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Finlanda il respins conditiunile de armistitiu ale Rusiei pă atitudinea una.nimă II. presei suedeze 
În această problemă, conţinutul notei 
SUede7.06 n·u a produs nici o surprlzi.. Nu
ma.i faptul că guvernul sovietic s>a aJ.ă... 
turat aeestui pas anglo.amerlea.n. 

It.li. fasalei prada bolşf"vismuflG~ - Repre%eR~On,i; lu;; rUG ; .. guvern .. 1 reae ... i Pe'ru 
România IIU a urmaI sugestiile aaia,U.r 

___ li :IIiI6 _____ ,,~~ ..... 

" i.«ii'it'Pig,! ....... ,?ft!lp~1!=9Q_ ..... _~ .. 
tJ)ri'u comisaTul adjunct' al afacerilur 
11' externe sOvietic Wischmsl.:y. aco

.mmical KremliHul în noaptea spre Du· 
mi-ttecă, că [<'inlanda a resJlins condiţWe 
de annistiţiu l'1t.Seşti. Wisclhnsky a dat 
prin postul de mdio Moscova o amplă 

ll, descriere et trniatii'elor cari au aVUt loc 
săptă.mâmile treG'l.de între }t':nlanda Şi 
Vni'!uu>a sovietel-or peste posibilităţile 
"mli armistiti;u. El a amintit cu ai.l!st 

Ir prilej că () delegaţie fi.nlandezâ s'a de
at' pltk~at la Moscova} pentru a obţme o ,in
~, terpretare e::>:actă a conditiilor soviettCe. 
I~, . In legătură C/l. aceasta Wisehinsky a co-
~~; municat din nou in ce condiţii ar fi fost 
I dl$pusă lI1oscova să t1'ateze cU finlan-

dezii. Dupa aceStea sovÎeficii au cerut 
din nou inteoulrea sau expul:s(J,rea tTll

l'1l! pelor germm1e aflătoare în Ji'inlanda .,i 
'gr: anume până la. sfârşituL lunei A.prilte, 
~. Mai dfparte sovieticii au lJrefins regill
m !lea Pe/Sllmo tu instaZnţille lui parWrtTe 
R r' atât de i'mport«nte pent?·u jl'inlrmd",zi} 
tl"lll taţă de c(tre ei au fOSt dispUŞi sâ renun
,f?! te la Hanga. lnsfâri~it so'eiefioii au cerut 
])o> chelt'lleli de reparatii în sumă de 600 

milioane de dolari. 
l~, raspul/sul sâu !flll'erllll.Z Fnlnndez a 

4mintit eâ primirea ace8tm' condi.ţii ar fi 
foot imposibilă dejfl din motive teh»ice 
~a.fară de aceasta finlandezilor mt le-ar 

()m: fi mal f(1Si posibil să Nă:nscă rna! de-
~; ~ parte ca o naţiune liberă. Cu. toate ca gM-

llern'Ul finl'tndez doreste să aibe Tclaţii 
. bune 8i 'trainice cu vecinii lui (linrăsă:ril, 
tof~N}' regretă că propunerile 8ovietic~ 

car' 'f l olr. '~oferă niCi o POSibila. ate pentru, n!a .1-
"al'\'1 ~rea a·reRtei dm'infe. Gltvernul 80meftc 
,. Il/UlIf la r.1moştinţă faptu.l oă glwernul 
~ h {inl{!t!dez a respins condiţiile de arrnis
\)om- tiţiu 80ljietk. 

Italia 01!!1 fost hb;a1ă pradA 
bol81A vismu < ut 

de Berlin, 24 (Ra dor). - D NB an unţă. : 
inA Fostul moştenitor al I::aliei Umberto a 

a.n dat reprezentantuluI la Bal'ri al ziarului 
, Ci hn:ionez .. Times" un interwiev, in car€' 
lţjur: el a t'ăutat să fară atmosferă pentru ca 

Ji[\ sa rf'..;ală de Sllvova, La Întrebat'ea pu
l c: Să de ziarist, dR~.ă regele Italiei nu a 
l ti fost in stare să impictlef'e declararea de 
nb8. răzbOi a Italiei {·ătre Anglia, prinr·ipele 
ncer· a fost nevoit să admită ('ă majodtD.tea 
'Omdlln~rnllli a simpatiznt ('"U DU,cele ~USSo~ 
rneriitnl, a fost (le acord eU politjl'a lUI Şi ca 

rnr,.lN'1 puţin nu s'a observat niei măcar un 
f le~ de protest când Italia a Întrat în~ răz~ 

.... : ~lU alaturi fie Germania. Cu nl'easta fh~" 
~~a:aţie prîn-eipele moşt€nitor a adm~s 
faţis tl'ădarea casei regale, tridare "ca
tre MllS30lini, tdiderea at1evăratelor in< 

W t~rs:ale Italiei şi <l poporului jtalilln, ~(~ 
1 " M e.a Italia a f()st lăsată pradă bol:;evls 

JIlG" ll1uluî. 
li iii hi cabineto' nado!!l~o au In .. 
e ,. tI'l\t nlul mu't. ~I.mu" 'şH 
mI BERT~IN, 24 (Rador). _ DI'iB Mun

,ne f ~: Din nonl ("ahinl"t Rarlo~lio far. parte 
tSJlll' ~ ~.i .Ilml(i ('omun i5ti eari ()('.up& por-
I IJII' t 0111 unportant.e. CerNlfilo ec.mpeh'uh'" 

i~~1l sunt de pă.rere că .. ,ahin .. tul 
iln(;1: ,a Ggl10 are numai on carader pro\'i70' 

,raş~ ~. ~re illsă va f:U:8 totul pentru întă~ 
:~ lllflllellţ~i Mus('{lwf in ltaHa. In 
"~'~'\s f _ ~ 1: IInp t"ste eviclpnt di ,", nglia ~i 

~oa:l ~ 'lI' {'nit .. li " N>',h1t r"lnJ lor În 'lorito.
li . Ot'1Jpat d{l ei în Italia Moseo\'ei. 

BEl~lJN, 24. (Rauor). D. N. B. SERVICIVL DE INFORMAŢIUNI. BRI
TANl(J A COMUNWAT CA Gv" .Kl\J. lJL FINLANDEZ A RJ<::.sPINS DlJMI$ 
NECA SEARĂ CU O DECLARAŢIl<~ OFICIALA PROPU1'IIf};RILE DE AR
I\IIS·!'ITIU :MOD!FICA'l'~] ALE ['NîUNlI SOVIETICE. IN DECLARATIE GU~ 
VI~RNiJL }~INLANnl<~Z CONSTATA CA O PARTE A CONDITIUNIÎ..oR 80. 
VU;TIGE AR }<~I :FOST DIPOSUULE DE-A DUCJll LA SI<'ÂRŞIT HIN MOT!. 
VE lTR T"~CHNICK AlJI'l<J CONDITII SOVIJI~TICE AR F1 I1UPUS FIN
LANDEI POVERI IN8UPOnT;\Rn~E' r\ll'ARA DE CONSTATAREA CĂ AN
~AltlBLUL CONDITIFNJLOR "~RA APT DE A PI<:RICLITA INDTîPENDEN~ 
1',\ TĂlut PARI.A'rnNTeL HNL~\NnEZ A D:E~SBĂTllT TREI ZIl~E IN şm 
AMÂNUl"1'IT CONDJTIUl\iU J'::, ASTF}~I. CĂ POPORllI~ FINLAl'I'DEZ 
PRi~: (l:I' ~OO PARLA~IE1'\TĂRJ AI SĂI AI_EŞI ŞI.A ASl"MAT TOATĂ 
RASPPNDEREA PENTRU DECIZIUNEA I.UATA. 

Finlanda nu poate rupe relatiile cu Germania 
BUCURESTI 24. S. P. p, transmite: I in stare să interne2'~ trupele germane ca

Posturile de 'rarlio sovietice (lU arăt:"1t eri re se ~lflă in ~ordul ţăl'ii şi I'ă pici ,n~ 
că guvuflul finlandez a anunt.at ca nu este lllspus sa accepte celelalte ccmdlţU 
poate rure relaţiile cU Germania, nu este ale al'mistiţiului. . 

Anglo-americanii Iasă Moscova să traseze singură granitere cu Finlanda 
BUCUREŞTI, 24. S. P. P. transmite: J ce, Marea Britanie şi Statele Unite sunt 

Cumentând întreruperea negocierilor I dispuse să lase Uniunei Sovietice mână 
dmtr'c j\~osc_ov.~ si Fin!a~da . "Deyl , liberă ca aceasta să şi.fix~ze granita pe 
MayI" afirma <'a acum dupaee FlUIHnda· eare o va. crede de cuvmtav . 
a răspuns propunerilor de pace sovieti~ . . 

Apelul mareşalului Mannerheim adresat finfandezilor 
In:LSI~hI, 21. (DNB) Mareşalul 

)J;tnnNlu:·im a adre.."iat eri iUtr'o ~iin·ţă a 
unilll1eÎ (·amllrazilor de arme filllandezi 
un apel către toati ţara în eare <'!I con
stată ei in al "treiI~J,. an de războiu im
prejurările impun ţării gr~ntăţi creseân~ 
de :o;;Î (·er popll'nilHi rezistenţa sporită. 
Acest războiu se rluC'1' azi cu forţe spori" 
te şi CU urearea grenfăţiJor; trebuie si\ 
Se sporeas('i Şi rczistenţu poporului, 

tleoarece inamituJ cauti) să. ajungi. eu 
propaganda ceea.t>.e nu Il putut să realize
ze nici CU arme şi nici eU terorism. Azi se 
cere dela fiel'are eetăţea.n şi lucrător 
de fabrici et'ICQ,Oe să cere solrluţilor şi 
anume sa.şi spl}reaseă sph·jiur său de 
de sa.crHieiu Şi să. păstreze unita·tea. nu,. 
ponulă.. Aceasta unjhtt.e a fQst secretul 
f'6zistenf;.ei Finlandei şi pâ.ă azi şi va aju. 
ta. ţara pâ.nă la izbanda finala. 

f)t>ciaratia O'uvprnului suedez ia 'egatura cu 
restr . t ~nife iotpuse dip:omltti~or 

STOLfiHOLM, 24 (Radur). - DNB: 
IUinb,trul afa .... ~rilor externe al Sut'dei 8. 

publicat o declaraţie a guvernuluf În le4 
gâturi ('U restrk~i'-llliJe impuse diploma
ţHuC' st.răini şi scrvil"iul de cur ieri di. 
lllolllaliei in i\n~Ji:t. Pornind ,lin pre'Lum
ţie (~i e vorba numai de, o măsura tran-

J 

zitorie care se poate expU~a. cu lDâs.uri 
militare excepţionale şi până. J8. elarili. 

. carea situaţiei guvernuluj suedez să mAr-

I gineşte la constatarea. a<-.esfel restJ"kţius 
ni nu sunt in eom·ordanţă. eu dreptul ;n. 

I ternaţjonal şi ni~i cu uzanţele diploma-
tice .. 

