrânş lor, ca fiecare din noi să aducem o con-
Lncreţ.ia dr. Oprean, Cornelia. GimwaJ\o, de doamne, in frunte.eu d·na EJlz!t gene.. tribuţie cât de mi~, Insi din tot sufle-
Elen, Clp~, Jeny tj,r. JlJgll fi Mit. )la- ral DragaHna, dlOamne, 6I&r.e dură cum bI, 
rian Ja.l~. • ................... : •••• ~ •••••• -........ .. 

D·n. ),f.a.l"gar~'" l'eIJer4! Chjtu .. ti.eut A ti · t t fii- I · A · ţ. . A · I 
.., uare de seamă asupra activităţii des- C VI a ea la el" socla Iei mlce or 
fişurată de orgq.ni~ţio in eu.raullunei Tinerelo r Fete" la Timişoara 
:Mai, ari tin.d ei uOlilmnela din. .emnitet 
luereiiză Cl.}. mijIt elan, l,.i. s.1_ de JlIUl.8&
~!lte ela) VJ.ţin trei dOl).llU1G Q.juti ~h'ie pe 
mttj doctori c).lirurii, h .. buciL~de o dou.rni 
5llJlra.veS'n~a:Q pregătirea rni...lcării, 8 4-lti 
d~mnă iIi!il QCll.P4 perfl'lanent ~e ril1iţH e4-
re treblle&} I'i ţini d~etă, tot Q dl'.li.fQni din 
comitet f~ ceJ1;11ra. JlCrişorUQr, i .. ,. te.tI 
doW.Jlele la Ull loc se impa"t in Aurii fi ~lJ
'J'i.v~ghe~ă, îndeapl'oape l!urcj"e8i-. ,i staQ 
11'1 '1'rop;.rea, răniţilor peptru .. 1, Vl-tu fi 
&, &j1Jtoţ ,i Il le $Hn .. Q.QrerHe eu p vorbă 
ntJ/l{, cu ijj:l sfat ..• 
D~. ien.r,,) Praglll~na "Pl'ci~iiM e{ortt.,l.l 

:pua de doamnele din comitet 3'. 8-riut 
~trelP. de muJ~umjtă. ngâ,fltly.·Je ,i ~a.~ 
dep-",rte ~ă !lepllP! seel~i e~Qrturi pmtru 
duf'Jere8. Ia bun sfârşit fi, iW~fW1~i 1nce-pute 
de Darul Ostaşulrlf. / 
. 1. BOfttlnuare l'a 8.l'ătat că ia ,.opeiul doam
n~i6. d.ift eom.!tet .'a eOl\f,eţi~vat 250 pe. 
remtt Pltfluci flMtru !"in;ţ\, ia( la atelierul 
de ercitOf'ii aq test eon ~eeţ~:ir.ah ,. tS pija
mall, ~,5 panta.leni, fS palteartto, 140 ~~t 
retl.rate 90 il\di~en3abi1i, 4:l' vestollno re
pa'!1te, 2& ~l'It&lel'li şi s'a. lu~{'l.t d, b.plţe
l':'11 ol'gA ... i5!.li.ţht) H saltell, cirocl rţparat.Q ~I 
" .. tul din nou, 

Iavt'ntarul s!'Iit;ţluJuj 8. fost în. parte 
r~a.!"8t si voP!!t. .. 

IT) r.e prive-;:te snplimelltt'lJ~ ţal'. şe ... --............ . 
DOMUS 8. A. PE OONSl'JlUen;E 

TtMIŞOA&A. Bilanţ. in$e~t lş. 31 De· 
C€$VrÎe 194$. AetJv~ Irp.obil-ş O.Zş{l·OOQ 
lAi, I'ebitort 1.tei 3O.OB4;. Profit :;l l"ier
d.ere: Pierdere 1n a.TlUl19~3. Lod J.4~24. 
'le ~e§,de 'btnefiduJ TQPO'rta,ţ din anul 
1942 Lei 1S3.~:S, ritmâne fierdlere Lei 
11.916. 1'041 L.ei 5.322.000. 1"3&iv: Ca
p.ita! ~~ct~ Jfol 5.000,000, CJ"e4it(')ri 
lftt ~~,(){H). 1~te.l J.,.el ~.J22·(IOQ, 

Co"siHul de 4dmiJ1iltr&ţi. 

'VerHicit N ,bit ~onJprm cu ri~lşT 
trele· . 

L 1 ,encz, $ CEL .... __ #4 _. 1 _ 

A '''SI1 nn POO frODsnorl 
eu rel"umite)~ ,ee plepmatjee de 
p"41'1 ij V'efftrffr, Jle"tru re:mRereâ 
!tim 8,!JjJ "" el'lre r'tI!il\ ,1Ima mjgJma 
de 12 "" U. RUll' fll~1J' puteţ( tnv~ţ~ 
tu. 1-S!. zile ~i puteţleâşii,"- IUP.i~ 
'1-.' '" li let tle'ri~ţj urgemt la 

,.~trlJl'" V'fJTOJU4 
Avem ,1 ,pIr "fI! tleotrJc$ (r.,arj,1lJ 
'IIi ace de mh ,fnă), Arad, Emtnf"CU 
4:1 ... fufe'IlUlţfuf'lt 1't. 1 fm1,.,81., Mtr. 
Pre.veF 1~, .. 1'~;.rtl. 14~~9. 

Of. R.ar. ('.om. 10453/1942 
e 4 []jd } •. $4_&5 _MA .. A 

.$ • A. • 
A apărut: 

"Asociaţia Amicela 'l'inerelor Fete" 
intemeiaHl. de M. S. Regina Mamă Elep.a 
in anul 1927 este o înaltă operă de asis
tenţ~ !Socială, care are ca preocuplJrt 
con:;tantă, indrumarea şi ocrotirea tme .. 
ret4111Î femepin cât şi şuştrllgerea lui 
del. pericolele la car~ ~l expu:p ne,tiinţ,a 
lo1' şi lipsa de şCl1lpule li altora. 

';Jf.perl~nţa celor '18 ani ~ munc~ 
aceştUJ aşe:(:ă,mânt de binefacere a con .. 
~tatat cu durere că tineretul femenin 
nevoit ş.\ locuia~că în afar~ căminului 
pl1r1ntesc este şillt In seneral la o viaţă 
cu totul ilJb nivelul normill. 

In acest şcop Asociaţia a organizat îl'). 
Timişoa.ra, care est, al qoilea ~ntru cel 
mal populat din ţară, un cămiJl, î11 care 
tânăra.b,tă nevoită·,să ste~ departe de 
ocrotirea părintească, găseşte atmosfera 
..,i prietepia necesari momentelPr de da~ 
Frimare, ferindu-le .ş.ştfel de influenţa 
nefastă dela gazde, 

A~eşt cămin al "Asociaţiei amicelor 
tinerelor fete" din Timişoara, ce se află 
!n Str. Tre1?oniu Laurean Nr. 13, 3 das
ehi8 larg porţile sale refugiatelor ş1 
fWiitv3telor . din Mo14ova trunchi_tii. 

Aic~ tiner~ refugiate au giUllt şăltfŞ 
Qspitilier şi mângăere aliniHoq.l'1ii IA du. 
rerilor pricinuite de cărările anevoioase 
nl0 l"efttgiului. ' 

Lovit~ d.tl ,oartă, aU pornit in pribegie 
lIlân~te d~ gro:i;ă.viHe războiului, hotir! .. 
tQ ii suport. toate greutăţile fără icâllR 

cet, fărtl lacrimi. Ele poartă amaruI cu 
atâta demnit"te ferin.d1J~se să pară chiar 
triste dintr'o eleganţă $u!leteascil. 

Aceaată opară de liI.$iaten.ţă .0cială a 
tineretl.\lui femenin continuă c~ aceili\şi 
nefntreruptă grijă şi asiduitate ca la ln
cepqt, iar piroul Of: indrumare face ef,.f!~ 
turi vrednice de toată lauda spre a ajuta 
pe toate fetele năpăstuite de vltţegia 
vremii. 

AceastA rodnic! activitate a filialei 
"Asociaţia amicelor tinerelor fete" din 
Timişoara, o operă $ocială, pentru care 
nici un cuvânt de laudă nu fi de prisos, 
este curată dăruire sufletească a femei
lor bănăţene, .. căror strădanie neoste
nită pentru gbduire este impresionantă 
In vremurilQ prăvăUte peste J'lOi. 

Pret. ~;r,..EX. SCRIPCARU 

FETELE DIN PESAC 
84tm f.sac ... fJi ÎJJ Banat, aproape 4 e graniţa din .p ..... Ee qmale ,&mâoeascăj 

UlIU'., 'l fJ'UllUlil,tij&. eu ""ui illilvlJti~ pn. bărnicie. cu C&Ie mirele, mai 'n,uQoase ca. la. 
ol!),. CU floră.J'ii bQ~te. cU bolii de tnmda.fll'i rOşi 8& .a,ngele fi mov {fI eu :orotutinde
~ grlj6 4e htmft.. ,llitră.lucită gospod&.r l'je. Alei •• Pesa.o .'a'ptâmplat altfel ca'o 
a:l....., ~WJe lJănăţene. AiCi pUDorj1;erii IlU fost, priu vr8d.niei':' eopletiti de români. Cu 
vrem .. relQâ.pJj .u l"l5 mAna pe ,roprletaţ, le străinilor, .'au ()Qibirit bl euele lor, im. 
plagt,odu.t pe ei .pre ftla.rgioa şatn.lul. ŞI • sta uumBt pfU. Dlunei ti .tU-qI.pţă, urmând 
.. dopml tnt,e locuitori ,hupa. iDtele~ere !IIi f răţietatea. 

Cind, tJJ 8flrşliul de prtD.i~v.r~, iPtra m in Petwl ~ InvjtA.t.J1 Jut Tonl Bogdan -
1tc.ea6tA. ftloJllUi,e a Bqgdij.neştllQJ' CUiuinzân, mai mult de jumlt&t4 de sat - uliţele largi 
hn~()biu, de copaci mă pl'hnjrA «;a pl§tf, b uJevarde dU! Chişioă,uJ Ba~/li1jeL Nu m'a 
!lQrprlJl$ ni~i trotlJOa-rele <le pe lâpgă. ~, " leI conf<)riul ee.-I PĂriB.m prin ferestnle des
chjse, ;m6.pgâ\ate <le pe:r4e1e de mltasi. ei9 i ohial' 1'I000rui CQlor 7 'l"8O~4 care .lqji .. Şt 
bJ~Jelt Jllln1\t In frunte- ~u pMinteh~ GrJgo r., Vel'meşa.n. J)e cum am întn,t iIJ sat ,i
I<DJ vI1.zut, !lupi og$jJe ll1floril~ ,i ~tratur ile d~ leguQle -- firă burumn iq UliU] ma
car ;;""ş Uve~16 9r (t1l4uite ea ~ sfQanJ.. lWl J Ipţ.elt$ cii. VQiu Intilni minuni ~ fiecare pu. 

