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• RIDBENTROP A S08IT nlEDIAT gMură CU aeeastă putere. DoveziIe ne- saboteuri, şi astfel activare a efortului de 
DUPA ATENTAT cesare sunt în mână germană.. război german. 

Rer. i n, 22. (Rador). La conversafille Vineri la amiaz s'au subliniat urmă.- DESAMAGIRE LA ALIATI PENTRU 
~ a.u a,\ut joc între l<Uhrer şi Duoo1~ l'Itw!- toarele efecte ale atentatului nereuşit: NEREUŞITA ATENTATULUI JMPOTRI-
~ini, imooldt după atentat, a luat parte :11 1. Neinsemnala grupă de conspiratori VA FUHRERULUI 
~1r.iI>0eIltrop mUlIsil'U de externe al Kel- care a sabotat efortul de război german, 
'fUlui . .lH filDbentrOp a fost d!ntre primi s'a deScoperit prin tentativa sa şi a fost 
jti au ~Gs,i. aUIIQ ai(ntat In <.art.e.l'uJ ge- intre timp inlăturată.. Prin aceasta s'a 
~lIl, curăţat maşinăria germană de război, 
. ooace se va manifesta printr'.o sforţare 
~uEa, COLABORATORUl. FUJIRE- de război mai accentuată. 
f. 'LUI, A ll.lJRll: DE RANiLE PRlMI'l'E 
I 2. In fruntea annatei teritoriale a fost 
'Re r J i n, 22. (&ador) Dela cartierul &6- pus, în locul generalului Fromm Reichs
~I al i' U11l'eru.u\ se oomW1ică. că (oolabo-
~rul J< ulucru1ui, Herger. cal"e a ~llferit fUhrerul S.S. ministru al Reicl1ului 
llfi gra,\'1l cu pl'dejul atentahdQ~ a mu. Heinrich Himmler. Punerea noului ti-
lin un,la Jeziwulor suferite. tular în fruntea Marelui Stat Major este 
j , în schimb în' legătură numai eu boala iMer'Jm. 2:2. (E.P.) - Regimul naţio~ 
~,gc.cialist es~e atât de ata:bil încât generallliui Seitler, după cum reiese şi 
ht-.ttiva inspiJ'ata de inamic de a-l ră.s· din diseurul Fiihrerului, înloouitorul 
rila era eolldamnată dillainte să. se fiind unui din cei ma.i celebrii generali 
pouşească. Aceasta este concluzia la germani de blindate, gen .. Guderian. 
) se ajunge pe baza constată.rilor f~- 3. Stabilitatea Reiohului naţional-
.~ la Berlin şi a informaţiunllor din 
~tul Reichului, câteva ore numai du' SaCialist şi faptul' că. nu se poate lnohi-
iichiliarea clicei minime şi foarte pui un alt regim in Germania, se arată 

, 'nse limitate de generali şi colonei, cel mai clar prin aceea, că niei un grup 
, i au org:a,nizat atentatul nereuşit im· al populaţiei nu stă in spatele atentato

'iva FUhrerului. încercând in urmă rilor, cari sunt respinşi categoric şi. de 
uzurpeze puterea în Germania. 

: -teva măsuri de prevedere luate in corpul ofiţeresc. E drept că. conspira~ 
· trul Berlinului numai· pentru scurt totii au emis câteva ordine, care insă 
: p Joi seara, a fost singurul lucru ce n'au fost urmate rucăeri, fiind recunos· 
o jferea vederei. Nu se auzeau împ1Jţl- cute imediat ea Îndemn la rebeliune, 

B e r lin, 22 (DNB.) - Din sursă au
torizată se comunică: Toate speranţele 
inamicului in legatură cu atentatul mi
şele3c încercat contra Fuehrerutui ,'au 
spuZoe1'at, Desamăgirile produse in UT'm4 

faptului că Fuehrerul a 1"ămas, ca prin 
minune, în viaţă. se manifestă în tabăra 
iTl4mică, care nici nu ineearcă să~ş1 

ascundă iluziile pierdute, Atentatorul şi 
com.pUcii Zui s'au identificat in toate cu 
planu.rile infernale aLe inamicului Rei
chutui precum şi al Fuehrerului. deoare
ce ei au propagat făţiş atentatul contra 
lt'uehrerului ca un scop şi un mijloc pen
tru a câştiga ,sau scurta războiul. Reac
tiunea produsă de atentat în sânul Ger
maniei se manifestă în tot Reichul in 
mod spontan şi sigur este că atăt frontul 
precum şi popOTtLl german VOT face de 
acum înainte u.n maximum eLe eforturi 
spre a câştiga acest războiu şi jJ,-1 duce 
până la. victoria linaiă. 