::uedia a respins· propunerile aliatilor 
~;Tot.tUI o 1 .. :\1, 2cl (O 1'B). - G l1\'er· 

nul SU~tlf>l., ('onhlI',ll a~teptă.l'nor a. t'es· 
pins preten1iunile an.!!;lo'amerieftue NI 
!lrivÎl'e la sdlimb;il'ea s~m sistarea ('lh 

ml'rţului său cU Germania, In nota S!l~' 
de7~ s'au amintit tentativei.. r(\('.Îpl'lI{'e, 

fari au fost duse in toamna trecută CU 

I puterile apusene şi Germania. In aee] 
timp puterile apnsene un au fnst impo

. triya l'xportllhti de rulmenţi pentru Ger. 
I mania. Guvernul suedez nu puh~a să crea~ 
< (Ii ei au fost Illănulte t",o.ntrlUl1ăsuri im-

potriva expol·tulul, ellre s'a rt'alizat in 
ba?,3 llC'OrduJui tll puterile din .. -est. Du-

ReltrezeDtanfii lui Tlto 'Ve. 
Intra li. 2U' eroul ex re.(elul 

Petru a. Ju';!o8Javiei 

STOCKHOL'I. (tp). - După o ştire a 
agentiei .,Bull~" publicati în ziarul s·qedez 
.,8tockholms Tidlliug-ell", exrrgele Petru al 
JugoshwÎei a hotărâ.t să pimească f'lepre-. 
r.entanţi de 11.1 lui Tito În gu".emul emigrant 
jugosla,v. Dupa. toate probabilităţile -Tito 
işl va dR'!emna in CtIrând l't'>pre7J!mtanţii. Pfl 
de aJtă parte agenţia Reuter anunţă că gu_ 
wrnql emigrant jugo'ilav Il de<,larat că 
svoDurile referitoare la o dl'1Tli~ie a cabint'>
tohu Purici S11llt Jipsite df' oriet- u-mcltJ. 
Tratativele. pe care }~x~re~de Petru le-a 
dus fa Londra au Syut numai un (>~.r:\Ct!I'Ir 
pur informati~·. 

."-!ten(ia Reufer an.n14 l"ă 
"RomA.fa DlI a urmat snge .. 

stine aliatilor" 
Z uRI C H. (TP), - DUPĂ CE IN TJL,. 

TIMELE ZILE PR:m,.<;A ENGLEZĂ VOR. 
BIRE DE TRATATIVE DE ARMISTIŢIU 
INTRE ALIATI ŞI ROMANIA ŞI ZIARUL 
ENGLEZ .,OBSERVER" SlTSrţ1NEA, 
CHIAR ERI CĂ REPREZENTANŢI DE 
AI MAREŞALULUI A1\'TOKESCU AR FI 
LUAT OONTAC!' CU ALIAŢtJ, AGEN
'rlA REUTER MĂF'-TTRr~:H'ş1'E AST}iZl 
PR.rN'l'R'UN CO~fF'\'TAR "L LUl 
AI .. FRED GRA1\'T, C2\. TI"\ATE ACESTE 
Ş'l'llRI SUI"o"T MINCI~OA.SE 

Statele Unite n 9au In~rat In 
răsboi de drs!ful Chartel 

AUanticului sau. celor patru 
libertaţi 

Berlin~ 24. (Radar). Cunoscutul po 
litician american Robert Patlaft a decla·, 
rat in parlamentul nord-american. cu 
prilejul desbaterii Privitor l'<t poHtica 
Statelor Unite de după războiUl că Sta.
tele. Unite nu au intrat în acest războiu 
de dragul Chartei Atlanticului sau IL-

celor patru libertăţi. Statele Unite nu 
Se bat pentru libertatea Indiei, dar niCi 
pentru ţăN:Ie baltice sau Polonia, State
le Uite nu se Îlnteresează de d,~mocraţi« 
in gene MI , numai de demO<Taţia Statelor 
Unite." Iar in ceeace priVeşte imperiul 
brita.nic, Statele Unite nu au nici un ill· 
teres la menţioorca lui. Pre~\a germană 

se ocupă deaproape de această declaraţie 
semnificativă pentru politka adevărată 
a Statelor Unite din care fiecare lX>ate 
să-şi tragă concluziile sale. 

. , 

Situatia livrări~ de crom de către Turcia Germaniei 
1 sta n bul, 7.4. D~B.) - După cum 

anunţ"ă postul de- radio Ankur3" nunistrnl 
de externe ~ll'llemp.n(·ioglu a. dat O lhluă 
la.nlUrire adunării na!iona1e tUl"Oe asupra 
mntivf'lor mai aP"olliate a si5tării livril.
rii de ("rom pe seama puterilor axei. El a 
s!lUS. IH'obkm::l. cromului a fost ridicată 
pentr.( prima oră c.â.ml misiunea diplo
mat;ci 'tUl't.-ă. era la Londra pentru in
clteerea tra.ta1ului de t!Omert dintre 
l\hrea Britanie ~i Turcia. Mare~; Britunie 
::i Crel1ut atund cii 'ntreag.t producţie de 
(~rHm n Tus'del si fit' Pllsă. In dispo'/,iţLl 
lwtf'l'ilJ\r an~I()-saXOtw. ]\'()j am j)ifll"l·~t 
la timllul său atMstii. pl'op\mere Şi am 

căut>tt s'o punem in cQncordanţă. cU ce:. RU. OU stirea J'larei Brit.anii insi am in
r[n~eh! ambilor aliaţi. Aee..,.t 8(>-OI"d de f'heiat.m aoord cu ~nna"ia. Ifi tot ca
livrări a rost st.abiJit pentru doi aui iar tul est~ sigur că. pentru anul 1943 am 
Jupă eXpiral"f'3 acestui fle.nnen putea fi repRl'timt livrările de crom caxclnsiv 
p,ehUlglt cu încă un a.a cu aproba.rea :\ngJiei şi Anlt'l'ieei. Afirmaţia că. în fun.. 
ambelor părţi contract·ante. Acordul con- pul din urmă s~au făcut deosebit de ino 
ţinea o clauzulă că. Marea. Brita:nie tr90 tensive livrăM pentru Germania. tl'ebUll! 
hue să puie la dispoziţia Am(';rie:ei o Pal'- să o resping. Turcia unnă~te mai mult 
te din aceste Iivrări. Acest acord a expi- la orici.nd politica eoonomicl., ('ă IhTOO~ 
mt Ja sfirsitul anului 19<U. Către sfâr- TA numai mărfuri în schimb faţă. de alt' 
~itul anului 1911 guvernul german s'a IIvrări cari au trecut deja graniţele no .. 
adresat guvernului turc şi & solicitat ~tre. AjaI"ă. de- aooasfa, 8('.ordul eu Ger. 
Iivrărilt~ de erom pentru anul 00 vhu~. mania a fost l'eZiJiat d .. .ia În anul 1941. 
Noi am ,)",lnn~it cu foaf(' aCf'oS.t~{1 mono"' Din 8et"asti (·.ltu:t.ă noi am fost nevoiţi 
llf:[uI de erom I""ntru Anglia eu. inci UD ,$Ii com,pleetim o ~rie întreagă. de liVl.'ă.ri. 

........ "-1 "A 1otU)~~;"". ...1 
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DACIA 

'i!,tlt universitari Ia Timişoara A 6 EnO ft economică :.~ ROLUL ECONOMIC AL RO~'ANIEI IN CADRUL EUROPEI NOUl 
ţ.lnP:'llJl studiu 8\&bistanţial geog~~ 

" ·0. Il. VlOtOl' 'l'ufeseu prez.mtA ro 
,,'oJ. ,Vll din Lucrările lnstitutului de 
~grafie al Universităţii din Clu}l'i
~şoa:ra, rolul economic al RomiIlîei in 
lbd.rol Europei Noui. 
~'. L C. producătoare d.e ma.terii pri.me, 
!t.nmÂnia ocupă. urmă. toa.rere locuri: 
t Grâu} & patra din Europa; porumb, 

~
ima din Europa şi a treia mare produ

-toare de pe glob; lemn, România aco
re trebuinţele statelor începând cru. 

inga.ri&, Italia. până. în. Egipt, Siria ~i 
ureia; petrol, cea Mal m&re produca.

~oa.re din partea eU adevărat europeană 
a continentului; onJ primu110e din lU' 
ana ea exportatoare, până. în preajllUl 
kizboiului; floarea soarelui, locul al doi' 
lea de pe glob; soia (cultivată numai din 
!J..935) loeul al optiilea de pe glob; pod. 
~iHil, locul al patrălea de pe pământ; 
live.zi de pomi fructiferi locul al doilea 
\iin Europa; aur, 10<':\11 prim din Europa; 
~.rf\a !ruficien.tă pentru a îndestul a pe 
!toti vecin ii nootri· gaz mptan, înt! iru. 

• ~ , -- L 

Ir"lc din Europa.. 
Conform acestor realităţi, "România 

• ('u[lă. un loe de fnmte printre ma.rile 
produ«ătnare de materii prjme din lume, 
e.ftnstjtltina Bn fa.etor indispensabil eeo" 
Bomitli runtiuf'IIltuloi &1t'Op .. an". 
: 2. Ca principală importatoare de fa.: 
IJricate, poziţia. României se poate defim 
• str .... : Avâ.nt! fier puţin şi că.rbuni de 
I.-nlitate inferjo!\ri. România nu îşi Poli.
fte d~V'Olt.a indll~tria sa me1n.h1rgi{'ă in 
[eondiţfi optime, eel puţin pen~Ml a.eop~ 
l!"i~a trebuinţelor interne, mal .les ea 
.a!!Tieultura noa.st"ra. trece prin faza mo
t~ri7..ării. Deaceea România eonstituie 
,~ntru Europa. centrală şi pentru Ger
'mania în gpe~ial, unul dintre eele mal 
'importante debuşee. A • 

3. Funf"ti nnea de transit fi, RomanteI a 
. fost profUnd stinjeniti în. ultimele ~ 
muri din pricina celor _oua. mentalităţl 
diametral opuse, cea a. răsăritului şi cea 
• npllsuluj. D. Victor Tufescu deose
b<>ste E'f'llnnmi·l'este, dou.ă atitudini eom
~l~ct 'diferenţiat.~, hotărni"ite precis de 
istmul Ponto~Baltie, ca adevarata mar_ 
gine răsăriteană. a Europei peninsulare. 
,Acest istm, eU un punct în Balti('.ă, ,i eU 
la..ltul în Marea Neagră este fonn.a.t, tn 
~un.ă parte din lungimea Sa de NistrU. 
h-â-u eare "a fost ani de·arândul o adevă· 
/l-ată margine de lume". Prin mentalita
ftea quasi-.a,,·~iatieă a păl"ţh de eontinent 
!deJa răsărit de igtmul Ponto#Baltie s'a 
IGreiat prăpastia. dintre aeeasti. regiune 
\ţli. Europa peninsulari dela vest ce ist
'Jnul Ponto-Ba1ti~, regiune in care trăieş' 
, .. .,. ...................... ... 
_l~'~~ .. ~~M~._ ... , ,- .",.... 

I SALVAREA N'ARE CAUCIUCURI •• ~ 
in oursul unei alarme, tuLei doamne 

,8uperemotiVe i s'a făcut rău. Cei ""' 
,jU/1l-Z ei au a.fUlnJat salvarea 41 cărei I trăsură nu a sosit la fOlţa locului decât 
. d'Upă mai bine de o jumătate de oră. 

~i era natural să fie ClŞ(I din oauză c4 
,,11uI.Jin.a Salvării nu are caUCiucuri fi 
! trebue să fu:: înlocuită cu trăaurj" ca 
.. acum treizeci de ani. 

'l'oateintervenţiile făcute, toate moei
{-'drile aduse - moţivă·ri destul de 118'" 

1<ioa.'le, pentrucă o instituţie de aaltJm"e 
astăzi îşi are rost mai m1tlt ca oricând
au rămas jără rezultat. A f08t imposib1l 
- de luni de zile - să Se obţină patru 
cauciucuri pentru Sah'are. . 

te nu .eoneeppa individualistă şi UD. 

inri.dăeiDAt 8Un~ al proprietăţ,ii". 
In lwnea stepei, facâ notare care să se 

materializeze prin ceva, simţul pruprie.. 
tăţi.i nu are u.n.de să. se nasca. ia.r omul 
ramâ.D.e suflete:jte un veşnio nomad. In 
~uropa peninsulAră, eu un relief care 
creiaz& hotare, omul ,i~a păstrat n~ 
sdruncil1ată OOMepţia 8a. individualistă. 