V. I;UJP am ",;uns, mi-IIm ;ti ficut lUI pr iete» m alrictUtoOll Traian J,ia,diq. pa om 
potJi~iit la 8tatw'f' ,i 'Il C&ftI, :n'pj~ ","O • ro u'. ~ba,t Q.iJnic aw. fire,. I.Qi Q.. t;Uan 
.QJ'la.QŞ. CIJ tI tm cQtr~~t uU~le, JIU wnet !!ieut oawonii ~i-aD) ,,~qt "Qsj,Kl'44riH. lui 
C~ Bog .... D Il ,. JJ,li .f;fl'elD lJrin_ .i~ .. le a1Wrlil, wÎDlUli-wig!@ă (lU~ OJlM cii.i<en 
~ lUI j1,1p.r1l, pot.tIo ~rVlu.l diA .r~ N. .. ibi wlJ,CkJ,r. Rl,§ini 44 ~,~. 4tl UeBTIt,t, 
,Iuauri CQ, tit. 4f fi " fll;:J". J~i JWJ)QlcJ, 8--- '* vlWi, 4t '~Po(UiJ'if, (:Un-tir ,QII.. biS()J'iLj, ,l't) 
Încăperi stAtea lucrQri d& l-"31oare. ~ au. şi li pe Qt fiă. pui QChii. -l'O&te ~oo. If,..aw. 
IMu~ DUJlUU priu. munciI mi lillll~r~t. pr~ tClluJ Magdin. 

l)q.1,Ii teliţ., Jlh'i ... ,j lArUlt4, cleşt.ep~ fi viPIA, clupi. ce lotIPGdiJlt ne •• pt)ftit lJ, o 
M<li ti. &Ufiit~. 1& b;'Ift'VQiţ, fl& Ilitte iM. l'i, fii DO P.D'" bjni~Jletto. 

- UJUl, 'pv"tA fetJ~Je r 
- Ehlj,. jatf'a dO\lll la liBlIl ,lllelllJ;:' t qtr'. treli,. ,riPlAri. 
- fi ee al •• Ji,!l4 M 'Mi <li" ele 1 
-~m."'P~ 

1W'~1 profeaoa .. ~ n~ funcţlour., niel (jri9;:"U<:41 DQPlJIi &:tI~p04iu. 
Prietenul TraiUl )bgdi .. are ,i·a bii Ili car, • MJ'DtillJ.t 4. C).lA60 ul.lUu. 
- De ee ,.u-ll.,t .. u.,rae/WI mfti deJar W' . 
- Fiindcl mă km d DU. priJIdA ~ el. o,.,. Fltrq o ..... d4 lieea t aj~l. piiII~ 

• , ... Sir.1l bu ia .. t. . 
AtIt &111 iD~.,. ct. e4i .. tul Pt8., • bttr ~j) .... infloritoare .tan. 
După amiază Blll .,it ISI. dd tlQer.rul 'ldUflat la tata dlli uoat ... vrelllllt.lt. l cA.nd 

nu .,. rbbolul, ... fleefl. horI.. tremUiI şi fe te ftUtJt8. flWn sunt la datori. G,tI.§illACl. 
Jt'tmat fi f4te Il'UJJ'UJIIMe P. blgrlJit bnhrlcat.. Fi«>,ar. fatAl, poI!\.rti 14 git dt-o Wlb6. de 
1&11' da %-1 rollloou. fJl mi 1'''''Jlt.â.mp1at .. iei un fapt, care imi v a ră.mâ.nc ca amlBtlr_ 
CIla DIa{ aleul. dia Peuc. t. ,â.ud unei f, te udsau IMlledeLa de aop eu (Ohlp Implri
~ pe el.. "'IJ _li alba~tri al fetet .r~' Ql'l! "l",f.4 ~Jipiri, <Ca 'p,tr'nn liliac ci.ad • 
InI10rit " .. "upAt. 

JI'am a.propiat Otl sfiali, '\''''hbl4u~l. 
- AtAt de fr11Dlossi tlftl, el te .~' fura cu ~lbă ea tot şJ te duc la Ql~De 'Jl V~ 

rabd._ ' 
- Daei a.ti ,. eq 20 de .nt lUai tâ.plr. lD'~,j duct eu 5itlp.ui. JJ'V ti "Vot til mi 

furaţi, rhpuJl" fata. J"~~ ,. rb:ârul. 
A.tât de mult mi~.plinU l'isJ)J,I,Dlul, ,A Inl pot" OQ-] fac ~1I~'Jt fi ttlUira. 

.. ~~ 

~tiri din Ca.'"ailseDsŞ' 
il.J.iTE CONTHlBUŢII PENTRU CON. 
;,;,l'RUCPA ACAD~MIEI TEOLOGICE 

Continuăm publicarea. numelor tutu
ror drept creamcio~ilor, cari 111.4 contri
buit pentru construcţia Academiei teo
logice din Carauşebeş: prot. 1. Muntta. 
nu-Făget 3U.OOll; Vi(,:tor l<'ene~iu"b'ăS~1 
00.000 j Coop. Smtelftean.a-Făget 10,000' 
13iji:erica fi cl'eciincioşii din Jl'aget 15,000: 
Pr. V. lc!ozan·Bâsc:şti Hi,OOO; J:Siseric, ~ 
şi credincioşii din Băseşti 65UO; Pl'. I>im. 
AIlereţ • .8ichl~i lO.QOOi ~iierica ,i ~ndin. 
cioşii din B!chigi 7115; Pr. Ilie Mim,. 
"ârn~ 10.000; ,sllilUl.Ca ,,1 cfedh1~iQiti din 
.6ârna 3540; Pr. G. Garoi-Bl'ăne,ti 
15,000; Biserica şi credincioşii din Brj. 
peşti 11.200; Pr. r. Şerban-13reazova 
12.000i Siserica şi cledincioşii d~n ~re •. 
zova 6100; Pr. Al. Popovici-Bucovăj 
13,000; Biserica şi Cledincioşii dm Buc!l< 
văţ 9350; Pl'. Cornel Faratl-Bujor H,ooQ' 
Biserica şi credincioşiI din Bujor 1665~ 
Pl'. 1. Stefanovici .. Cliciova 18.000; Pr. c: 
Edl din Cliciova 6000; Biserica din Cli, 
ciova 5000; Pr. T. Gherga-Coşava 15.000; 
Biseriea ,i credincioşii din Coş!lva 
11.700; Pr. Petl'lJ Iabia .. Curtea 18.000' 
Biserica !fi credincioşii din Curtea 18.250: . 
Pl'. 1. Drăgoicea.Drlnova '1000; Bifleri~ 
şi credincioşii din Drinova 3142. Vom 
continua l'ublic:a.rea in numerile viitcan 
ale zi.arului nostru. 

NOUL QRARIU DE VARA:AL !N'l'RE, 
PRINDERILOR lNDUSTRIAL~ Şl· 
CQMERCIALf: DIN CARA,NSEBţ,;Ş 

Inspectoratul regional al muncii dill 
Timişoara, a fixat un nou ora.riu de vară 
pentru Intreprinderile industriale şi !!fi. 

mercialE! din oraşul Caransebeş. 

După noul orariu, vor rămân~ des· 
ch.ise, lI} fiecare ~i de lucru, intre o.rele 
8-.-l3 şi J6 ...... 18t în afară de Sâmbătij ~ 
ajun de sărbători legale, cânct vor fi des
chi$e după masă până la orele 19, urmă, 
toarele stabilimente: manufactura, ga
lanterie, mărunţlşuri, pie1ării, ţesătJl.ri, 
lingeneJ mode, lncălţăminte, vestminte, 
blănărll, fierării, geamuri, articole de 
menaj I lemnărU, drogherii, parlumerii, 
cărbuni, lemne de foc, cereale, vOp'sitoru 1 
în genere, lânărti. b1Jmbăc~~<l, libdril, 
instrumente mu;::icale şi totografii, 

Vor rămâne deschise, in tre ortle 
'7--14: magazinele en .. gros ,1 en .. detall 
cu articole technice, automobile ,i ma· 
şini agricQle, ceasorniciriile şi biju. 
teriile. 

Vor rămâne deschise Intre ol'ele 7-13 
şi 16 ..... l9, iar Sâmbăti şi i1\ ajun el~ "',. 
băton leial~ panâ la orele 20 seara, lJl' ' 
măto.rele ,tabllimente, cari servese _ti. 
mente-rea populaţiei: băcăniile, măcelă· 
riile, me~eliiriile, lăptăriile, brânzăriile, 
fruetărble ~i bonbonerij.le. 

Atelierele <'tol triezerie şi coafură vot 
fi deschise intre otela 7-U şi ~5.20.,....19, 
iar Sâmbăti şi ln ajl,1nul sărbătoriler le. 
gale, vor l'llte. \in" des<;hi~ pâni 1, 
orel.e ~1 • 

1Birourll~ b~neilQr ~ SOCIetăţilor de 
ast~t ari Vc;lr av~a Of'flUI de lu~ru intre 
orele 8-14. 

Cofetăriile VQr rămâne deschis" 111"' 
continuu între orele 8_ 1.\>. :~.:t.ra, inelu
siv D\!.rniaicile lc~~le, 1'!1'!hlzand com" 
plet in fiecare Mlereurt. 

Bodegile Ură băuturi .~pirtoase vor ~ 
deschise într~ orele '1 şi incon'!;P~ •• ·' Mţii 
a pute!! intrebuinţa salariaţtl, intre ore-" 
le 13--16. 