ISTORIA ŞI-A MANIFESTAT VOIN'J'A 
PRIN SCAPAREA MIRACULOASA A 

FtlHRERULUI 

luni, !l4 luli. 19"4 

1".,etl, la T~!I>. Se Ill. 1 .. 0 Nr. SIJll1lt 

CONT C. E. C. 85.541 

~ .. ~ 
~ T ... i._ra' 

Str. Lenaa Nr ... 
T "efo.ne : 

OW_efia • • • '('1-H 
AdMinist-ratia • 41-83 
Reallep. • • • 14-69 
Tipo8rafia • • t.4-U 

Ar." 
Str. Ee. T eodoreiu 4. tel. 21-97 

" I 
I 

loul gllverl japonez VI f~ 
prezentat azi Impăratull~~ 

TokioJ 22. (Rad.or). Agentia DomeV 
anunţă că Tenno a Însărcinat pe gene
ralul Koiso, guvernator general al Co
reei, şi pe fostul pr~t'dinte de minştri.; 
amiralul Mitumasa Yonai, să formeze 
Witorul guvern.. . 

Tokio. 22. (Rador). NGU! guvern ja" 
ponez va fi probabil azi prezentat ÎInl,ă
ratului. PurtatOl'Ul de cuvânt al m.in.i:s
teruluj de externe Japunez q..-asahi, a, 
declarat ziariştilOr ~Ll'aini, că pl'OpaglLn
da inamică degeaba ca.uta să dea demi
siei guveI'nulu.i Tuyo un sens pe CIi.re 

nu-l are. Constituirea. unui guvern nou e 

nu Înseamnă schimbare nici în politl~ 
şi nici în condueerea războiului japon~z.' 
Comunicatul publicat de guvernul derui- i 

sionat este limpede şi arată motiveolei 
ea.ri au determinat schimbarea Spiritul! 
poporulu.i japonez continuă să fie domi-i 
nat .de acţiune, de jertfă precum şi ~ 
sfidare de moarte. Anglo-amerioC'a.n.U\ 
mai incearcă să turbure relaţiile bunel 
existente între Germania ş.i Japonia.. 
dar fără. rezultat. După. ce nu au re ... 
,it ea să atribuie guvernului germall: 
intenţiile de pace, acuma. să susţină. des-. 
pre Japonia, că caută. un contact ea: 
Vattcanul, spre a începe negocieri de' 
pace. ApucăturiJ.e anglo-americanilor: 
sunt tot atât de copilăreşti precum şi~ 
uşoare lipsite de orice temeiu. 

~ .......................... 1 

Cutremur de pământ 
'" Anatolia ; 'ri, nu se vetlea sânnă ghimpată, 

l ce s'a mai întâmplat după drama
tentativă de atentat, n'a mai fost 

CARTEA INAMIOULIJI A F~ST 
SFAŞIATĂ 

Berlin, 22. - Presa germană stă şi azi Ankar~. 22 (Rador). - :Anatolia' de 

t d t'amatică.1 
. 

· ;llte detalii, ca: numele unei părţi a 
l~iratorilor şi împrejurările exteri· 
~ ale atentatului. n· .... u fost încă pu· 

· te de locudJ.e competente. 
'Jpa incheierea anchetei poliţleneştJ 

;:lX::, guvernul va da desigur UD ca
:' eat uetai!at. 1! apl:.ele esenţiale se 
,:nsa vedea şi din comunicatele apăru
, ni acuma şi dintr' o declarţie a loc-
· Ului şefului presei Reiehului. d. Hel' 

Siindermann. 
.. ştie ast1el că atentatul a fost orga' 
~; de puţmii generali şi colonei cari 

f
,eau serviciul in unele centre impor

.. ale al'mU tei teri toriale, .Însă.rci
· Cu ~xecutarea lUi pe colonelul con' 
•. :allier.berg. Cu afirmaţia, că Fiihre
, lr fi mort aeeşti conspirator:i au in.
~t sa emita ordine, cari însă n'au 
!:s nlClulHle la incidente. s 

N'A CURS DECAT SÂNGELE 
lRAUATORIWB 

;, această lovitură de stat a generali
, re a fost de muU anunţată de pre
, mică, n a. curs decât sângele con
:torilor, dacă se face abotracţie de 
Joratorul Berger, omorît în atentat, 
,;lltre puţinii conspirat01'i se află ge
FuI de rezervă Beck. Acesta a fost 
1<diut in 1938 din. postul de şef al rUi Stat 1\J(I.)or. . I 
dII}VAIl,.\ ;RAOARJI E FACUTA 

~ liltima instantA întresu;a intre- 1 
.. 'pre ~i'a anlt (~rig:i!l{,.a Ih" o potere 
. ". clica de conspIraţie fiind în le-

Locţiitorul şefului presei Reichului, 
d. Helmut Suendermann, a accentuat 
intr'o conferinţă de presă că cartea dela 
care inamicul aştepta ceva, a fost corn
plect sfâşiată într'o oră. 

