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Scopul final al ~ioscovei ar fi incorporarea României 
la fata Moseuvei Illiaţii D. mai au BIC4- u. cuvă .. t. - Evreii DU PUl p~l'a.i 

Budapesta. - Polonezii la UD ,ereq Jmplla 

JituCiţia. pO .. eii1.cd 
.- C ce t m'_ - ~ , 

J~ e-rcuriLe politice din Turcia di~(Jtdă 
ti şti1:ea ziaru~ui "Sunday Times" din 

l,.pndra cum că guvernul american a dis
, pus suspendarea fu,rniturilor de mate

rial de război in baza acordului de îm
prumut şi închiriere. 

ZiaruL-:, Vatan" scrie că în cercurile 
riarist~ce se observă surprindere despre 
Ilcea$'!d ştire a lui "Sunday Times". 

Se observă că departamentul de Stat 
111 Statelor Unite nu. se va folosi de un 
riar londonez pentru a publica o ase
menea hotărâre_ 

"Vatan" presupune însă că ştirea en
gleză corespunde realităţii cu toată sur
prinderea americană. Forurile compe
tente turceşti nu au confirmat, dar nici 
nu au desminţit această ştire. 

Ziarul social-democrat suedez .,Ny 
rid" rejerindu-se la ştirea că Rusia So
vietică a cerut dela Finlanda o despăgu
~ire de 693 milioane de dolari, Bcrie că 
acceptarea acestor pretenţii ar inse'mna 
c.ă Finlanda s'ar transforma de bună voe 
intr'un stat vasal. ' 

BUCUREŞTI. 8 (Rador). - Intrea-ga presă din Europa a publicat eu c0-

mentarii corespunsătoare declaratia da ta de dl. von Ribbentrop) ministru de ex
terne al Reiehtdui} reprezentantului din .Berlin a.l agenţiei Rador: 

Presa din Slovaeia subliniază c& declaraţiile dlui V()Q Ribbentrop an fost 
adresate nu numai popoarelor din Europa şi ele au o înseamnăta.te pentru in· 
treaga. politică mondială. InseD1Jlă.tatea declaraţiei dlui von Ribbentrop pentru 
Slova<'ia este covârşitoare deoarece pericolul bolşevic se apropie de a('.-este ţări. 

Şi presa din Elveţia constată că propuneri~ dlui Molorov făeute Finlandel. 
României, Bulgariei şi Ungariei aU fost numai un bluff. Presa din Suedia evoac~ 
de asemenea dedaraţia dIui von Ribbentrop şi serie că după ('um a ('()Dstatat nu
Distrui de externe al Reirhului scopul final al lUOSC'ovei ar fi mcorporarea R0-
mâniei. 

Şi presa din ItaHa de Nord ('.()mp.ntează in tl)ft:f;e amănuntele dedlaraţiile dlul 
von Ribbentrop !"Ii scrie că a.<'oostâ. de.-laraţie a venit În momentul aşteptat, 
câ.nd propaganda' du~mănoasă a început să dea unor evenimente o însemnătate tJU 

totul alta decât de fapt ar avea. 

Presiunea rfoscovei asupra aliatilor cre,te 
Berna, 8. (Rador), DNB. transmite un 

articol al ziarului "Elveţia Suise" în le
gătură cu influenţa crescân.dă a Mosco-
vei asupra Europei, ziarul constată că 
în aCelaşi t:mp creşte şi influenţa sovie
telor asupra naţiunilor aliate şi Cremli
nul face cu Anglia Şi cu Statele Unite 
ceea ce vrea, fără ca aceste din urrnă. să 
fie în stare sirez:ste pl'etooţiunilor so
vietelor astfel s'a dovedit cii Moscova 
şi-a aranjat chestiunea Statelor Baltice, 
după placul ei, astfel a procedat şi in 
chestiunea granitelor poloneze, guver
nul sovietelor s'a înţeles cu guvernul e
migrant ceh, a făcut ca generalUl Mihai-

loviCi să cadă In disgraţie. a făcut din 
Tita, mareŞalul Jugoslaviei, a recunos
cut guvernul BMoglio, a forţat pe Ba9 
doglio să primească elem~nte democra· 
tice in ~vernul său şi a făcut toate a· 
ceste fără conştiinţa Angliei Ilri Statelor 
Un{te. ba tn mai mult .. cAZUri contra 
vOint .. , 101". A-rw.lia tii Sta4>le Unite au 
f()!ltJ lI:ipte să ~~." t", f.np.te eh(:'1'ttunile 
si Mos::ova a dovedit ~li fSl.Ce ee vrea. A
l'atii ar fi fn stRl'e si ~ ooonă n"'mai 
jn CA.znri d'ldi "'pTfIl<>se cu il1~'7,ia iTI Eu
rona si daei obtin la al 2-1ea. front 
c",t Dl1t!n 9l'1€'T"l"n",a. a~n('~ CA.ri au 
ohtinut sovieticii în rii.~rlt, inC'heie 
ziarul plVE\tjttn analizând situaţia. 

Charta Atlanticului a devenit o 
pentru Anglia 

chestiune penibHă 

normale ~i satisfăcătoare. Noul acord 
comercial între Cele două state funcţio
nează satisfăcă tor. In cursul lunei Mai 
vor aVea loc noui tratative comerciale 
germano-turce. 

Un reprezenfant al Statelor 
Unite a •• sit In A.n~lia 

Amsterdam, 8. DNB. anunţă dtn Lon
dra că el Stettinius, subsooretar de stat 
al ministerului afaCerilor externe ale 
Statelor Unite a SOSit intr'o vizită ofi
e: ală în Anglia. El a declarat la sosirea 
lui că d. Cordell HulI nu este în stare azi 
să se deplaseze din cauza evenimente
lor, astfel că viz:ta lui trebue conside
rată ea drept reîntoarcerea vizitelor fă· 
cute de d. Eden şi alţi bărbaţi de stat 
britanici în Statele Unite. E1 nu a veni.t 
să încheie acorduri noui cu Anglia, Ci să 
aibă covorbiri cu membrii guvernului 
britanic deSpre problemele actuale. 

Turcia a triplat exportul de 
.-rom In Ger_ania 

Bucnrpşti, 8. - S. P. P. transmite: 
Din Ankara se anunţă că Turcia a triplllt 
eA-portul de eram in Germania fuţă. de 
cifra medie din 1943, Cromlll este uD ele
ment foarte preţios pentru fabricarea. 
oţelului necesar. tan curilor şi tu nurilor. 

la zonelo de opf"raţii a vio •• 
Deie tntrebainţ{'ază meea

Ioane pcntrq part;zani 

B oeureşti, 8. - S. P. P. trans
mite: Sovieticii au În('eput să instale7A1 
megafc:mne pe bord nI avioanelor "are 
zboară În zonele de operaţii, peD'~U a da 
instnleţiuni bazelor de partjzanj asupra 
modului cum trebuesc să procedeze in 
spatelle frontului. 

Cinci avioane Junkers au fost cumpă
tate de societatea de navigaţie aeriană a 
Tv.rciei, avioane care acum au fost pre
date. Avioanele acestea vor deservi linia 
lstanbul-Ankara-Adana. In legătură cu. 
acestea se află că între gu.vernul român 
şi cel turc au loc tratative pentru înfiin
ţarea unei linii aeriene între Bucureşti 
şi Istambul. Ar fi prima linie aeriană in
ternaţională la care ar participa şi Tur
cia. Berlin, 8. (Rador). - Agenţia DNB. 

anunţă: "Dacă toate popoarele interesa
te in Charta AtlanticulUi ar începe o 
discuţie asupra conţinutului şi inţelesu
lui ei, s'ar naşte un haos" a doolarat lor-
dui Cranbonne, viitorul ministru al An
gl~ei in CameTa Lorzilor şi a respins cu 
această motiva"e o desbatere Cerută de I 
mai mulţi membrii asupera Chartei At
lanticului. Berliner BărSenzeitung sub
liniază deosebita inportanţă a aceste! 

declaraţii din care reeSe afoarte clar că Conditiflearmistiţiolui d;ntre 
complexul între Charta Atlanticului eS- aliaţi şi Italia DU PAt fi ~ D. Stettinius, subsecretar de stat la 

ministerul afacerilor străine al Statelor 
Unite va discuta la Londra: forma recu
noaşterii ce urmează să se acorde Comi
tetului francez, relaţiile cu guvernul 
Badoglio; modul examinării probleme
lor în consiliul consultativ pentru Italia 

te o chestiune foarte penibilă pentru gu- COlllunicate 
VemuI britanic în acelaş timp se consta- B e t i 8 S P P 
ta ca sunt ~11ll ~~ ~ ?~ne, oameru cu mite: RăspuD7..ând la O Întrebare pusă Ia 

v v. ' ~ f')';.,.;l d . 1 Il cur Ş , • - • • • trans-

vederi serIOase ŞI ZIarIşti C8.l'l In mod o- • 
b' to vd v d v al' ţ" • t' - ră:zIbo- conferinţa prese. d. R-oosevelt a spus eă 
. leI c ~vadva ca ~ la lldCRŞw 19a ţi" nn poate să ('Omunire c-.onditiile armisti-
lU ŞI UC o noua pac-e upa concep 1 - • •• It l' . 1 r' d 
actuale, aceasta ar însemna un haos pa- ţlol'Ui. mtre. ~haţi şl a la. ee 110 de , ţi presiunea asupra Finlandei, Irlandei. 

Spaniei şi Argentinei pentru ca atitudi
nea acestora să nu stingherească strate-

litic Şi eeonomic şi începutul unui nou domenIul mthtar. 
războiu mondial Taller ministrul fin'andt-z, 

gia aliată. ' 

Nqma evreii DU pot pArăsi 
Badapestat 

ReJatiile dintre- Germania şi Turcia sunt satisfăcătoare 
Berlin, 8. (Rador). DNB. - Ambasa

dorul Turciei în Berlin a dat presei tur-
Ce un interview în care el a subLniat că 
re}aţille între Germania şi Turcia sunt 

la StockhOlm 

Bueure.'jti, 8, - S. P. P. transmite: O 
ştire neconfirmată anunţă c·i ministrul 
finlandez Taller s'ar afla la Stockholm, 

, 8 u e U r e şti, 8. - S. P. P. trans
,Illite: Din Budapesta se anunţă ci. gene
ntJu[ Voeroes comisarul general pentru 

'l evacuarea Budapestei a declarat repre-
zentanţilor presei că restricţiile pentru 

Soarta polonezilor nu interesează guvernul britanic 
j l!ărăsirl"8 Budapestei nu ao durat decât B eri i n,8. (DNB.) - &>-niciul de Î1l~ deoparte 8/JIglo-saxonii n forţează să m. 
l'rouă zile. De astăzi Înainte oricine poate forma)lUui exl.erne scrie Îll ~tură cu demne partizanii săi din Polonia la o c0-

I ~Ieea din Budapesta ou excepţia evr(>Î1or. Polonia: laborare CU bol~icii pe de altă ~ 
lin curând se va pr~eda la evaC1larea LOlHcludantul suprema! armatei de iu .. ă ar vrea să elite o nouă serie de 

l
~enerală a ('opiilor. emigranti polooe'Li. generalul Sosno- (Ja1yn-u r i . 

kOW3ky II 01'UOllat sub presiunea Londrei Totuşi guvernul britanie declară. ur-
G~n~ra;ul Gţraud - şi a Uasillngtonului şi cu toată reziste1l- mi\toart>le după agenţia Reuter: ,,Nu 

demisionat ta organizaţiei secrete polOneze, colabo- I este destul de clar ce servi€ii a!~teaptă 
'Bucureşti, 8. _ S. P. P. transmite: î'area Cu armalR roşie ill momentul când' I guvernul polonez în ~astă materie dela 
Âlenţia Reuter află din Alget că gene- răsboiuJ a trecut pe teritoriul polonez. britanici ~i americani. Unde se află in 
raIul Giraud şi-ar fi dat demisia. Comite- Acest ordin a fost in parte ascultat cu bptă două armate mari incidelltele Sll!Dt 

~l francez nu i-a primit-o însă şi i-a pro- J.'6Zuttatul nicidecum surprinzitor că o Inevibt,bile". Cu greu se putea exprima 
p,~ ţlOatul de inspector general al ar- serie de şefi partizani polonezi care s'au gU\"E'rnuI brit~nic ~ni cinic. • 
'natei. pus la dispoziţia ruşilor au fost impuş- Soarta .polo!'et.ll!or este IDdi~rentă 

C <.ati de aceştia In scurt thnp. In unna gtJverrmhu bnt~lc. Guvernului eml-
• apltal. ero:lţ' ei a fost aecstui fapt guvernul emigrant polonez gra,nt pnlOlk'l'Z s'a explicat că nu conte:a-
&~bardaIă ~p Hntl"ricanl s'a adresat guvernelor britanic:şi ameri- zi un Catyn mai mult sau mat puţin. 