DOMNUL MAHEŞAL ANTONESCU A 
DONAT 2l,~OO.OOO Lţ;I PENTlll.J Z:IDI· 

REA UNUI ORFELINAT PE l'En 
In urma amUenţet pe care 8. 8.vutp o P 

Sf. Sa Episcopul Veniamin al Cllran·. 
sebeşulul, le. d. Mareşal Ion AntonesCU, 
cărui!l I~. @KPU8 realizările lnfăptuHe 111 ' 
seurta păstorire şi strădaniile p. Sf. Sale 
şi ale Consiliului Eparhial, in aeest8 vrei 
muri de frlmântirl ,i prefa~ftrt, Domnu 
Mareşal Ion AntonelCU a. dispUI ti ~ 
aprobat o lIubvenţie de 21,600,000 1.1 
pentru ~irlirea unui orfelinat de fete 11 
SI. Minăstil'e de ma.ici Sf. Ilie~Uyor dela 
Vuiova. j' 

Această sumă lS'. şi pu. la diSpD1i!.tI' 
Consiliului eparhial Car,n~bl", .I~r 
lucrafea $'. dat in flptreprld prln ~!Cl
taţie, eunol'lcl.ltlJlui tlrhitflct Enric f~ncz 
ain. C.rllUebe" 
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Din activitatea pOtn.pierilor din Tilnişoara 
.. 8 lace.dU t. a •• 1 1943. Feto •• ele trase dia .or.urlle de apărare pashă. N_.Ara. 

foeuriior _ai mare decAt efecti't"u.1 pemplerUer. 

pre al cărui tragic sfârşit Da aducem 1ncă 
aminte cu toţii. El a murit înti' un groaznic 
accident de automobil in timp ce se indrepta 
spre stingerea unUi incendiu. 

J;·OLOA..'iELE TRASE DEPE UrolA 
(lUI~·imRlLOB DE APARARE 
PASIVĂ 

Prin cursurile organizato de cătn- sub
zena A. p. in frunte cu dI col. Crişan şi cu 
concursul Companiei de pompieri, indato
ritile dIui c/iP. Murgu se înmu;ţesc. Daa. pe 
lângă sarcinile de până acum contra incen
dtilor, mai are o altă menire şi mai impor
tantă: iniţiativa şi pregătirea publicul-li 
pentru lupta c,e trebuia acesta s'o dea fată 
de bombcle unui evenr.l.al bombardament 
ina.mic. Ac~t fapt a avut roadele sale. Da. 
torită acestor cursuri pra~tioo, la bombar. 
dament~l care a avut loc asupra. Timişoril, 
s'au vă:zut cazuri când membrii farmiliei 
inmai prin indră,.neală şi-au putUL salva. 
avutul. 

Astiel că acesta cursuri au fost ~e ve· 
nite pentru marele public timi.,<.erean a. că.
rui educaţie s'a făcut fie că acesta era. in 
echipele oficiale a primăriei, fie in echipele 
intreprinderilor particulare :;au ca. simplii 
indivizi. • 

Instructiuni de Apărare Pasivă 
1. Ca bagaj de refugiu în adăpost, ( . - scările şi podurile să fie degajate, 

să-ţi pregiHeşti o valiză sau O raniţă pe 'Cât posibil, de părţile lemnoase; 
(ruic-sac), având scris pe amândouă păr- - băile să fie incontinuu pline cu apă; 
ţile şi înăuntru numele şi adresa. Aceas- _ unelte ca: târnăcop, topor, sapă, 
ta trebue să conţină lucrurile !bsolut rangă, făraş, pompă de mână, lămpi de 
necesare pentru schimb, şi câte ceva de mână. 
ale mâncării. 

2. Atât pentru tine, cât şi pentru ai Rândul de geamuri din interior trebue 
tăi, pregăteşte mai multe geamantane, să fie scos şi pus în siguranţă, fie in piv
în care să pui: haine, rufe, obiecte ab- niţă. fie în camere după dulapuri, pen
solut necesare menaj ului, obiecte scum- tru a avea cu ce inlocui geamurile spar
pe şi fotografii, iar pe cufere nu uita să te de bombardament. 
scrii numele şi adresa. 4.. Uşa principalii a imobilului trebue 

Acest bagaje nu se duc tn adăpost, ci să rămână deschisă şi asigurată cu un 
din timp se împrăştie şi se duc in sigu- obiect oarecare, pentru a o Impiedica. să 
ranţă la rude şi cunoscuţi, in localităţi se deschidă in cazul ci ar fi trântită de 
mai ferite de atacurile aeriene. curent sau de suflu. 

3. Eşti obligat să ai în locuinţa ta toate . - Uşile podului s! fie !nchise, aeoa· 
mijloacele de apărare pasivă şi anume: rece la isbucnirea unui incendiu in dă

_ In fiecare încăpere saci cu nisip şi dire se produce curent, ca in coşurile 
rezerve de' a~;, sobelor. 
~_ ...... _.-.-":.-.. -.. ~ ..• ~ .. ~::. .... ,..-.,..-._ .... _ ......... _.::~ 
Rezultatul examenului 

la comisia No. 2 
bacalaureat 

din Timişoara 
de 

Dăm mai jos lista cu rezultatul exa.m.e-I 
nului de baca.iaureat, dela com.i.sia Nr. 2 din 
'l'imişo&l"a in ordinea eI.a.mic!irii. • 1. Sgil.voll.l'dia Lidia 9,63; 2, 8everineanu 
LuoIa ~,.50; 3. Georgescu Vâ.lcea Mariana 
9,38; 4. Vaaiieaou Marieta 9,38j 6. AI>pel. 
ta:.l.er Iosif 9,13; 6, Dornescu Ecatel'lna 9; 
1. Cioaşe Consta.nţa 8,75; 8. Giurgiu Delia 
8,75; 9. CAmpan Emilia. 8,63; 10. Pilimon 
Rod.i.ca Maria 8,50; 11. KyrlElisabeta 8,50; 
12. O(fusenfeld Lya 8,50; 13. PJsztic.s Eli· 
sa;beta 8,38; 14. Ţ1'bu AriacL'1i 8.13; 13. 
Kun Gheorghe 8; 16. Kurtag Gheorghe 8; 
17. ~trache Aurelia 8; 18. Tutoveanu 1vla
ri& 8; 19. C8av-&ssy G.heorghe 7,88; 20 Măr
cuţ Irina 7,88; 21, Mihail Victoria' 7,88; 
22, Panţu Ana 7,BS;, 23. Pretorian Doro-
teia 7,88; 24. KeUner Eric 7,75; 25. Be'I
du Marioara 1,63; 26. Munteanu.Ana 7,63; 
27. Trica Livla 7,63; 28. Bodea Constan ţa 
7.50; 29, Ionaşcu'Yarioara 1.50, 30. Roşu 
GliOhet'ia 7,50j 31. Toodoreacu Elena 1,50; 
32. Virag Valcria 7,50; 33. Crişan 'fraian 
7.38; 34. Odobe.~u Maria 7,88; 3'15. Reb€n
duc Elisabeta 7,38; 36. Stubert Emiiia 7.38; 
81. KOVROS T~ezi!1. 7.25; 38. PO!la Zeno 
7.~: 39. Bona Victoria 7,13; 40. Eviţ.chi 
LudmiIa 7.13; 41. Man'!Ur Maria 713; 42. 
Păcurariu Dia 7,13; 43. Andrb Ve~ona' 7; 
44. Konkoly Carol 7; 45. Horotan Ana 6,88; 
46. Mengri'iu Aurelia. 6.88; S-:ep Valeria 6.88 
4:8. Curt Hortenz,î.a, 6~1S; 49. Giurgiu Gheor-

J 

ghe 6.75; 50. Ha.nu !mena 6,75; 51. Moiae 
LiviA 6,88; 152. Volovăţ Maria 6,88; 53. Bi. 
lan Lucie 6,63; 54. Bodoea.n Irina 6,63; 
55. :Bum'lLl'iu Alexandrina. 6,.63; 56. Mata
ringa Gheorghe 6,63; 57, K~is Gheorghe 
6,63; 58. M811Yov Lidia 6,63,; 59. Piskal 
Blanca 6,63; 60. Opriş& LiV"Î.& 6,63; 61. 
Stanciu Elvira 6,63; 62. Stanislav Daniţa 
6,63; 00. Babu Magdalena 6,50; 64, Cotlrlii 
Ghitara Migrl 6,50; 65. Buding Elisabeta 
6.50; 66. Doboşan Valeriu 6,50~ 67. DUduţă 
Leontina 6,50; 68. Olariu S~era.nţa 6,50; 
69. Petculescu Elena 6,50; 70. 5chuld NicO
l>e.'! 6,50 ~ 11. B'lgarlu Gheorghe 6,38; 72. 
Kvatsek Carol 6,38; 73. Nedict Elen'" 6,38i 
74. Redensteiner Elisabeta. 6,38; 75. An
dri.cl Alma 6,25; 76. Blându CItea 6.25; 
77. Feher Iuliana B,25; 78. Hodl Iudita 6,215; 
79. lenea Tarquinia 6,25: 80. 'Marcc),V Ra
faei e,25; 81. Bu!Uă Elena 6,13; 82. Gugiu 
Maria 6.13; 83. Lighezan Felida 6,13; 84. 
Lupu Ioan 6,13; 8'5. Matei Elena 6)13; 86. 
Sener Robert 6,13; 87. Alba Zina 6~ 88. ele. 
1'l~ Elisabeta 6; 89. Cociobd. paula e; 90. 
Creangă Virgil 6; 91. Istrate· Lucreţia 6; 
92, KaHkint Iacob 6; 93, Mal':!:wiceanu Dra* 
g& 6; 94. Mur~!IJl Ca.rmen 6; 95. Nemcth 
Francisc 6; 96. Nicolaeviciu Victor 6; 9Î. 
Osterling Ioan 61 98. Schegerln. Oto 6; 99, 
Stclan nee.na 6; 100. Serban Nectara 6; 
101. Tc.mescu Georgeta 6; 102. Vâl"golit·j 
Elena 6.i. 103. Zett$ Toma. 6. 

p.erişul caselor: 3 la fabrici; 9 in camere de 
locuit; 42 la coşurile caselor; 4 în camera. 
de lemne; 15 la fân şi fânaţe; ;;i Ia depozite . 
de ohe<:nicale; 2 scurt circuit: 1 automobil; 
7 m.a.gazii; :> aprinderea duşumelelor; 1 b~ 
racă-de lemn; 4 gunoi; 1 br:".1tă.r~e; 1 moară; 
1 explozie şi 1 tr<isură. Dintre aces.tea nu· 
mai 16 cazuri au fost de focuri mari. Totuşi 
în nicio parte foc:ml n'a putut dIStruge S'.1tĂ 
la sută prada Ba. 