Generalul de rezervă Beck a fost de 
ani de zile regulat numit, de câte· ori 
se anunţa de către inamic o lovitură de 
stat a generalilor. 

Acum s'a vădit că e aventuros şi chiar 
ridicol să te gândeşti la altceva decât la 
o Germanie naţional-socialistă. Dacă 
câţiva reacţionari încearcă să uzurpeze 
puterea, prin mijloace criminale dar cu 
metode primitive, acest lucru n'are nici 
o legătură cu frontul lntern al poporului 
german. Aşa ceva poate să se întâmple 
în orice stat, aşa cum există Kidnapperi 
şi hoţi de buzunare. Important este ca ei 
să fie stârpiţi indată ce-şi încep activita
tea. Acest lucru s'a intâmplat şi cu pu
ţinii reacţionari cari au încercat să co
mită o crimă a cărei singură consecinţă 
a fost înlăturarea acestui mic cerc de 

in semnul impresiei atentatului mişelesc Vest a suferit din nou. in urma unui cu,; 
contra. Fuehrerului pn:cum Ş! ,a salv.ări~ tremur de pământ foarte violent, care ~ 
sale mlll:unate~ Toat~ ZIarele IŞl expruna I provocat pagube ŞI victime omeneşti. . 
mulţumll'ea ca Provldenţa l-a salvat pe ..' ~ . 
Fuehrp.t', văzând in aceasta o voinţă ma~ Detalll deocamdata nu se cunosc. 
nifestată a istoriei. "Der Angriff" scrie •• , •••••••• ~~ ... _ .... ~ 
că istoria nu lasă ca Europa, care este <' 
centrul lumii civilizate şi moderne, să Băociie cari au dreptul de·· ~ 
cadă prada bolşevizmului, că Fuehrerul 
a rămas neatins cu toate că exploziapu- legucI3 ceruficatele De plat 
ternică s'a făcut numai 2 metri de el, 
este deasemenea un semn dat de Provi .. 
denţă, că Fuehrerul să continue opera 
începută. "Berliner Boersenzeitung" 
pornind din aCel€8şl consideraţiuni, a
j unge la cond Ulaa ca pen tru poporul 
german a sunat ceasul de a face sforţa~ 
riIe finale, deoarece acest război ir.'lpua 
Germaniei treb\:l,ie dus la bun sfârşit Şl 
trebuie câştigat cu o voinţă de fier ne
clintită. In această fază decisivă a ·ăz
boiului complotul trădătorilor, eari fă
când jocul inamicului au vrut să distru
gă Germania. este un fapt care nu se 

-poate condamna destul de tare ŞI pentru 
care nu există pedeapsă d~tul de mare. 

"nl ' I Bu:.:.ureţ;ti, 2~. - Pentru a 1 esru ne-: 
gooerlle l:U noile certHcate de pla.tă. . 
aattel li asigura o utilizare ~~ai u'}~a. ~ 
.MIUlsterul r. inamelor a st~'lbtilt o lnţ . 
lp,oere cu băncile' prinCipale ale ţ.ăr" -a , ::: ,~_" 
ean primesc ~1 vind mai dep:G.'ll' a~ 
certificate eu ,ll:eptul de exdusivitat 

Clica de conspiratori aumăra numai dai generali cu colaboratorii lor 

Cursul de ne-gvclere al certificatelor". 
fost stabi1t la. 95 la sută din valoaJ'l ' 
nominală, iar bancile nu put p~rccpe 
eât maximum una la sută. ~QmlSOJl tin 

negociere. BănCIle mai jos ~u.u~e 
precum şi filialele lor dw pl:ovm61~ ,'0',' 

singure dreptul de a negoL'-l8, ~'lf1{:" 
tele de plată, astfel (',;1 aUroimstra 
financiare şi pere«;"'pţi1le vor refa7..a 
primească ace?te C'e:tif'_i(!at~, daca p 
zentatorul - In uf .. ra bIne lllţ("l'~<j e'· 
dacă este vorba de titularul - nu 
dovada că. a. primit eertifcatul prin nI' 
lOClre& uneia dintre băncile a.td.orh.<&_ 
Aaettte băncl sunt Creditul N:lţ1.cne<.l ~r 

BERLIN, 22. }:, p. - J)ou:i, figuri moş
tenite din tjmpurile apuse, cu câţiv.<l cola. 
J'1f!ratori, reprezinlă 'H.!tă aşa ma opolit,ie 
d:n Germania. Ar.ca"ta este OOIL'itatdrca M· 

eintta ca prin asasĂnarea Ftibreruhli să. -~ 

Iliiterea, Pt cale nici n'ar ti Plltut ~'o ţioâ 
tu mână. 