Aceste eondiţiuDi geografice naturale 
au determinat politiceşte formUla naţiO" 
natismului în concepţia popoarelor dela 
apus de istmul Ponto-Baltie şi formula. 
eom.unismuJui la răsărit de acest istm. 
Piatră. de hotar intre aceste două anta· 
gonisme, România. a avut de suferit eoo_ 
nomioeşte foa.rte mult. 

Prin europenizarea. continentului pâ
nă la Uru, creindu·se hotarul între Eu
ropa ti Asia dela munţii Urali la Marea. 
C~pică, României i s'ar deschide imen
se posibilităţi. de transit. In afarii de 
aceastat lumea mu.su1ma.nă. vea<rurl dea· 
rindul a bara.t drumurile economioe 
ale României spre India. In continuare 
do Yiotor Tufesou specifică: 

,.l1l viitor, prin poziţia noutră la gu.. 
rile Dunării fi prin intinderea spa.ţiali. 
a. DOIIlii Românii, vom fi cea mai mare 
putere depe ţărmul acestei mări, re
luându-ne rolul de 'tranzit între Occident 
şi Orient. Va trebui să ,tim ai fim la 
înălţimea. misiune! noastre, dând lnsem.. 
nUatea. cuvenit! litoralului nostru. Nu 
numai să ne construim o marină. put~ 
~ dar să ne ISi a.propiem sufleteşte de 
a..re, eăpătA.nd acea mdbllitate a popo~ 
~or de marinari. Să fim noi adIcă mij. 
looitO!'ii intre Răsărit şi Apus şi nu alţil 
arab ochiI ~ .. ,. , 1 .!. --, . ~.; 

La ca.pitolluJ. • Unitatea. eeonomiM a 
României", d. Victor Tuieacu oonchide 
că. ...România nu poate fi deSfăcută in 
bucăţi care sa"şi dOcii nestingherite viaţa 
mai departe. independente una de alta". 
Din punct de vroere economi" ~,diferi. 
tele regiuni 8.~ ţării, indiferent de stă
panirjle sub., ca.re au fost nevoite să 
trăiască, aU manifestat în toate timpur~ 
le o intimă necesita:1ie de eompleetare 
reciprocă, oeeaoe dovedeşte încă odati 
că "nu poţi asocia şi disocia ţări şi pr()
vincii după voinţă". decât dacă vrei si 
le nimic~ti economioeşte. Dar, e bine 
de ştiut eă, prin intocm.iri1e factice ome
neşti, reacţiunile naturale nu vor întâr_ 
zia să se a.rate". 

D. Victor TufesC\l îşi Încheie studiul 
CIU unnătoarea justă constata.re: 

..Funcţiunile economiCe ale Româ.11iei, 
sunt de rea mai mare Însemnătate pen
tru Europa: dar, pentruea. ele să se poa.
tă exercita în condiţiuni optime, este ab
solut necesar ea unitatea eeonomioei. fÎ 
politică. a Statului românesc, să se su
prapuie peste unitatea Neamului întrq: 
şi a întregului pământ românesc" • 
Is~ prin a.nnare C'ă, tJtricând 1dllta.. 

b geografieă a României prin abtlr .. 
ţ1a unor hotare politice, eare să. nu ţină 
seamă de armonioasa ~re a pămân
tului nostru în graniţe determinate de 
legi naturale şi de rispA,ndtrea popom. 
lui, se mit'şorooză dacă, nu 5e nimi~ 
total eontributia tărif nqastre la t(',hl· 
librui vieţii europene, ră.mând in sud. 
fJ8tul Mntinentului o rană perma.nent 
deschisă, rana pămâ.ntului românese, 
, 
1Pn?ff'~~~ f;: GR1GORE BUGARIN 

Noui norme pentru Apărarea. Pasivă 
Se ad:uce 1& ou.tIIO!ti.nţ& publiculUi ur

mătQ8Il'ele: 
1, După darea alarmei nimeni nu mai 

an voie a ctrcul.& pe stradă. ~te per
mis refugiul8p1'e adă.poot,uri ,care se va 
f«ee cu oeIa JJla;j, JD8J'e iuţeală. 

2. La ad'ă.postur1 publicW. nu va ata 
aJYară, ci înlăUDtru. Nu eSte permis a se 
fuma ti lnt:rebuinţa orice fel: de lumină. 

3. Se reamin~ că eate interzis. tie 
Oe'lp8 ~. familiale de către străini. 

4:. In Viitor DU ilie ft mai CG'Jl8t.rui niei 
un pţ adăpost deelt eu &probarea Sub
zonei A. P. 0ererD..e vor fi lnsoţite de O 

lIOhi ţi pe care ee va arăta preciS locul 

unde se don;şte a se să.pa ,anţul. lUngi. 
mea. şanţulUi ;ri distanţa dela Cladirile 
sau şanţurile vecine . 

o. Cu începere dela 25 Aprilie 1944., 
după darea ala.rmei, curentul elc<:tl'ic va 
fi întreruPt dela Uzină. 

6. In caz de bombard8.m€m~ aerian, 
imediat după darea 5mUUllului de fnre
tarea ala.rmei, toate eohlpe1e de Apăt'Bre 
Pasivă, Se vor prezenta în Jocurile fixate. 

7. Oriee nerespect&re a'Celor de ro.&! 
$US v'a fi sa.ncţion·ată pe loc eu amen
zile prevăzute de noua Lege A.. A. T., 
ptFblicati. tn Monitoru1 Ofie..al Nr. 
76;944 Şi in ziarele l~. 

INAMICU~ PUBLIC Nr. l' 

X.rm •• e 

J.: so ApriIie 
- Toate intrepntldenle tra,.eromc. ,i 

metalurgiC. .,ă comamioe Jf ln4teraUu.i 
Muncii «JJariile ~ pe oatttgorii fi 
grupe ale lucrătorikn'. I 

- DepOZitarii de bere CU ridicata IIă 
achite diferenţa de taxe! 

- Până la data aceasta 11'4 preluftgit ~ 
fabricarea OOrJwtului de pr1me. I 

- Ultima zi de permi.-Jiune ptmf", 
fabricarea rachiultti din. drojdie. 

- Ultima :/:Ii de ju-ncţkmare CI ~ 
lor de fabricat rachiu.. I 

Licifafii 
28 Aprilie 

- La OJma.nda.m.entul RegiUDi4 l 
AeriQtle, Serviciul GeniU Sibiu. IJ(lnt1'u 
arendarea pă.şunatului de pe W1 aer0-
drom, 

29 Aprflie 
- La Corpul VII. Armată. pen.tnJ 

Vinderea d~urilor de pâ.nzăt bumba.c. 
cânepă, pielă.riJe.. 

Reper'ori. 
- Legea Nr. !lB pentru reorgan.isa.

rea. Fundaţiei Cultura.le -,,1, C. M.i.ha.il". 
(Monit.oru:l: Oficial. NI'. 82 dia 6 Apriltt 
1944) • 

- Legea Nr. !11 pentru modit1carea 
dispoziţiWIil.ar art. 14 din legea pentru 
înfiinţarea controlului aaupra obiectelor 
fa:bnca.te din metale preţi.o&Se diJl15 
Februarie 1006, cu modificiri.le ei diD 
26 funie 1925, (Moni~ Oficial Nr, 
80 din 4: Aprilie 19«:). 

- Regulament Nr. 17. de "plicare. 
Iegit pentru !nfiinţarea tnstitutului teho 
nic na.val militar. (Manltorul Oficial Nr, 
84 din 8 Aprilie 1944) • 

- Legea Nr. !16 ped:na orga.n.îZWel 
Ministerului Maeenlor Străine al Rega
tului Romaniei. (Monitorul Oficial Nr, 
85 din 10 Aprilie 1944.). 

- Legea Nr. f16 pentnl !nliinţhrea" 
organizarea IMtitutuTui. Regal R.om!n 
de Cercetări Intemaţfron.ale "" ştiinţe p0-
litice. (Monitorul Oficial NI'. 85 din 10 
Aprilie 194.4). 1\ ' . .al, , 

Mişearea fi"mel., 
- Conoorori. Societate de Q-edit tJ 

Economll din Deta a COIl\'OC&t adu.n&rea 
genera...i ordinară pe Ziua de 16 A.pr~ 
1944. 

- BărIcije Bdnăţe1&e lltlitet Soc. IDo 
T~miJ.O&ra, va ţine aduDarea g,enerali 
ordinari. in ziua. de 2.2 Aprille 1944-

P 
ADi la bomhardu:- B'dICUI'flttilor,.. mal putut ÎD~Jege p8ihoza peşiti a ftora - 8oc. Gn. F()If"el/iit!lrG ciiA NăJjrag , 
dintre noi eari in ~ivlt.~ lor tH.U pa tvi .presc.himba ticăloasa lor la:iltate ia convoca.t ad~e& generală ordill8l'& pe 

speranţa iluzorie pusi ba pnuosll.ate& dll~lInanului" aşteptând cru}are dela ('ngled fi ziua de o Aprilie 1944. Oa.pita132,500.00J 
americaal. ' lei. Fonduri de rezervă! ~400.000, pluI .. 

Dar trebaJe si • spmMIDt. ei bomlIiaJda1l1eu.tul Jael'J:tel'nI8 ~tat de 100 a ... iGaDe 300.000 1el . 
allUpra BaellZ'f.ftluhd, nu constttufl Ilmual tm act de teroare şi fapte de .. bravuri," a - Banoa Orii1Jiţon.ă 800. M.. Or&viţl; 
1IIlOI' bande ., eriminall l8mUJlemţi ea do lan. ci este cel mai inali gI"IId ele laşitate fi a convocat adunarea generală ord.iJaI1 
• pagtnl ele J"UIÎM peotna "gloria "'0 fantă" a unor naţiuni, cari au pl'Utenţia de pe ziua '" 10 Aprilie 1944, 
• eGIId1tCe lom.-ea de mline - "Uzinele Duro B. A.- din Tlan~ 

Noi DU am făcut niei o acţiune, are !ti provoace eontra fiilor Il~tri ~ a ma- ra.,.a modifi~~ st.a~e ,ş.i,.a majora! . 
a.elor lor, aV&Janşa bombelor ucigătoare, exteriorizând atât de crunt răzbunarea 101' cap~.t.alul ~C1a;l. Cs.Plt&1'ul SOCIal este 00 
f&ţA ~ Doi. e&I'e lUI fAoem. decit să De api răm ~ritoriQI sfânt, pe «:are l-aa :recunoecui -4 mil:nep .lel. a ~ p.~ S A 
el rn,1şt, ea &lt.a1\ In rizboiul kecut. . e~c,aM, . ~ .. e "'lurMe . , ... 

M fi mult mai C8\'alense, clacă aceşti "eroi" ai aerului, englt'!7i ~i a.merlcaul, şl-ar din Rovme in ~1ich~ a eonv:ocat ad~ 
!Wpl forţele lor pe front şi unde sunt che maţi să dea decizinni hotărâtoD.re pentru naz~~ generala ordinară pe ZIua de 
. ...na aces~l măoeI fări ~ In Istoria rizboaielor şi au priu. fa.pte " ade, care ApIille 1944.._ ' _. _ _._~ 
•• -1 0Il0ftmZ& niCi pe ei, nici naţiunile, clro l'a le apatţin. ~ ... • ._ .. _._._ .. _- ., ~ •.• . 