NU~IARUL FOCURIT..OK MAI, 
lUARE DECAT NUA-tARUL 
E.F'ECTI\'ULUI POMPIERIU"''R 

Destoinicia soldaţilor pom;pieri Şi capa. . 
tatea comandantului lor căp. Murgu, s' 
dOYedit Şi mai mult (n ocaz;ia. bomban 
mentului de teroare ir,,":: asupra. Graşu 
Timişoara, când cu un efectiv mai ·mic 
câ.t numărul focurilor isbr.l.CIlite trebuia 
facă faţă situaţiei. • 

Deşi cu un material tehnic de stins in 
ficient - pentru că. în asemenea ocaai' 
eest material este i.ntotdauna insuficient 
comandantul de pompieri Mur.;u, a da.t 
vadă de mult curaj (avioanele inamice lli 
n'au fost plecate şi ma.,i.nile pompierilor se 
aflau la. gară) şi pricepere. Iniţiativele luate 
de dsa au dat rezultate mai mult decâtu-
tisfăcătoare. • 

Nu vrem să. aducem elogii om"'llui caro 
mânat de simţul datoriei a de~U5 toată pu
terea fa~uItă.ţilor sale la dispoziţia tnnu .. ' 
rilO1' marelui public timişorean care e:e pre. 
făceau in scrum şi .nici .soldalllor cari lup-. 
tau ca nişte lei contra. celor l~ de focuri. 
isbucnite. d vreau .numai să itu.stl'e'- acest 
fapt divers care datorită acestUi prunA citiI 
oameni n'a luat un aspect şi mai dezastnl~( 

Pompierii sunt oameni de ghia.ţă. al cărol" 
sânge nu se încălzeşte ca să piardă contro.
lul de sine, nici in momentele cele mai 
gr&le. Ei asaltează. prin toat1 ~ogoarea lui. 
focul, care distruge in puţine clipe agoni. 
seala mai IDI'.1ltor genunchi de oameni. 

In noaptea bombardamentuiui am avut 
ocazia să admir pe aceşti c,opii minunaţi in 
indeletnicirea meseriei lor~ Atunci cA.nd 
toată. lumea de teama bombelor se strângea 
cât mai mult de pământ, ei ~nteresaţi şi 
nepăsătOri au luat ~mediat colltact eu fo
eul, a-l toate că avioanele ina.mice mai sbu
rau incă pe-deasupra orqulUi Îll flă.cări. 

Judecând rece intreagă situaţia. nu pa.. 
tem decât si admirăm curajul acestul PUl:llD.; 
de oameni .cari!şi expun viaţa In orica 
clipă. DOBEL DRAGUESO'U

1 

~~.~.--~._.-_ .... ::. ••• ~ •• _ •• _ •• 1 

Poşta refugiaţilor: 
- Cip. OAZAOU SIMION eliA A I 

de :reparaţii Auto Nr. 13, Tim.J.şo.ara, 
soţia Eca.terina Ca.za.eu (fl !i.l.l Dimitrie m:Ja.
DJ.a Maria ,i cumnata Vera BMeriţi ~ 
01. V. Liceul Industrial. din Rădlu$i 'i . 
Creţa.n Veronica, funcţionari la Fondul. 
serioosc VOivodeasa, ref. din. comuna BeJ 
Il'odnicul de S"'lS, jud. Rădăuţi (Bu.!Ov~;))· 
Rugăm. prietenii §i cunoacuţii e&re .,tiu ceva! 
deapre ei, să-mi comunice pe adresa de! 
mai sus. t 

- SOLDATUL NAHARN AO GRIGOREl 
din Reg. 9 Grăn1ceri Ti.m1şoa.ra, roagA pel 
mama sa neana NahAm ac, sora Ecaterina l 
Na.htrna.o, fratele Vladimir Nahâ.rnaB ,il 
ceilalţi cunoscuţi să.i comunice adresa undei 
$'8:"1 retras. I 

- CINE ŞTIE UNDE SE AFL.~ fp,miUal 
Mihail Stroi.nbvschi, 1nvătAtor ptnsiollv,1 
refugiat din CQm. Ruseni. jud Soroca, rog! 
a-mi comunIca pe adresa StaL'lle . Nestor,i 
eom. Şuşcu, jud. Caraş. . I 

- GALAN MELITON, câ.ntăreţ biserl-I 
caM, Cernăuţi, roagă pe toti cari ştiu CCV'8! 
dMpre fam:Lilia sa refugiati sau D"l d1n coJ 
tnuna Gă.Iăneşti, jud. Rădăuţi Bucovina, :si! 
comunice la comuna Ba.ta, jud. Severin, un-! 
de sunt stabilit, fiind dec,u~nd descon-I 
centra.t,' 

DRAGU PETRE judecător, str. Regele' 
Carol 1. Nr. 14, Râ.mnicul Vâlcea, ca'.ltă pe! 
elevul Dra.gu Aurel de 15 an1, refU~gl8.t . 
Câ.In-puIung Bucmina. Ro&c:1 a"ltori -
lnilitare şi 'civile, cine ştie de adresa el . 
lui să-i ~munice adresa. Din fnfo 
nUe primite numtfn1 ar, ti l'efUgiat in 
şoa.ra. .1 
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Gontruior 
libertate 

finaRciar 
de către 

de Apel 

pus in 
Curlea 

lA timpul potrivit am sena in co!oanele 
.aoast.re cii Alexandru Şerblncscu controlo!" 

.ooaneia.r din comuna Pec:{'a-Arad a fost 
condamnat la 10 luni inchis()ar~ corecţiona
Ji de către Curtea de Apel penll"l al::nz de 
putere. Procesul a fost intCJ.;"at de către 

, Nicolae Pon~ din Pecica, care a fost prins 
. pe când vro-ia să transporte fb.mă fără de 
autorizaţie specială. 

!.nculpatul a inaintat eererea de punere 
în libertate. Eri judecându-se cererea În
cu1pat"1l11i. Curtea de Apei a admis motive
le punând in libertate pe Controlorul Şer

bănescu Care a şi pă~ăsj.t penitenciarul. 

:.-...... -.-........... .:. .. , 
. LILIA SILVI 

cea mai drăgălaşă artistă Italiană deve
nită celebră şi adorată din "SCAMPO

La" după 2 ani de zile, reapare în 

VIOLETE IN BUCLE 
p rog ram u 1 e x t r a ard i n a r al 
Ci n ema t o g r a fuI u i ,.CAPITOL" 
INCEPĂND DE DUMINECĂ 2 IULIE. 

Un interesant 
Un interesant proces s'a deshătut la 

Curtea de Apel din Arad. După apariţia 
legei din 1941, referitor la exprvprierea 
bunurilor eVreeşti. in favoarea Statului, 
pe baza unui denunţ, CNR a E"xpropiat 
şi casa Ing. Ludovic Forgo din Arad, 
Str. Gh.Lazar 23, care a avut o valoare 
de lO,OOO.()(I() lei. Inginerul Forg6 a con
testat expropierea la. Curtea. de Apel, 
oare a respins contestaţia ca nefondatâ, 
'socotind casa Ing, Forga ca imobil evre
ese. Contra arestet deeiziuni s'a întrodus 
un re<'Ut"S la Curtea de Casaţ~e. care a 
admis ret~llrsul, anulând deciziunea 
Curţii de Apel şi astfel casa Ing. Forgo 
a fost s'Cutită de sub expropiere . Când 
această hotărâre a fost definitivă, Ing. 
Forg6 a vândutinl(,.biJlll dlui DT. eo
riolan Bucic, refugiat din Oradea Mare. 
Casa a fost traaserisă pe numele noului 
proprietar în Cartea Funduară. Dnpă nn 
oareeare timp., unele persoane din Arao 
s'au intE"resat mai intens de origina et-' 
nÎ<'ă a Ing. Forgo, mai ales s'a ocupat 
cu chestiunea aeeasta avocatul Nicolae 
Vamai din Arad, care S'8. deplasat la 
Oradea şi a ('onstatat. ('·ii mama ing. 
F(lr~ a fost evreică şi înainte Cu 40 
df' ani a trecut la relig-ia ref orm.ată şi a 
adus totodată un Pf'T'tifi('at dela C~muni
tatea R~formată din Oradea, din Care 

proces C. H. R. 
l"eese, că mama lui ing. Forgo & trecut 
la religia reformata. din religia mozaică. 
Avocatul Vârrai a mai constatat că ing. 
Furgo s'a născut copil de flori, intru
eât căsatoria. părinţilor a fost după naş
terea lui şi tot cu ocazia căsătoriei a tre
cut mama. la religia reformata.. Ingine
rul Forg6 când a luat cunoştinţă, că aVo
catul Val·nai a obţinut astfel de certifi
<,at, imediat s'a. prezentat la par['het şi 
a făcut un autodenunţ prin Cnre a ară
tat că el a fast informat că ar fii e!VTeu, 
întru cât mama lui ar fi treC'ut la religia 
reformatii din religia muzaică după naş
terea kli, :'ii a cerut ca pare-hetul să cer
cete7.e (',azlll. Totodată s'a fă<"ut si alte 
denunţuri împotriva ing. Forgo: pri7t 
('are a fost arătat că a reuşit să r'ie scu
tită casa de sub expropiere. astfel pă
gubind statul eu o sumă considerabilă 
ParC'ihet1l1 a cercetat ambele denunturi si 
a clasat cauzele C.N.R, a intentat pr~
ce-s ('ivilla Cu.rtea de Apel. În ea.re a ce
rut să fie din nou exproptată caSa în 
favoarea St::ttului ,fiind dovedit că el 
este de orig:nă etnic·ă evreu. Curtea fi. 

judecat cazul Vineri şi a amânat desba
te-ren la 23 August şi a obligat C.N.R.-u!, 
ca să procure datE-le sC'rise re.fedtoare 
la dO'vedirea originei etnice a lui Forgo. -

ŞTI R I DIN ARAD 
Organele poliţieneşti dela biroul judi

ciar din Arad au arestat şi au predat 
penitenci"arului pe individul Vasile 
Braun, de 47 ani, din Str. Si. Elena 57, 
pentru executarea pedepsei de 3 luni 
inchisoare corecţională, fiind condam
nat intr'o cauză de furt. 