(;liea era atât de disperată ~ de neinstm-
I'rctoruiUI minislel"!8I, d. Ha.ns ]i'ritsche. ti·· t .. , f . de . i i 
D;tc& Fiic,rerul n'ar n l<1l1nenit nimie in di~ na,~!:& DIN n;. ~ nevole;\ dO: om -
:::u]',-ul S4U dl:' culise-II' politice aJe atentatu~ re ser:.ent : .ea. te eatt",a o ... ' ::00 ",ua: 
loi efi 00 mjlio\lJl~ de (;.rrml111· nici n'ar fi rea a 4-_ ab.~~t Pclu, rea, pelim~et. i ea

t 
... (,.&, . ' - .. Ilie PO&o.e 14i1ll lC3." e ma.o n J: nn 

!!tiut, ei au eXIstat_ proces spont&n de purifIcare. Nlei li'. f!)st 
O clif'! mîmml." eompu.'1ă l1:n dQigene. nevoie de punerea in foc a unor mijJoaet de 

:~!1, cu aghiotlmţij MU oolaboratorii lor, putero mai mari. . 

dustr al Casa ;." Finanţare şi ~~~' 
Ba.nc,a 'Româu;o,,iseă, Banca tIe Co!u ': 
R":J..â.n, Ban-" "Albina" din S;\)h!~ Fa· 
ca de Creru· Român, Banea ~.or11S<.~ 
Ioni Banca de Scont, Banca Cu'tt1·:Tei ll . 

t f r... _.J 
Italiană şi Română, Banca (.~~1l<:.r.' 

din Bucuretti. 
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Ua ... et _ •• Ieal - -o ..., 
noua operă bănăţeană 

pe scenă, in ,copl.uile unui na.ţionalism 
de paradă, ci ca personagti de intrii" 
dramati{'i. 

ÂJ». Jvut ~azilJJl~a. plă.cijti ele a vi 
tit ... 1Ii1e1~ IW6e1leij, pe cUlllpo1; l torul bă· 
Ai-ţea.n ~'lla.ret liarbu, UliTe, uupi ,) bJII' 
li. bre .. , se află. în convaleiceb\4, 1. ,)Via 
JUedieenilof" din Lugoj. Cu. aooa.tă 

I eeuie pe lâ.ng~ faplul Ge a. mi fi simţit \. 
~tr'un mediu atât de prietenesc, am r:ă.' 
,81as plăcut surprins, tle a afla. din (·on' 
; versaţia avuti Cu ma.estru) IPllaret Bar· 
Iltu, că. tocma.i acum, l uc l-eu.1A la. ultimele 

Cităm din vellurUe d-lui C. Miu-Ler· 
d.llteuul haiducesc al lui Tudor: 

B!ăsuri din prima Sti operă, pe cart, 

"

tiam. ' oă a inc-..put-o in a.nul trecut, după 
Hbretul d-lui Constantin Miu-Lere., ope· 
ri ,1 oărei tiUul eate inci rezervat, du 
...... , pr#)babil se va numi: JJVIZURlNl". 

Vefjtitul jJAlbwn.u easet dela viit,rj 

'.te mărturia. cea mai expresivă, că. in· 
i*at.deaUJla, via Il foltt locul ele înt.â.lnire '1 
lpop". &l multor creatori din Banat ti 
I.la alt. părţi.Ar;a am găsit uei numele 
Ilui Vietor Vl .. d-Delarna.rina ~ Dr. Vale· 
\ rtl. Bra.nişoe, cel al lui Muzicescu ,i Ci· 
!P~ Porum:be.ou, pre<:um lJi pe .. 1 ce
. fltt1lor lui Vidu. al cântă.reţilor Niohi 
'~pavici şi Tra.ian Groz.i.vl\Scu. La a~a' 
esti vie, compozitorul Tiberiu Bredi· 
~u ~i·a terminat Ca.etul VI din "Cân. 
teee ~! jocll:ri", preculIl. ~i Caetele: VI, 
vn, vill '1 IX de "Dome fi C4.nt~'·, 
iAr ma.rele Lucian Blaga. • iapră:vit în 
1820, "Darla" şi a terminat •• Invierea", 
o,re It. fost scrisă. pe mUlică de Tiberiu 
&-ediooanu. O 1ntrebaro tireucă. ce-mi 
.. pare in minte, este a~a, care priveţlU 
reprezentarea ei, fiinu.c& n', fost încă. 
.reprezentată. Ma.i adăugăm, că d. Lu
CI .. n Blaga a .. scris ~î terminat" &ici, 
~ l~. "Meş_terul ~nole". Am mai g'ii.. 
~\ lDsemnata, .. Intilnirea muaioală" 
dela vie, întimpla.tă în 19-2'8 <.*1 oouia 
lmp~ii ~ 9 an~ cle~a, infiinţ~ea Operei 
Romane dm ClUJ. Intre Tiberiu Bredi' 
.oeanu, Sabin Orăgoi, C. Miu,Lerca, Fi
lareţ B~bu. care, Îşi termină. acum, tot 
1-. Vl& lut Brediceanu prima sa operă 
Ac& de Barbu şi praf Alma Cornea. I 