Si infiintăm şcoli speciale pentru .via tori, cari impreUDi cu c.amarazll lor ~l'" "'-; A. N "U N f 
m&1li, !'Jă pomească din Germania in Auglia, până In cele mai mici eă.tune, pde să-şj Teodolit sistem Kern na.l de \'bDlt* 
wme ,i ei focul ucigător al bombe-lor e:s: plosive "l incendiare. asupra ropillor ti T:imi.şoe.ra, Bul, Regina Maria L etllj 1 
-.nelor ettglezle. poate atlmel "OI' Inţelege şi el, mizeria şi. indnl asasinatelor ordinare uşa 7. 19$t 
ecIIlIlf.oIe asupra naţiunilor mici ,cari nu s'au aşteptat Şi nici pre-gătit in vederea eom- ...... ~ ...... :._.~ .... _.-.:.. ...... 
bateril nor ade bandite,ti, c.arj scad cHm nitatea omului şi denotă fiftIA be8tiali a 
lui. 

Bti uri trebuie să !te Inflrl~ In Ini ma slnl!,'el"lndă a mamelor 1'OmI.ne, f'lrora 
le-aa fost ucişi mişeleşte oopii CU juC'ă.riile tu mână, 58U a soţului, care - eum Jte.O 

8P'IIM dl Pamfn Şeicartt, - _ dat nrmilto 1"01 anunţ mortuar eu ocaziuna bombarda
mentft.lni din Bu('ureşti: .,Dnmnereu mi-_ ajutat să gn."!e14C. din eorPul soţieI 8t1bJlp8, 

mlu 8fi.ngă ~ wrigheta şi s'o btmormln te. la cimitirul ~in~rei". 

Intreprtnderile ElectromecasU<."Je 
Municipale TîmiŞOfU'a Ro P. o. 

~ 

AVIZ 

C1./.noscând vremurile grele pe care le 
.'JlnJ.batem. stiind marile nevoi ale arma
tei, care î;tâi ele trebueso satisfăcute, 
1m am aVea nimiC de spus. Se intâmplă 
însă să vedem, - tocmai atunci când îţi 
dai semna C(t ar fi mare nevoie M IL" 
mijloc de ajutor ra.pid - cum anumiţi 
domni Se plimbă CU maşini de care mt 
ar aVea lIiciun fel (le 7let'Oie. I 

~ Un asemenea caz l-am mnLt eri in fată, 
rIn timp Ce comunică ~{lh;area că nu 

~
oate trimite ma·şina d.n motivul 0. Tătat 

mai 8US, ci numai tTfi,'îura, d. IIerlzog 

Bă."punsul dlui Mareşa1 Antonescu a fost o palmi mOrP.,lă dintre cele mat t1~tn
răt-oare, dată uuor fOl}ti aliaţi, cari priJl Radio Londra anunţă in lumea intre&!l:ă, 
că soldaţii romi-ni 81!1 predau, când În răz boiul trecut aceiaşi soldati români, au f08t 
acoperiţi CU laude şi elogii de el. 

Dacă nu 81 fi atât de groaznic efectul moral şi material al at'Iestor tiombarda
mt>nte. ar trebui să le fim mulfnmitori pen tru fOle, pentmC'.ă, imi "pnnf'l& un ofiţer venit 
din Bucureşti, după bombardament, că ~o din fo,tii anJ:"lofiH. s'au t,empe!l'Ilt, 1)1 an 
~H1n" nri ti voinţă de re\·anşl!. fată de ei. 1)f'1'1 p,'\""ad ('ff'('ful oontr81' oefut a~t.at. 

Aducem la cunoştinţa. publicului~'. 
tor că începând dela. 24 Aprilie 19j, 
timpul de circulaţie al tramva.ielor ~ . 
reduce in aŞa fel că ultimile vagoane v~ 
pleca din opririle f:nale din FabricăSr; 
Cetate la oereJ.e 21 aceasta. Glin trWtl · 

tecbnioe. 
Ju,gea a/ar,';' din oraş cu maşină proprie, 
smltÎ/ă d"7n TP.-:hi::ifi e pent)·U cine ştie {'/> 

~ari inlere.<te. (c. J;) 
.. -"--- ._- . ,-......... 

.,.'-",. Dr. VICT()R RADULESCU, tlVoalt 

..,6~ ... 
1398 

Intreprinderile E!ootr(lolJlfl('~ .. 
1\funicipa161.'ÎDli1<1Onra "It, f, 

1 
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Timişoara 
Nr. 4~ 

CON V O CAR E. 

1. 
~ 

AcţiQna.ru societăţii anonime CaseT e CentrUm ain Timi.p(l,rrtJ~ni convocaţi 
la adunarea genera.J.ă ordinară,. Ce Be 00 ţine in ziua de 12 Maiu 1944. ora 13 
4. m. in sala de §edinţe ti BGncii T~oarei fi Sod,itat~ Comercială 'Ee :Acţiuni 
dift Tim~oorp:, 1.1. Piaţa 1 •. C!, ;Brăţicmu llf'~ 3. :l"'~'?~j:;ii..jj 

'1. DettcifI,f4e:rf!l,i fi OOMtitUirea: adunării generak ordinare. " 
2. Raportul consiliului ele admini8traţiet prezent;rrea bilan1.ului ~i contului 

Piolit ~ pierdere fi raportul ceMQ1'iZor. ' '.' "0. 

8. Aprobarea biZanţului §.i oontuZui fJ.TO!j.t ~i pierderet şi distribuirea lierte-

ficiului net. . 
'.f. Descăroa~-oonM1iului ae administraţie. 
5. 'AlegeNKI «m811iUluide MmMLn.mtie. 
6. :Alegerea con.tilului de ceMOrl 
In vderea participării la adUMrM generală, acţion.arii S1wt obligaţi a de

pune la cMseria Băncii Timi..,oarei şi Soc. Com. pe AcţiMni din Timişoara~ [., 
Piaţa 1.'0. BTă~ianu Nr. 3) cu. cel puţin cinci zue înalnte de ziua (Ulllnării~ actilc~ 
ilile Ce posedă.. 

CONSJLIFL DE 'ADMINISTRAŢiE 

ACTIV.: Soe.Bm1ă'fene·peu'trtlOonstrucţle ~e Case 2,'6301.054. - L'nobil 

10,000.000. ,~ofit:!ii pierdere 1943: 1.054.946. - Total 13,685.000. 
PASIV:: Ca;pi'ta.l sod'al::., 3;500.000.:. - Fond (:le rez~rvi 96.000': -' Ba.llca 

~.~~1- _. ~~ 'fi"" ~ I ,'_""~ ..... .."J- l .~ , 

Timiş~ei~~~:OOO. -'P~it!ÎÎlf1~ 1943: 99.000; - Tota113,685.000,;. ;';;. 
. . ",...,,-: ~ ~ " ., ....... ' '::.,2003 

.. ~~ "; " ..... ~ .. Lr -- . ~ "'t'-.~ 

parlidh a putut să devină până la stlrş:tt 
o Juptii. dură, care a. interesat publicut 
Neapărat C. F. R. a meritat victoria:.' 

căci a atacat in rerriza a doua mult mal 
mult, iar apărarea - mai decisă; şi ~ 
dârză - a intprveonit prompt şt energic 
- dcS'E'Ori chiar prea energic - pentnf 
:t: ză,dărn:ci acţiunile Ripensiei. LA. rânJ 
dul ei Rip1?TIsia. putea: să Se impună mai 
!avorabilla scor, dar so1uţia. cu Giul"gtu 
111 centru nu s'a dOVedit feriCiIă, eeMpei 
~ mers ma.i bine când a.cesta s'a instaiat 
In poS1:ul de extrem stânga. 1 

Jocul a. câştigat mult prin participa./ 
rea lUi Urechiatu, Ritfer şi Ltmgu trJ 
C:. F. R. şi ]ui R,;-iter şi Giurgiu la RiPe~ 
SIa.. (Speram ca ~Ql viitoarele mawhuri 
vor .jl~ca _ în ec~ipele Timi~ene şi eci~ 
Ialţl Jucatori din echipele Il1B.Ii cari au 
venit acasă). ,~ 

In legătură eu matchuI tre1m:e si 
amintim jaJ,rric;a figură pe Care a făcut-d 
arbitru1 Ţepeneag, eaTe şi-a pierdufl 
a.utoritatea tjli prin deciziile sale erOllaUJ 
;a reuşit să; producă. o atmosferă de enerJ 
vare atât în rândul ju'Cătorilor, câ.t şi u1 
ac<>la a1 SpeC'ta.toI'ilor.. - '-;' f, 
După un sfert de oră' d~ tatOl".ări. VOOâ 

deschide sccrru'l p€'ntru RiJ)ensia. dar. 
imediat C. F. R. egalează prin Vasili
c.hioa1e. TotlL']i jocul Se menţine doar tn 
combinaţii zadarniCe - rarit ţ)fea. multe 
emoţ~i , - şi CU pcr,z;iţii ratate în fa.~ 
pm1:ii, de ambele echipe. _" ",' '" j 
'După pauză. C. F~ R. marc1îe.aZă de 

două ori prin Lunga. CU concursul bine
vOitor al becilOl" IUpensiei,mult pl-ea! 
'inceţ!: când a fost vorba; de deg\:ljări~ 
RivirimentttI in matcli se prodtroe abia 
dupăce Cosm.a. marchează. un gOalS 
mos şi scorul este redus la 3:2. Din 
moment alura jocului devine mai Vioaie 
mal a1es că. publicul oonte&Ză la. o ~ 
Iare. Dar inte.nţiuni1e Ripensiei sant ~ 
dă:r:nicite! de ataC1.U'ile C. F. R., cari r~ 
vin mereU în faţa porţii adversari1orI~J 
iar Ripensia ratează, încă dOllă. poifţiJ 
favorabile.'·" 'cţ. l' ~ 

C.~. R.: Lipo,irli -' oIl.oaia:. Baxmt.!â'" Covejddan. Tudose!. Ureclti.aur-
tea, .Ritter, Ban.?~, Lu:rrgu. Vasllich· • 

Rlpensia: Lăzărea:rm,~- Rzzrl'8l. 
deamt - Gl1.erghcl (lliaş)', Oosmla. ClO-j 
baDU - :Aroelean" Reiter. r.iu~ 
Oprea, Vodă.' , 4 
.~;;~~;'t~.;';;;;-~';;J. 

AducemJa cuno.'.'ltinţa.,cclol:'.: interesa: 
ca, distribuirea'tUltdelemnului' se Va facq 
începând en· ziua. de 24 Aprilie.l944 şjt 

până iae3 Ma'iu a'. c. inclusiv, într.a s' I 
3-7 p. m, .,În Cir, c. II.'ÎlI Str. Ion Cre y 

No. 16-18, mr-În circ. m în Bd. Rog; 
Carol 1. No~ 57. - Termenul do mai 
nl.t se Va m:rl prel:mngi .. ' . ' 

llistrribuirea mrtdeIcmntilul sevâ, 'faeel 
iri: schlmlycu blCl'C.\t1nÎ No. 6 ,.UJ~u"'". ~ ~ 

2g~~~,~~nd~ţ,\~ ~Ş:.Ţ~~.~ 
. .' ,<~ ·,"_'t aIlI."_-~~"h-"''''"-,,,,_:,h:..:~ .. -' 

c:!gS6- -·-(;entralf.li< ~tt"ilq.r dil1-T"'}l!î:m.:~ 
:"'="'...Jt...~,i;~''t. '- ~ - -- ' 
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imeA· PUBLICITATE 
li lei cU\'ântul apare În fiecare zi, Anunţuri 
se primesc la Administratla ziandui in Str, 

Hără.şeşti Nr, 1. l'elefon Nr. 1l·28. 