~reşti, 8. - S. P. P. transmite: 1 can cu rugămint~ să intervină la M08CO-1 STATELE mTl'E 
I!li Zagrf>b se comunică ştirea. că avioane va JX'ntt'1J ca astfel de incidente să mI se AU TRi\DAT POWNIA 
~~~(' americane 8U bombardat in cursul mai produ<'ă.. Dilema in care se află gU9 Lo n d pa" 8 (Ep). Un mil~ de polo-
t~ de eri capitala Croatiei vernuI emigrant polonez este clară. Pe nP.Zi trăind m Statale Unite a.u hotărît . 

l 

n someze g'll\'ernul din Washington să-şI 
d~ pe faţă cărţile tu jocul cu So",ietele 
in jurul viitorului Polonit'i, vrÎlnd in fe
lul acesta să-şi încerce forţ.ele faţă de 
preşedintele Roosevelt. Este \'orha, du
pi cum an,un!ă e-orespondentul agenţiei 
oficialI:' de infomlsţiuni, să se trimită o 
delegaţie la Casa AIbă pentru a~i obţine 
sprijinul ~ntru pN'tf'llltiunile poloneze 
faţă dt> tTniUJllt-'a So\il"telor. 

ConduM\t()l'U polonezi din Statele Uni
t., au d(>C1arat că aliaţii au trădat Polo
nia. Pol&n-ezjj din Statele Udt~ au priit'
;Ul să exercite o prf"slune politică mai 
tar(l asupra Washingtonolui. Se intenţio
Df'8ză să se mobilpzem acest s{'()p nn nu" 
mai Cf'h,' un mili()TI de voturi polon("Z8 
contâ.nd În camrnlnia elt":,toraEi pr('zidPn· 
~ia.Iă el şi at'f'i'ea favorabile drepturilor 
oaţiunUor mici 
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Compozitorii Şcoalei Cluiene În interpretarea 
dnei Arta Voileanu şi Silvia Humita 

Ia pra I\iiD .... 1ei,. eeIIe 4ou.i elcmezt
~&libnBtitttind arta ~i.: ereaţia fi ex .. 
mţit. .u:at de DmlUJ()ri du.tmănOl desbinate. 
De • pe.rt:e ta ~ _ a.otift fC'OICII!IDtri .. 

.. " ~lr.Wvi8ID; ..... pe .. alta !Il ~ 
If' __ .. ere4inţi • ~ .aţtoa ... 

Dt Transilvania JJe CtlMSC prea puţine 
i ~ţii, fiind.că generozttat. fi entuciM
; mnl uri sunt eondiţii ~. ~ te&lizl.. 

mOI' epocale IJQllt grea de CllI1'CII!Ilt:rat .\1 
odina.mizat la oameni, fU atit iii&! rar lt. 
~oa.ne, O ~e fericită, eIrte"'f'irtQ-

. ,fD&* noutri 1l'ianl8tă. eaa.,.-tc.re " poeti 
J _ + ~ V"Ueu, are ta eODC:fJIl'b:d de joi • 

" I 'AIfiI~, a realizat eel mai mal'e ~t 
muzical al anului, prezentând tn prima au
dlţ2wae COlllp. pt. pian de: Negrea, Toduţa, 
Ve .. fi Mircea Popa. Ia .tridb:iJl,ţa Do
Sale, '& gă.sit o eolaboratoa1'e perhetă 'ha 
persoana dnei SUl'ia Humiţa profesoarl 1 .. ' 
Coaservatorul lAunidpal, care plia ~ 
1«ttel. 8&Je lWIUl'8e vocale "- pert.cd 
"KJut1menltl~" _ dat doftdl ele ... 
săvâ:rşiti eueuţie in Lledurile h1:: 
Drăgol, AIIa Voi.lea.nllo Cu~ Vanca. 
SilV'88tl'l, 'l'ocbţlli Iju. , 

kt Execuţia DoM Ana Vol1e1U!lu fi S9ria 
Humiţa sunt pnIIeIltate lucrări din fCOIla 
ChJjană. -
Ha~aD N..,. teful fOO&l.e4 arttet- ea 

"Bal8,kÎftlY. o.ar Cui, BorodiD., ~ 
K01'96kav şi MtlUJ'JOrg8zki formea.zl gnrpul 
celor cinci, ea:ri .. erea:t muzică :aaţionall 
!Il Uueia. Ca proltl8Ol' de eomposiţle la ee.-
88n'"8.torul dia Ouj, a deechil prin erudfţla 
!şi. excelenta .. pregătire la Academia de 
rmnieă din Vi~t. drumuri lArgi mU%f.ee'\ 
noalrtre naţionale., pe ogorul tnţelenit da 'fi
tregia vt'emU.T!lor. Din nerl1llnlraţ11 Sii • 
,,;. )a ooneoertal de a.,;1 S\lnt prezentaţi ee{ al 
reputaţie arti8tică eoh.8oH&.tl, situaţi In 
primele rânduri ale erea~orl1or români, Ze
DO V~ Eugeft 0uteen1l, a Toduţ&, 
~ Po.pa şi Vasile ljae. 

Din eompoZiiţii1e lui Marţian Negrea tu. 
Timişoara au fast ex-ecutate: Impresiile de
la ţară şi in 6, 1. _, "Softatl.na", cari ~. 
tuesc uoar o singuri perIi din ,iragul ... 
ltimatelor. sale valori, ereate ~ O mod~ 
stle demnA fie adevărăţU mari al'ti~ti. 

zeno VaDeea dillmet.t'al opWl romantf8. 
mului ca ,i Barlck, &Mnberl ti Str&-n.. 
It)'. cu tentatift spre polifonia lineară, 
combativ p1'in temperament ,i revobţiooar 
CA mentalitate, eutl • lIit:awţiI ~ 
cen .... 1 fi:IleIIIt ta ~ m>luţiei JmIIi.. 
eele, Când,.. re.! ee .ren. prlmi~vistl!ll 
care i-şi imbTae! ideile muzicale, sii se con
centreze intr'o tehnieă eu atmosferă romA" 
:l\eaeel (ea~) ,.. ~. ~ 
eu:r'bel. ten.,mţ.elM. artei artuiaIe romi
ncşti. 

S, Toehţa absolvent al dasei de plan, 
a leeţiei proteeorale şi ~ţle dh!. Cluj, 
.te ti d~ 1Il lD1DIioeoIogie la ltoma, ered 
deci că este oeI mat cV8lifieat mm.ician db:l 
ţară, impovărat d. diplome fi premii, eu 
~ate acestea. este UD. ftlodest eorepetitol' la 
Conservatorul de Dl11%lel <1bt Ouj la 'J."!mt.. 
şoaM al elirui distins tJe'Y a fost. In tom
poziţie evoluţionist, eonştiMt de cul1nra 
la ~i to~deauna bine inspirat .,passacaglia" 
• plA.aut cel mai mult ttin ~ , 

~IÎreea Popa, cel mai thl.ăr ded!1i ee! 
mai indrituit la mari şi multe realizări bt 
domen~u! creaţiei. Este mAndrf& şi speraa~ 
ţa deplin întemeiati al bAn1ţenilor. A .... 
totuşi o teamă el 01*'8 romll unde acti
vează cu mare S"lCCes ca dirijor. să nu-! ră
pească prea mult timp din ceiace formeuâ 
Itdeviiratll SIl \lOeaţi. din ecmpotliţ1e. Tot 
eeil:lee 11 cre-at Mircea "apa ~_ 
mare :a.lent, eare .r fi păcat să la piardA 
În arta excluzi,vă a dirijatulai, 4e&oaie 
exemplele mari ti ediflcătoa.re ale occid ... 
tului M-i f~ pilduitoare. Toţi marii &'ea .. 
toti de muzică au re.'\lizat Irlte de ODmpolCi
ţii. .pre deosebire de unii români cu 
muncă puţină ,i pretenţ~i exagwate. -

Eugen (Jute.u:lu. al cărui câtec de-o •• 
vuroasă melodloz.itate fără pretenţii aoar-

D-l Silvestri tânlr al elrui nume se itG- SU8ţinutl de D..t 8ahin V. Drlgo!, C8l"e prin 
pune 10: mai mult prin valoaree., alnnden- calităţi În<:C!tltestabile a trasat o lung! 
ţa şi originalitatea compru;iţiunil or mud- diră de bmină in d:i;bulrile decadente in 
cale. Nu face parUl din fICO&la C1ujană, ea- cari se zbat multe valori rottlAn~t1 ta el .. 
te elevul lui J01'& li actualmente dirijor ba tarea de d:r: "dUri nol l't!d!eatoru1 eompoJIt-
opera din Bucureşti - reprezentant al torl1or romb! la fixat deja, D-l S. V. DrI
"Kilnstler der Schwellelt ea şi Alban Berg, J goi cu succesele sale, eari an fost 1ntotdea.
Emst Krenek, H!l!"ler, curent CU probabili- una prilej de sărbătoare pentru ctiticU Dru
tI.ţt ,i!'M1l!'8e indefinf-te al căror rezultat sleati din ţară 
final înd n'a fost verif1cat. Cln~ecul ~an- Feeundita~a şcoale1 !'Om!neşti eu ee{ 
tet de D-na Silvia Humiţa este romantism şapte amintiţi cari fOt1neaEă ,coaJa CI. 
eeriA la 1(ţ ani jană ,dovedeşte, că filonul de a"Jr al ere8-

8&biD V. Dri«ol primul produs al ,coaIe! ţie! !"OmA.n~ h11 84. epuJz&t !neA. ~ 
dia CIOmP ... Clnj ~ primullliluat pe 8ftSo DOI ~ptl_?adI :hmdIIa. iar bl ieter-
re. ftlm-fltW' e!"e'!tţfel mudeat. rom~. pretliri ea Joi fi! 8. IV. !!le ft proba tuhl1'or 
Concepţia naţionalistă pe teme din toMo. seepticflO!' bogăţii, cari pledează credinta. 
rul Drl.E1oa1 ~ bru:ă pentl"l1 ereaţje, tn ~ oi răsăritul luminos al &lD'Ol"ei m'l1zfea!e 
pi11! ~a ~t fondni pe eare Al1 t'bIrft t'o!ntn~ ~nU. fenmmme de 1Itlndrte, 
măreţe resl'b:lrl de o V'tll~ ee1:etkl egaJl earl ne !nd~tăţese orice speranţe, 
el! llM fie eu et'Mt: ~, ItalterU! ... ' '. ~ - - . H".. 

germml., t._~ ac.fltI "';:~_ .. ...,j ~ __ ~lf'MlleQM., 
lIa 1 _& $5 b • I rea ss.a_lI ] T 11 ara 542 ~ _.",e.e1'1111 

~,RIGOlEnO" ca fenorul Dlnu B·ldescD ,r liaritoftuj 
, P. ŞtefănescI-Goangi la Opera RomA nă dia Tlmiloara 

Mult ~tlIl ~ extraorc:ft- D-na i'ktnca J{u.~ !:D GUda, ...... 
nu: al lui ~goletto" eu. iluştrii oaspeţi dat aceeq ~ plicuti ti aparenţă sta
d-Dii Di,. Bădacti " P .. Ştefdnac»- aafă pe eare H ~ dela debutul 
Goengd ....... \ loe Miet"CNri a Opera Ro- ... 1n8i dia pAcate 4' ~ JIWICă u.
mAni diJI ClUJ-Timifoara tub rmnul posibill ..... 1uc:ru care a apirut de data 
unui deosebit succes. ltCeUta mai mult prin eontrut cu parte.. 

D. Din" Bdducu, ca Duce de Mantova, ntrul ei. cu mimică magtstra.lă. . 
• eAntat N hravurl " ~anţi loe.t. J:D tohun. JDInln ..... foIt IlltUt1e1-
ariUe celebre ale 801ului, ba 8peC1al!:ll fort el. Traiaa Gantle8cu (Span1ud1e), 
acute manifestând o uşurinţă de emi.. d-re Margareta Albifl (Maddalena), d-ra 
siune şi o putere uimitoare. Olimpia VUlCU (Giovanna). cl. Dinculee-

D. Petre ft4!f4ne,cv.-G0tnag4 a ereat eu, el Dwa. l4ihai, do IL Ahn~ el 
un Rigoletto umanizat, mai puţin cmpet P. SI]..,..,. " d-.. Alaaa~ BQ
ca aeela pe e&n!-l Yedem deobiceiu. Jo- ~ 
eul acesta discret ,i nuahţat al unui câft.

1 
D. MirftC Pop.4 a CIlrlf.· al ImpecabIl, 

tireţ eu e.tlitlţi vocale eu totul exeep- fiind foarte ju.t chema, • rampl de 
ţIoraele estt .. fenoaaea .... meriti pabllcul JIltuJi_ QftI â umplut Ale. 
su.bliniere. " . ~ I.J 
''-... _ ... ~-~~~~.''~~''''''~~''~ .... -~ 
Ocrotirea familiei prin' legi fiscale 

V.al.rlnţ. dilli .... ~t.r IfD •• elar s. Ciedrlle 
tu Cfclul &! eonfennţe desp:t~ ocrotirea recte fi bdrecte pe ea.re le plăteşte COIJl* 

faIni1iei organit.at de Offclul de Studii ~i tri'buabilul rQIllân, ea.racterizându-~ pe 
Propagamdi. al ÂBtre:i Bănăţene, • Yott>it f'k'oca.re F după ee arată proporţia ta oare 
d-L .Â.d-tor Financiar Simion CioCâ.tUe. acestea. contribuie k ~ de venituri 
du!.pre problema C>c:rotirli familiei In le- !!lI Statului, a.rltAnd el raportul este de 1 
gtlt" fiscale. ' la 3 In faToru1 impozitelor indirecte, ex-

ConfereuţiarW 1bcepe pia a al'i.t& el pune d1spodţiunile din legile DOUtre fiIt. 
nault timp ftlin1a tin&Dciari a' a r~ cale, menite _ lneurajeae 1!Mnilia. 
t'ltit hnp()zitelor a!'tl1'ulleţiune deefl.t cea. In ee prfv.e L&.!ea Contribuţi~ 
:fiscală., după care singura raţ1'1me a lot blreete aeeasta nu :aprinde dec~ 1Jf08l'e 
.. te acoperirea c:heltue1ilor generale al~ diegreri.ri la . .tu;l _~ ..4. • .. 1-
~tului. ,lD1pOIZ1 .... -,.. pe-..-
Astă~i fJL!te unaniM Admis el ~ ril ~ " UD 8Up~ de 3% ..,.. 

!ele pot executa a influenţă. deatruct.tvt. ventturîlor elementare plătite ~ ce1ij)a. 

Sl.'Q COnstruetivii. asupra vieţii eoonomioe tari. 
şi 1IJO('!lal~ ale popoareWi'. Ou toate aceNea 'Dintre ~ ~ lIiDC'ar .. 
08mt"J1li de .,tiinţA romi.ni. !li. p&If. pozitul noueeoral wpriDdie lIJă8uri 48 iz». 
al!Um n'au ajuns să atn"bue impozitlekJr curajf1re Il familieit fie prin felul eum e 
rolul de instrument prin care .'ar putea llitoc.mit tariful de taxare a tnnsmisiuni
'neun.ja familia. lor de bunuri prin deoeJI, taxându-ae mai 

Aceasta nu bleenmeam el In legile ufOr 'rudele făcând. parte din nucleul te,.. 
noastre fiscale nn vom găsi dispoziţ.iunH miIiar, fie prin oarecari degrevlJt HOl' 
de încurajare a familiei, numai că aces- date copiilor minori a defunctului 
tea nu au fost luate pentru el se llrmi- Trage aPoi coneluzi4, ci problema !n~ 
rE'& o poltică. demografică., ci Pentru a fie eurajm familiei prin legl1e fisea.le este 
satisface un principiu de şttinţă finan- aproape DeaJ.DOSCUa, iar dispozi~1Zllne 
clară en~ ~re CA ne-care sA. plăteasM existente in legislaţia noastră, menite 
impozite tn raport CU facultăţile sale con· si incurajeze famiHa, sunt puţine, a.11e'o 
tributive. I lllice fi deci de O eficacitate eu tofUi r. 

D'Il'pl ~ t'l'~ tn revist! frnpo~ d1.o dud. 
w 
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~. cor~ ca armonii şi formă, este totuşi AZI 
prea puţin pentru a-I caracteriza, deoarece I 
D.la are lucrări de O ftloare integralI. In. 

,. el "'!!!!! 
I 

lefrul eel m.r. 
l1orii1c ••• Iă~ ~_ 

a. primdverii. 
Isw 'nt1'ă in Ienualim fi poporul Il 

prim.qte C* oaan.ala CII pc un ....... 
Ae.lof popor " ~e ft ....... 

pă edtevo ziLe. 
Osana • •• Ii Ră3ti~iţi-4 dw4 eu_te 

care se intâLne.e m.ereu rostite • ae
leaşi buze fi noi nu putem inţeLege cel 
acesta ate Se1tSU[ (Ieftine al vieţtt. 

Ne e;caltdm In faţa unui cuvânt Jt»
mos fi ne plecăm .dTObiţt atuft.d c4tt4 
ni .. biciueJU tufWiul. 

Dece au putem eu~ noi OaIf .. tl 
taiM ca1'" să ne op1'ecuc4 geindurQ.e .. 
Se tnaript:ze p"ea 1'tUI, .au sti .e pr~ 
,eană prea adânc î. negurile du1"crii1_ 

Sn poate fdră acut _beium ,.,. 
i"'~ '"' .'a1' put_ erda7 ... 
. Erin d poettJ,~ muzicianul, savotUvl, 

apoatoiul, pcltruad ia lumea ace_ 1Iah
c:u1ou4 • ,tr.1ftONl.1ri, .~... • 
biMluf.. 

Poate cl1 aeea8t4 frllm4ntere elt. ehef:6 
spre Dumnezeu, pe eure Mdntuttorul 
lumii ... --4 dmuit-o cv. preţul Golgotei. 

Şi Ilm~ t&'MOri ~ in datIgII&W 
elopotulu!, b' mirosul cUt tdmdie.t. tfti
mcolul tneţii car. ~ tn: fiecare .,..... 
m4vcml " ~ .. t'lipa eett MCmI! \ 
a CIII3lMc4rll . 

MIA MA1lIAN IAL'I:/J " :..IE.=.-.:..--:-.= ..... _._._._._ ...... _.~ • .: 

DonatII Ocote pentru Catedrall 
până la 9 Aprilie 1944 

Re.altatal coleete' din z'ar •• 
"Dacia'" No. 'le. lei 13,021.95. 

M ... trtIIcdt la (Ua &f,. EpiAoopij .. 
m:A.(wllt Eleri! fC08.lei primare diu Tiaao 
..,. m. x..i 7.412; lhDait;rle &ldlln!llD.ll 
Oemetaa lei. 10001 PrJmkta ont.tullli ~ 
DicoIaIll-M&N lei 100.000; *. Nieolae r .... 
~ ... 1t4Y. Timişoara le( 1,000; ât. p. 
MUJ"P" '1'imişoara 1et. S.llOO i dr. NiatM 
Bol<hn!ana &4,. .. Timifoara lei. 5.000; a.t& 
el J..-U. ~ara D~ lei &.alT • 
Prote8orii Heettlui mUita:t .,Mihai Viteullli
Timişoara. lei 2.500; Corul ,.Doina" diG PatI:> 
ţa lei ~.OOOI Ele>ri1 f'COQle1 primare St-. 
ckml W 8.323; Coleet:& J*tObia PădIl1"4lftl 
le! m.99S; Liceul Ind. ~ Blieţi Ie-i t.I8S; 