X 

Curtea de Apel din Arad a desbătut 
idi un interesânt proces de revizuire. 
Iosif ~Iartincsekdr., proprietar de moa
ră din comuna Nădlac şi angajatul lui 

de muncă, pentru sabotaj. Condamnaţii 
au făcut recurs, dar Curtea de Apel a· 
respins recursul şi astfel a confitmat 
condamnarea lor, După aceasta inculpa. 
ţii au inaintat cerere pentru revizuirea 
procesului, iar Tribunalul a respins a
ceastă cerere, care a ajuns în faţa Curţii 
de ApeL Curtea de Apel a admis cere
rea lui dr. Martincsek, care a fost achi
tat, dar a respins cererea lui Kmetti, ca· 
re a rămas condamnat definitiv:,. .........•.• ~.~ .. ~ 

Andrei Kmettî, au fost tdmi;;i în jude- - C\SECTICIDE PEl"IITRU MICU A
cată pentru faptul că inainte cu câteva GRICULTORI. D. ministru !lI Agrie'Jlt"lrii 
luni au fost prinşi in drumul intre Năd- şi Domeniilor a hotărât ca insecticidele tri~ 
lac si Pecica 6 ţărani cu făină albă, ca- tniBe Camerelor agricole să. fie distribuite 
re .~'u declarat ::ă f""in.a a provenit din micilor agrieultori ca o reducee de 50% 
moara lui dr. Martincsek. Jandarmătia spre cumpărare. Faţă de acest sacrificiu 
a dresat un proces verbal şi ţăranii au bă:nescp.c care Stat~ îl faoo pentn: ei, a: 
fost la fel trimişi în faţa instanţei spe- grlcu~to~lî au datO:l~ de a U1"l1la eat m':"l 
dale de ,sabotaj, pe lângă Tribunalul conştmc~os indr~m~lie date ~nt~ stropl
Arad. Cauza s'a jude:a~ împreună, ~ă- rea. p.or:n1or. Mat ~le5 acum J.n. ~mpul v:; 
ranii au fost achitaţ1, Iar dr. Martm-I getaţ!el trelne~ ~facute stroPll"i ou ~ 1.0 

csek cu· Andrei Kme;,tt~ au fost c.ondan;- ze~ma sulfocalclca,. preparat ce _ a f~ !ri
naţi la câte una luna Internare In lagar <MIS ,Camerelor Agncole. . --Cinema FORUM Arad 

Reprerenta.ţii la 3,5. '7 şi 9 fix Telefon: 20-10. 
. Pr ... lerA! Un IUm dedicat tiaereţii, un 

,. fila al veieliei, al dragostei ti al rn.ziei! 

ANETTE.ŞI RIVALA ,EI 
cu Leui.e ebarlet) " Henrl Garat 
li a I 

Cinema CAPITOL Arad, Str. BrătiaRII No. 18 
Repr. 31 5, 7 ~i 9. .. Teldon: ZS-Z2 

AZI! DUML"ECA.! PREMIERA! Matineu la orele 11.30 &. m. rq Lei 60.-

Iluminatui În 
alarmelor la 

'.-."~-'J' ... 

timpul 
Arad 

1. Se aduce la cunoştinţa publiC1.1l:li că 
iluminatul interior nu se va. mai stinge iI\ 
Um.pul alar.melor aeriene, deci fiecare este 
obligat a stinge luminile interioare fără alt 
ord in, la darea alannei. 

2. Alarma se dă cu sirenele e!e.::ric@, iar 
in caz de nefuncţionare C:-l sirenele de Inânp, 
sau cu elopotele bisericilor, cari nu vor mai 
fi trase deoât în caz de alarmă. 

3. Acei ce vor inoerca să aiar~ popu. 
laţia prin alte mijloa.ce se ror ~ 
cu nwart</'·.a (alarme false). 

4, Populaţia trebue sl aibă incredere 
in organele insărcin~te ~ aver~iza.rea peri. 
colului aerian, ea.ri veghează şi va aW1Ilţa 
populaţia la timp, 

5, 'l'oţj cetăţenii vor păstra cea mai per. 
fectă ordine Şi disciplină, iar cei C1t mI: vor 
da ascultare ordinelor organcl(lr de POliţie 
şi control vor fi imediat aresl aţj Şi trilllil}i 
în judecata CUl'ţllor Marţiale. ............... -........ 
miCA PUBLICITATE 
5 lei cuvântul a.pare in fiecare zi. Aaunţvj 
st' prime§c la Administraţia Danl1Ii. .... 

Str. ,Eca,terma Teodoroill Nr. 4-, tel. 2'l..f1 -De vânzare in cartierul vilalor vilă ClI. r.aj 
3 apart. 8,500.000, casă in IOntn. CII. 

etaj 6.500.000, vilă cU 6 camerf) şi CI 2 
1ntravilanuri 6.500.000, casă in ~tru 4 
apart. 4,500.000 lei, casă in centrn pat. 
ticular 5 cam. 4.000.000 lei; CMă In een. 
tru ax3 cameră 4.500.000. easă in cariru 
2 apar.. 3,500.000, casă cu. fi apart. fi 
pră.v&lie 1.500.000, c&să cu B &p&.'"t, 

1.400.000, în Pârnea-va casă. eu loc lIIlIfIl 

800 ,000, in Bujac casă cU 2 cam. grădi. 
nă CU 80 Pomi fructiferi 550.000, - 16 
jug. pământ 2.500.000, 6 jug. Pămbt 
1.800.000, pământ de închiriat 120 jug, 
Oferim casă ăe VâD7.a~ dela 200.000 Iti 
până la 20.000.000. Agentura HAMlZ, 
Str, Dr, I. Petrnn. No. 3, Telefon: 22-24, 

ARTHUR HATSCIIEK. a.genţje MijlocirM 
.imobilelor • Arad, Bulv. Carol 17. Te1efoa: 
16-9.'>. Inreg. la Camera de Comerţ sub Nr.' 
Fi, 205 la. SO L 1937. Sumele în mii de lei, 
CASE MOŞII, VII, MORI, LOTURI DI 

VANZARE: 25.000: casă la 0011 cu pră
vălie 3 o-biecte în cartea fund. raport. 
25.000: casă la colţ cu pmvăli-e 3 obiecte. 
in cartea. fund. raport. - 20.000: 'ril'i. 
modernă, bun raport. - 16.000: URgi 
Lugoj 240 jugh. vie, castel inlfWaţie.-

~ . .. 
10.000: voi1a sp::-e MU1"8t!JI. apartam&I\"1 
luxoase. - 10,000: '1 apartamente, ftt.' 
eare parcnetate, baie, grădină mare, ,.. 
port bun. - 8000: centru vilă in edţ, lat 
viran, moară ţieănească. etl ftlţlU'i., l'tI:. 
uma.. - 700: moară ţărănească eu nr 
ţuri, reg'. buni. ....:.. 7000! ~,b8oJut CI!Irtn, 
casă renovată, 4, !, 2 oom. fi baie, ~ &ro 
miei, 500 9t. 1'. grădină, venit bun. .. 
6000: d1."e. teren dublu, 6 apart. mari, -
5500; 7 ea.ln., ba·ie" 1 3ugh. vie la. ~. 
gori&, halta acceleratului. .) 

Ganl"lIttia filMUlui d. IiilHlC.' 

Asi! Repr. 3, 5, 9 
Clnematorra.f d. premiere 
Rulăm Dllaaj ~ prQmiert ! 

~înga~a.!şi drăgălaşa vedetă d~ll ,,8cllmpolo'ţ LB...IA SlLVI - ROBERTO \'ILLA 
vor apare in superba com edie muzicală. a. stagiunii PRIETENA' MEA IOSEFINA 

! . VIOLETE IN·· BUCLE 
1 
I P~tru m.arele interes re ~'!rvări de' bil ere. - JrJmal eu deba.rca:ea. trupelor 

, anglo-amerieane în N01'D""andia 
• 2&2 au • 

• ~iMWczggB&&.aL2 .. 2.a ........................ C .... 4 ............ .. 

Cinema ROYAL Arad Str. Alexandrl ,. 

Telofon: 18-SS Repr.: 1& g.rele 3. 5, 1 ,1 9 fU; 

.AZ1:C d:amă senzaţions.·'ă, a cărei de sfă.şurare palpitantă ya ţi~t. incordată 
atenţia spectatori:,,:. 

FRATRICID 
cel mai bun crea~, ii lui: CAROLA HoRN - n.-\."fS SI't1VE 

"i,t,dll I;D. Ae 

• 2 2 Arad 
Cinema URANIA 1 

Cinema de premiera 
Telefoo: l.2-S2 

Repr. 2't!tnic 3. 5. 7 ..... -_o <II 

Pr.~j.tii. lncepând de azi! • Vedetele preferate ale ccran~l.i: ~e. r 

nard. Certe te, Carla del P.I'&io in 8uperba cem"he mUZ1ulă 

INTÂLNIRI IN NOAPTE 
Atenţiuae! Jur.al.t No. 111 prezintă: Deltafcarea trupelor M1~lo; 
americaue In Normandia! Apărarea MUlti franceze contra invl\llei. '$ 

• 

"""-. _.~5"--::. < <''''=''1',,,_,,,-. ,01Q '-.~~r;''''':::':---::~ ~ ::;" ..... "f;;':~'\ .. :."-c..- - -.. .. '.' .. ------.• - .-.--.- ·l 
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L-. , lnI1e 1944 _ACIA Par, 5. 

i, iar 
nână 
'mai 

~el'll 

I L N I C D E 

;:~ ,.-U SE MAI FAC ANGAJĂRI TEM. 
E DI4 I'ERSONJ\L DIllACTIC, 

per. om dispo,iţiilor minist.erului Culturii 
[ vor ·.oMl. angajări temporare de personal 
Miţ'e tic n'u !ie mai fac, DeCI fn 100u1 pro. 
i~ . Uar concentraţi nu se mai fac angajări, 

r .
... cum 8'80 făcut până aCllma,. Acea!i\tă 

· i 'ţie fn.tl'ă In vigoare dela data de 
... ' 'l944, 

rr . 1NCHEJmEA. CUR~URILOR LA Il . ,\l.oA DE CONDUCIORl AUTO llL" 
_ . ARA. La 30 Iunie se Îl16hee our~ 

Dţw; : şeo~h1i de conductori a4t.<J ca.re f1+nc~ 

TOI TE 
.r r.,._ 

- ŞEZAl'OARt LITERARĂ LA BA.lLE 
HERCUt.4NZ. ~ ea.dr'41 activi!~iii tte ~o.. 
pagandă ~aţi.oD.ili ti pqţ;~oh ~ "Il av~ 10iil 
Duminecă 2 Iulie a. c, el şeZă'081'e iit6rară 

ÎQ. ,.1", Teat.ru1rJi de Va.ră. de.;,a. SăUe Ner
Ilulane, InehiRati ero.ismului uma.te.lol" ro.. 
mâae, iJlr Joi • Ii.lHe acea .. tă .,ezătoaPe Vlt 
." ... 108 la Ortt>va. V. eollfen~lfi. dl eol. 
D. Apostol, me~bru al Acad'elttLlc. de ttm.
ţe despre literatuN. eFa-iei. Dl ÂĂinteanu, aU 

topul "i6c8drU&i Albe'" f011 N],ll.ll'LeJ' &l .... 
vÎBţiei}'le front, ..... ooti 4iR ope.rl. d.sal •• VOI 
da 6On.CIlPe'U ,i alji poeH ~ ,,":-iltcri l'A<o 
miu.i. 