Vânzări .- Cumpărări 1 
De vânzare în cartierul vilelor vilă cu e~,) 
. a apart. i,5{){).000, casă in centru cu 

etaj 6.500,000, vilă. cu 6 camere şi cu 2 
. intI"a.vilanuri 6.500.000, casă în centru 4 

apart. 4.500.000 lei, casă în centru par
ticular 5 cam. 4.000.000 lei; casă. 1n cen. 
tru 3x3 cameră 4.500.000, casă în centru 
2 apar!:. 3.500.000, casă cu 5 apart. şi 
privă.lie 1.500.000, casă cu 3 a.part. 
1.400.000. în Pârneava casă cu loc mare 
800.000, in Bujac casă cU 2 cam. grădi
nă cu 80 pomi fructiferi 550.000, - 10 
jug. pământ 2.500.000, 6 jug. pământ 
1.800.000, pământ d-e închiriat 120 jug, 
Oferim casă de vânzare dela 200.000 lei 
până la 20.000.000. Agentura HAASZ, 
Str. Dr. 1. Petran. No. 3. Telefon: 22-24, 

Cinema FORUM ~rad 
t= 

Telefon : 20·10 

A ZI t 

VeseJi~, distractie, muzică ~j elan, in 

CăIălor~e CU bUCluc 
cu Hans lIoser, Wolf Albach; Retty, 

Elefriede Datzig. 

. I 

Repr.: la orele 3J 5. 7 şi 9 fa 
_1 USti 4_ ................ ~.-.~.-...... -

ATENŢIU~'Et ~ DOAl\lNELOR% 

Vizitaţi numai Salonul de Cosmetică 

IULIA HAJDU 
ARAD, 81-1'. M. Eminescu Nr. 20-22 

Telefon: 2l~81 

Autorizat de Onor. Minist, Sănătăţii 

•••••••••••••••••• 
Toată lumea 

face abonament de ghiaiă Il' iabrica 

", . FLORA" . 
" Arad. Bul. R,egel~ Fndinand Nr. 33. 

rF~I.EFON ll-U 

:~ ............... .. 
Bora Margareta 

MODISTĂ 

ARAD" Str. HQria Nr. 1. 

_ .................... . 
~ ................ . 
LeitErs~orl AI~Xandru 

PIELĂRIE 

ARAD, Str. Mareşal Averescu Nr. 1. ....................... 

!tl 

Cinematograful CAPITOL 
filmelor grandioase 

Căminul 
lBdustriaşilor Arad 

Azi! 

T E l~ EFO N 23.22 

Cel mai frumos şi mai drăgălaş film 
al sezonului 

ASSIA NORIS .. SILIA SILVI 
VITTORIO DE steA 

In 

Azi! 

Vânzălorul de ziare 
o duioasa poveste de dragoste ce se desfă
şoară in cadrul fermecător al Italiei 

Repr. : S. 5 şi 1. 

II w a, 

»f)ţ\C 1 ţ\« 
REST A URANT eL. 1. 

= , 

Bucătărie SEARA MU-
aleasă §i vinuri din ZicA DE JAZZ. ~n cu-

cele mai renumite pivnite rând se deschide grădina 
?trt'ţ - , 

a WW;'ihLN Tg -SPITALUL GERMAN ARAD 
f;tr. los'! Vulcan Nr. 'h1efon: 24-91 

Se prime9:' nn!naVt in afară de boli contagioase ~!Î mintale 

Sr-i!a.hJ posee.ă; StIl'ţia c}jirurgîrală. secţie de }x11i interne şi ce<:ţie de gineco:ogie 

Spitalul est.} crgrmiz'lt după cerinţt:le moderne. 

trttl !Cf='r 

sa 

Ifier('uri, 26 Aprilie 1944 Ik 

= 
% d .$W&L2!iA dE Q , 

Cinema URANIA Aradl: 
Telefon: 12-32. 

Cinema de premIere. Toa si proee. 
ţie ireproşabilă. "',,~f.a.c 

AZIl ~ 

Un film WlÎc captivs.nf, dramatic ea 

Viveca Lindfors 
în 

'(JJ 

FEMEI DESCHIDETI OCHII 1~ -Repr. : 3, 5 şi 7. 

MA Mi. fU' 
SIOPIt 

-«--tOL 
)Cart 
proIl 
dfJItJ 

"L A O OI RRDELEUI'· : 
JbII 
u 
dati 

l1agarln de sticJărie, geamuri. meadri.ri dt 
tablouri şi articole de menaj, cu pl'eţ1lri 

, • eftine, 
p R OP R IETA R-: ŞT EF AN H AIlI JIeII' 

ARAD, Piaţa Avram Iancu Nr. 11. 
... _ .. _ •••• ~~._ •• _ •• __ ._._.::.. fi' 

BieI 

ANECDOTE ISTORICE ~ 
Rege-le Persiei, Arlaxerses - 465-425 

În, Hr. - după ce piedu O bătălie, Bir 
fu nevoit să mănânce, în retragcTea sa, 
smochine uscate şi pâine de secară.. A. : 
CE.ste bucate ţărăneşti îi plăcură peste gn 
n:ăsură de ~ult. 

- O, zeilor, strigă el,' neaăţios, de OII 
plăcere m'am lipsit până acum. . mâ,n. DJ 
când mâncări peste măSUTă de de'ldcate'\ ~ 

() 
neVa întrebă pe Socrat dece Se pli1lto .,. 
bă cu paşi 'mari în fiecare zi pând tn 

nc.a·ptea târziu. !fr 
- Pentru că în felul acesta, ră.sPUMr 13 

Se el, îmi prepar pentru cină pe Cea moi 
bună dintre mâncări -:- un bun apetit. 

V ila.dy Cartwright, soţia. Vicerege. pe 
lUi Irlandei. spunea intr'o' zi. bi aJ 

Swift: jel: 
- Aerul aCeStei ţări e bun. bG 
Swift se aruncă în genun;cm Ia pieioeo ~ 

rele ei şi exclamă: 10 

- Pentru Dumn'e2)eU:, să. nu spuneţi 
as ta în Anglia, fiindcă vor pune imJ. lu 
diat un impozit pe aer. p( 

SWift -- 1667-1745 - celebru scrii· ~I 
tor englez, născut in Irlanda, autorii !d 
lIli.nunalE'i povestiri "Călătoriile lui G1:Jlo ct 
liver", Pamfletar,virul~nt şi acerb. , 
l"Jptat pentru indedpendenţa Irla.ndei. 

1I.·n nobil dela curtea ZUi LudoviC ai t:r 
·"'XIV era bănuit că sufere de ne- !li 

putinţă bărbătească. El, însă, nu efa a: 
'niciodată de aceeaş părere. Intr'o ~i It g 
întâlni cu Benserade, care îl batjocufell .~ 
culese pentru meteahna 11li. ..1 

- Domnule Benserade, ii Zise nobilul. 
;;ou toate glumele tale proaste, afiă., te f, 
rog, că soţia mea a născut acum cât~ 
zile. 

- Mă rog. mă rog, îi rii8punse Bens,. ! 

rade, noi nu ne-am îndoit niCiodată iU 
Stimata D-tale soţie. . , 
(Bens~ade. poet dela cttrtea Regelu, I 

[,ud,ovic al XIV, 1613-1691, autor de 
SO'nete şi rondouri), 

fIl.'rintre paraziţii, cari Se in-vâ1~ 
fi' in jurul Papei Le.o'n al X, adm!.Ş1 

'""' t - d f- de multe ori chiar la masă de către 
~u oale e ler Sanctitatea Sa, Se găsea Şi un beţiVOfl, 
Ş i rezervoare, care îşi dăduse - foarte modest!-~ 

mele de Arhi-poet. Intr'o zi, Papa. t$ 

d i fer i te cap aci - ordoM să facă pe nepregătite, câtet:G 

ta" ţ-., e x e c u ţ .- e versuri. Arhiepiscopul făcu acest Ve1"It 
cerând să bea: 

.~~. solidă. ' Arhie-poeta fecit VeTSUS pro mi~ 
aa, n z mmT ~.7' Poetis", - ArhipOettd tl făcui veTSUI1 

cât alţi o mie de poeţi. 
In €T~ de alarmă executaţi cu stricteţ! şi Intr'o clipită. Papa adăogă acest peflo' 

bnediat. toate istrucţiunile Apăririi Pa. t{,metru: 
SÎve. ."Et pro mille aliis Arhi-poet~bi~ 
, Jntl"'ţi in adăposturi. = _ adică ,jl băut Arhipoetul cat o ?Ilie 

Luaţ, mă.·mri ca adăposturiIe să fie ÎD- nllnnnIlIUlnlU~IIIHIIUHlmIlIlIUU"HmUll!aU~ de alţi poeţi". . .' 
r.estratt' C1l t(late uneJt~le tl'fbuincioase pen- (Leon al X, unul din cei m-ai geni1ll1 

tro 1urmrile de salvare. U ~II OT E C H .... 11 C S A A RAD papi, protector al literElor, a ilustral 

Păstraţi ordine şi linişte. I~ ~""'.. .'Jecolul întreg cu minunata sa perS011O-

, Resr~lâlld iust.' .. ·~···:'lJ Apărărij f's.sI- 1-:tate, A fost. 7Y'<?lfJ foarte puff.n bisr 
:\1e "ă aPăr~t; \i.'+';\ . ricos, 151:1-1520. 
l .. I Calea Aurel Vlaieu Nr. 12t-123. Telefon 13-92 Culese, traduse şi rf'dactate de 
~_ ~~~~~~L~~~~J_~~ ________ ~~ ______________ ~. _ *~ •.. ~ .. ' M~WA~ 

. .., 



ZILtc!IC D E 'O A TE SI PEtlTRU T O T'I 
e CA PA. 

1 _ Ul'iD}:; LUCRIc:A~A SERVICIUL A· 
~VlZIONARn :\IU!'-OICIPAL. Se aduce 
iJa wnoşlinţă că dela 24 Aprilie 1944 1nee
jp1nd serviciul aprovlzionării lucrează dela 
orele 1 dimi.'1eaţa. În localul vechi Circ. I. 
t!. !Jenau Nr. 6. Publicul care soli~jtă ear
le bonuri şi diferite autorizaţii este r.'~gl1t 
~ni la. in('epnt'~l serviciului rşi va ti ser:' 
.1Iumai până la orele 10, 

_ r,ROC1)RAREA .U·ARATELOR DF~ 

UiCENDIU.SumeJe prevă:m:e in bugelul pc 
194-'31(4 pentru pro('urarca de maşini de in
(!!Ild:Iu, Mase nein~rebuinţate până la 31 
tll~ 1944, iş-i vor păstra - conform a
!pmblrii M'Înisterului de int~e - aceiaşi 
'ăe!tlnaţil" şi pentru -an-lI bugetar tn curs. 

_ UNDE SE PI"AT1DSC ABON.-\MEN
nu: LA RADIO. Se aduce la cunoştinţă 
aboDaţiIOr la Radio că abonamentul pe ~
l!IIl!trID AprlHe-lr lnie 1944 !le !lchită la 
~1I1 Ofieilltui poştal central Timişoara 
'1 .. ~ Aprill.e 1944. După aeeastă 

datI taxele se plătesc eu majorare de 30% 
~t.ru luna expirată. 

- DIREC'fIlLE ŞCOALELOB primare 
~ llil!lCunelaIe ~ to&!zI C'9.tegoriile, vor eomu· 
Dea Minister.-l1ui Culturii Naţionale ~i al 
Cultle1or, la Pucioasa-Dâmboviţa, locali~ 

tatea unde !l'all st::amlit In UnruL refuglului. 

- UNDE S'A MUTAT BIROL 1. O. V. R, 
!lircrll Municipal 1. O. V. R. şi biroul con
~traţilor din Timişoara se află in loealul 
L!eeului de Constru.eţii In d08Ul cinemato
grafuluI Capitol. 

- UN GEST FRUMOS AL LICEULLTJ 
I)E Fl..'TE DIN ARAD. El~Ie liceului de 
felle din Arad au hotărlt ei j'lmătate d-in 
mitul serbărilor şcolare fi! fie trimis pen
tru fondul ,,Darul Ostaşul uit.. Cu recipfM 

Nr. 39 au şi depns la C. E. C, in eontr.l1 Nr. 
, 1332 smna de lei 22,935. 