Cursul protemonal lleenit!8 Timişoara. le( 
2.~; LIp }fan,)' Bcda& prin dl Qen~ 
p~ DeneetuN iei 100.000; Elevii ~ 

le! ~ dtn ntbos lei ' . .(00; Cond 111-
seTi~ ~nt Jet 8,000; EleV!.! ~MIl. 
prbna.N Seeeanî lei 182; hrSonal \1l didac
tic ti aâm.. dela hcftIta.tea C!uj·Tlm~ 
lei M.MO: Elevii fC'Oftle1 de elevi-meseria.$t 
C. P. R. Atelierele Timt~oe:ra e'aUhet IoU 
Deeu. les. tfi.8'M; P'IIol. ..mr. dr. Sala 
Oprea. Jet 2.000; ŞceaJa te eopi( de ... 
N.I'. 1. el, It. ~ 111( •• &12' El..,. ~ 
ceulul C. D. Log. el. I-V!lI. 1'riT' eatfttet ' 
Pr. NMăba.n lei 26.915, <lna MarfA Mlbll
lescu. Timi10ara lei 1.000; Soe. ~e VAr.ă.1:.oe
" ,,B~. 'I'im"oaft lei 'iO 000; CIt. 
Pro~ Sinftf$ lei 100.000 1r. GIh. ~ 
Voicescu adv. TimL,oara lei 2.00f'· Parohii 
Vinga lei 80.000; Parolrl& Satcn;nez leit 
-".5150; Pan:mJa v~ 1el !IS.800: Of. J'rtIj 
topopese Bu:zi84 lei 118.143; LirE"" 1 InctJI. 
trial băieţi cI. IV-VI Prof. al- POl>oTIci 
2.848; Prof. Ob. PopO"lOOÎ lei ~,OO(l· ŞeoeUJ 
Urba.nl 4e Gosp. Gr. n. leI1lS.000: Alt
Dndru mott1, Tlmitoara lei 2.000i Po1l'. 
pfliu Şerbeec1l adv, Timi~aTtL l~i 10.000:

1
1 

Vafl'i1e Frăteanll zmrlst" TimişOQra II 
5.000: PrImlrla eom. Vl\m.. lei 20.000; hr 
robia ol't. rom. Lovrin lei 2.000: Of. PaJ'CI'l 
Mal Lovrin lei 1.730: Şcoala primari Nr, fi 
TimişMtn lei 1.000; dr. Alt!'Xandrn MiletU~ 
dil'. Spft. Timişoua lei 50.000. -, "'0"'" Ui 
1~ 9.">4.!~!O;. ~l .. ~ f"MIfl'I111l. t 

Q .. u .. ~ 

8WiiO GIANONE dto&ebl tn domeniul v101infl, lrlct'lrl cari au E MIE 
t. executate la tt8numlrate concerte' In I 
ţarI tilJtt'iUnltate de cltre virtuol\lIIlOo R R IV, Bulevardul Berthelot nr. " 
!It~ viollni. .. t VirgU Pop, un prodU!l tQt al PA' ~, s' . rmll:lll~IIM~ U(lQ!'SBla: Piaţa Br!HIInU 
~uju1ut .~hl8.1m~nte maestru ts. coneert 1641 ~W~IIU" ' Cam. Cotn. nr. 1811103911940. 1884/ 
~~idmBu~~ .. ~ .. !Z ....................................................................... ~ .... • _1 
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Lut, 18 AYlTme 1944. 
• _lmn=n ee 

FLORIILE 
Dumineca I<'lorU1Qr ne aminte;;te de in

kana lui tius in Ierusalim. "'00 lui Dum· 
___ ~ u,roa" in cel.at.ea lui David, umil 

tBlbuia loă dM bă.tă.lia cu cărturarii şi (ari· 
.u. Intrarea JUiwtuitorului !te făcea mo
__ : ucenicii s'au dus, au găsit un mAgă-. 
,..,. legat lângă o uşe _ _ • au adt18 măgă-. 
JUtUl-şi au aruncat hainele pe el şi Isus a 
IneăJecat. Mulţi oameni îşi aşterneau bai· 
1III8kI. iar ulţii presărnu ramurL Şi toţi stri
p.: 

.. ()sana 1 Binecuvântat e~ celce vine in 
1I11!1De.le Domnului". 

.,Multimea mărturiseşte a .... tfel mesiani'J
mul lui ll-~ll~. Ucenicii erau nedwneriti. De
ce merge lnvitAtornl În Ierusalim? Desigur 
ea să pline.a.'iCă prooroeiiJe. Dar nu Dumai 
atât: aici, În f.a13 intelectualităţii iudaice, 
111118 trebuia să inlocuiRSCă. legea cea \'efbe, 
in locul cireia El venea să aşeze legea cea 
nouă, prin care înceJ)M .. lmpări.ţia, care 
vine". Aici trebuia si. se substituie o lUlJlofl 
DOuă - unei lwni invechite. Aici trebuia 
I~us să. pună temelia şi prineipiHe domniei 
8piritu!ni asupra materiei fi asupra filocro
('rei. pe care se biruie şi prin care 88 justi
fică. ea. Aici Isus trebuia. să inlăture litera. 
care ucide duhul, ea să elibereze duhul care 
la mnduJ său eliberează viata din intune
~ din robia păcatului. 

Ohiar judecată omeneşte, această rezolu
ţie spirituală nu putea trece fără. convul
siunl, fă ră ciocniri, fără suferini.e, cbiaI' 
firă moarte. Adevă.rul non, adevArul llu 
JstUIt. ultimul şi salvatorul ad~wă.r, se putea 
OBre impune numai printr'o simplă enUD.
iare a lui, narativă 88U discursivă, 51UI 

chiar logkă! Pe-ntru a-l [ace viabil, impu
IIător, obligator, măret şi atractiv - Isus 
trebuia sR-~i confirme voi n ta dea 
m uri. (~I\ om !fi ca Dumn~ pentru. ea 
prin lIWartea Sa să·1 poată statornici in su
f1i',t .. l~ şi În conştiinţa oamenilor. _ 

Când se urei Isns pe mă.găraş spre lent
.alim, 11U toatA lumea care il intovă.răşea 
Inţelegea că Isus se q.propia de inceputul 
dramei - d ram a sân ger ă r ii p e n
iru 84 evăr- prin al cărelaetfioal8e 
~tabilea echilibrul intre Dumnezen ,i om, 
ee mpunea în valoare insăş structura ,i ln
te~ritatea universului. 

Dar bucuria. era ma~, era sinceră, O&Dl&o 

nU işi arune&o hainele pe drumnl pe eare il 
suia 1!oo'Us şi in pn>..simţiriJe sale intrevedea 
că se nJ}rOI)~ prin acest act deabea. numai 
.. ImrăI'Rţia lui David". 

/:it {.el ce se temeau V tai mult de drama 
care trebuia să. înceapă în curând eran fa.
riseii. Fiţarnici şi sediţiosi eum era1l din 
fire şi din interes, fariseii atrag atentia lui 
Isus asupra "strigătelor mulţimii". Era 1lD 

fel de alarmă nell.'gală, care conţinea o pre
v(>iiltire neagră pt'otrn .. litera lcgii"t o 
ameninţare pentru o elasă, O răBtumare a 
farj!ilf'i .. mului dominant, Isus le-a ră.. .. puns 
bHiTlll ~ ru înţeleo. ftdânc~ "daci vor tăcP:a 
ei. IJif'tl'ele \'or striga." 

)Jumllleca }'loriilol' ne aminteşte de toa
te a.cm.w momente ale dramei trjste şi su
blime, C!ll'e începea incurâ.nd. Să le amin
tim Şi să le ral)(}l·tăm la noi. Este vorba să 
intQvara.şim pe Isus? Trebuie rJi,..L intov&
răşim "cu lIainele in mâini", gata tJlle aş
tenlem pe ul'lunul, pe care ne suim in It',ru
salimul spiri1ua.Iit.~1jj. Si înţelegem 1.lWD 

vrem ,-estmântul nostru - fapt este, că. În

to\·ă.r[l~rrea lui Isus se face şi este accep
tată uumai dacă llI'I'rgem alături de El eu 
suHetul de: .. puiat de grijile şi de frica ne
plăcerilor şi a suferinţelor pământeşti. In 
lerlL.'ialimul splritualităţii creştine contează 
"gOliCIUJ1f'~ sufletulhli" - c-rea ce În
If'amnp Obi~{·ti\'area tuturor puterilor psi
!tire la un singur scop: increştinarea şi fă
IIlinerea in Ierusalimul cN"ştin. Este vorba 
Al pft'AArăm ramuri de saJeÎe pe drumul 
8t'I~!iltfl g .. f'u? Da - dacă. inţelegem sub m
alU .. j bllf'uriiJe şi speranţele Doa .. tre. 

Ierusalimul spirituaJităţii creştina pre
supune pe omul (',are poarti. În cugetul său 
se n z a ţi aer n c ii şi in imaginaţia sa 
lnflă.că-rată r ă sti g n i rea pe n ti' u 
I S Il s Altfp.1 nu Întră nimeni in Icro.om1im, 
In ft'l'Usalimul nou, in Ieru":tlimnl prooroci
lOr şi mu('~nid'or. in care Isu!'! a invin!'! şi a 
SUl')l'imat legea. veche, a denunf;at obscu
Pa1'ltf~1I' orgolios al fart .. eilor. a spfritua
"",t put.f'rl'll Che'tarulur. J!II'lCUnoseAndu-i 
l'no!turiJe ~f ,f ... p. ... f-u .. n'" inlo(uind o lume Vf'-

ril", ..... ~-·b·l·t·t·l it L '1' . --...... ""1 J I n _1 P. f' r- .. f' P umli ,.,..lf'· 

'out G. M. IVANOV 
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Industria casnică si lâna necesară tesăturiior l' 
~ndustria casnică dă stofe d~' calitate _.- 100 berbecuti Merinos pentru turmele ;1-

din judet --- O indeletnicire care ar putea rămâne :: 
In uUima vreme induatria casnică a ţărăneasctJ. acum nu mai este ţesută IG Merinus, OU ohliga~ia acestuia de,..& vinde 

'uat şi La noi un avânt deosebit de mare. voia întâmpLării. cum o ieşi. ci ca să.e pe &ea.Ina turmelor am juaeţ 1.00 dQ r. 
Cu toate că până La războiu, ţarancele poată pune alături d.e postavurile de cab- oerbecu~ pentru pra~lllă.. Aceşu l'epl'O' !
din judeţul nostru - mai mult decdt ori tate 17l.ai inferioară ca execuţie, Lucrate ducători proveni~ din pă.rinţi er:escu~l in r; 
şi care - se îmbrăcau numai din prăvă- de fabrici. isteţimea cu care se trage fi- Germania şi nu lJl '::;parua, sunt aclimat.Lo i, 

hi, astăzi 8cumpetea şi lipsa de numerar, rul potrivie din fuior şi arta ţesutului. zaţi temptll'aturei dela n01 şi impr~Claţl 
Le-a făcut să ae reîntoarcă la vechile obi- dau dovada priceperii. Aci nv. sunt ca la la turmele din judeţ, vor schimba prin 
ceiuri de-a îmbrăca femeia cu lucrul Cisnădie Bau prin alte centTe dimpreju- reproducere soiul. I 

mâinito-r sale întreagă casa. Pe la C'lSf.' rul Sibiului industrii serni-mecanice, ci Dacă. corcirea se face după prooo' il 
se aude din nou bătaia "ăzboaelor; tduL se face numai cu mâna. Totu.ş şuba rl~ul ştiinţifio, impreunându'se fem~iele: . 
deosebire însă de rafinărle şi gust . .' !ărănească şi-a schimbat aspectul. rezultate din Încrucişare mereu cu bar- -1 

Incercări pentru ÎmbUdJtătire3 soiurilDr existente 
Ca să se poată continua aceste bune eto.). din totalul de circa 250 mii de oi. 

aptitudţni provenite dintr'o forţă majo- doar 6() de mii sunt de soiUl Ţigae. 
l'a, ar f1 recomandabil ca. ţărănimea. si~şi In ultimul timp însă s'a lucra.t îndea
sClhimbe soiUl oilor. Oaia - care se ţine juns pentru purifiearea rasei. Se stărue 
OU aeei aş cheltuiali fie de neam bun sau în ju~eţ, - după. cum s'a făcut în câte. 
prost, - trebue înlocuită neapărat. Nlb8 va oentre din Transilvania experienţe CU 
totuna pentru industria ţeseturilor din încruciŞarea Korarkului eu rasa Ţurcani 
iilla, dacă aceasta este de·o ealitate mai - l'a incrucişarea Mierinosului cu Ţigae. 
bună sau mai proastă. Dintr'o lână ţi- Camera de Agricultură din Timişoara 
gae se obţin ţeseturi oU mult mal fine din bugetul său pe exerciţiUl 1943/144, a 
~lecât din toate celelalte ca.lităţi. Şi totuş I dat o subvenţie de 100.()()() lei, dlui Ioan 
pentrucă oaia în judeţul nostru a fost ţi- Klemann din Orţişoara, care se ()Cupă 
nută mai mult pentru lapte (brânză, pe O scară întinsă cu creşterea oilor de .... -.............. ~~ ............................ . 

Activitatea II Crucii Roşii" 
Filiala Timişoara 

Comitetul Filialei Crucii RO(lii Timi
şoara, con~tient de importanta misiune 
ce are de indeplinit în aceste ceasuri gre. 
le oa.ri. le strălbate neamul româneso, a 
căutat ea. şi în anul 1943 al 3-lea an de 
rzboi să depună tot efortul, pentru a pu
tea face faţă indatoririlor, ee i se impun 
faţă de aceia cari şi-au vărsat sângele 
lor pe câmpul de onoare. pentru apăra
rea credinţei şi a pământului românesc. 

In această ordine de idei s'a continuat 
a se menţine Cantina din gara Domniţa 
Elena Timişoara, unde se serveşte ră,.. 
niţilor, ostaşilor in trecere şi refugiaţilor 
mâneări cal-de şi eeai, ţigarete etc., s'a 
ţinut în permanenţă eOntaot cu răniţii şi 
bolnavii din cele 4 Spitale militare din 
localitate prin Doamnele din comitet şi 
înfinnierele voluntare ale Crucii Roşii, 
cari s'au străduit în tăcere cn sârguinţă 
şi devotament a faee ca su!erinţele ace
lora Gari zao pe patul de suferinţă in ur
ma rănilor primite pe câmpul de luptă, 
să le fie mai uşoare. 

Pentru ca membrii filialei şi marele 
public donator să vadă, care este activi
tatea noastră în anul 1943, prezentăm 
astăzi următoarea situaţiune din punct 
de vedere financiar. 

Lista de donaţii deschisă la Biroul fi
lialei s'a încheiat la 31 XII. 1943 cu un 
aold de lei 9-21.910.-. -

In afar.ă de aceste donaţiuni s'au mai 
făcut şi donaţii în natUri în urma ape
lului adresat populaţiei din judeţ, la care 
am avut cel mai larg coDeurs al Dlui Pre
fect al judeţului, şi s'a primit şi' 5099 
kgr. făină dată de populaţia următoare.. 
lor comune: MaHat 1419 kgr., Vinga 
336 kgr., Ianova 270 kgr., Rudna 250 
kgr., Hodoni 225 kgr., Gătaia 200 kgr., 
Varla.~ 200 kgr., Gelu 200 kgr., Peciu1 
Nou 200 kgr., Jebel 200 kgr., Bencecul 
de jos 200 kgr., Ghilad 190 kgr., Iecea 
Mare 185 kgr., Beregsăul Mie 119 kgr .• 
Tormal! 100 kgr., Izvin 100 kgr., Pusti· 
nlş 95 kgr., Firiţeaz 80 kgr., Gad 65 

BONBONERIA 
m 

kgr .. Recaş 60 kgr .• Butin 60 kgr. Ohad 
OU kgr., ba.ră.~ !>5 Kgr., ~~U.11 Ma· 
re b;) kgr., ;t.iscl1t 5~ k6r., l'&IlQSoV& 49 
kgr., lo~faiâ.u 4() kgr., ~ ~ kgr., 
Cd.opodia 10 kgr. 

In ceeace prJ.veşte subvenţiile fi aju· 
toarele dela .Primăriile comuna.le tiin ju
deţ 65.100.-, iar dela întreprinderi, m. 
stituţii finaneiare, 8.'>ociaţii culturale şi 
elevii diferitelor şcoli primare 284.403 
lei. Cotizaţiile încasate dela membrii 
sunt de 202.965 lei. Turneul Artiştilor 
TeatrulUi Naţional Cluj~Timişo&ra, fă
cut in centrele de plasă din judeţ sub 
conducerea Dlui Sawn Pop 100.000 lei. 

Alidiţia mUZicală dată de elevii profe-
soarei .Adelaid& lancaviCÎ dela Conserva
torul comunal TimiŞoara 1& Palatul Cul
tural Timişoara în ziua de 17 Iunie 1943 
şi la Buzia, în ziua de 20. VL 1943 . 
36.452 lei. 

Concertul artistic al Cva.rtetului eu.. 
teanu organizat de Ateneul Român filia
la Timişoara la data de 7 FebrUarie 
1943 22.661 lei. -

Conoortul dat în judeţ de artistul de 
harfă Anton Ritter 15.803 lei. 

lteprezentaţllle artlsLwe date i,n judeţ 
de BlUm '1'Ugeudreich 12.006 lei. 

Serbarea uneretului din Gia,rmata Vii 
3200 lei 

La bazarul Crucii Roşii organizat la 
data. de 21 Noemvrie 1943 în sala festi. 

I
vi din Palatul Cultural care ne·a fost 
pus la dispoziţie de di primar împreună 
CU inc.ălzit şi luminat în mod gratuit, un
de s'au desfăcut diferite mărfuri şi dul
ciuri. preparate de Dnele din comi tet cU 
concursul şcoalei de menaj Timişoara 
s'a Încasat 1,142.991 lei 

Diversele venite sunt de 63.720 le! 
deci un total: 2,806.661 lei 

Listele donatorilO'l', cari dealtcum au 
rost publicate la timpul său Şi in ziarul 
"Dacia", pot văzute oricând în biroul fi