- TOA.TE S(JUTIRJI..E; DF..Li\ MUNC4 
•. pe lâ.ngit, Şcoala telln:că indublria • ................... -.. -........................ ..... PE RĂ.ZBOW SI;: ŞPSl'EN VA. 'J,'oate seq. 

Urile 4el, lll"~Q2t. de tizbo~ u ~t şus~dă. n--D1 ~ Ti.ro.işoal'a. Aceste şcoli sunt Rel' 
- . ,Crifan) ,t a Şcoalei tehnice -industria-
.. ..aj ~oile cur/iim pentru şcoaL~ de conduc. 

11. ea ,IUti) incepe la 1 Iulie ~i durează p~nâ 
eu 1 S,pteJllvrie 194~, 

Inaugurarea Expozitiei antibol,evice din TlmişQ ara Cei Cir~ au aprobarea pe.nLru a presta lll,lUl'" 

eli. de răw>ip ta IJ,ltă loc&.lil.4te. d~it aceea 
Ull@ a lJ:l4ePlini.t servieiul Îl\ anul IiOOlQW 
cumt, fJ8 vor iac~ 1\ (lctivita.tea ,oolilov 
Iim lQCali~tea und.e se iăaese i.n prezent. I:ru! 

par. EXA..\JENELE DE A!lSOI~VJ~E .It 
een. \.SEf S-A DJ<.;LA ŞCOALA TEIINICt\ 

!fIttnl lliTBlAU. Examenele de absolvire 

. Asociatia Româno-German\ rlJiala :Pa
nat din Timişoara, aduce la. cuno~ti11ţă pu
blicului că expoziţia. antibolşevică organizati 
de către A.sociaţie, se va inaugura oficial in 
ziua de 1 Iulie, OF. 18, în prelrCnţa tutvor 
autorităţilor eivile şi militare, române 1i 

FAPTE DIVERSE 

Ijerma.ne, din localItate, iB 1L"l'!ul dela et&j 
al Cinematografului 'tCapUtrl'. C,u această 
oea:de Sr.-eretarul Genral al A~.iaţiei Ro
mâao-Grmane, d. dr. Victor Răd.uescu, w 
flj.CG un el.~eq. 

,- ." 

- UNDe SE AFLA INSI'. ŞCo CHIŞI, 
N.lU. Inapeatoratul Şcolar ~ Municipi:.um 
Chişinău şi jud. Lăpuşna s'a ovacuat Ql co
mun", ~alip.t jud. Tilnif-To.rofllal, Inv~ţăto
rU refugiaţi din Başa,ribia ~ Yilf a4reşa 1, 

:. ti el. 8-a • şcoalel tehnice mdl'lstriale 
.p..\."l . Timişoar;1, vor începe la l6 A\l.gust 
man , Elevii care a .. proJllovat el. 8-8 sunt 
ridi· ţI Bă .se J?rezjnte la şcoală in ~hl'a mal 
- 10 j amin tită.. Examenele de absolvire COJl

mbt • dip. lKlhiţe ,i de/>6n industrial, ~ucrări O Spargere Misterioasă 
wea& de l1l4i B\ţS. 

li O descoperire s~nzatiDnală - IN ATENŢIA INV.(l'Al'ORILOB DEo 
'd 'l'AŞA1'1 IN FAMILIE. Se atrage ~tenţia jug, lijelief'1 fi colcocvb oral din toate m~. 

~ f' cI4 spelliali ta.te, li/.'t'Ull~ll ul dure". zi .fi 
2-24. 
- INSCRIERILE LA rOLJI EIINIC.\ 
cireI· eeRNA-U'fI. R!;':ctoratul PoHtelmicei 
efoa: .uachi" din Cernij.uţi, e'.i ;;eq.tul prov'i
~ Nr. ~u in 'l'Ul"nu Severin, ad~ce la (lun~tin" 
e]ei. celor interesaţi, că cererilE! de ipscrief~ 

1>1:1 IUmen'll de admitere in anul ~ la facul
pri • .!'· de: ehimie industrială, electromeca.

i!QTt,~ . fi 001lstlTJcţii se primeSc pâ.ni 1. da.ta 
)iecte n~Ue ... o" când incep Iii examenele, in 

tfl!ii 11llliciUlui ÎJ)4ustri~l d~ fotlt 4in Turn.1J 
lDgi 

~~n; CE Th'TEBESE REPREZINTA $L-
tit. PENTRU TARILE BI!)LIGER-I\N-

Oepart.a.mentui politic elveţian este ln
~, ra. 
ţ Jaf at cU salygardarea int..er~elo'!' & 29 r... In alte ţări şi 'al1;.lme: Egiptul, Statele 

ya}ol, 1l1e Americei, Brazilia, Imperiul Bri
~' ~, B1,JIgaril'l-, ChiU, Costa-Rica, Gflrma-
Z tif. ~publica :Oominican~, Equador, Vran .. 
, ... : ,GuatemaIa, liaiti, fJondufdis, lran, Irak, 
ci -, 1./ J~poni'l:l, Columbia- CUDa, Ţările QI;l 
~,: Nica~~ua.. l'anama, peru. Româ.ni;il" 

• 
') SilVlldQI.' Thailanda, Uru~Jay Oi Vep.tt-
'~ 

In. ~ua de 24 Iunie, mtre două. alarme, 
s' liL Q·om.ls UIl. furt in Str, l]llgqre!j.A16 l.7, 
de-o îndrăzneaţă excepţiona.L~. 

In lleuurs de o eră. ~~i ~UllDi· 
cuţi. aU reWjit sa se tntroduc.a prm por
ţile de fier llJe pi vn.iţii betona.t. din tmo' 
oilul rl4 mai ft,ll,. jli fortâ.n4 la.citel!il şi in" 
euewarele in<lă.perUor a.u fura.t Lucruri de 
preţ din majol'lt.a.tea boxelor, dispă.rând 
apoi fără urme şi nele...~n4 nici CC4 lU&i 
vagă iMi.ca.ţ~ O&l'e .'aju~ 1 ... deaccrperi· 
rea. mizerabililor făptuitori. 

Diaperarea. ti rElvolta, l0C4ta.ri!tlf jet,,
lţi de bu.nurHe adă.postite de frica rom
ba.niamentelor, au tost inexprimabile şi 
n'au fost intrecute deoA.t de MtisfMţia. 
mare 8. descoperirii h<>ţilOl' de eitn po'
liţi. locali, numai la. 3 fiN d.upă. 8()!!1ite' 
r68 ee}egiuÎl"il, f.tt persoa.na a trei beatii 
din neamul ţig.lnesa, veniţi special tiela 
Ara.d pentru crime şi jaiurt, 6 

Greu înoercaţii locatari. speră cii jus
tiţia va reprima, exemplar aoesţe cana
iar sufletele de fiare sălbatiee. ttem~r· 
lii,&'V4nd numa.i iJlfăţişape.a (le oameni, 
căm eu aeeastă ()ea~e agilitatea poll. 

,. 4pirati9vi .votul, Mutra bombe lor incendia .... , cumpăr&nd uumal.:ld.t -9 
re 
I! 

.. 
• -i ~ 

,ltlngătorul CU spumă sau extinctorul uscat 
I "AIROMAX'" , 

t:Il caIi s'au fleut de cltre organele A. p. exerciţiU. •• .tinCItJl ,"'bom.boJor 
incendiare, bt diferit. locuri din Timişoara le găsiţi la 

· "AI RO" 
A. WEB E R n. '1' AN 4. 5 E Tbn1şoara 1, Str. Eugen dlt Savo)'a 1 

Telefon 49-61 Inreg, Ca.m, Corn. No. G/1l9'J8jl{H4. Z270 

t 
• r • S'a implinit 2 ani de eâUd crudul destin ne-a. sdrobit inima., lăsândU~Re 
i 1udu.reraţi pe tot restul v.!.eţil, luâ,n du-ne ]?G dragul, ac10rdul ,,1 bunllllS~ 

tru copil şi nepoţel ' 

• . Eugen, Gheorghe (Gicu) 
1_ 1; elev premiant el. 1. A, liooul "Ghoor i'M La.zăr~j·Sibiu.· . 

! 1: ,.~om.enir", sufletului lui blâ.n.d şi nevinovat se va săvâr:;<i la 1 Iulie 1n 
_; ~ijte--SibiUt iar la .2 Iulie în Sft. Bit>erir5. Qrtodox! romwă din comuna 

1 
Parţa, unde It. petrecut eu ,atâ.ta. dra g câteva zile din vacanţele lui. 
. Un jiând pios pentru el 

~ :r- Părinţii .fi bu nlcii lui dragi: Stella. şi D. D. Rap. 
__ ;: Vit'tnrin ~j Lţvia M.~dd 

1.___. a ee a 

--

ţiei tilP.işorene, c/J.re lntr'up, timp J'S,Pl mvăţătorilar care au fost deta.Ş'l..h in fMnÎ.lle 
a. r~utit ~i pupi mi.lla. pe ră.ufă.d,torl, ei. S'mt obHsaţl să facă muncă de ră~boiu. 