~ 

- 'JAR.-\. ARE SUFICIENTE RF~URSE 
~tru vremurile tele mai necesare. Cei 
~ nu ţin seaml de aoee.stă. realitate fă.

JIAM aprovimonir{ masive. acum cAnd tre
_ ajutate Tictimele bombardamentelor 
aer!('J1le tU oei, eva.cuaţi, - IQvesc in frontul 
solIdarităt.ii naţionale. 

- EVACUAŢII sosiţi 1& Timişoara., pot 
111& masa la. popota refugiaţilor de pe lingi 
popota garnizoanei Tunişoara, care fune.
U~ază la. Cercul Militar, Piaţa Libertăţii. 
Ma tare se .serveşte estle foarte bogat! şi 
~ lift preţ redU!. 

- STALCmEA LIMBEJ ROMANE. In· 
a tnm mare 10C'8l românesc din centrul Ti. '" _rei au apă.n,r. de eâtva timp afişe 
tJ . Astrel tOYl{)eputle: "Din eauza a.1annei Ru
t găm, d~lpă comandă imediat plata". După 
d e!teva. ~i1e listele de mA.ncal"e al>e Ilceluiaţ! 

IDeal au pprimit Şi ele o mică bandii. : "Ru~ 
~ ~im faceţi plata imediat după oe a.-ţi (sic!) 
:1 filet lIt~it". In acela~ locsl eitim de mal 
(1 !!lll~ timp avizul că ,.di.sclltay,,;!'L eventmen-

lelOf POlitice 'li militare, int~rne şi externe 
!" sunt ( ! 7), in terzi5e" N-e..~m aştepta ca cel 
~ ~uţin comercianţii r~mâni să respecte Hm~ 

~noastră ! 
~ 
~ -_.'I8'i' fHiM 

; ~tico'e de birou moderne 
re I~"':'-'''''- -:= 

Cartoteci "Definitiv" 
Cartoteci "Direct Sicht" 
Registratoare "Gratioasă" 

- MOARTEA UNUI DISTINS BANA- MULTUMIRI. Conducerea ti bolna.~ 
l'EAN DIN CAPITALA. In oombaroame.n-I Spitalului Militar de Ochi Z. 1 . .01. ad"JC1e 

tuI de Paşti al Bu:a-.1l'eŞtilor şi-a găsit moa.r- pe a.eea.t!tă eale mulţumiri publiee donato
tea intr'un adăpost izbit în plin un distins rUor cari au adus cu ocazia Sfintelor Săr
fiu al Banatului Gheorghl' Surlaşiu, inalt bători de Paşti darurile specifiea.te in drep-
funcţionar in Ministerul d.e finante, casier tul fiecăr.'lia ~ &nume: Grupul etnic ger. 
al Cercului Bănăţenilor d:.u Capitală, f~ roan Timişoora: ţigări, pl'<mrl, pungi eu 
preşedinte al Cercului Academic Bă.năţ'e8ll dulciUri li ouă; Crucea Roşie filiala Timl· 
etc. Originar din Vrani jud. Căr~, răposa.- ~ara: cozona.ci, ouă roşii ~i ţigări: d1 dr. 
tul a &etivat mai mulţi ani Îl'l viaţa econo.- Lin'\lea. decanul barcJ'llui avocaţilor Timi· 
mică a Oraviţei. D. Toma Surlq, marele .,oara: cozonad "i ouă rO!'jl:: dna. dr, SăU. 
comerciant de articol'e tf:.hnice dm Timf- geanu l'!tr. Domăşneanu Timişoara: suma de 
şoara., este văr primar eU răpo.sat~ll. Ghe- lei 3.000 donat! unUi mat'f! mutilat (orb). 
orghe SUl'laşiu. 

- DONATD PE.'~"T&U CRUCEA ROŞIE 
- PENTRU ABONATJI LA RADIO, Bu. Cruoea Roşie filiala Timişoara a primit Ul"-

cureşti, 24 {Rador). Societ.a.telL română de mitoarele donaţU: Leger Magdalena, So
radio difuziune, aduce la cunoştinţă abona.. cietatea de FootbaU 5.000 lei, W~isz Char
ţi10r de radio şi cari şi-au schbnbat domi. Iota 200. Stemper Iosif 200 lei, Stemper 
eiliul lor şi Incă I11",l au avut p()5~bilitate de Ilosef 1250, Popp Elisabeta 100, Nemet Ma
&. face formele legale pentru anunţarea a· rit 100 lei, Tlnerimea rom. cat. din Elisa. 
oes!.ei schimbări că pot plăti abonamer..te1e betin 13.055 lei, Funcţionarii dela UziTlele 
adeci taxa de t'adio la orice oftciu ~ta.l Dura 4,000 lei, Schiller I-~liu 200 lei. Băile 
din ţară, primind inBă chitanţe nenominale. Neptun 1100 lei, Rudna.n 200 lei, HubeT 10-

- TERMENUL DE RAMBUKSARE al 
soldul-li rămas neachitat la 31 :Martie 1944, 
din creditul de lei 100,000 000, a.eordat Co
misariatului General al RefugiaţUO'!" din 
Transilvania de Nord, de eătre Institutul 
Naţional al Cooperaţiei, conform legii Nr. 
607 din 11 Septemvrie 1943, !!le prelungeşte 
până la 30 Septemvrie 1944. 

m! 100 lei, Feifolf Petru 100 lei. 

- CARTI POŞTALE PENTRU PRTZO. 
NtERI. Crucea Roşie aduee la CUI104tinţă 
oelor interesaţi că. pot primi C!Ate o earte 
poştală in mod gratuit care poate fi tri
misă prizonL-eri,lor din R:"l ... ia, numai acelora 
care ti-au trimis adresa. c;P \Ta indica. exact 
,1 eit6ţ numărul lagă1'Ului. ..... ,.. ....................... ; ................... . 

FAPTE DIVERSE 

Fostul conducător al garajului 1. E. T. 
IoaB J:uu,"ti UllUUl 10 judec.tA peJl~rll c ... ma de Gel.p.dare 

\,;amera, tie Aa~ <11l1 '.l.!.UlişlJal'a & maJi. a primăriei Pentru o mie kgr. 
lriIZll.S l.tl JWl(.,cata \.-Ul·~iJ. (le A1JeL ve ID.o le:m.ne tăiate ş.i transportate la. loouin{-a 
CLUpal.W .LUaa J:!artl, U~ 4", aru, .... v.uuc1· cumpiratorului se prevede suma de 4810 
lia.~ lA str. ~cela.n ccllYJ.are ..u, pen~ru lei în 100 de 4310 lei cât era legal. Con
c:rima Q.(l u~pidal-e. ."' trolul a gă.sit in depozit pe vâ.nzătoarea 

Actul de am.~.l·e arată. că. Ioan Hartl & Sedlaa Tere ,i a dresat proces-verbal de 
CoDll& această. oruna prin ~ ca, lU trimitere in judeea.tă.. 
cursUl 8JlUo1' 19M-.I.~4J., în ca.utatea. sa 
tie eonducâtor al garajwui Intrepru14e. Firma de coloniale Gatgon 
l'ilor 6leetro·m,eC&Ulcel!. ~ T.) &le m\b 
nicipiuiuj 'I'imişoa.ra, deci ea funcţionar 
pubuo, prin diferite manopere şi falSuri, 
şi-a înSUŞlt cantitatea de 53."83 litl, 
beD.zlnă ee i'a fost data. in administrare 
şi a cărei valoare, socotind litru! de ben.. 
Zina. CU 19.40 lei, este de 993.380 lei. 

Expertiza tehnică. a stabilit în CUrsul 
cercetărilor toate manoperile ,i falsuri. 
le eU ajutorul cărora &.euza.tul a reuşit să. 
sustraga. din averea municipiului acea· 
stă cantitate de benzină. Comisiunea al· 
cătuită. din dnii: Illg. V. Crişan. Ioan 
GiurgiU, Magdi IuJ.ia.n. Oprescu Vasile ti 
Nedici Nicolae a oonstatat că. una diD 
pompe nu funeţio~ !l0r~,}n ~ul ~ 
distri.buia mai puţină. benz.m& deeat ara~ 
ta că. distribuie. ~pertlZa. tetl.nieă. a. dlor 
ing. Sever proşteanu şi 'l'raian Doşlea a 
stabilit că in~ulpatul a. fa.l8ifica.t indtoa. 
toarele dela pompe pentru a le indica e 
cantitate mai mare de benzinăt a falsift. 
cat buletinele de expediţie. n'a. înre· 
gistrat corect nici oantită.ţile de benz.ni. 
primte dela. "Unirea" şi ,,Distribuţia." şi 
că pentru a inpiedeca dese-operirea fra;t· 
delor a. comis şi o serie ,de falsari· m 

n'avea preţuri ahşate ..... -. - ... ~;..:-~----.;:...-.; .... 
D. controlor dr. Ioan Niooarăt din mi· 

nisterul Economiei Naţionale, a dresat 
pro08S'verbal de trimitere in judecată 
pentru delictul de speculă împotriva fir~ 
mej, Iuliu Galgon, din str, Eugen de Su~ 
voya 9, Numitul colonialist avea în pră
vălie diferite mărfuri: salam de Sibiu, 
oa.şoaV&, po~le, şampanie şi diferite 
sorturl de vin fara. a fi etichetate cU 
preţuri, cum prevede legea. 

1-3 'ufet fu'g~r,~nul 

. Rozalia Wolberg. din str. Mistral 4:, a 
adus la ounoştinţa poliţiei că. aDându'se 
în piaţa Drăgă.llna, in timp ce 'Voia să 
cumpere 8limente, un hoţ necunoscut ioa 
furat fU~ul t'Je"1 ţinea su.b braţ 
Reolama.nta n'a simţit când hoţul i"a fu~ 
rat tulgarinu1 şi a ~onstatat lipsa. fulgnri
nulu' abia eâ.nd urma să. ple~ spre ea· 
sL Hoţul nu a fost prins. 

Furt '" trJltmvJllh. 
scripte şi la. piesele pompelor. . Eva Robiesek, din Timişoara, str. Le,' 

Procesul a.cestui acuzat pentru e.rmua. MU 10. 1). depus la ŢJoHţie un denunţ Şli, 
de delapidare urmează să. fie judecat de arată că in timp ce călătorea tn tramvai, 
Ourtea Criminală. In dreptul staţiei "Capitol'·. 1lD. ne;1U, 

Depozit de lemne speculant nOS~ltt i-a fur~t po~et.:'l Î? care :l.vea BU: 

l
' ma de 1000 leI, un m"~ttl"nr de aut" Ş1 

Un cOntrol efeetuat de dr. Niooară umQreln tn valoare de- 5000 lei. Pă<nt. 
Ioan la. depozitul de lemne din str. ea· baş!1 a observat fUrtul dllnă ee se dăi1use . 
russo 1, proprietatea lui Ioan Borlea. a I ins din trllrnvlli. Pun"11'l;l1! !lt1 Il f0C;t fneă . 
constat că. se aflţase preţuri mai mari ~rlml. "SIt" se fao investigaţii, politia. face 
decât cele fixate prin ordonanţa . maxl- investignţif.' . 

,t 
Margareta soţie, Oetav, Alexandru fi ConatantÎll fraţi, Maria Maria Iri Marta 

~1!Lf!.L L E ~ =:v~~~:.il. Ane~~~:: n;;~:::: d.rere '"lUnI. mo.rtM 

TIM I Ş O A R A L Profesor la A'Cademia dro Muzica şl prim lIoHet al Operei din Cl u!. Timişoara. -
in vârstă dt 55 Rlli. Decedat In liua do 23 Aprilie 1944, 

Bul. Reg. Ferdinand 1. "fumarmântarea V"l avea loe Marţi, 2ft Aprilie 1944, orele d. 8.. 