lialei din Str. Alba Iulia 2 (Palatul Cul-
tural). (In. m. j.) . ' - 44 

Văd. ALEX. ATLATH 
TDllŞOABA, IV_. Str. 1. C. Brătianu 15. 

TELEFON: 12·66 

Inreg. Ia Cam. Com. Nr. 9'7091334/1938. 

Oferă Onor. cJientele : Bonboane, Cio('olată, băn1uri speciale, 

ea ,ampan}", 'inuri wchi, Iichioruri, c01L<!el've şi diferite articole 

!'IpedaJe pentm ~rbii t(Jrilfl Sf. Paşti. 1891 

beci de rasă, la a 5-a generaţie produsul li 
primeşte toate caracteristicile rasei care j 
:!6 interesează. ~ \ 

La fel, pentru purifiearea soiulUi s'a A 
înfiinţat în Bucureşti un Sindicat al 1 
coreseă.torilor de oi de rasă cu filiale in 1 

toate judeţele, care prOCUră celor intere' I 
saţi nl} numai reproducători, dar chiar ,i . j 
noatirie de prăsilă. , 1 

RĂZBOITJL ŞI INDUSTRIA I 
CASNICA I 

Va. ma.i (;rece încă mult timp şi după 
ee va Ii iar pace~ pană \'or Intra IiVwte la 
normal. Illtiustria casnică În a.eest timp 
va lUa a.vânt. perfecţiona.nllu~se mereu. 
Dacă însă. cr~-ătorii de oi vor sdlÎmba 
şi soiule oilor căutând ca să aibă litllĂ din 
ce În ee mai fiuit.,t se \'a ajunge 13 per
n:tanentizarea acestei industrii şi 'Il păr
ţile noastre ea 'n jurul SlbiuluL In \'J'eo 

murile bune când stofele de ealiwte eraJU 
la ind~ tuturora, iar majl}rita~ 
eonsumatorilor purtau numai nfir englez' 
din războaiele săliştenceior şi femeilor
din eismădie. ieşeau stofe de toată fru
museţea. Pe piaţa Clujului şiş. SibiuluJ. 
!t.eelSte stofe se ~indeau pe preţ de nimic. 
Pe cele mai bune stofa se plătea 300 lei 
m.etrul. Şi totuş populaţia din imprejuri_ 
mile acelea îşi găsea un mijloc de exi
stenţă din această uldeletnieire. 

Industria casnică la noi abia în fa.'?e. 
dar care t.;tuş dă rezultate atât de fru
rr.oase, va putea fi o meserie pentru mul· 
te femei sărace dar isteţe după ră.zboiu, 
eii.nd materia primă va fi liberi iar lâna 
va fi la Îodemâna ori cui. 

Nevoia care În toate timpnril~ s'a 
aritat meşter mare, le-a în"ăţat să luc" 
reze firele ('u mult m~~t~ng. Niri o sntă 
d~ a.ni de pace nu le-ar fi instruit râJt 3 
am de lipSuri 

CONCLUZIE 

In concluzie, asupra ţesăturilor prove· 
rute din industria casnică, s'ar putea 
spune că ele sunt întotdeauna in funcţie_ 
de calitatea firulUI. Cu cât lâna va ti de o 
provenienţă mai bună eu atât ele vor fi 
mai mult căutate. Luarul manual al ţă· 
rancelor noastre după cât s'a dovedit pâ
nă acuma, este foarte bun. Ele, atât cât 
priVeŞte torsul firului şi ţesutul, sunt de 
o măestrie neîntret'ută cU mult nici chiar 
de maşină. Ampretura doar, pe care tre,
bue s'o facă primitiV de tot la "văiag-a" 
din albia râurilor, (unde se poate Văeg-R 
şuba ţărănească) le încurcă de multe ori_ 
rosturile. . Vorel Drlguescu ............. , ... -... ---.-.,.:; 

SA Nl7 GLu}IIM ••• 
Faptul de a părăsi locuinţele şi a cAuta 

un. adăpost, atunci când se anuntă o alar
mi aeriană, este luat de foarte moltă lume 
În glw:nă. 

Numai aşa se explică acţiunile unora, 
care fă.ră să. stea să judece. oonsideră aooa
stă. măsuri de prevedere DU eu prea multă 
seriozitate. 

In piaţa MOC"lony din faţa biseriC>ei ro
mâne din losefin există un şanţ d~ api"tr:ll't" 
in care nu inc.ap mai mult de ilO'lfizl'<'i d!" 
persoane.. Ei bine.. cu toate lU".esf.(\lt ,-in 1n 
aCft'it loc - atunci când este aJolnnă -
sute de oameni, ('.ari S1'l\l1 În ,nlrul ~flntll'ul 
eXTIuşl tutnr&r pericolelor 8.eriene. 

Nn ,'ar putea oare si !'le indrepte spre 
alte loeurl mai §igu~ f Aooa .. ts pinl t'Ancl 
lM!rvic.iul tehnic al mnnicioiului va putea si 
snol'eBSCă llmnib"ll~ santmnoJ' m.' aflăm:", 

.1 

I 

IiM ___________________________ ... cili:. piata Moesouy. (e. P 
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U Aprilie " ~ 11(;', \.;I~' , 
- T erm.dh' pdnă cand Se 00 fntOcmt 1tt

eentcrul bunurilor ţi o situaţie a turu
,~ .... ~ ,.0,. datoriilor pentru exploata rea muncii 

. { in tabera şi coloane de munc4. . .. *~~ 
, SO Aprilie ~. 

I - Toate intreprindeTil~ m~canice li 
metalurgice să comunice Ministerului 
Muncii salariile medii pe categorii ti 
grupe ale lucrătorilor. 

- Până Za această data le pot face 
subscrieri fa Imp1'Uffiutul Reintregiri, i71 
baza bonuriloT de rechiziţie. emise de 
unităţHe armatei române, dela 15 Mar
ti~ 1939 şi pdnă la 22 Februarie 1944. 

il:ici.ttJ.ta , '. ,. 
14 Aprilie 

- La Garnizoan!lo 'J,lluiţJl1ara pentru 
.prQviziona.rea cU oarne de vită. 

19 Aprilie 
- La Sediul C. ~. R. Bucureşti, pen. 

tru axendarea pe tiMp de 2 ani, Fabrica 
de cherestea "Arini" Jin P. Neamt dela. 
1 milion lei anual. 

- Idem Fa.brica de cherestea, fosta 
Moise Braunstein din comun. Roznov 
jud. Neam~ dela 450,000 lei arendă 
anuală, 

%0 Aprilie 
- La Penitenciarul Militar Tâ.rg'l1Şor, 

~tru vinzarea deseurilor de tricotaje 
bumbac, pielirie, d\.nepă, eto. 

22 AprUie 
- La Reg!a Autono!D~ C. F. R. pen

tru ghete ortopedice, bandaje, herniare, 
7'f\\teze şi aparate ortopedloe. 

~C~e4 _~",,~t.OJ&. 
- l-oDvoeări ... Velina" aoc. an. Timişua_ 

ra, a. I.JQJlvocat aduna.rea generală, oruma· 
1'''' pe ziua. de 20 Aprilie 1944. 

- Banca de &cont ~. p. A. Timi. 
şoa.ra va ţine adunarea generală ordina 
l'a in ziua de 25 Aprilie 1944. 

- Uzina Electrica. S. A. Chişineu. 
eri, a convocat aduna.rea generali ordi' 
nară pe ziua de 30 Aprilie 1944. 

- J~ea de Comerţ din Arad va ţine 
. .:!du.narea generală ordinari pe ziua de 
\ 18 Aprilie 1944. 

- Banca Germană BinlţeanA, Casa 
<le eredit popora1, .. GOnV'008.t a.dunarea 
generală ordj.nară pe ziua de 12 Apr1lie 
1944. 

- Fa.brica de Pă.lărli ,,1 Cloşttri R. 
J)~er şi Comp. S. A. Jlmboli. va ţine 
I'.nunarea generali ordinară la 12 Aprilie 
1944. Capital socia112,OOO.OOO lei. Fon~ 
de rezervă: 2,550.000 pIua 12,397.735 lei. 

M aşi n i de ser i s 
CONTINENTAL 

Masini de calculat 
THALES 

Maşini da reprodus 
CENTOGRAPH 

PAUL FELLENZ 
TIMIe.OABA L 

BuJ. Bec.. Ferdmalld 1. 
Telefon s 22-66. 

'Inr. of. (l&m. 17/11075f42 1866-2 

-fie 
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AGRICULTURA 
COMERT 

FIIIA.TE 
M ESERII 

I IDO STR I E LEGI-DECIZII 

Invantarierea săpunulu! aflat la fabricanti şi comercianti 
SubS$Cretariatul de etat al aprovir.Lonării stoc, In dublu exemplar, se 90t' depune la 

face cunoscut următoarele! CIrcumscripţia de Poliţia ur.I postul M 
In ziua de 3 Aprilie 1944, se va fnventarih jandarnrl, in t\ll"SU1 zn~i de f\ Aptm~ &. '., 

In magazinele de engros şi detail, săpunu.. unde vor fi d~ate şi ştampil!l.te, răroAnlnd 
d4!l clite~orille următO'lU'e: la Cinrumscripţifl un exemp1ar, iar ~_ 

Sipua S. U.; Săpun S.; SIJ)Ull C.; Să. ciantul ft p!stra al donea exoro.p1aT. 
P'Ju N. S.: Slipun de splUat mii!Hle; Săpun Declaraţiile, ee Tot' rimlo.e la Ci~m-
de tooleiă. scripţiile de Poliţie, vor !i bn:)QrderaUl eu 

C!l11tităţile Vor fi anunţate !!) zilla de 6 numele ~i adresa comerci!1ntubi cum şi can-
Aprilie lM4, Primăriilor re.\l~,·::ve. titatea de săpun ti $fi vor trim.i.te miuiate-

Toate Pl-imăriile urbane vor lr:msmite, tn rului pină tn siua d~ 10 Apr:tlte .... : ta. 
ziua de 8 Aptilie a. c~ telegrah~, Prefel'tlJ- brtci1e de săpun vor depulle dec~a.raţii direct 
rilor, totalul cantităţîlor de săpun. după in,. la subsecre!ariatul de stat al aproV'izionă-
ventariere, ex.ibtente pe tarito. tul Pn;",ă.riel rii, direcţia aprovizionă.-i:i. ta sua.;le r 
urbane respective. Aprilie a. .. 
. Niei O cantitate de -'pun, dună inven'S. Comercianţii Tlir dep:anela l1l~mm .. 

rlere nu se va vind.e decât pe baza bonului tul de stat al aprovizionirii, al do:lea ex~m-
de C'artelă ce va fi indica.t .j1J Pnmări~. l'a- plar, datat fi ştampilat:le Cl~umscrlpţia 
tia tiind de 250 grame de pen·)ană, ind:ft- de Poliţie odată eu juatificaNa canti-;ăţ.ii de 
l'elIt calitatea: fabricile di.'1 "rOV:ncit Tor săpun declarată. 
vînde comercianţilor, cari &"1 ju:;tif.'ca! tu Pentru Capitală distribuţia săpunului 
bonuri dis:ribuţ'ia canEtăţ:ior avute, pe este pt'nnisă tot în ziua de 7 Aprilie, pe 
baza ordinului Primăriei res'tH':tive. Sllu.l baza. bon-JIui IU' ." SAPUN, cite 260 F. 
subsecretariatului de stat III apl"Ovizio:lirii persoană. 
armatei şi populaţiei eivn~. Fabricile de d.pun dIn Capit!lll ~ dia-

Pentru. Capitală (8ubu~O.E!" Iti 'lr&se In- tribut numai conform ordinului subsecreta-
lăutrul liniei de centuri) deciaratiil~ le ria:ului de stat al aprovizionării.. ............... ' ..... -.. -..-.~ .................. '.-._~ 
IN FORMATIUNI 

X IN ATE...~ŢIA OOMERClA.N'j:,L, 
LOR. Primăria Municipiului '.L'Jmifoan., 
00lv. AprovÎZlonarii a,ulJ,ce la ounu"~J.D.ţa 
:'uluror COmeI'Clan~liur de: lemne, oua, 
I:ăsări. oţet, peljte liarat, peşte pruaspiLt, 
unt, bnmu, 1ructe şi nucl, din 'J.iml~Q&. 
1& că în cOnformitate eU ordinul S. S. A. 
~'io. 1345b'6 din 10 Martie 1944 SWlL obh .. 
tia,ţi a depune la Servioiul Aprovizionă· 
ni dIn Str. Lenau 6, (înafară de situaţia 
::e depun la 23 a fieoărei luni) la data de 
B a hecă,1'6I, luni situaţia stocului exis-

I il'Dt în a.ceea.~i zi de: lemne, ouă, păSări, 
oţet, peşte sărat, peşte proaspăt, unt, 
hrâ-n.ză, fructe Ji nuci. Comeroianţii cari 
;.u vor depune situaţia în termenul ee-
rut. sau vor da. date inexaote se VOr pe
depsi în conformitate eu dispoziţiuni!e 
a.rt;. 24 din Legea 282/1943 '" sabot&jului 
economic. 

X TOATE CANTI'l'ĂŢlLE DE OREZ 
\Ion .FI DEVLARATE. Bucureşti, 8. 
(Rador). Printr'o deeizie Ministerul 
aprovizionfirll, blochează toate c.antită
p. de rez aflate la producători sau ma
gazii. Toţi deţină.torii de o"Z suni obli· 
gaţi oonform ooestei diciziuni a declara 
toate cantităţile. 

• 

""rijiţi.,.l ochii purtând eehelal'i 
.el. 

tENTRALA-OPTICĂ S.1. N. C. 
1-. 14 

IDUON miRA l; Ce. -
I Tlmi,oll~ J. Kr'gtle Mih~i 1. Nr. 2. 

Ber;. COOl. t'7!l211/1941 1847-1 

l' 

X AOOEL.ERAREA RIDICARII 
llARFURILOR DIN V A.MI. 11a arm.a 
misurilor ce s'au luat în ultimele doui 
r.;';'ptămâ.ni au fost ridicate peste una su .. 
!,ă, vagoane mărfuri diferite diA vâmi. 
Maga.7.iile sunt în~ pline oU eiroa 300 
vagoane mărfuri aflate în cura de vi
muire. 

X PLATA SFECLEl l>E ZAHAR 
DL~ REOOLTA ANULVI 1944. Pria 
JlltensiCioarea vâ.nzărei r.allitrului şi priu 
creditele obţinute de ISibrici, .'a ,"ceeI"," 
~'at in cursUl 1Jltimelor doui aăptămbi 
hcllidarea. pl.ăţii sfecle1 eitte t'JUltiva!ori. 

X PRIMA PENTRU SAMAN'fA. DE 
l"LOAI{}~A SOARELUI DIN REOOL
TA ANULUI 1944. Pentnl sămânţa de 
floarea soarelui ce se va oultiva iD VtU'1l. 
anului 1944, s'a hâtărât să se plăteuoi O 

primi de 5 lei de kilogr&m, peste Preţ1ll 
de lei 30 per kgr. fixat în anul trecut.. 

DOCTORUL 

ION COSTIN 
(ref_:tat d~ Oembţi) 

consultă pentru boII ~i, başteri 
fi oblrurgie 1--15 d.. m.. 

Timi9QAra. n. Str. Peetaloui Nr. 18 
OlogA Şcoala Norm. de tnăţitori) 

1915 

~ MOTOARE DIESEL <'- 90, ~, ~. 
J 26, 20, 15 HP. 
1 BATOZE de 8-10 HP. ~ 

TRAcroR .. Hanomal" de ~ lIP. 
V ALT DE PORUMB de 550 DlDL .,. 

primeec la oele ma.i bnne condiţillJli 
precum şi reparatt'llllile de preciaie 
ca ,lefutrea ~ot M tractoaft 
etc. 

Desideriu Friedrich 
TIMIŞOARA, Str. COiâlnioeanu 8. 
rnr. Cam. de Com. nr. 95j8SU/937 

18~/a 

SALA TEATRULUI NATIO:.I-\L ---Sâmbltl, 8 Aprilie, ora 8 s~llra pentru a 3-a oară revl'!lta 

Bacalaureatii Timişoarei 
oomp)eelati cu tablouri DOUj 

Bilete la Agenţia Tăm3Şiu Incep!rd do VIneri Si Martie 

LEGI=DEC!ZII 
- II!! 8 
WUIIIIUUIIIUUjlllllIlIIIUlll\tulIIliIIIlUlllllllllllllllilUUl~lU6IlIlIlII 

- Lej;~ .Nr. lQS pentru adi.ugil'O& 
W1Q1' dispozi.~iWli la a.rt.. 26 fi Zi du. QOo 

uu! eomlo:rcia!. (M'JnltOl'U! OLicial Nr. 74. 
um 28 Martie 1944) • 

- Le~e. .Nr. 100 pentru mQdif~ 
art. 76 fi 17 din legea de expropri&ţiWle 
pentru cauză de utilitate publică. (Mow. 
wn!l Oficial Nr. 14-944). 

- Lelea NI'. 167 pentru modifiovea 
art. 1 d.W. legea Nr. 6(lQ din 3 AUC'WiIIII 
lW3, pentru pedepsirea pe timpUl stă
ru de răz;boi & unor înfJ:acţiuni. lMonJto
rul Ofioial Nr. 74-944). 

- Legea Nr. 163 pentru teglemeota.. 
re& drept.alu.{ jandnrm.ilor în servioiu d. 
a întrebuinţa arma în timp !le razboi ... ~ 
Uloboiizan. U4onit.orul Oficial Nr. Ut--
1944). 

- Legea Nr. 1"11 pentru reglementa
rea modulul de reprezentare a unej ClII,te
gorii de persoane alIate în atriinăt&te 
pe timp d. l"i:lboi. (llonitorul Oficial 
Nr. 7~944). 

- Legea Nr. 170 priVitor la orgW' 
zarea şi execmtarea pres~ţ.iei 10 natw'i 
pentru cl:r1&nm.ri. (Monitorul Ofjcial Nr. 
75 elin 29 Martie 1944:). 

- Legea Nr. 176 perttru modifleal'M 
unor dispot:lţ.lunt din legea Nr. 609 d1:D. 
1941, pentru măsUrile excepţionale apii
oaIbile în tiMpul eât annat& se .. fli ta 
stare de război. (Monitontl Oficial Nr. 
75--944). 
-IAre. Nr. 1'77 l'mtru modifioare& 

fi oompleta~ 1~! Nr. 321 din 6 ~ 
be 1939, pentru .. păn.rea ant!a.eria.nl ..... 
tivâ şi pasivă a terltoruJui. (Monitond 
Oficial Nr. 76 din 30 Martie 19«). 

- Regulamelltal Nr. 16 pez1tna hme
ţionarea Fundaţiei. ~âzrtul Mar
gareta lA.hOV!lry. (Monitorul onoial 
Nr. 75-944). : ........ -.~.-.• -.-.-."*".-.-.. .--.,.. 
Cinema CAPITOL 

~ ANtlMarenb8Ch 
~~~~sl:t-I ,.,.~ !'iA!U,.~ 