ln p4durt, pe edti şciute, 
Numai d. gtigani şi ciut', 
De prin jru.nze ninse 'n .soare, 
Doifl4 'ti. jluier iar tnjlo(ly 
Şt'n pretsea de hai.ducie, 
Mugure, tioru. 'nvie .•• 
Cucule, eu pau BUrti, 
DM de ducd '", v,- nul fură., 
Şi m4 IUte 'n eleanţ .'apu.e 
Puşca rQ.m.ur4 de nuc, 
Cu oţelele Lăstar 
Pentru. vremi de vQ.i ,'CJ.nt4r . 

Dialogurile 8Unt susţinute intr'o cret!
ci.ndă. jncordar~ aufleteuc&, Q,ând po6i· 
bilita.te •• prin a.ee.a.ata ,i DltU!ii1:.u ai 
poarte un recita.tiv musiea.l dramatic, 
adecvat eerinţelor m.u5icale de a.stăz;i., in 
lucrări de genul a~ta. 

Pe marginea libretu1ui, am.intim 1)1 
Q01ltribuţia valoroasi a maestrului C-oD' 
stantia Pa-vei, directorul de .oenă. al 
Operii Romine dln Buourqti, care, pril1 
câteva sugeatii ~i preţioase insemnari, 
a pus la punct partea tehnica. a piesei: 
eohilibrul teatral, 

Să vedem ce cara.cteristici rerprezintă 
mUlli~a aoeatei luariri. DeapM mu· 
sica lui Fila.ret Barbu a'a &pua 811 pril& 
jul oratorulu.i .. Omul'j1 că tinde _pt"e 
muaica n.a.ţionali. Noi il oonsideri.In, ca 
făciLnd parte dintr'un curent de neo
romantism, eu vădite lnsuşiri de a retla 
stări l!Iuf1etşti autohtone, pl'emunpa.ni· 
tor bă.ni.ţ&ne, (prin Vidu, Bredio~nu, 
Drigoi ,i Bal'bU t noi credem tot mai 
m\11t Intr'o lJooa.lă. . binăţeană. Filard 
~bu continuă cu predilecţie şi Ct:m' 
petlnţă pe anteeesorii săi, atât priI) 
Ll1spiraţia mU!!icală, cât şi prin tra.lal'ea 
genului. Vidu, din inspiraţtn. musidii 
populare, Il ,tiut să de!!. tOl·me mU&'C811f 
va.riate, oorurilor sale; Brediceanu lea, 
amplificat in ca.nteoe fi doine, dar ma.l 
ales In aşa. numitele icoane din popor: 
"La Şeză.toare", ~,Sea.r& mare f

' .. ,$6-
cerii'$ullt, Drigoi a ridiea.t tezg.urul foI· 
clorului ftO,tru Il'lumeal, la elem4l!1te, 

c.are cor@spund. noţiunii o. "leitmetiv", 
ereând prima dramb. mlW.cajă. româ.nea: 
aoă. . 

Deja în .. Orator". FUaret Barbu fi· .. 
hlSuŞlt un IiIt4 tJrop! lUt un UmUIl..l musl: 
Cill o.e iz popUlar \U tOLUfl ongmcU, prUl 
ca . ..'ltil8lltl Cl~ un V;tdit ,lrjentimtillta.!..u;r'l qJ 
lUV' U armunizare care tinoe SPre evulu· 
~u ul'Clj4; o Gtoma4oi m.<Jdtu·ru}., l.noi 
.... J.eevatri. ocncepţiei musicale, care, dtlP"3. 
l'l.m, llltlUţi.i aUi.Qful ne spune, nOU Ul' 
strd.~leaza acţiun~ nu a,lterea.zi, lilspi. 
raţia. ci coJ1tribuie la d.esăvârşirea ullui 
aJlSolmbl" d.e tea>trll musica.l rom&nesc.< . 
pe alifel, creUe~ ci o operă. l'omâueaJ;' 
"<'1 ,rebuie să fie retra.irea vieţii roma., 
!1C,-LJ.. Ea trebuie să se adresez.e in pri' 
mu! rând auditQl'Ului Roetru. !ll"in ('On· 
ţinut autentio şi forme perceptib':'h epu· 
cij at,-elei e'poci, in care aiona1isrr.t« <l 

fDst re.pina fi in centrel. aPU:;;?M, ifuI 
ca'lZa 8.1tificialismului sonot ŞI a unei 
tfl>hnicf" Muaicale prea exa.get·ate. car_ 
lupta. impotriva adevăratei inspiraţii 
creatoare. 