Telefon: 22-66. Corpul cicl"unctului se a.flă depua tn tn hallul Operei Cl:"Jj~Timişoaraj de nnde 
hI: va Porni şi cortegiul funebru. 1999 

. . of. Reg. Carn.17!11015,'42 .1866·3 '_J!~I!~~!El~Z~~Irl~S ~~~raClai!~~=:r::~~~i1~ii . ..,- ' ....". ~ 
S •• .1 .', r-':"'.:."'':!l' ~~~ ~:~~ 

-- NOUL REGIM AL·PA1NEl. PrU1 CIt'
dOl1anţa Primăriei Nr. 19, ch miiue bw:e
pind bJ:tră in vigoare noul regim al pâ.mei 
şi fă-inei. Brutaru. moral'il şi depozitarii, 
VOr declara toate stocurile de făină care 
le.&u posedat 1& data de ~ Aprilie. Pâinea 
se va fabrica numai din filX.ă poVll.ară ş.I 
!'le va vinde cu 29 lei bu.:at&. 

- GRADA'fO DE MERIT. Bue~ S, 
p. p. tr8.WIm-ite: MiniAterrll Culturii Naţio
nale a acordat gr&daţii de merit, cu ince
pere dela 1 Aprilie 19« " cu plata dela 
aceeaşi dată, mai multor profesori Oi pro
fesoa~ din lnvăţămâ.utu1 8eCUlldar, normal 
şi prof4.!s.ional. 

- CASA CENTRALl DE ASIGURARI 
A A VOCATll.OB DIN RO;'dASIA es:e 
autorizată să ~idă. un credit ~al de 
lei 20.000.000 din fond-li de rezervă al peD~ 
sillor. Acest credit 88 va mtrebuinţa l1umB.i 
pentru acordarea de Imprumuturi avocaţi. 
lor refugia.ţi. lipsiţi de lIlljloaoe sau !amI
Unor lor, pn!lc'Um 'i celor ainlstra.ţi In tim. 
pul !şi din C&"JZ8 rizboiulu1. Cuantumul bn~ 
prumuturilor se va 8ta.bili de preşedi~tele 
(lOmiSlUnii permanente al Uniunii Barouri. 
lor 8&"1 de delegatul mu. Ele llU vor derpăşi 
10.000 lei pt. avoea:ţil, necăs.ătoriţij 15,000 1eI 
pentru ~ căsătoriţi ~ Ieri 30.000 pentru ~(\l 
căsătoriţi eu copil. S'Ilmele Imprumutate ee 
vor restiVli Cuei Oentra.l~ de A~i~riri m 
termen de dai ani dela Incmeierea. păd!. 

- VACANTA ELEVILOR DEI." LI
OEEl,E MILITARE. Buctveştl,. (R&dot"), 
MinÎ'!!terul de rb'bohl aduee la eun~ntl 
eleri10r Uoeelor miltt:are eă vacante]. de 
Paşti 11"8."1 Jftlungit p!nl ta. ~ Maiu 

- ORGAN1ZA.Bl!a "OOM.ELoR JW,. 
MANE DIN 8TBAINATA7E. Moni!oru} 
Oficial. Nr. 00 dia 15 ApriUe 1~ republi
ca legile privito.a.re la: Organizarea !nllli. 
terului a1a.terilor 1tră.iDA al 'Regatul-u Ro
~ilei; . Nr. 217. privJotan., 1&: Infilnţaree 
Ş1 orgaruza.rea. Institutuh:d Regal Român de 
Ce1'Cetări Internaţio~ ti Ştiinţe POlitioe' 
Nr. 217, privitoare la: Infiinţar.ea ti or~ 
n1zarea Şcoa.lelor Romi.nf,,, InS'titutelor 
ClllturaIe din mlinătate, lnrselor ~ Stat 
şi condiţiei sttIdenţOor romAn! in străină
tate, fiind publica.te In Monitorul Ofidal 
~r. ~, parta r, din 10 ApT'ihe 1914. cu omi
IUun1, greşeli de l'edaeţhme t! ~p!'lr. 
• - ~ETAŞABE. D-ra. Bogdan Ilea. tune
ţlonara p. T. T. a fO$! dat8fată in int.erm 
de f!lerviciu dela Oficiul Nr 1 de reşecimţă 
la Oficiul p. T. 'l". Dl'. 9. ' 

- l~XAMENE I'E:NTaU OFl'fERI ŞI 
8UBOl<~lŢE.RL Bu~ S. P. P. tran.. 
mite: MaJ'ele Stat Jalajor aduce ta ·eu.D~tUi. 
ti celor illteres!'l.ţi ~lla 1 Mai 1944 VO!' &.V'ea 

loe la centrele de btstl"lJatie eQ.DllJnele· de . .< 

S';lectionarea elevilor ea.re doreee 8ă !'lrmeze 
tn Ger:mania ~m. de subofiţeri. Acreste 
examene vor avea loc bl următoarele cen~ 
tre: lnfante:ri& la P5.găl"M, Cavaleria la 
S5bIU. a~:I1eria la Mihai. Br:J.V'Ul.Vlaşea pio. 
nerii la Râmnieu-Vâ.loea. Tmnsm.i5iu~i la 
Bucureşti-Cotrooeni. 

- MODIFICAltEA unu l"E!'I!"I"RU ~f. 
PROPRIETABmEA DEOORATILOB cu 
ODINUL • .MlR.U VlTE.-\ZUL". Min:sbe-! 
rul de războh. adllr.e la eunoştinţă. ei. tnl 
Monitorul OfiCial Nr. 79 .un 3 Ap!iIie 1941. \ 
8. .f?Bt republloatl In tntrefjl\lle cu tOl1te mo-: 
difică!"lle, Legeo pentru tt!:rm'oflTi!'t~Mr,,"A şi; 
aeordarea unor drepturi o"iţerilor deooratf 
cu ordinnl militar .,:Mibai ViteazuH'. ' 
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Lingerie şi Ciorapi 

"LUIZE" 
Propr.: KISS LUIZA 

D.S6. Val ... 

se rcmalază ciorapi 

::~;ţ;~ :~:7;'~~·1 
:iS,;,Si 

AI Il d ! •• ,. iiL::aat 
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Duminec~, iupte hnportante s'au dat intre Carpaţi şi Nistrul superior 
Ungaria şi Croatia din nou bombardate •• - Victimile ultimului bombardament dela Paris 

Sc.tu.(l.~i~ 'cGntuedrJ.r; 
~ ~ 

m '·'.,.S"= fDj~ffl' n .... 

BERLIN, 24, (Ep.) - In timp ce 
DchimbMea timpului de pe frontul din 
răsărit anwnţă tot mai mult sfârşit'ill 
iernii} fronwrile ca şi mai înainte sunt 
i'itr'o aallm;e Telafivă, In spatele lO'r se 
de:sfiJ.şoară de ambele sărţi mişcări de 
trupe mai mari. Rezervele germane, cari 
simt asezate in sectoarele de frO'Yl.t din 
spate, lwr a aparţine rezeTtJelor opera
tive germane atât comentate mult. In 
tot ca.zul nu SU'llt trupe C{t)'t ar fi fost 
aduse din vest sau din sud. Fără ca 
acest e rezerve să fi intervenit, acţîu.ne
le t1'P~pelor gernurne, Tomâne şi aliate 
se desfăşoară Olt Succes, cu toate că 
acest ea Uit o importa llţă local/ii dar Se 

, 8€ poate constata deja un efect openv
tiv. Astfel de exempla in ultimele zile 
trupele grmn.ne şi române au format o 
poziţie de baraj înn-e Pndnl superioŢ "i 
N iS!1'll, in 100u.1 unde a.mbele cursnn de 
ape mint mai apropiate. 

Situatia generală de pe frontuL dîn 
răsărit,' din italia şi indeosebi pentru 
Eliropa de 'rest se poa·te caracteriza ca 
p'l'cziua unor 11tpte mai mar( Pentru răz
boiul aerian nu se potriveşte această 
camcteristică, deoarece de un timp in
coace este în plinli desfâ.~urare. Comrtn
damentele de bo-mbardiere americcne la 
sfârşitul săptămdn, au, întrelminţat n:ari 
formaţii deas'upra Europei de vest Ş1 te
ritoriI/lui Rcic1l1l1ni. întărind pentru 
UfUN1ri.le de zi apărrmc:a de nÎl1Iitoare. 
Nu mai pl/ţin de actil:ii a fOSt avi(tţia 
germană afât în acţiuni dc atac cât şi in 
defensivă, lucru, ce-l dot1edeşte rna.rea 
rifră de d(}lJorîtoTi. Din partea aliată ac
ţiunea de atac acrinn este prezentată ca 
o perioadă de olJosire p?'emergătort7'e in~ 
vazÎe1. Din partea germană jatii de a
cea~~tă problemă. se păstrează rezervă. 

Se aminte,,'ne în această p?'ivinţă că 
dacă s'a prev(l,zut a(~eastă obo.<:ire.. va 
trebUi să e.,?,u,eze f(r,ră îndoial.ă după cum 
s'a întâmplat z.a Cassino. Şi aici Se dove-
deşfe marea încredere cu care este jude
cată din partea gennană situaţia gene· 
ralii de .tJe jronturile europene faţă de 
acalmia dinaintea jUTtunii. 

CAte vase a seulundat aviaţia 
a.;ermană ia. Aprilie 

Berlin 24 (Rador). - DNB anunţă.: 
Avioane' IiPcc·ia1e germane pentru lupte 
na.vale, mai ales aruncătoare de torpile, 
au scufundat in decursul lunei Aprilie în 
apele teritoriale uela Alger ;17 vase ame
r1t:ane din serviciul maritim Transoeean 
reprezentănd în total :NO.OOO tone şi ş~ 
8e distrugătoare. In acela* timp au fo;.;t 
seufundate în Mediterana ~pte vase de 
tra,nsport ~u 55.000 tone şi două distru: 
gă toare. Alte 25 vase cU 185,000 tone Şl 
4 distrugătoare nU fost grav avariate. 

5150 persoane aa _urit la Pa
ris tII ultimul bombardament 

Paris ·24 (R1'Idor). - Agenţia. DNB 
anunţă:' După cum. s'a constatat în mod 
oficial, cU Prilejul ultimului at~ terorist 
anglo-american deasupra Parlsului aU 
murit 5150 persoane şi 461 au fost ră~ 
Iliţi. Pre~ fl'an(~eză ocupându"se cU 
a"N;t abH' serie, că :lzi au devenit du~. 
manii Angli!:'i şi a~ei Franeezi cari până 
k7.Î erau mulţumiţi 0'1 metoda anglo
ameri.cună SaU aU tJ.cut oriee s'ar fj în" 
t~ mplat. Populaţia Franţei incepe să cu· 
nnaseă Anglia. Şi metodele sale adevăra$ 
te, este Însă foarte părut că :Jl'easVi {lez
Ouzie costă sângele atâtor npvinuvaţi. 

BJ;~J\LIN, 24. (Rador) - DSB anunţă: In legături eu luptele de pe front..ol de 
R~ărit s'a comWticat Duminecă. seara că. calmul relativ ce domneşre de câteva zile 
in aproape toate sectoarclr din K'it a fost folosit de trupele germane pentru conti
nuarea operei de curăţire a terenuluf nou Ot:upat. A. .. tfel o singură. di\·jzie de siguran
ţă a ('urăţit în spatele frOitiului central un spatiu de 30 Km lăţime şi 60 Km adân
cimc, Wtde au fost omoriţi în lupt.e 400 par ti/.&ni, iar alţ.i 2000 suspecti 81'est. .. ţi. Prin 
ac.este opcrllţiuni s'a asigurat cooumitaţia nest.ingherită eu frontul. 