~J'RANl oomr 
o emnedie muzicală extrem de veselă 
in ea.re hanu], "Calul BAlan" ~ 

eUpe emoţionante. . '# 

*4'.t}- • ~ceP. Repr. 3, 5, 1 ti 9. 
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, ~ ZILNIC DE TOATE SI PENTRU TOTI 

- ATE..VflUNE CIT1TORl Inoo
jJ8ge1 dela S Aprilie 1944, modif'tciLndu-se 
programul emisiunilor posturilor ger
RDDe de radio, cele mai noul ştlri asupra 
situaţiei politice şi 8 fronturilor, le PQ~ 
tem lua. şi tipări în timp record. Astfel 
tarul .,Dacia" vă oferă posibilitatea ODei 
rapide infonnaţii, publicind CODlUllica
!file de război la ore-le 11 adecă la două 
ere după comunicare, ceeace lnseamnă 
ei IRIlltem primul ziar local, eare infOflo 
IIIf'am altftorti eu 48 ore JDa1 de ft'UD8 

~t darele dbt eapitală.. Totodatl. 
.w.nd ZIlnic legătură. telefoniei cu Bucu
reoştii ~ BerJioul, IIUIltem în situaţia de a 
.-vea ~ mai Jn'Oa!'Opete ,tiri dela cea 
IItftt autentici snrsă.. 

- SUSPENDAREA SPECTACOLELOK 
IN INTREAGA ŢARA. BUC".l~l, 8. P. P, 
trarumrlte: La cererea I. P, 8. 8. htria.l'
hului Nieodem eare a propus suspendarea. 
tuturor speetacolelor pe intreaga săptă
mAnl a patimilor, Ministrul CulturU Naţia
aaIe ti Cultelor ad:'lce la cunoştinţă eă a 
418pmI Imsptmd&re& pe In'treaga ţ&ri. de 
Luni fi până !n prima zi a Paştel'J.i. 

- PERSONALE. Incetân(h-i detaşarea, 
pe liua de 1 Aprilie li. Dr. 1011. Porumb ti ... 
reluat postul ÎD. eonteneiosul SEr. 

- AJuroB PENTRU FUNDA'Jm..E 
Ql1Ll:UBALE lUJG~ 1dini:rt, Arac, In
tame, DireqJe Administr, fi Finanţelor Lo
eale. Circula.ră NI', 6273 din 16 Martie 
!944. Căminele CI11turale din tari au eerut 
,riia :Fundaţia. Oulv.II'ală Regali. Regele Mi
hai 1, ai fie aprijinite de către comune ea 
fQbCt.lr1 neeeee.re car. Il t;. !ntz'eobuinţ&te 
pentru biblioteci, conferinţe, cursuri, pre
CUD1 şi pentnx cursurile ţA.rănel}ti, ale ace •• 
tor cămine, DODmUl Ministru General de 
Corp de Armată a a.probat ca primăriile să 
mscrie tn bugetele 101' pe exerciţiul 1944/ 
1945 in limita dispon1bilităţi1or sumele ne
eesare in scopul arltat mai sus. 

- P&F.GATIRI PENTRU PL,"-NTAŢTI 
DE pmu IN ORAŞ. La Pepineria Comu
nală o echipă numeroasA. lucreRzi de pre
IIeIlt la scoaterea pueţi.lor destinaţi să fie 
plantaţi in pareuri !Şi pe străzi. 

- PENTRU LICF..N'fIATn ŞI STU. 
DENTU FAOlJLTAŢD DE DRll:.PT DIN 
QLUJ-SIBID. Licenţiaţii şi studenţii 
facultAţii de Drept din Cluj-Sibi"J 
precum ,i fo,tU studenţi care au 
acte originale la facultate, sunt Invitaţi 
8. se prezenta personal sau a incredinţa al
te persoane prin procură legalizată, pentru 
a ridica actelel llsbd In 100 o dOV'lldă, for
mular tip, care se găseşte la secretariat, 

- SE IE.Io'TINESC !lERELE. Prin mer
curialul Primiriei lncepând cu ziua de 11 
ApriHe se redu~e pre~ul xnerelor, In apecial 
se ieftinesc merele creţeşti. Ele se vor vin
de la preţurile următoare: calitatea. I: Lei 
140 cu ridlcata şi Lei 190 la detaiiu pe 
alese, în loc de Le! 155 ~1. 210. Merele de 
masA superioare cal. 1, vor ooata Lei l~O 
li 210, ln 100 de Lei 160-220. .Merele de 
lux pâ.nă la 10 bucăţi pe kilogram la deta
liu se VOr vinde cu Lei 240 în l()c de Lei 
250, 

-- AlllIENTE PENTRU li'UNC. 
,flONAJ.io1. .lA .l!lconomatU1 J ude le an al 
iUncţiona.rllor 'i pensionarilor pUiblici 
Jm. Jude~u.l Timiş-'J.'orontal, din c.u-e. 1., 
Piaţa Ururei N'o. ~ 6ă. gă.seso la un preţ 
m.ULt sGS.zut faţă cu oei. de pe piaţă. ur" 
mătoarele articole alimentare Oe primă 
nooesita~e precum Şi diferite iitofe, ma· 
terlale pentru conlecţiuni. Untură, slă.~ 
nă, salam, brinzeturi lIlezeluri, unt, 
halva, stafide, fasole. linte, orz prăjit, 
diferite surogate de cafea., prune usoate, 
SPirt alb (95%). spirt denaturat. spirt 
ea.mforat, ceară de par~het, creml de 
ghete, ,ireturl, săpun de rufe,z săpun de 
mâini. săpun de toiletă, oţet ln stiole şi 
\1~rsat. sidol, alhăstreală, hârtie perga.
ment praf de «,urăţlt metalele, I'!IOOrţiIŞoa. 
re, ouişOare. piper. marmeladă. siropuri. 
batetii electrioe..patrate şi rotunde, ea
elO, zahăr, zahlir vanflat arpiloaf, esen
ţă. d. ceai, eeai origina1, Llmonelă. sodi 

, ~ şi praf unsoare de bona.nd.. dil 
, ""ftle de ghete, muştar etc.. 

- CORUL EPISCOPlEI, de Itlb eoradu
eere.t. dlui profesor Sa.va Golumba" .,.. da 
răspunsurile ftliiloue la biseric& orto
doxă romAnă din Iosefm. 1n Dr.unineca Flo
tUlOl'. 

LOR ŞCOALELOR DE UCENICI. Eri a trebtlie să aibă fif;(·.arc trul5a.. cu. mClli<'".î' 
_ MASA OOMUNA A ABSOLVENTI-\ - IN VAZ D~ llo:.\mAIWA.,n~N,[ 

avut 100 masa comunl a absolventilor şcoa~ ment6 şi un ge<LWllULau ..lI alimente. Pre. 
lelor de ucenici din Timişoara, eare s'a ţi. !.';âtiţi dar din vreme toate a.<'esten, pe!l< 
nut in .,Restaurantr,ll Central". Absolvenţjl trUl:a. să DU aveţi de suferit. 
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~ : ţ L - ŢINEŢI CASA VOASTlU, DESCHI
SA. petItna fra.ţU, t'SI'e au plee&t Ift bejenie. 
Oda~ ea el. ft pAtrunde In locuinta VOft8oo 

trl an erâmpei din sufletul iDcercat al 
ţluiI.. 

acestei şcoli In număr de 80" au participat I _ CETAIENI, pregătiţl-d, apă din 
CIt t.<>ţ.ll. ~ numele abeolvenţllor au. vorb.t vrCfl1C pt'ntru a an"'" la nevoie în caz de ! I ,"1 

I preuuanţli. claselor Bream VasIle Şi Balea /:,omlJar(bment. R~('rvaţi-vă apă pentru 
loau. Din partea corpulUi didacLic au parti- 1J('ut si pentru !5păl:lt pentrul"ii nn se ştie 
cipat Dnii prof. dir. Niţeacu Ioan, Cootea când 'puwţi răma.n~ făra apă. in ea.să 
Şt. Gheorghe L. B"lgariU l, Pr • .Munteanu. S<tu chiar in curte. 

I I 
A 

- POSTUBI VAOANTE, Primlria ea- Stroe Maniut Sevici C .. Borza 1., Artimescu 
munei Cheglenclu jud. Tilni41-Toronta1 are V, eu,. Din partea corpului didactic au vor
vacante următoa.rele posturi: patru Juarzi bit diriginţii claselor dnii Bugarin Ioan şi 
de iii, doi I!'.larzi de Doap'.e ti doi lUam I NiţeecQ L, precUtm şi dnii Pr, Munteanu şi 
elmpeni. Doritori! a ocupa aceste POlturi Costea Şt .. tahtAnd pe noii absolvenţi, şi 

'Vor depune actele pnwăzute de lege, fi dlndu-le ultimlle sfaturi. 

Deschioerea sucursalei "Sarkomex" 
din Timişoara 

Alaltăieri a'a lnaugurlLt intr'un . c.adru vizitam, într'o vădită oolegialita te de co· 
select de comercianţi şi reprezentanţi ai mercianţti din loc din aceiaşi branşă. 
autorităţilor locale, suoursala societăţii MUnicipiul Timi.şoara, care a luat, în 
.,Sl\RCOMEX>t, pusă IUb conducru ultimul timpt un avânt impresionant, 
tl-Iui director Al€'xandrU Tj.tZ dela Centra- atrage spre sine tot mai mulţi comcrdan· 
1,1 din Bucureşti şi a d-Ior Storm Eduard ţi. desvoltându-şi forţa. eoonomici şi de
Ludvig, cOnducă.tor a.dminis~t:iv ti Bit- păşind toate aşteptilrile. 
tcrman Egon GlUdo, conducator comer-

I 
O ~ ăl· w t T·' c; l pra.v le Doua, pen ru unlŞO 11 t'8.. 

;'~ăvăH", •• ortată din belA ti luxos. este o nouă unitate. O nouă celu'lă econo
eu articole teebnice fi radiofonice, a fost micii, 
~ •.... ,.~ .. ~ •.. _." ... _~~~ ................. . 

FA.PTE DIVERSE 

Nenorocirea a doi copii din Mehala 
Eri. la orele două d upi amism copiii 

Francisc Schneider de 15 ani şi ECateri
na Schneider de 12 ani, CU domiciliu in 
str. Plavoşin 14, au căzut victime unei 
ex-plozii provocată de Un prQCilctU a.ntiae
r:an. 

Du1pi. primele informa ţii FranclM 
SC"hneider jncându-se pe câmpul diu 
~propiere, 1 găsit un proeclil \ulti8.erian 
ne-explodat pe oare l-a adus acasă, unde 

jucâ.ndu-se cu el, acesta o exploadat în 
mâinile lui rănidul-grav. Totodată a fost 
rimită şi sora lui care se afla de fată, 

Ambii copii au fost complect desIigu
raţt, &vâ.nd răni grave pe faţă şi corp. 

Eca.terina. Schne:ider a fost internată 
1", apita1ul de. ~opii iar Francisc Schnei· 
de'!' la Sanatoriul Bega. 

Starea lui Francisc Schneider este dis-
parati. . 

Arestarea unui escroc din Bucureşti 
Secţia I. IL tribualuM, In (!()mpletul tUor 

Pavel Stroescu şi Ion Filipescu.. procuror 
dr. klrel Tămăşoiu, grefier Nicolae Obeanu 
- IL confirmat, pe timp d~ 30 zile, manda
tul de arestare lansat tmpotl'iva ineulpatu
bl petrov1ai ConDnti~ dIn Bucu~U peD
tru delictul de fals şi l:nşelăciune. 