Ambianţa Musieală, compozitorul bi, 
năţean ş.i·a creiat-o prin câteva puncte 
de inspiraţie bănă.ţeană. Un Câ.ntM 
Haid.ucesc, un Cor al StJ.njenArilor, Cin· 
tecul Sâ.~enelor, bocetul femeilor ş.i al 
Mariei la lMrmântul lui Gm-tm Dansul 
Săbiilor, un A.ntifon şi Corul Călugări. 
ţelor. sunt' tot .. tatea elEmoo.te, care au 
fo~ ereia.te de FilaNt. Barbu, parte din 
fOlclorul profa.n fi religios. parte prin· 
tr'o originală inspiraţie, eu accente rl€ 
mnsiei. naţională.. Noua operi. se inte' 
grează in rândul nu.rilor creaţii bănăţe
ne ,i vine ou un Be8.& ma.i devreme, să 
a.rate existenţa unei şcoli bănăţene de 
musică naţională românească. 

Iar daci judecăm opera. 'lui Filaret 
Barbu din punctul de vedere al i8~)riej 
culturii, vedem, ei ea. cuprind'! t~ate 
elementele, pe care le aminteJ. odată 
marele euget-ător politic european, bă· 
năţeanul Aurel C. Popoviei in J .. Naţio
naUsm sau ])emoeraţie«= "draJ:oste-;a de 
limbă, de eredi1t~le ~ moravurile, de 
portul, de datinile POPorulUi, rewIti. din 
sentimentele morale, religi~. {';Stetire 
~ uţionale, din adâncimile cnltul'Ii(l. 

TRAIAN1ANCU 

.Subiectul piesei arată, cii lucrarea lui 
Fllaret Barbu este o operă veristă. Ea 
ute inspirată. din ~viaţa. Grănicerilor 
di~ ~anf\tul Severin, oare au dat Ro· 
ma.nllor genera.li viteji, dar care, au pu· 
tut să dea eu atât mai Vârt06 intotdea
~a.. eroi de seama lui Moş ~rtUl, unul 
~n .l'ersonagiile principale ale operii. 
Subiectul aparţine in Intregime lui FI. 
la.r~t ~. iar libretul, după. Cl!D1 am 
an:untlt, a fost adaptat şi versificat de 
pnetul C. Miu·Lerca. . IN SLUJBA UNUI IDEAL 
Acţiunea operii se desfăşoară in eree· 

r~ munţilor graniţei băna.}ene, iar con. ELENA. GIURA. 
fhctul dramatic 'eSte locaLizat într'o Un OOI1) ... ft--t olt.dal .... lLDun."-l -'It .l-a . -"--..ani" C . ---~ ., ...., ,- ~ uu; POt oont"~tiQ, undt lufltul ei oald a dăruit 
»,",D.UJI • a In orIce operă. veriati. &0- E1eBa GIJll'a "'~"~- ort'"'I'--tulul ~e -"'ld ră "ti b--..I ~ , QU-...-.- ., ",.. ...,. n • unde DHUlC& el., de8f~ i • 
. ~une& se .~~e&Za pe Q ~ ele ora.. ,. diIl LaaoJ. .. fost dtAtl pe N.,ţiue, slujba unUi ideal. 
IOStL. Ma;la. IUbette pe 'l\ldof, ci.pita.n pentru muC&, IAlfletul şi priO&Ptrea pe fI(Ue 

I de ~ldu.eJ. va ~~lLte al codrulu~ '\ Apar a chpune 1a conducerea Me&tui orfeltD&t 
a.pa! peJ'SonB,gl.ile de intrigă. oonerati-. • 
zate in Işpanul unui moşier maghiar. I Elena G.lura • UIl nume care Imi evoei o 