I"URT IN TRAltlVAI ..... J)IBEC'J'IUNE4 (iLUNAL1ULlJJ D~ 
Em.etie Klein, (}in !N'. TimoteI Cipariu pl'. Ff;'l'E: din 'l'imiOOafa, fiind eVllcuată, ÎIl ~. 

5, 8. depus fm denunţ la poliţie Şi 1"ecla.m4. că Jnuna liodoni, ~u,nţă m&:ll,bra QorpulUi di. 
aflWu..ae iA tra.nlvij.iql de pe linia 1. a-a, d.acti.o," irimită 1_ Hodoni, r;tpaadelE) €li 
ua .ut&r IWIUJU)5CUt ira fur~t ~u.m.e. ~ 'lO,()OQ aetivit4t4 limari fi si comuniee adrell61e. 
lei. Suma i·a fost furati din b'JJ!Ullarul Mi. Pirinţ-if eleve10r tş ~hestii şco iare si $Il 

nei. CePoetă.l'Ue a.\.Illt In eUl"S pentru idenU- adreseze Direcţiunii Ginmaz.:.ului eVicuat la 

fi~ ftung8,fuhli de buZUll::._a.r.e.------H.o.d.on.i., "'ju.d."I,T.l."m.iş .. -.T.o.1'.on.ta ... l. ____ _ 

INOENDIU 

bI ros~i& loeuj
tQrului FJ;llJre Nicola.e 
Q.iJl. )lora:viţa 8'. p:rp. 
4us Wl pU tarAic j,p,. 
cencliu, $l.A i-A &l'I 
pa.iele di!l ~. Cum 
au IItltbilit II!6toeetăpila 
poj;itp],ui de jandarmi, 
incendiul a fost pro
voeat d!l.t6Piti negU. 
je'\'lţili femeU Eeate
rin,ş Fh~, l!Oţia 10· 
c1Ji to:ru.l"U.1 s ipistrA t, 
~. fi,<:â.nd fQQ 1& lln 
oa,aan., Jtnr'yQ. şoprQD-, 
s'au a.prirMi tuleii .şi 
de aei foeul .. tMeut 
~ ~le pe erau ell
dite in ILPropiere. Pa
pbele nu s~t mari . 

I!' A.CEA OOMEf 
CIAND:ESTlN 

Ca.mera de Comerţ 
ii;' bdU5ţrie din Timi
şOllra a reclamit par
chetului pe Elisabeta 
Momirov din Frate-
Ha str. Gri4inej a8 
pentru faptul ci. • 
fost ,ăaltă in comuna. 
bleu din jud, /1,re,.d, 
~mpărMd pisă.rj, 
spre a le aAiuce să le 

. ; 

- IiM .tl ... 'nit ....... ..,al • fI.,U" 
- 8m_ ,,'a,.,. 06'1., lunte", Ilftlstr.t1l ,i 

·It ... .,enit ,ei: ci., tolrt. Gur'A" It. 
vom "'aco. Qim1nul ~cl .m dştiQilt 
1, Lot.,i. 

Lu .• !l..... ro., r i "ef. corectura ee. m.1 
.O'ODI,.ă ~e Uflde v' .fI.ti, spre _ PllIrfjcipa 1. 
.a,titu,ile d. MILIOANE .Ie Lot.rl" lu"er. 

~ PUTin CÂSTIGA cu UN LOZ 

MiliOANE 
V' AT' \.UA T LOZUL , 

vândt, pe piaţ!!. la. Ti-

=fr;, In~i;:b~ LOTERIA DE «AT .!'ă. 
pentru a ex:~ita ...._. G It \u ,. It J" • . J I .. O , R .. ... ",. 
r,e5t comerţ, fil1'JJl! lEII I It. I U tit I I . ~ • • U .. , I '9" .. " 
inre~strată. ,". I ... "'-----_ •••• --------... '---.------...... 
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80 de \divizii sovietice caută să 
Răsărit 

străpungă 
PUTERNICE LlTPI'E AERIENE D 

ASUPRA REICHULUI 

'0 -, \ frontul din BerHn, 30. (Rador). - Azi dintin 
ţa s'au des:.tăşurat deasupra Genn 
niei centrale, puternice iupte aeriene' 
tre Însemnate forţe de bomba. ° 

nord-americane, sub eSc,Drta marilor fa 
maţiuni d~ vânătoare şi forţele de 
rare germană,eari au doborît numeroa 
avioane inamice. Numărul exact 
acestora Îneă nu s'a stabilit. Noap 
trecută aviaţia gennană şi art. antia 
riană a doborât deasupra Germaniei 
Sud·Vest 14 boonbardire grele. 

Cri_iDala~~)boDlbardare a oraşelor Hueureşti şi Giuriiu. 
~ Hold.va numai luple toeMle 

Pe IrontaI din 

, t: o.ftI'tueit tiC .. -- LA "'Ch ti .... Om •• s 

BERLIN. 30, (DNB.) .- Despre mel'
sw evenimentewr pe Jnmtut a.m rlUiant, 
am sursa autoTlzatci m\tLttară germana 
se camunica, ca greteLe Lt:.pte începute La 
23 iunie în sectvrul cent1aL al jrontuLw 
um rasărit se' evidenţiazâ din ce in ce 
ma~ CLar, că scopuL stratcgtc aL ofensivei. 
somecice suponate de rn-Q,ri unitdfi ŞL 
t:lwr11l maLenat de răzbwu este de IL 

UCLl.JJU cu orice pret oraşuL.1Ylinsk. Sovie
hci~ uu concentrat penj.ru,acest scop in
~emnate jorţe bLmdate sil motorizute. O 

armata b~indată sotnetlcă 'inaintează din 
'Urecţta BobrUisc spre i\.1ms!\: şi cealaltă 
pornmd die regiuuea W itci:Jsk, are· dt
recţie tot spre ild insk, o a treia unitate 
pute1'wcă srJvietică dă lupte crâncene in 
zona Witersk-Orsa, cu forţele germane, 
care se bao~ a.ici cu o inve1şunare fără pre 
CE;'J..ent. Şi (lceastă a treia coloană atăcâ
tou.re sovieLică caută sa stl'ăWngă liniile 
germa.ne spre Minsk cu scopttL de a în
vutui forteLe gennane tăiând :drumtd lO1 
de rctruger€ spre Vest. CU1fl.a1'tdamentul 
suprem sovieuc cautâ cu oroce preţ să 
dea jurţe[o1' germane in sec~01ilu centrat 
o LOvitură nimicitoare, sperancLcă reper~ 
cursw1ULe acestor even!1n~ntc, vor avea 
urmuri yÎ aSltpra frontu~ui di,:n sectoruL 
nordw, dur şi asupl'a jronwLt.ti din Sud, 
pentru realizarea acestor intenţii înde
părtate sovieticii au concentr~ in secto
rul central 80 divizii. de infamterie şi 15 
umtă~i blindcLte, din cari din urmă for
ţele germane au distrus până în prezent 
cel puţin cinci sau Le au bătut înt"o mă
sm"ă că nu mai pot ji folosite în luptel.e 
viitoare. 

In sectorul Bobruisc, lupte foarte crân
eene au fost eri în curs, savieticii au 
intrep7ins mai multe atacuri concen
trice contra oraşul, daT garnizoană eroi
că germană şi-a menţinut poziţiile şi a 
~'espins toate asalturi inamice. La Vest 
de Bobruisc însemnate forţe blindate 
sovietice înaintează în direcţie spre 
Luzk, dar forţele germane din acest sec
tor, au oprit înaintarea sovieticilor, cau
zând inamicului pierderi foarte sânge
Toase_ La Nord de acest sector, forţeLe 
germane au executat mişcări de desprin
dere spre Prut respingând aici toate 
atacurile inamice executate cu in8'em
nate forţe de infanterie şi bliondate, Şi ta 

:, Vest de Qrsa trupele germane au oprit 
înaintarea unui vârf bUndat sovietic. 
In geneTaL se constată la BerLin că 

mişcările e~astice germane şi contra· 
atacurile lOT: int~ep'rinse prin surprin
dere şt vigoare dau. în to.ate sectoarele 
frontului central din Răsărit rezuL
tate satisfăcătoare. 

Conform uWmelor ştiri însemnate 
forţe bUndate sovietice incearcă o 
înaintare şi in direcţie spre Lepe(, pe 
cana a ahă coloană inamică pornind din 
Witebsk, amE!ni!,1ţă oraşuL Polotzk şi în 
aceste zone toate atacurile sovietice au 

BUCUREŞTI. 30 (Raclo .. ~. - Coman damentu1 de căpetenie a1 8.i'nJP.tei româ.nc 
comunică cu ziull de 28 Iunie, Pe Nîstrul inferior şi Basarabia de mlj!ue şi frontul 
Moldon~i nu se ~mnalează aiară de aeti vita~ de :recunoaştere redu.::.L. uiCj un eve
niment deosebit. In dimineat .. o:i1ei de ieri formaţiuni de bombardiere D[}IU-a.merie.ane 
escorl.ate de vâuătol'j au mtrep-ins un atac de teroare COntra Capitalei, aruneâllll 
bombe a~mpra a toatâ intinderea B\lcnreş tinlui, cauzind pa~be în cartierele de ]0-

L'Uil. şi pierderi din popula1ia dVlli. Au fost 10viie din nou spitale, institutii de in,'lltă 
cultură, ~Qli Şi biseriCi şi IlU ~O!\t omorâţi multi copii, femei şi bătrânI. l\1ai multe 
hombardiere cu 4 motoare au fost doborâte de artilflria antiaerianA romÎluă Şj de va.. 
nătoii români şi germani. 

BeCL1UCşTl, 30, - Comandamentul de c.liJK'tenie al armatei romane comunică 
I'n data de 29 Iunie: Pe Nistrul inferior în Ila...arabia de mijloc şi pe frontul Moldo· 
"pi, numai acthoilate de luple ·oca.le. In noa ptea spre 29 Iunie aviaţia. anglo-amercicană 
a atacat OI't\.)tJl Giurgiu, aruncând bombe şi provooând pagube materi&l~. precum şi 
"ictime int.re Iwpulaţia ch·ilă.. ... 

Comunicatul oficial despre bombardaie3 oraselor bulgare În 281unie 
Bueuret'(~i) 30, - S. P. P. transmite: O 

tdegl'amă. anunţă că la Sofia s'a l:;Jll1uni
i:at oIidal. că in dimineaţa zilei de 28 
Iunie c:âteva grupuri de avioane inamice 
au z;burat prin spaţiul aerian b!llgar 

spre România. Un grup al avioanelor 
inamice a aruncat bombe asupra câtor
va localităţi d:n Sudul Bulgariei. c.ari 
au provocat pierderi in populaţia civilă. 