IJupte mai însemnate s'au dat Dumin e<,,ă numai Înt.re Carpaţi şi Nistrul sIl1Jerior 
unde. <1ul,ă resllingcrea mai multor ataeu Ti sovietice, t.nlpele gennarMl au pornit la 
atac. şi au ocupat o serie de localităţi, 

Se anunţă În Întregi~ ră. aviaţia ger mană 9 cauzat boJşe\'icilor pk>rd!'ti f'xfrem 
de sângeroa.-.e În ""gînnea Tiraspol şi la Nord-Vest de Ia.5i. 

Lupte cu caracter local 
Uel'iin,2t (Rador), ....:.. DNB: In 1pgă.

lură cU luptele de pe frontul de răsărit de 
Dumin ică, comentatorii oficiali anunţă 
n:lm.ai l'urpte cu Caracter local; pe toată 
htinderca frontlllui lupte ma'i violente 
aerie-ne s'au dnt de-asupra Ctimeei, unde 
al: fostdobol'âte 25 avio3.ne inamice, iar 

aviaţia ge.rmană a pierdut un. s~~ 
avi'on. Intre cotul Carpaţilor şi Nistrul 
superior precum şi la est de Stanislau 
operaţia de curăţire a terenului progr~ 
;;,e-ază, L'l sud-vest de Narva trupele 
germane înVingând greutăţile terenului 
mocirlos înaintează cU sueces. 

Comunicatul '" roman 
Bl:(:rREŞ1'1, 21 (Rador). - (uman-I s.'au dat eri numai lupte I'U oorac,fer lo<~ 

namentuJ de Gipe-t.enie al Armatei Ro- in Basara·bia mijlocie şi în Moldova 1\.e

miLne anunţă cu datu de 2~ Aprilie: In tivitatt~ redusă a trupelor de siguranţă. 
ZOlla Se\'astopol şi la Nh:itrul inferior, ~ 

Laptele aeriea .. dfl'asopra Germaniei de Vest 
au luat forme gigantice 

Bt'rIin, 24 (Rador), - DNB anunţă: 
Lupta aeriană deasupra Germanîei şi a 
Europei de Vest ocupată de trupele ger' 
mane, care a luat în ultimele zile forme 
gigantice şi până azi ind nevăzute, stă 
in primul plan al evenimeteJor miijtare. 
Cercurile cOmpetente din Berlin admit că 
aviaţIa anglocam!'ricană a intensifieat 
lupta aeriană într'un chjp formidabil, 
astfel ('.3. 8(',este lupte au primit rlimen
siuni fantasti(·e. Cu tOHte 8,pestca si 
aviaţia germ:mă şi mai ales apărarea 
antiaeMană. au rearţjnnat ('oresponzătol' 
şi se află la înălţimea chemării ei. Avia. 

I 
ţia inamici pierde zilnic un număr fuar
te mare de avioane şi de pooţi învăţaţi, 
şi Va fi foarte greu pentru ea de a um.o 
plte golUrile acestea. Cu toate oă gra.vita
tea luptelor aeriene se afli azi la Vest şi 
Sud~Vest, aviaţia germană. s'a dovedit 
invineibilă. şi c:hiar superioară aviaţiei 
sovietice şi în Răsărit, unde ea poartă 
ofensiva în spatele frontului, Atacurile 
date de aviaţia germană. contra centrelor 
de aprovizionare şi căilor ferate sovieti· 
ce au contribuit in largă măsură la opri~ 
rea. înaintării inamiaului, 

Un nou explosiv.german 
BERLIN, 24 (Rador). - DNB tran~ I prIma dati eu prilejul ultimului atac ger

mire: Ca toate că pl'esa gel'mană reIa? man contra oraşulUi britanie Huli, cercu.. 
tell7.ă ca mare S6I17.aţie folosire-a unui riie oficiale nu fac nir.j o declaraţie in }e

nou explozibil care a fost întrobuinţat gituri <,u atest explozibil. Ele a.dmit în. 
~ ......................................... ,.~.~ ........................... : 

Mareşalul Petain a implinit 88 ani 
'Vichy, 2'1. (Rador). DNB.: Ma.re-I reşa.lul Primind personal felicitările, iar 

şalul Petain sărbăto:reşte azi antversa' poporul francez precum ;U presa sărbă
rea. de 88 ani a na.şterii sale. Cu SiCeSt tQr~te cu elogii calde pe bătrânul mQre
prilej s'a dat eri o recepţie la Vichy ma- ~al. 

Stalin urmează Învăţătura lui Lenin 
stockholm, 21. (Rador), DNB, anun

ţă.: Cu prilejul anivers:ăni zilei de naş
tere a. lUi Lenin, z~ul Isvestia tra-
ge o paralelă intre situaţia de azi 
şi războiul civil din 1918. După ce zia
rul CQnstată că Stalin a unnat în toate 

învăţătura lui Lenin, inoheie cu vorba 
lu! Lenir. 'nlr;::!tn:nţaIă mult de Stal,in Şi 
anume: "ca să cOl'espundem l'lptelor in 
viitor, dela cari depinde soarta omeni
rii pentru secole, trebuie să mărim e
fortul nostru economic şi militar, 

. Fortele americane se aprovizionează din Orientul mijlOCiU 
Bucureşti, S, P. P. transmite: Din 

Washington se anunţă că d, RooseveIt 
a. iafinnat că forţele aeriene, navale şi 
terestre din Australia, Ocea.nul Indian 
si Mediterana Orientală se onroVizio.. 
~ază. CU petrol din rafină.rii1'e 'Orientu-

lui Mijlociu .. 
Prod'l.lcţm. de petrol a aceslor ţări -

a spus preşedintele Roosevelt - a spo
rit in ultima vreme in asa măsură ind.t 
a depăşit cu mult nivelul dinainte de 
războiu, 

D. Beneş a Iăcqt 80 proif>ct pentru organizarea 
Cehoslovaeiei de după războlu 

Bucur;ş/i, S. P. p. tra.nsmite: Agen
ţia United Press crede a şti că d, Beneş 
la elaborat un proect de organiZare POE 
litică şi economică a Cehoslovaciei de 
după război. 

Lntre alie!te acest proeet cooţine U~ 
mătoarele puncte: 

1) GUVernul să cuprirnlă membr:i ca-

re SĂ reprezinle toate clasele sociale; 
2) O constituţie nouă care să permită 

O descentralizare a puterilor statului·; 
3) O vastă reformă agrară in fa:voa

.rea micilor agricultori; 
4) Etatizarea mine1or, pădurilor şi 

staţiuni~or climaterice. 

să I'ă aeeste ata{'uri au avut un efed r 
~idabil !ti au .cort"spllJU6 tuturor a.~tep. 
rll01. 

Avioane I!ermane au IIstAIb 
nat bembardlere deHSUp,' 

Ungariei a 

B~CUREŞTI, (8 P, PJ 'l'RA..\ 
MITE: ERI iJU.l\:l:IN1CĂ IN CURSlE 
DUPAA1.llBZn FO&~Al:IUNI DE V 
NATOARE GERMANE AU mTERC& 
TAT GRUPURI DE BOMBARDIE!:, 
Al\1ERICANJ<; CARE INCERCAU SĂ P' 
TRUNDĂ DEASUPRA rNGARIEI I 
RĂlSARIT. 

Vagada de Vetit ,1 Creaţia II I 
Nord lIombardale t 

RtJRLlNt 24, (Rador) - DNB. Se an. 
ţă oficial că o put.ernică formatiunll 
a\'ioa.~ americane IL Îneere.at o i~cursi 
Duminecă diminoa.ţa deasupra Croaţi~ 
nonl şi Ungariei de \~st In regiunea 
eulUi Balllton s'au dnt lup re foarte v 
menta a.erien-e. Du!)ă cum 9nuntii. !!(In' . 

oficial de informa ţi uni maghiar, an f 
aruncnt.e bombe deasupra ma.i mult4lf 
calităţi in Ungaria de Vest. Amănunte p 
\itor la pagubă şi la număI'1IJ :n10Rru
dobor.îtt.e Încă. nu s'au oorNrni('at. 
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Lupte aerie •• In AlpII O"ideltall 
BERLL.~. 2i, (Rador) - DNB corn 

că: ~in Singur, a.vion vănător german, 
dobol'at eri 3 dm 6 avjoa.ne inamice de • cunosf:itere cari au Încercgt o incnrsi1lJle k 
Alpii Occidentali. Aceste lupte aeriene fII .1 
desfăşurat la o înălţime foarte mare. , 
P.ternlcl lupti aer,anl In regilu I 

OceanUlui Inghetat t 

BERLIN, 24, (Rador). DNB. anunti ' 
In regiunea Oceanului Ing1h'lOţat, unde' 
escadrilă sov'ietică a încer~at ~ln atac mi- ~ 
siv con!ra. rmui convoi german, s'a. delft ~ 
ŞUl'8! eri o luptă aeriană veheme.ntă h e 
cursul că.reia din 100 avioane inamiee 31 t 
au fost doborâte, Pi{!rderile germane II t 
fost 3 aparate. 

~ 
A,lalla germani este departe de Il d 

ai_leitl 

LONDRA, 24 . .(Rador) DNB anun~ c 
OC'J!pindu-se de recentele :1.:.aeolri germw ~ 
contra Londrei şi altor or~ in Anglia, Iii' t 
rele engleze constată că a.ceste atacuri a.dîl: ~ 

POPUlaţiei britanice mereu aminte ca. illl' ~ 
micul se află numai câteva mile dela llOOi ~ 
ta ţării şi că intensificarea. râ.rooiului 8!' 

dan britanic insea.mnă o reciproci~tt t 
Aviaţia germană este tte<parte de a fi nim,( 
cită, după e"lm nu este lie!tudată nici arm.· a 

ta germană. Pierderile enorm de mari il, 
8.V'iaţiei brita,nke arată că. atât aviaţia bri- , 
tanfuă cât şi cea americană au incă 111 1 
vii~ foarte greu şi. plin de pierderi pAti t 
la rorobirea rezistenţei germane. , , 

PlerderU. bandelor :ul Tit. , 
BELGRAD, 24. (Rador). - DNB. ,cOIll1' :

nică: Comandamentul unui corp de armaij ! 
gennan În Jugoslavia comunică ci ÎD s«' , 

torul său in decursul unei siptămâni bit. ~ 
deIe hIt Tito au pierdut 1.100 morţi, 9\)1 f 

răniţi Şi multi-pri7.onicri. Afară de B(8s1t 
mai multe tunori şi arun('.ăt.oare de gmt 
de, 30 mitrRliere şi 4- !lf>]}(I7..ite ("U muniţi!. 
Şi alimente au fost capturate. I 

Anglo-.meric8I1tH 8U .'Uft,et fOCUri 
elplosive În Juqoslavll 

BELGRAD, 24, (Radar). - Se Ilnu~111 
oficial că avia.ţia 'anglo-americană Il gT'il!' 

cat di'1 nou diferite 6biecte, mai ales tncG~ 
explosive, asupra. a numt'rOMe 10{'flli~ăţi f 
chiar s'at~ in Jugosh.via. Sf'dâ,nd sentimer 

tul religios al populaţiei au fost aru:lC31 

plăci de carl<'iuc fe-prezel1t1.nd icoane sfill!t 

cari explodea7.ă Şi din căldura mânii. A'f 

menea obiecte au fost aruneate şi deasuf' 
Bulgariei. 

....-" 
Societatea Natională de J:.".di:ură şi Arte Grafiee .Dacia TI'\liană" Timi~nl"a L P,1I1~ Rt'g'cle Mihai I, Nr, 4, inmatr, sub Nr. 52/14&8/1943 la r~c.~. Of, Comel'\lll~lj Tjmi~t1f~ 
~retar de r~dacţie responsabil: DORL<\.N GRoZDAN., . Tipărită).la U Apdlie 19-Y 
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