. tiUsţinut de ja.ndannii unguri. lşPaIlul ~ lnd~plrtati PfJ6t.e care anii ti 6Ve.i
urmăreşte pe Tudor, .. luptătorul pentru mlIDtele parta 01. au q~Ut uitare ti iată 
JW.ID fi. , dreptate", oeea ee di poaibilita. ei'" UD aemu totQl .. proflJa.ă llm.pedf 
tu. aublinierii trisiturii na.ţionaliste IL ba IGlIetal meu. . 
Q&r&Qterului lui Tudor. In desfăşurarea 4CQ!Q oltlva -1 o teaali pnmari 4bllo
&cţiwii. facem cunoştinţă ou viguroBuJ eallta.to - • lq&a~ UD aptI pentru copiU 
Mot Gorun, rămas orb In luptele dela ertalli. .-
Cblf}4;reţ (KOni.ggrătz), eare, este omo- {la de ObtcelQ asemenea apeluri trec apro-
rit de Işpan, I~panul i,-i ia. răsplata, pră. ape Jleo~~. Prin":_ preţn1rt eare l.a.u 
bu,indll-s8 peste ca~avrul bitr~ ul' inteles It. fost Il cina Giurs.. 
datori ti răzbunării Mariei ae~~: - .,~oi - mi ... Sp1l1l dlua. - U Inf.ele-
figindu.i in spate propriui lui puIllllal geaa atât de puţbl Pt aeetti CO{Ill. Sufletul 

In aotul TI-lea La Villlrini" . lor, ooplliria lor • insetati. de rildurA. Iaii 

~ă~oară ~ont:Iiriui' psihologie ai';: ee ""'bQ.it - le dăm. 
net,. care, gandlndu-se la ispăijirea onw -In oebJi il tremurau lacrimil~ pe CIlr8 ti 18 
!'UluI, pleacă. Ia. mâ.nă.sth-e Acţiunea se reţhtea (U Il'ta Oi întl'f'Jag& el fiinta era 
l'Jfirş~te odată Cu hotărîrea. lui Tudor stă .... ti de o ftmoţie pe _re mi .. t.razt.,. 

Rl'nn"o ,i a tuturor haidueilor, de a ~ mi ... . 
ee frontiera, fiind urmăriţi, ,i d. IL ~. Au treeqt aDi. ,i iat-o acum in trantea 
tepta .~d~apta slrbă.toare·· IL libertăţii OUl institutii ude credintele de .tunci .. 

Copiii &oeI}tia Ul~ Jl'aa ~t dUto,l1I 
pi.rinţilor, a eimr oopiJlrie est. Intun~tfI 
dt tristeţi., au găsit aeolo In taU ea Dume 
atât de striiJl ,1 rece - orfelinat - UD rJ... 
min ad(wărat, o mami e&re-l ~. 8P~ 
care oohJI lor limpezi _ ridici. ea Incredere. 

Clei eare De adueem aminte de eopUarle j 

ştim dt de p~ţiO!!l e un mvlnt caM (t mi. - ' oa care ţi se stI"eooua bumi ~i t1el'bh:te pe 
frunte rbd te Intorci dela fCOaJi sau &la 
joacă ţ'i cit de dUl'&l'M simtim mai tirziu 
fn tot restul vieţiI, o copilarie 1\~ită oe ~: 
~ ti de cilduri. 

iată peotru ee (I()ft!1JJ1imtu] ofteiaJ . De-1I 

impresiorul.t afAt de adioe. 

Fie, ea această înaltă di8tin~tie aN i-I\ 
fost acordati. wl Elftl& Giura de eătr., 
Mareşalul Conducător, să fie an exemplu 
pentru aeeia care &u uitat de iraripările, d~ 
profumrimea. de bueuria aemărginită Pt ea
re ţi-e di 8Uf1et1l1 ti mnnca În 81Qjb. unui 
id-.l. MIA MARlAN IALEŞ 

ee va sa vma, pentru care nea.mu1 rom!. 
l'leao a Buferit atâ.t de mult, sub jugul .piraţi-ri aftt~d, eoatra .... bt! lor iDeendiare." eampirb.d .~h1eclt 
U1'Igure!Q milenar. 

.0.1 Constantin Miu-Lerea, Cu. stilul 
Vlguro., ee-l carlloterizea.ză, realizează 

~ ~Of. Gorun. întruoClhiparea virtuţllot 
cJvl.le şi militare ale Grănicerilor bi,nă. 
ţelU, eu toate sbaterile noutre istorice 
pinA. la fă.uMIl României Mari, iar U; 
Mar~a., un tip' de .,Hamlet feDlenin", în
tllnit rar in literatUra noastră. clasici. Îl'!. 
~Baltagul" lui Mih1.il Sadoveanu -l' Nă. 
n..""" II 1 . C '1' " _ .. ~a Ul aragialc. . 

hI'sollaiile U1lfj1ry JW. ~ &duat 

Stingătorul CU spumă sau extinctorul uscat 
"AIROMAX" 