Petrovici Constantin a venit la Tlm!şolLra 
şi in numele Ligei Na.vale Române fi • al
tor autorită.ţi oficiale din localitate, a IaD
sat cici S"lte de apeluri, la intreprinderi şi 
comercianţi,dela cari Il reuşit să scoată 
multe şi mari ,.ume de bani, pe care şi le-a 
fnsuşit, La Timişoara, ~l'OOul apUZlea că, 
fiind reporter Cinernatogra!i.e, este trimis 
- ş'i avea şi hârtii oficiale tn BC'e"st sens, 
dar toate false - si f!Hl1I. un fUIIl. Deocam
dată, filmul este acesta: arestarea "Jnui 
eaoroo ingenios, care a l'eu,it si ItOartă 

con!!iderabile I!;ume de bani. Oabinetul 1. in· 
struoţie eaută si stabilească acum totalul 
escrocheriilor. 

ComerciAnti sf precuoeti 
trImişI in iudecată 

D, dr. Tiberiu Popovici, dela servichl de 
aprovlz.l.onare al primăriei municipiului, • 
dr.esat a.cte de trimitere in judecatA., pentru 
8pe.cu1â şi !a.ooblj, impotriva următorilor 
comercian ţ1 şi precupeţi din Timişo!l ta : 

Stochler Adam, din Bul. Carol 10, soţia 
lui petr:n Coll8tantin, din str, Fr6bl 9, Iu
Uana Menyhardt. din str, Văcărescu 19, Bec 
Nicolae, din str. Regent Buzdugan 23 Gro
ZI. Valerla. ~l'. Văr.:ărescu ~2. Floarea Crâl!
nie, str. Vă.cărescu 24 Bogdan Ana. strada 
Viilenii de Munte şi Solomie Milo" din 
Chlşoda. 

@t#jI~4Wf1t1fiCi!!j'':1=3=7il:::Q)tt?j 
Cu adâncă durere, pictorul A. Demian şi Dr. Aurel Demian din Arad, 

anunţă năprasruca moartea Il !!Ieu mpelor lor 

Văd. Maria Demian, Vichl Anastasiu 
Demlan fi Ioana ~,nastasiu 

născ. 

S'au stina din viaţă lA ziua da , Aprilie în unu. bombardamentulul>1 
aerian la Buoure9ti. :,~ 

_:J1#iti:ltt'2~~t;,'! 

~,P 44i_WJitlm=~'" 

M .. I, .. _lre ~,,; 
Pe aceu'".J. cale aducem călduroaee mulţumiri Sfatuil'.ai Ne@1IBtore&e, brutari. ,~ 

lor diJl Timişoara, aarl au depus o fru lIloasă cununii., cât ,i tuturor aoolora cari, r,,\l 
Col triata ocazie a luhumării oeuitatei DOastro IId !; 

Maria Sechel nisc':tă Horvath !? 

I~~ au adua cununi şi nori ,i au ~8oţit pe defuncta in ultimul ei dru.m. incercâncl 
In aoero. fel al ne mlngAJ.e tl al ni t1Ş'J roM durerea. 

1900 
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- C.OltUL .. SP~UAN'fA" dirijat de d1. 
Prof. Camlil &~vici va tia răspunsurile Li· 
tUl'gLce Dumlnecă, Ziua lt'lor~lor, la Cate
drala oct. rom, din Tmul,loaI'3-Fa.brică. . 

_ LUCIL'i.n.I EV1LITA1~1<.; L~ JuDEŢ. 
Pr:n decizia Prdectud Judeţului Tirr.lş-1'o.
rontai no. 6272 s'a procedat la recepţiona
rea unei cantităţi de 3758 mc. r>iatră spar
tă, in valoare de 4.50~.(iI)O lm, necesară re.
parării drumurilor din rcg;'lI1~a dc nord a 
judeţuiui. 

- DELA CASA 1. o. V. &. Bucureşti, 8, 
S. P. p. trans:nite: Casa 1. O. V. R. anun· 
ţă că a pus in fun~ţiune in C'apitală cărpi
ne pentt:".l adăpostlrea ofiţerilor invaliri 
aflaţi in trecere prin Capitală, tn splaiul 
Independenţei 54 şi pentru văduvele ele 
militari gl'ade inferioare, tn Calea Grivi
ţei NI'. 3{).' 

_ BQNUIU DE ALL"tIE...'\l'E VALABt-
LE. Bonurile de alune.nte valalJile pe sap
tă.mana dela 10 Apnlie pînă la 16 Apnhe 
HH~ incbsiv. Pfunea neagră, pâ.inea albă 

"1 

,i 

şi chiflele (Wasller semmel) se vor vinde 
nu.mai pe bonur1l6 de pâine din cartelă 
(sau cartelă colectivă) Nr. 269, 270, 271, 
272" 273, 274 Şi 275, cât€. 3GO Z"rame pâ.lne 
neagră, ori 3QO grame piine albă ori 6 
chifle, Pâinea albă fiind numai de 500 gta·· 
me buca~ă, şi se poate adăuga la. j11mătate 
de pâine pontru complectarea raţie! fie 1 
chiflă. fie 50 grame pâine albă. UntUl"a se 
distribuie pe bonul Nr, 10 a. bnei Aprllie 
194.4. Carnea se d!stribule pe b,.,nu! de mă
laI 22 câte 1V2 kgr. ad:c~ un Kgr. jumătn- li 
te (pro petscană pe sătr.ămâni), Untd~ i' 
lemn se distribuie pe bonul NI". 6 de ulei 
c~te Jum~ta~e de litru. nd:!'~ 4!'SO !!TI'l!'l"le d~ 
persn'A.nă, SătyJl1ul de miini sau toaletă ne 
bonul Nr. 1 de săpun, raţja este de 250 
grame pro bon. 

- A YOCATUL DR. EU3L.&iTJ NICO
REseu anunţă că 1)1-a relua. ::~tiVltatc3 

profesională. - Biroul Cet;&Lc>, S1 rad? Un
gureanu 2. 1011 

- DR. 1\mmC GHEORGRE HA{'Ul
CL\N. boli Femei-chirurgie, eon'~ll~R dE-la ' 
4 pin! la 1 d. m. Timişoara ll. Piaţa Ce
ronlni Nr. 13. \861 
.............. +~~ 

Poşta Refuglaţilor 
Mintici Fclida se i;ăse.şte rel'a.rt~&iltă in 

Freidorf, str, 1. NI'. 12 şi roagă pe mama 
ti surorile ei să o anunţe unde ee găsesc., c 

Al6xandl"ina Bo~tu, domidiată în Ti- I 

mişoara. Bul. DOOConOVlc.l Log~ NI'. 8, re- ~ 
fugill.tă din laşi, Str, Cuza Vodă Nr. 67, 

., 
, 

,,1 
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~ 

, ~ 

(Camera de Comerţ) doreşte să afle unde (. 
" s'a ["cfugia~ familia fratelrll său, Alexandru ' , 

IW1kăr-Botemtu, maistru în aviaţlc, Baza 
Nr. 2. Iaşi, cu domiclliu în str. Vasile Lupu : 
NI', 17, cu soţia ~vudochia şi eopiii Emilia 
şi Nataliţa lunkAr-Botezatl'l. 

S'AU GASIT COPII PU:;RDUŢI , 
Biroul asistenţei refuginţilor din gara de! 

Nord, din Bucure~ti anunţă. că s'au găsIt 
, ~ 

copii pie.rd\lţi de parinţii lor $i acte piet'-
dute de unii refugiaţi. 

Oei interesaţi pot cere informaţii la. ()ric~ 
oră din zi ţ!cL din no~.pte. la 5'"J5numi~ul bi. 
rou, unde se ţine ev:nl?nţ.a ('OtlWor găSiţi $i 
und<l se ORU li1m<lriri asupra lo"ultt! unde 
~nr>t rep~rtizaţi, pentru a fi rednţi părin
ţilor, 

,A,.tpTe 'It" vnr 1n·I .. ~q I'!llor ce 'VOr p'ltea 
justiflra nrn"f'lT'\etAtMl. lor. : i 

',~ 

IN ATE!'o'"ŢI:\ RI';F(1GlA'rIUllt, :1 
Refugiatll ('Are !'l'au rătăeit de rudenli ŞI l :j 

vor .. 1\ ('.,omunlr.e l'u'l1'W!~ '>.'lU ",il Tml'lie" amA- :"j 
"~ 

nunt~, in 1er:3~)Jr;'i ru 11<)4;'\ h.r ~i!lIa!i" () ~ 
fa.,c" prin ziarul •• Dacia." in mod gratuit. 
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Pa J?; , 6. 
DECe ei 

miCA PUfiUCIi A TE 
5 ]ei cuvintu] apare in f"l(\care "'Î. Anunţuri 
le primesc la Admini!oltraţia ziandui in Sti'. 

Mărl.,eşU NI'. 1. l'elefon Nl". 11-28. 

Vânzări -- Cumpărări 
P.brica .htmi~i ~(Jdernă ~U insta.ioI.ţiun i, 
~ stabil, clădil cameră cu ma~inărill" 
e~l4! mal lDoac..'"IIe bea! de fabrici, birou, 
aprovizionaU. 'cu culori pentru fabrkHrea 
erlcăror 'lr::icole c!limi~e, din mutiv fami
li!.!' urge:lt de vânn!"e 1ei 2,000.000. In 
eartierul \111elOT ca5ă cu 6 c:J.merC ,i cu tOt 
8Omfortul §,l)U(LOOO Ici. Casil cu 1 X 3 !:ll

mere, 10l comfortul Şi 1 Xl ÎD een:ru cu 
a,500.0oo lei. MicăI&C1.I easil particulară 
R?uă tu 3· camere,. cu ;ot comfcrtul 
1.300.OtJO lei. CR.s.l particuhl'ă cu 2 (am. 
cu grădină mare, ct'",â "Guii in Parr.eava 
1,3Cu.OOO lei. Ager-tură văd. lui )o Ibert 
H~, str 1. Petran 1'0.3. Tel. 22·21 
Inreg. Cam Cam. 3C3'i,lM2. 

I .'diM 

Cinema FORUM Arad 
Telefon: 20-10 

4. ZI % 

Un compozitor este îndrăgosti: de o ma
re a.rtistă ş.; 0;1 are curajul să i-o spu
nă îşi atinge ţinta datorită intervenţiei 
unui prieten, filmul străluceşte de 3pi
rit şi de comice situaţii dovedind un 

, elan deosebi:. 
cu Kirsten Reiberg, ' Rans Sohnker 
In 

PREMIERA IUBIRII 
REVlST.\ 1943 

ltepr.: la orele 3, 5, 7 şi 9 fix 
2& • EU,. • .a 
MATEI MALTRY 

OROITOR PARISIEN DE 1).'\;\.115. - E;XE
CUTA CELE MAI ELJt~GANn: U·\l1\I'.:, 

COSTUM URI ŞI PARDKSIURI 

ARAD, Strada Dr. Ioan Robu Nr. 4 

................................... 

GHEORGHE fERUl 
CROITOR PENTRU DOMNI , 

ARAD, Str. 1. G. Duca Nr. 10 ................................... 
[J. megyclJY 

CROITORIE BARBATEASCA ŞI DE 
DAME CAUTA CALFA DE CROITOR 

SAU CROITORK\SA 

ARAD, Str. Mareşal A"erescu Nr. 6 

......................... 

[Radu ZennlJfJ 
PERJER 

ARAD, Str •. Mareşal Averescu Nr. 12 

TelefDn: !2-32 
Ci!lema de premIere r~:l şi proec
ţie ireproşabilă. Sala b!ne îcălzită. 

.~i1mul senzaţional şi al aventurilor 
eu artiştii Maria Mercader. ~ffl.,sino 
Sarato, ElIy Parvo 

in 

Omul venit 
de pe mare 

Repr.: la S, 5, 7 :ti 9 fix. 

ue_ tA4 - =-
.................... ~ ............ aa .. ~ ..... "~ ... ~~ ... [ ....... a&~T"E ...... Z EEMQ&4LAE&WYWW$Wkh~: 

ţ\R/.\D I C rJ\ p)·r O l Cinematograful filmelor grand'oase 
-\ - Telefon: 23·22 

~~:==~~==~::~~::.:~~==~~~~:i~~~~m~~~==: __ ~l~m~~~~~~~~~3A~wa=:==~~.~~~~~ .. ~ 

A. ZI! AZI ! AZI ! 

( Programul colosal de Paştile Catolice :.-: Minunata operetă "V ă d u va 
Ve s e I ă" mtr'o versiune spirituală şi modernă : --: Filmul melodiilor 
divine şi a muzicei duioase, cu eroul adorat al "Valsului Nemuritor" 

de Johann Strauss 

FERNAND Ga.~VEY VERA KORENE ROG E R DUC H E S r~ E 

7 BARBATI SI O FERICIRE 
Filmul care a ir.cântat lur. ea din Capitală : _.: Filmul situatiilor comice 
Filmul care va reaminteşte de filmele muzicale ale Vienei de altădată ~ Jurnal' 

Repr.: 3,5,7 şi 9. Dumine<~ şi Luni 9 şi 10 Aprilie l\lA'1L.YI·~(jRI la 11.30 a. m. 

• ( _:004t .... •. ;a"*4.s{$MP,*,~ '!,-t~ 5&_. w aL 'ftMwa: Sp, '*1' f ;:;.. Z&ZZ.W6 • 
'5_ _snfîM »*.:r"iPăPi<VJ;i .. " 'f"'B"OiQP'W1î.wnrW"il1!lItP?if'"f!!i1t"WW nzw ATENŢIUNE DOAMNELOR! 

tusa de 31!cdi2!e . IA ~,.n. " 
" ra.&..,QU 

llropr. M. BELlel. AR:\O, str dr. Ioan Rohu ~'r, 6. (lângă teldoane). 

przintă şi "ind .. r-el(' mai e)"~ant~ modele de pardesiuri ,tuileurluri ~i roehii de 
dame, Calităţi su!wriourc. \'ilitaţi ma ;:;azinul f;lră obligaţia de ~ ('umpăra. 

Termene scurte de ]hrure la comenzi. Of, Reg. Corn. 10861/1042. 

\ inurile se !e::tJ dm viile PAllAVICINI 
fost ZELlNSKY, aflati nUl1ai la firma 

i 

(dmund Wngnet , 
Depozit de beuturi ("u ridicata. Tot fe luI de beuturi În mare asortiment. I 

. ARAD, Bul. Regele Ferdinand Nr. 57. 

--------------------------~ 

SPITALUL GERMAN ARAD 
ŞtI', 105;1 Vulcan Nr. 'hlE:fon: 24-91 

Se prime5:" nnlnavl in afarli de boli contagioase '1 mintale 

Sfr.ahJ posedi: S,,\'ţia clnrurgi<,aIă, secţ:e de \)I,Ii interlle şi <:t'(he dL' gineCc).ogle 

SpitallJ esta c~'8niz::l.t după t'erinţt:le moderne, 

...... ~ ............. M ..... +Bt .... ~.a2 ............ n.BB .. aauza~R~. -_ 4M--8i: 

Cumpăr -Vând 
Bijuterii antice, 
moderne şi pietre 
scumlle, evaluez Biroul ,,8 II UTE R lE" 

____________ ....;s;;.;'t.;.:r.~H~or:.::ia;;..::.3. et. 1. dt'la 2-5, it'lefon: 12-10 

IOn1ormântarea fruntaşului plugar 
Sabin Franţiu din Ciacova 

'l uager şi Nicolae Popescu din loc. Ră~ 

Vizitaţi numai Salonul de Cosmetieă 

IULIA 'HAJDU 
ARAD, str. M. Eminesru Nr. 20-22 

TelefoJl! 21,81 

Autorizat de Onor Minist. Sănătăţii 

Gheorghe Szilvay 
CROITOR PENTRU DAME 

ARAD, Strada. Vasile Goldiş Nr. 5 . 

................................ 

1. CSEKE 
CROITOR PENTRU DOMNI 

ARAD, Piaţa Plevnei Nr, 5 • ................................ 
Sida fturelia 
CEASORNIC~ ŞI BIJUTERn 

ARAD, Bul. Regina Maria Nr. 10 

.................................. 