Marea bătal~e navaiă din regiunea ~arianelDr continui 
TQI.io,30 (Radar), - Cartierul gene

ral japoneză coffiunieă că marea bătălie 
navala în regiunea Marianelor continuă 
şi că lupte grele.., sunt in eurs. Şi pe insu
la Saipan se dau lJ.lpLe ('raneene, dar si
tuaţia generală actuală aste pentru Ja
ponia. satisfăt itOa1'8, 

In China trupele Jfi)10neZe aU O('upat 
aeroportul şi oraşul Hcnja. care R fost 
punctul de sprljin cel mai Înaintat al 

aviaţ.i-ei americane. Azi forţele japoneze 
fac uz; de acest aeroport. In luptele din 
provincia Honan, chinezii au pierdollt pâ
nă acum 51 mii morţi, 19 mii prizonieri, 
iar prada de război a fost 409 tunuri, 
3600 mitraliere, 24 mii puŞti, 101 loco
motive. precum şi 7 milioane gloanţe de 
armă, Afară ce aceasta aU fost doborâte 
49 avioane inami-ee. Au fost 2000 de 
morţi japonezi. 

Asasinii lui Henrîot lucrează pentru tăspândirea bolşevismului 
Virby, 30 {DNB). - Atentatul impo

triva secretarului de stat, Henl'iot face 
parte din seria crimelor cu care este im· 
pânzit de luni de zil e poporul franrez, 
declara un ('omu:li,·at. oficial fra.ncez. 
Străinătatea furniz"a:-.d armele ~i piă
teşte pe bandiţi, 

"Inteligenee Service" şi agenţii Mos: 
I.:ovei se intâlnesr: pe pănnântul Franţel 
pentru a UClde şi a distruge. Soopul ina
micului este in permanenţă să îndepă.r· 
teze acele elemente ale poporului, cari 
împiedecă răspândirea bolşevismului. 

Spioni sovietici arestaţi la Stockholm 
Stoekhohn, 30 CE, P.) - Poliţia din 

Stockholm a descoperit un nou caz de 
spionaj economic. °un supus suedez ~i 
unul polonez au fest al'estaţi fiindt'a ob
servau mişcările vaselor în portul sue
dez metalifer Lalea, transmiţând infor-

maţille contra unei retrlbuţii. Nu se eU' 

nt}aŞte at:ela care le-a dat însărcinarea, 
dar' se presupune \.:ă e \iorba de agenţi 
sovietici cari cautau să spioneze drcu
laţia va~lor între porturile suedeze şi 
germane. 

Ga, nizoana dela Vitebsk s'a putut unî cu gr osul foftelor germane 
riel'llll,:::'O lRattor), - Des.pre frontul germana a lLlll.tparte intensă la succese-

uin Kasant se cOlllUll,C.a, ca sl,wlele1e aU le uel.eUS1Ye ger·mane sprijinind opera.-
intenst.l.lcat puternica ior prei:iiune atât ţiunile Leresll'e şi doborănu in lupte ae· 
la. Mcg'hUtv prec.um şi in regiunea !'ielle numeroase avioane inamice, Gara 
BobruiSt: unde lupte loarte eraneene Calinkovicl, la. Vest de Gommel a fost 
sunt in curs. Centrul de gravitate al lup· atacată nooptea trecută de ins~ate 
telor se află tot în re-g,unea Vitebsk, forţe ° aeriene germane in urma cărora 
unde toate încercările oe strapungere a ş'au observat mari explozii şi in-oondii 
frontului au eşuat. Garnizuanele ;:erma- Pe frontul finlandez poziţiile finlan-
ne dela Vitelbsk şi ora..) au reUşl~ uupă deze şi frontul au f{)st consolidate şi sta-
lupte forrrte erân-cene sa intre in eontaet bilizate la Nord de Viipuri, unde toate 
eu grosul forţelQr germane. Aviaţia atacuri sovietice au fst respinse. 

EFECl'EI>E AR1\-IEI V. 1, SE OBSE~ 
VĂ ŞI DE PE COASTA FRANCE 

Paris, 30. (Rador). Transocean allun 
ţă. din Houlogne, oi corespondenţii 
ziare neutre au avut posibilltate să. o 
serVe dela eoasta franceză. distrugerii 
enorme provocate de noua armă ge 
nă, în Anglia de Sud-Est. Ziariştii neu 
tri au constatat că nu numai detonaţi 
dar şi presiunea atmosferieă, in 
expoziei, s'a putut înregistra la BouJ.og 
ne, înr'o măsură, parcă acest oraş ar 
fest bombardat. Ferestrele şi Uşile s'a 
zguduit în urma expoziilor, iar in 
dille uriaşe provocate de aceste bombe 
s'au văzut dela distanţa mare. 

EXfERT ~fILITAR BRITANIC OMo. 
RAT DE O BOl\ffiĂ V. 1. 

STOCKHOLM, 30. (Rador.) - Zi 
Afton Bladet anunţă din Londra, • 
maiorul britanic Curie şi-a găsit moar
tea în urma unei explozi provocată de 
noua armă germană. Maiorul a t 
unul din conducătorii conferinţelor zi! 
nice de presă din Ministerul propagan' 
dei Britanice. 

Corespondenţii neutri din Londra Ctl-' 

munică: "Efectul armei noui germane al 
crescut în ultimele 48 ore în urma nU1 
mârului sporit al bombelor căzute asu.l 
pra Londrei şi Angliei de Sud-Est": 

DE 300 DE ORE ANGLIA DE SUD ST 
SUB FOCUL ARl\lE1 V. 1 

Bel1in, 30 (Rad()r). - Oraşul Londra 
Anglia de ssud-est fj ~pusil de 300 ora f 
e-~lui neincetat al a.>.mei noai germane. E 
factele considerabile ale aceslui bombarda 
ment .sunt recunoscute nu numai de presal 
neutră, dar şi de cea britanică. 1 

Ziarele germane reproduc a:::um ~ arti.j 
col apărut în l".tna Ianuarie mtr'o revislA 
militară britanică in care un expert in ma· 
terie de a.viaţie şi artilerie a declarat ea 
bomba dirijată pe calea telemecanjcă sau 
cu ajutorul undelor nu a fosl i:lcă de5Clf)&o 
cită, Puterea care, o va descoperi va cA,tig 
acest război. Chiar dacă efectul acestei ar· 
me va fi foarte groaznic, va fi totuşi 
binefacere pentrn omenire. deoarece ră.z 
iu1 va intra in fazele hotărâtoare şi. se 
scurta in mod considerabil. ................ ~ - ~ ~ 

'08 ... chhJel"ea f"ditd 

CRÂNCF~"'E LUPTE AERIE1\"E 
DEASUPRA UNGARIEI ŞI 

AUSTRIEI 

B eri in:. 30 (Rador). - Insenma16 
Geoeralul de Gaulle .... itat la Moscova forţe aeriene nord-amerieane a.u pă.~ 

Baree1oDa, 30 (Rador). - Zip.rele Gaulle şi aliaţi, la Londra. şi Washiug- Vineri dimineaţa sub eseorţ& va.nat?f1· 
spaniole afLă ca Gen. de Gaulle a fost in- ton. Aceasta este o dovada nou.ă, că ~OS-IIOI' in teritoriul Austriei inaln,tând ~, 
ton. Aceasta este o dovadă nouă, că. Mos- cova dictează politira europeană ŞI că la Viena. Aici precum şi pe tot parcurs 
cova după ce se va reintoare.e din Wa' anglo·americanii sângerează pe front ca avioanelor deasupra Ungariei s'au dlI 
shington, astfel Stalin va avea un oontrol Stalin să poată realiza planUrile sale pc. lupte aeriene foarte crâncene. NU~ 
eomplect despre cele desbătute intre de se avioane inamice au fost dobo11te. ..............•........................................ ~ 

{~~;~SP;~:;u:~e c~~~: :ţi';:t~il~~ Bătălia politică din jurul Finlan dei s:a terminat cu c victoria Germaniei 
metri, sovieticii n'au. reuşit să ameninţe BERLIN, 30. (Rador). _ In Unna rM·':' de a continua lupta, Cu orice pret mat, iar DOua. campanie de propag1l~di 
serios oraşul Polotzk. In lu.ptele din. ul .. ~ inţelegerii Îniervenită Între Reieh şi şi până la vietoria finalA. Insăşi cercu~ deslănţuită contra FinJandei eoDţl~ 
timele 24 ore. s.ovieticii au pierdut in rile eompptente finhmdeze au declarat. mal' puţi~ realitat .. deeâ,t camaradtr," 
sectorol central J03 tancuri. precum şi Finlanda ziarele germane constată, că x ··'1 te t· 1 m - v 1n d 

I 
' l' : • .b -. - ni h c. promiSIunI e· orelce ang O-a en- d" arme cu Germania. Dealtfel Finw.n 

un mş.r~ număr de,.vehicole motorizate, ma.rea bătălie po Iti......., dusa. In JUr e e-. e ne nu poate on I m"cl· u tan so"i.:uic .. ' 
. in a ... r n c o •• ~" du ..... o luptă de ... vi~enj,J. contra :MO~,· din cari un mare număr a fost distrus de sti unei fiDlandeze~ s'a termmat cu - pe frontul finlandez, . dar o inţelegere"'''' , '<"'" -~ Y 1 

aviaţia germană. eaTe participă foarte frângerea aJiaţik::'. Azi numai să. Îndoe- eu Moeova e imposibili. In. sehiml;" vei, timp dot> 70 ani, iar astăzi bo ~V1 .. 
I activ la aceste lupte. < şte nimeni, ci Finlanda. este ferm botă- Germania, nu promite, ci dă ajutor înar- mul este un duşman de m()$rf.e al ţir!l~ 

l Societatea 'Naţion~! de Editu~ fl Arte Grafice ,.Dacia Tralană" Ttmişoare 1 But Regele Mihai 1 Nr. 4, mmW. suh Nr 5211488/1943 la Reg. Of, Corn ° Timişc&n 
Sear~ d,e.redaej1e ~ DOBIAN ~BOZDAN.. l Tillă.rită lt\~; ro" 
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