BIROUL OFICIAL DE VOIAJ 
C. F. R. 

ARAD, BuJ. Regina l\laria Nr. 1., 

Vânzarea Il tot friu] de bileţe şi ~bonameJdb 
de tren C. F. R. ]ocale şi int;:maţionale. 

.................................. 

Bodegă şi bufet In 4 Aprilie intreaga populaţie a L;ia,., 

covei, fara deosebire lle naţionalitate Şl 
l'eligie au petrecut la locul de vecinic~ 
Odihnă, pe frunta~ul plugar Sabm F'ran' 
ţiu, răpit din viaţă aşa de timpuriU, 
atingâ.nd abia vârsta lle 35 alli. 

Defunctul prin calitaţile sale alese. 
s'a bUCUl'at de stima şi iubirea tuturora. 
Ca plugar destoinic, a fost o mândrie 
pentru românimea dm Ciacova şi jur, 
fiindu'i încredinţată preşedinţia Sindica
tului agricol din plasă. 

f 
spuw,urlle tunebre le-a dut corul din ca" 

I re a .. tacut parte Ş! uece. datul, - tlirijat I'ISPERANTA'" 
.le Dl V. Rebtgea ctir. şcolar. I Intelectualitatea română in frunte cU Propr. IOAN LUCACJ 

I Dmi: Pretur Ţul; Nutar Laiu; Judecăto, AR.\D. Str, Octavian Goga NI'. 1 
rli Dr. Bota, Dr. Lepa şi Cismas,' cu fune> 

Timp de 20 ani a activat în .:Reuniu
nea de Cântări" din localitate, timp în 
care această Reuni une" a lUat la toate 
~oncursurile premiul 1. 

A f.3.cut parte dintre membrii "Casi~ 
nei din Ciaoova" bucurându.se aicea de 
o cinste deosebită din partea intelectua 
Hlor. 

I ' ............................ ~ .... . 
I ţlOnarii dela Jutlec.ătOrie; Giurgiu şi Po· 

MAG AZI N D i'~ 1\1 O D A 

,.LYUDE" 
p(wici direeturi de carte funJual'ă; Cor, 
pul avocaţial în frunte cU dnii avocaţi 
Dr. Iancu şi Dr. Gion; Directorii celor 
trei instituţii bancare din loc precum si 
alţi mulţi a căror nume ne sCt;pă. au că~o 
tat ~i de data aceasta să,şi arate prin 
prezenţa lor. adânca părere dl' rău după ~IARE :\SORTL'fF]NT Dl<: POŞETE 
"paorele" atât de mult stimat. UlUBRI<;LE ŞI CONFI<~CŢiUNI DE DA;\IE 

Asemenea nn frlJmos grup de .. intplec. AR,A.D, Bul. Regilla ~faria. Nr. 2-4. 
tuaii timişoreni" în frunte cU fiI Dr. Iu· .................................. .. 
liu Coste avocat, au aflat de bine să-s' 
verse lacramile de durerI' la cănătâiul 
celui pe care l"au iubit aşa de mult. Slujba prohodulUi a fost oficiată de 

preoţii: D. Ţieran din Ghilad, E. Mure. 
,:,lan din Banloc. Gh. Tc>rebenţiu din 
fetroman, S. Mioc (lin VOit<'g. Gh. Răm 

----------___ ._ ••• neanţu din Gaîul-Mic, A. Gruian din 

Deosebit de impresionant R fost par' 
::('iljl\rea la !H'P'H'+il Înm,·rmi>nt·lrp $1 

:"11; m·tre l1!lmă .. tie o!u,l:ar: "~m'l."· .l;n 
; satele tIin jur. Pl'. N. P. .<\RAD, Piaţa rlcvnei i'\r. 1 

• 

I 



.. ~ ___ ,_ll __ !.pn_m __ e_l_~ __ · .................... _s .. __ ._ ............ D __ A.~.t.I.A .............. ~ ...... __ ... == ... , .. ~ __ s= ______ ,_== .... ~~:~_ 

Atentiune! -Atentiune J 

SALON DE RADIO "PHI LIPS'I 
• Vinde: 

Renumitele aparate de Rad le P H IL I P S 
Masini de cusut electric J"MUNDLOS" 
MASINI de cusut ,.STADlON" 
Maşini de cusut "IDEAL" pentru croitor 
Lămpi de Radio 
Lustre, reşouri li tode materIalele electrIc. 

la preturi foarte reduse. 
t 

Propr. POP PETRE, TImişoara, Bdul Carol Nr. 14 
1'el.t •• 80.20. Nt. ,. tat.c. 203I1004e 1911 

Cooperativa de Consum "CARAŞULI' 
OBA VITA, Str. AIadrft ~ tiI'. 11 

1"· . t $ 

Aduce la cuno,tinta taturo, 

COOperalivelOr Si Comerciantilor 
dltt jUdeţul Oel'ftlJ, c!l stăDl ~ difltKnl ţie pentJ'W JbB.fM;1l1. .oastre de IIOloai.1e 
fge:rlril!l, ~ fi .,.,atele'e III"'. C'a tot ~ul de ~ eli pretari ....... 
C:a~ ,. aerviciu ccm~tiinclO!l, 

Totodati aducem la OOBottinţl\ ci. am blt!Jnţa\ $Î Ild D~OZrr t:tmM:.\. 
NEN'I DE ZA.HAR, ea Ill'IUitoarel~pretull labăr iei 161 qr.J Zahk CWl.':C 

ti crisa& }el n1 qr. 1" 

q d 7 ' $ , ,.( I '1 Il ' s, , 

,

- f " Cărăşeni şi orăviţenl J 
.Vizttaţt abtgura lJbri.rle .. tipografie lIOIDAaead din 'faIH. ct.raşuhd. aMrtatl 
fiii toate a.rtJ,eole1e li reeh1zlt~·le de .. oa1i fi bl~ 

LIBRĂRIA ROMANEASCĂ 
~. Luca ftjNJIl! 

ORAVITA 
\ 

Inreg. Cam. de Comerţ Nr, 1911:938. Telefon l 255. 1896 . tr' t. $ 

l A.lmobiliara şi Intreprinderi de constructii În lichidare Timişoara 
, .' C $ r 

CONVOCARE 
Domnii acţionari Ai SoCietlţii An.oft ime ImobiliarA şi lntreprlndeTe tU Con· 

Btrucţii din Timişoarc In lichidare, IUnt Invitaţi a ltta parte tit adunarea geM-
1aUf. ordinart'l, ce .e va ţine în ziua de 29. Aprilie H~44 O1'a 12 a. m. in talcl d~ 
şE!dinţ4 a Bt'lncii TtmişoIJrei ,. Societate Comercială p. Acţiuni din TimÎfOGTa, 
1 .. Piaţa 1. C. Br4tf.anU N1. 4. 

ORDlNEA D.I tI: 
1. besehiderea şi cott.!tituirea adun 4rii gmerat. ordinar •• 
2. Raportul Hchidatorulul unic; pruentateo biZanţului ti It(m_l", de two!U 

li pierdere încheiate 14 31 Decenwrte J 943 fi raportul C8T1.IOT"Mlui. 
3. ApTObarea bilartţulut It contului profit ti pierdeti ittcheUtte le 31 De" 

cemvrie 1943. 
4. Descărcarea lichidatoruluL 
Domnii acţionari IUnC invitati deat emenf, a luat parte şi la aduMrea gene-

lală extraordinara: de aprobare il bilanţ ului final de lichidarB, Incheiat per data 
li, al Martie 1944, care .e VCI ţin. en ace 7a,; loc fi în aeriGli ai la O'ra 13)1. .. tn. 

aMINE DE ZI: 

1. Deschiderea şi constituirea adun 6rii generate extraordinare. 
2. Raportul Zichidatomlui unic, p1'e te1lta:rea bitl1rtţului t{nal şt Il cotttulut 

ţlrofit şi pieTder~ Incheiate la 81 Martie 1944 li 'l'C&pnrtul cehB01'Ulut, 

3. Aprobarea bilanţului final fi a contului profit fi pierdere " rtpC1rtîz4" 
feu <1ctfvului societtlţiL . 

4. Descdrcarea ltchfdatorulut UTtic. 
Pentru a participa la adundrile gen. ero!e. 4cţionarii IUnt obligaţI CI depun. 

acţiunile şi procurile de reprezentare, 14 ca3ieria Băncii Timişoorei fi Societate 
Comercială pe Acţiuni din Timişoara, e 14 cel puţin. cinci zile 'nainte de ziua 
fixată pentru adunări. Acţiunile depuse. .econsiderd deptue pe'lttt'U 4mbtle adu
nări, dând dreptul titu,lC1riL01' d. CI part' clpa. la 4dull.dtt fi1:r! II fi necelar .11, se 
f~că tmZ-Q preciZGr8. LICHlDATOlt UNIC. 

BUanţ incheiat la 31 ~b1\'rle 1943: ActrV! Dlspotllbille. bine! 1518.S92.- Pier
dere: report din anul 1942: 2,311.126.- In anul 1943: 109J!8:!.- Total: 2.,421.608. 
Total: ~,OoOOOO. PASIV: Capital social 3.000.000.- Total :tooo,OOO.-. 

t 
Bilanţ Înl'ltciat la 31 lUartÎe 1944: ACTIV: Di ... poibil la bănci 486.017,- PiC' 

", 

.•... ~ •.•.• _ .. : l'1'port din anul HUR: 2.·121.fimt- in anul lH44: 9'.!,311l.- Total 2,513.92'3.
,_rO~1 8.9QO. 000. PASIV t capital 8Ocla18,OOO.000.- Total s. ....... - Jal6 

1--" 

-
Specialităti 

de vinuri şi ţuică gasiţi la 

"PIVNITELE ,pnot~10~~rO~#1 
Propr. ONEŞAli IOACHlrv1 

J,areg. Of. Iteg. Com. 18/11616/194.3. 

Vânzare cu ridicata 
Tlmf,onra III, Str. lo~1f Gal 5. - Telefon 13-72 1859 r 1 - - __ -________________________ __ 

Vizitaţi ParfuIneria şi Vopsitoria 

"APOLLO". 
Pr.pr. IOAN HUBER Inr. Of. Beg. Corn. SQ9fl105'Z191 

.u l"flii găsi oa aaorti.ment bogM i:d parfumuri, lacuri, vop~ete, pens~le pt. 
sogravt §i articole casuice. 

Plaja DragaJlna, ooij ca }Yfbl ar. 40. 'reliefUlu %8-99 1890 
• I 

Cinema Apollo Premieră pe faral 
Un film gtaDdiosl 

Azi şi in fiecare zi filmul suedez 

Femei deschideti oC:lii .. .! 
(." ~+, ii'.'.-:{"" .. " '~,.~,~., 

J.,' ':;,~::,,~~:;:~:~<~>:~, ,,~:" ,,"A 
... ,:-"" ~~L ... /" :o,. ''*, '.;,:, ,~ 

{' ~ l'fJ ,~ ., '.;.~}." ~Î\ ~~ ~.":. ~~} 
'~j}.~ .. ~ J "I~"t~,." "t,t l 

,~ .. ,;I~:;tţ('i:' 1" 
f. )' ,'C\", ' , , 

:.:~.;-~ l- ' 

" ,,1"1 
q ~I~ '1 

--1 
'~~ j 

j 
~J 

eet mllli ma", trlumpf aI producţiei IJUMt"Ze 
VIVECA LlKDFORS ARNOLO SJOSTRA .. V'D 

STEN LINDGREN 

P .... fra • vi asigura elegllnţa Ji ~ cl~ivitatea in ca1!tăţi. zuodele, âesene fi 
autori, uartaţi artillolele Dvs. de modă cumpiirâ-ndu-le numai la 

MAGA:t.h~UL ELITEI 

DOI\1r~~ŢA 
MODA PENTRf; lM .. i1E 

Tlmiş~a" In Palatul Palace. 'l'el. : 53-73 intre orele 8-13 şi 15-19. 
lur. Of, Rea. Corn. 501/944. 

Unde gă.t>lţi : 
Stora fine dbt 1âni curată. - Mătasă. ttJat.e culorile. iucrate În fabrică. " 
naturali, CiDrapl extrafini natumli şi Genţi arthitjce din box, în toate 
V8l'8tAU, Fulaftl ,i baUoart. Un,crie şi culorile imprimate " (!4)lorate eu 
portjartiu"e. măn_ sacoşe din mlWi~lIri la romandă 

fie tţi din piei f!:!ICotloe. pore fi bol[ in cordoane. mănuşi Şi bijutorii. 
REMAIEM CIORAPI DE MATASE NATURALA Il;XTH,\H.u'm CU MAŞINA 

SPECIALA. DUPA CF.}\ MAI !\toDl<:RNA PROf'FJlURA, 1871 

Lingerle şi . Ciorapi 
pentru dam6 

in mal'& uortiment la 

"LUiZE" I Propr.; KlSS ( .. VAZA 
nAsa. Valko 

se remaiază clor~pi 

Bijuterie modernă 

'1. .... 
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trupelor germana-române 
succes În Sudul fr ontului de 

Aerlunea continuă 
Răsărit 

cu 

lIiO bombardiere au luat parte la ':. acul "supra Ploe,Ulor. - Atacu.l tru
pelor ~erwaDe lo.polei" .. bMndelor dia l ..... Dtenegru 

- .fi-. _ .... 
B~«L1N, ~. (itadoT.) - .lH h~gatură cu 

evemmemeLe de pe fnmtuJ de .est se co
municd din sursa L"''''iJetentă urmatoa
n:Le; Pe câna m L.nmcca boLşevicn la
rU-jlii au încetut cu acttVltutea Lor 0Jens~vu 
*n rel:lmn~a aIntre ntoraluL Maru Negre 
~i a ..:u.rsuLui a.nlenvr a l'JlstrU'Ul LUlJ
le~e au Teln,ceput cu. mare vlotenfă. LJa 
toate 8forfariLe LOT. tentati'va de stră
j..u.ngere a sovietictLo1: a c;iuat '-OL toate 
"ULcuTile date de înjantene. cavaLene Şl 
tancuri, sovletic1i nu pot împiedeca miş
ca1ite eLastice aLe trupelor germane pre
t'azuLe etupă pLan. in acea.stă reg~une 

pTE~cum şt m.tTe lVistru ŞI Prut, sovu~t1cii 
u.rUf~CU uuut tn.tpe tn LU.tJLa. u,sa contra
aUlcunLe gcrnULI~e rLf.:u"uuz~uza atucu
nte nw."mn;e cauzund rUliuar p.t!raen 
I.."onstaeraoue. 
, La Yru~u~ miJLueLu în regiunea Iaşi 

TU*U au ,nt"repnr~ en nou~ ,.aa~un vw
I"I~W cu lnlal,tcna \ia UIHtu~t thtnc.t.ate. 
.J::,Le au Just tn~a r~spmse aUJJI.t Lupte tn
vel"şunate ş~ tLLtenoT tTupeLe Tomano
~er1f~ane au trecut La cont'mataeuri. 1-n 
1 ~gi-un~a Cernăuf~ etu-ua pouuri in pose
StU/Lea inamtcutui au Jost aruncate în 
aer şl,.coLoane ,<;avteUce 1n marş spre 
jront au Jost nstptte, in rcyu!-uea Sta
nisLau Şi. La vest ae TarnopoL, trupeLe 
y~rmane- şi-au mw/.matd~Lt p{Jztfa~e WT 

mtrucat :mal muLte Locahtăţi La sud de 
~tamslau .au just recuceTite. In aceste 
Lupte două bataLioane mamice a'u Jost 
mrmette. Şi in aceasta Tegtune traJlcul 
spre lrontuL sovietic a jost ,uat sub jocuL 
artiLeriel. Pe cand !;}urnizoana ~roică a 
uru,,'tLLui TarnopoL contmuă să Teziste 
tuturor atacu-nLor inamicuLui superior 
la număr. sjorţ(i'rHe trupelor germane 
de a restabtLl cora.tLetuL cUl'arnopoL fac 
~r!.Jgrese. AcţtumLc oJensive ale :nami
ct,Lui In regtunea 'l'arnopot şt La brody 
i ",u sotdat c..-u eşec Şl ma:nucuL a avut 

j lIierden considerabue. liarn~zoana Te-

ls~Cl.iREŞU, 8, (Radur). CO.1\lANUAItllihJ.'lJL lJE CAPETENIE AL 
"'.R4'L~J:l!:I KUMAl'IIE COi\IUNICA Cli DA.1'A VE 7 A..t'lU.1..J.E liR.MATOA. 
'-'J:.i~: L. ... U'-UUJ:<.;K,\ ŞI l".h. Lli'ORAl .. l,L l\-~JJ l\..fOO:l(.~ NUll(J UlPt)R
·lAJ.'II·.l' 1J~ S.l!;..,.li~ALAJ.·; Lo\. .LST DEI.A 1'-'-'='.1.1H) ~I L."'i HA8ARABlA bllJ
WU.E, SO\' 11.!;i.lGlI AU llVnU':.PRI~S IN bLU .l\WLTE SEC'.fOAK.E ATA. 
CUI~I LOCAL}<; INSA }'ARA NICI UN SLi(X;ES P ~Ă CAND OOl'i"l'RA
J. fAt.:l:fULE UNI".l'AŢILOK RDMA1\O-H~;}~i\lAN.E AU CAUZAT INA.MICU. 
LLI rUARI Plf<~RVERI IN CARE DE I .. UPTA MOl{ŢI ŞI PRIZO?-.'IEIU. La 
!oIi .. P}:U) DE' lA.,I, AC'.J.'IUNEA NOASIRA DE INAINTARE FACE PRO
GRt:SE ŞI IARAŞI AU }'OST RECUCERITE MAI MULTE POZIŢII PU'J'ER. 
NlC APARATE. IN REGIUNEA B01'OŞA.L"I"I. CERNĂUŢI O VIE ACTIVI
TATE DE RECl'NOAŞTERE DIN AMBELE PAR'fl. LA NORD DE CER. 
~Ăl!l'I OI?ENSIVA GER~lANĂ PROGRESE.<\.ZĂ LA FEL . 

Ce urmăiesc aliatii prin bombardarea Balcanilor 
, 

BERLlN, 8, lRaJur). D}.jb "Trans
:ontmenLa! l:'L·t;::;;:. a..uullţa Jin Koma ei 
;ljutorul comanua1.lL al aviaţiei britaniCe 
pc: langa Udill'ru..Ila.~ea bntunlei Cas,. 
::.urJ a. declarat .:<1. bombardarea nodUri 
ior de cumWllcaţie 10 Baltani, urmareşte 
,n primul rând SL.'Opul de a îngreuna 
ii.pl'ovizionarea trupelor germane la fron· 
:'ul de răsărit. Berliner Bărsenzeitung 
constată în acelaşi timp că aCeste ata 
curi ang1o-ameri('ane urmăresc şi scopul 

politic asupra ţărilor din Balcani. Solis 
Jaritatea acestor state din urmă sa do
vedit însă cU ocazia aeestor atacuri eă, 
atât aviaţia română cât şi cea bulgară şi 
LJllfară au luat parte foarte activă impre 
:.ină cu vân.ătorij germani la respingerea 
'::1amicului. Faptul că aviaţia germană 
tii spune in acest spaţiU asupra unui nu
mnr Rtât de mare de vânători a surprins 
pe inamic care a suferit pierderi 
neaşteptate cU ocazia acestor atacuri. 

Războiul actual ia forma unei adevărate revoluţii 
VICHY, 8. (Rador) DI Laval. preşe

dintele de (:'Onsiliu al l"l"anţei a ţinut 
'a o intrunire un mare discurs În tar~ 
a dt><"larat că după ('\lm s'a {'Onstatat tit' 
acum mai mulţi ani, războiul adnal ia 
Îorma unri adevărata revoluţii, In! ii 
anal 1935' s'a putut ('onstata {'ă se incepe 
O nouă perioadă fi istoriei ~i el a de('la. 
ra.i Îmă de pe atn1\('i ziari~Wor ameri· 
('ani eă războiul vijtllr, fl.de('ă I't'l a('tllal 
se V3 da Între bol~PVism şi fasC'ism, dt>s 

lD~raţii1e fiind numai a antieameri a bol 
~,·vismului. In ,'iata publică a Franţei şi 
In radio s'a auzit attmci mult despre de. 
nlol:raţie, dar nu S'a vorbit niciodată. de
!,pre Franţa. Vorbind despre soarta 
F'rantei ~I a deelarat că maresalul Peiain 
"Ulm' înfl'ângj>roo. armatei nu' a putut să 
far',ă altceva def'ât să primea..'iI<-ă. eondi s 

Liil(': annistitiului. La sfârsit dl Lava! a 
"~'arat ci. el iubeşte at3.t' Franta ea şi 
p,wea. 

150 bombardiere au luat parte la atacul Ploeştilor 
BUCUREŞTI, 8 S. P. P. transmite: I ultima Vl'eme. 

Comentatorii militari din Berlin ('unsi· La acest atac aU luat parte 150 horn.. 
deră atacul aerian asupra Ploeştilor ea ba.rdiere gl'ele americane, din care au 
cel mai de seamă eveniment aerian din fost doborâte 54 avioane. 

Trupele germano-române Înaintează prin atacuri U~pTospatatd cu trupe noi a oraşuLui 
f h.:oweL, ac..'Urăţit terenul de restuL ina-
, micuLul Şl a intarit poziţhle şt a mtre- BU(;U.h..I:!;Ş'1'I, 8 S. P. P. transmite: d(>osebire în regiunea Orhei şi la nord de 
1 pnns atacuri La sud. şt nuTd de or~. Cu privire la luptele din sectorul de suu Chişinău. 

T,",,'. 10 ~nl'mf> "1!lfţ, -m,, ____ .... 

prilejul &<'~stei acţiuni de eu.răţire J 
lost omoriţi 120 ,bandiţi şi tot atâţl ~ 
~ost luaţi prizonieri. Trupele gertnanl 
ao capturat afam de aeeasta şi mulll 
'uuniţie Şi s1:o<'uri de alimente. 1. 
§abmarlnele tr:ermane preCl! 
.upă eereuriJe ameriean_l 
BUCUREŞTI,8 S. P. P. transmiti 

Potrivit unei informaţii difuzată de ageJ 
~ia Reuter d. Frank Knox ministrUl ma{ 
~lnei americane ar fi făcut o declaraţii 
3U privire la situaţia snbmarinelor get; 
mane. spunând: problema submarinel.~ 
germane nu a fost soluţionată. in ~ 
1efinitiv. Ştim prea bine oare sllIl't . 
bilită.ţile de produoţ:ie germană. aşa 
trebue să. ne aşteptăm ea ele să. apară 
massă pentru • ataca naviga1ia in. Ai 
tie. 

Co.;TOlierm~;.-Îat;,e.t 1 ... 1 
prepier ••• oastel •• r~e"le.~ 

BERLIN, 8.(Ra.dorI DNB. Se eomJ 
nică în mod oficial că un oonvoiu ~ . 
8. fost atacat eri tn apropierea ~ 
norvegiene de mai multe avioane inamIţ 
f'.e din oare unul a fost dobodt. eoD9Oiu! 
Şl~8 oontinuat drumul fără pterdeJ 
propriL , I . Î . 

O puternicA expl.zie .. e 
bord.' u •• 1 Ta. enlle. 

ISTANBUL, 8. (Rador) După eum 
anunţă din Beiruth, pe bordul unui 
de războ iu britanic s'a produs eri du' 
amiază O explozie violentă BaU' 

moartea a mai multor oameni a echipa 

I giului şi în Urma exploziei a iZb. ucnit 
UD foc.. ~1 . .w..iw4'i.',;l,.~ .aau-w-... ___ ;: 

Plerderi1e de sânge ale 

I 

SOTietelor 

Bern4) 8. (Rador). - Ziarul "N 'i 

Bernerzeitung" evaluează Pierderile 
matei sovietice la 11.000 soldaţi pe ZI 

Aceasta înseamnă 9 milioane în oole 
luni trecute. Zia.rul constată că aseIDo 
nea pierderi de sânge nu pot să me 
până la i.nfinit. 

Acţiunea trupelor 
Japoneze la graniţa 

Burmei 
I In cent1'tLL 1rontuLui de nlsdnt nu a a.l frontului de rasil'it se aunţa că Vineri La răsărit de cursul mijlociu al Pru. 
: J(.st eri mci un evemment l1np01 tunt de au avut loc lupte violente între Nistru ŞI tt:lui în regiunea Iaşi bolşevicii au des- TokiO~ 8. (Rador) - Agenţia DNB 
,HmnaLat. 1 n sectoruL. nord.ie; nu.mai Prut impotriva unur nom şi mari forţe faşurat atacuri extrem de vi()lente pu. anunţă: Forţele japoneze au lansat' 
· atacun t"cate aLe inam~cuLui tără rezul- ~ovietice. Gând în acţiune puternice forţe de infan- rreună cu puterfuce unităţi indigene 
; Wt. La vest de Narva trupeLe ge,.mane Formaţiunile germane au neutralizat i.erie ~i blindate. Sovietieii au fost Însă nouă ofensivă la graniţa Burmei cu 

au realizat după un foc vehement de ar- prin contraatacuri violente acţiunile bol, re"piILŞi şi t1'upele gf'rmano:române au dia şi au ocupat localitatea Hatam. A. 
· tHerie şi un bombardament cu avioane şevice, cauzându-Ie mari pierderi, cu I reuşit să inainteze prin contraatacuri. ceastă ştire a produs mi ales în prov' 
1 (1 patrundere considerabilă în liniile T I cia vecină Bengalia, unde s'a nă.scut 
: JO'l'titicute .aLe inamicuLui, r~a!izând ~s~- rupe e germane au intreprins o actiune', puternică Chandra Bosse, conducătorul mişCăr. 

Jel o ame.horaTe constderabtla a POZtţu- contra bandelor d"R ",u' ntenegru independenţei Indiei, o mare buC"llrie. 
lor proprn. I Il . 'il d . t dl D~. __ _ 

• P . l' . - . proViOCl e eJR ocupa e, . vv= a 
· e Jruntu!_dtn tall~, umtaţl~e, de şoc BE~LIN, ~ ~Ra~Jor). -.A,genţia.DNB .... iavia aU intreprins un atac surprinzător trodus un nou sistem de administraţ 
· {Jerman~ au uttrepTWs Şl en m:a1 muLte a.Ull~.ţă: Ser_vl~lUl mternaţional d~ mfor~ 1 ~;ntra b~ndelor . ascunse în regiunea şi e vorba ca .să Se introducă şi o monl 
a~pu.~l l~cu.nunate de su~ces 110 reg~~~ I maţa anonţa ca trupele germane 10 Iugo. muntoasa a granIţei cu Montenegro. Cl'.J dă naţională in India eliberată. . 
nza.1'Ioettuno, unde mal multe poz~ţn ......... ___ ~ __ ...................... __ ._ ..................................... . 
,'ortljtcatc angto-amencane au fost - - - , 

aruncate in aCT şi au fost jăcuţi prizo- Lupta ero-Ica" a R~gl-mentulu·1 "oma" n Infanter.-e "In C • uLeri, Prtn aceste incursiu.ni de surprin- ... Iil rl m e e~; 
dCTe punctele de sprijin ale rnamicului Gi ELE LUP lE 1 A ~IU O DE 
t>unt mereu considerabiL sLăbite. ATtile- ,.,. n fi O O ESS A 
',14 grea germană şi aruncătoarele grele ~ i.. _ .. .LiN'" 8. - &)ela cartierul gt.lueral . Intre Cernăuţi §i TarnopoJ atacurile observat explozii puternice şi incendii eJ' 
(le grenade sunt zilnic în acţiune şi în .. 1 It'tihrerw.ul, l.1>-<i,."uJ. (:omantU\.lu .... lu ai I ~lIitătilor armatei german~ şi a forma-I tiOS8. 
urma focului lOT se observă explozii vio- .... r~itJJ' aJ.·ma", '-'U""''''luca.: ~lwli1or S. ::,. au prvg1'e&lt cu toate greu· La sud est de Ostrov şi la sud de PJesksl 
lente cauzând inami .... ·lul· p;"""d""'l' CO"''''- In ()r1Dl~ au "''1..tat a-tacurile lo.:a1e .. :411e terenuiui. Apar-a~ toru" dela l'arno-.. ..., .,,'~, ,.... . . - lJovieticii au continuat încercările lor cii 
aerabiLe in munitii"'; oameni. 1I· .. a- multe ,L6 sovle"~i1Or la. .: .... 41 de tmd lSlVaş ~i Ui pol au respins noaptea tr .... ută puterru'~ I 

y· • !rol • tmul P Y ....... străpunge. re cu numeroase divizii de p''''" încercări de înaintare ale 'nam''''''!u' iS ere<.'Op. 1I.~"b.ulcnLul rOnUtll~sc '. cile atacuri repet te le ., il In J .... , • • ...... -.. f te' .. - . a a sOVletH' 01'. I' .... ",j sprijinite de numeroase tanc""; ~,. ' 
l>'au prăbuşit în focul concentric al arti- .ln an 1'16 tilSlJIlS .... numt>.l'uase ~auduri regIUnea dela sud şi nord de Bl'ody tru- -'ry 0&&. ~r 

. . . in luptele defellsl·"·t u al uncat ,- t I Jl.vioaue de bătălie. Ele s'au prahu"it duni 
l:nel,ş2 a armeLor automate germane. y..' UlUar<l- i·e e gtnnane au respins în numeroase y r 

UT:.NJt.;RALUL HANDER..';;ON NUMIT 00- Illamicul pătruns prin c.:ouiraata; simul· veuri pe sovietici şi ao risipit coloanE' grele lupte schimbătoare, Au fost nimiciU 
MAl'ibANT ŞEF AL CELEI DE A NOUA tan după. lIupte iu ...... "ite. La nord de Îr.amice în retragere. Contraatacarile 62 tancuri inamice. Curăţirea uoor Dli~ , 

ESCADRILEI AEREAN,J O,d~ sunt în vcurs grele lupte eu boJşe- bt-",lşevieilor au eşuat. breşe locale este în curs. 
~STERDAM, 8. (Radar) _ Postul de \"leu, cari ataca permanent. La est de La Kovel S'au dl"Sfăşurat îndâ.rjit~ Pe frontul dela Narva atMui trupelor 

radlO Londra anunţă că generalul Ilander. Nistrul inferior pre('·nm şi intre Nist.ru lu,te 104":'3le. La nord de oraş, repetatele germane cu toată rezistenţa indă.rjiti I 
80n a fost numi: comandant şef al celei de şi Prut at&.curiIe sovietice aa fost zădăr- ataCuri lnamice s'au prăbuşit. inamicului progreseazA. 
Mui ~drej aeriene a comandamentuluI Ilicite de trupele germane şi române Puternice escadrile ale aviaţ;ej de luptă Pe fronturile italiene trupele de şoc gd'. 
bombardlerelor britanice. zdrobindu-se prin oontr&atae b"rupe de germană au dat 00 atac puternic imns.trt- " ·t· d leptă ina.mi<-e. t ,_ . .'- mane au pnclOUl mamicoJui mari pier .~ ."' 

-------;~;;~;;N:ili=~~~~::::-::-"7=~:::;;-::---;:::-:-::7:-:::::--:--:-::-=-:----'-·a-ce-. ,_n_ru_~U):....:d~e-=a:p~ro~'~;=rl=onare Kiev. S'au ri simgeroase. ./ 
. 4:! __ Societatea Naţională de Edlt>J:.l ~; Arte Grafice 1I",.iA Traian;:' Ti .nlşuara 1 Bul. Kegele Mihai 1 ~ ,.~----'7-_e -~_. ~ -'-~-,~"-'-'---' ·~C-_· __ "' --- -'" --" 

~retar de redacţi6 resoonsa.bU; DORIA.N GROZUAN ":'.::; It j, ~', '.': ... , :" ,"',"'" 

- ....... -1'-+---., .... ""'-'------- ___ -------- - ••• ~ .. - ... ---.... ~.-'-_____________ ~.....,. .... __ r_ ..... _, ___ __'._ ...... ~_<__~ ___ ...... -


	DACIA_bw_674
	DACIA_bw_675
	DACIA_bw_676
	DACIA_bw_677
	DACIA_bw_678
	DACIA_bw_679
	DACIA_bw_680
	DACIA_bw_681