TI "AIRO" 
.. W. B Jj a .. T J. NAS S 'l1lI1işoara l Str. Eugen de SaVOJa 1 

'hIeloa 4J.8l. lDrec, c..m. Com. No.5/1199819H 2310 
• . .... -

Luni. 24 11111e 1941: 
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E,e;; a0f!!! 1 

Judec;ta sergent.lui 
~ Id~la Vas.la 

Căpitanul avea nevoie de u"- om cU 
nadeJde şi ~cela nu putea Ji decă.t fer,. 
DodiUi., care executa:;B pana acum llt4tC4 
misi.uni greLe. H chemd deci /.a. eUl!1.$ut 
îi spuse despre ce este vorba şi ca dl~ 
el se aşteaptd La o treabă bund. 

- "Apăt trea.bă bună oi face eu, c41 
timp mi-ţi da voie sa-mi. ateg oamenl.i 
cu care să lupt" • 

Se cam opu.se căpitanu~, dar n'auu ll'/,' 
cotro.?i-L lăsă ~8ă-şi aLeagd oamenii 1'* 
care n dorea. Era vorba doar de pă.fttll.' 
rea unei cote, poziţie cheie, în dîspoziu. 
VtU apărării noastre şi aceasta nu s'ar 11 
putut face decat cu oa111enij unuL şi unu~ 
Dar pe cine credeţi că-şi alese serg. Do· 1 
dHd? Pe toţi acei care i se păreau lui. ,ţ 
fi ceva mai Cu teamă decât eli. r 
tarţi. Le dărui /.a. fiecare câte un pistol \ 
au.tomat şi în ~murg îşi luă grupat 81" l' 
instală pe cotă, împărţi fiecăruia făşiI 1. 
de .apărat, dete consemnul şi misiune! 
fiecăruia pe timpul nopţii, după care 81 

întoarse la adăpostul său, unde stiHI4 
jăTă grijă, pân4 dimineaţa. 

A doua zi botşevicii atacă furios, da 
cota e păstrată cu străşnicie. Cad vdul\( 
eu. ochii, grămezi de botşevici. în ta~ 
apdrătorHor noştri. In repetate rdndUl1 1 
inamicul încearcă să usaLteze cota şi U. ~ 
de atatea. ori este respinş de pLoaia ~ : 
gloanţe ce tâ~l1eşte din guriLe de j~ 
au.tomate. Tocmai cătTe seară lupte j 

mal sLăbit, iar pe înoptate, serg. Dodiij 
auzi cum bolşevicii îşi strdngeau "'clni~ 
şi se retrdgeau. Lasă. atunci. trei pdnl 
dari pe cotă iar cu restul de oameni I~ 
conjoară cota pe Q rază de 100 meiri ~ 
bmşevicii căzuţi. 

In ziua u.rmătoare, alţi bolşevici tl& 

niţi să-I asaLtcze vazură papara ce ?M!t' ' ' 
caseră ai lOT in ajun. lngroziţi de soorU 
ce~i a.şteaptd, ei nu indră8nesc sd M 
apropie mai muU. Grupa de vânăt01' 
depe cotă fu lăsată multă vreme in pa. " 
ce. Cdnd se tennină misiunea, căpitanu, 
il jelicită pentru dârza lui rezisten:1I· 
dar 'Put-şi putu ascunde o nedumerire: 

- .,De ce ţi-ai aLes Dodilă, tocmai ~ 
cei mai puţin eurăjoşi?'1. t 
, - ,.Apăi. - ,.ăspu.nde el - oomel~ 

de aceştia mnt totdeau.na ochi ~i U1'ecl\l 
şi cdnd le-am dat consemn ca să-mi dt~ 
de veste La ce! mai mic sgomot, eu ,ti~ 
că. ei VOT SUl me,.eu de veghe şi inamicul 
ntL mă. va surprinde. Dacă, aş fi luat tol 
oameni curajoşi ca mine, poate că !It 
m'ar fi ascultat aşa".. . 

Căpita1'l.u!ui îi pLăcu mult judec3!t '\ 
b"llvtdu.i sergent. 

Lt, ,.ez. MĂICĂNEANU 1. NlC. 
~ ................ ~. 

Secretariatul General al Adminis· 
tra.ţiei BunurilOr Industriale şi Ali· 
1M!n tare ~hide eu da ta de 1 

, August 1944 

Atelierele rttecanice' 

" VICIO lAII 
II Timişoara, 

Spl. T. Vladimirescu 38 
Sucursala Sânnicolaul-Mare -

Atelierele 
al următoarele secţii: 

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

2. Secţia Electrică, bobinaj. 
3. Galvanizare. 
4. Seeţia de Acumulatori (repal'lIV1 

'Ji,.l. 
şi confecţionare). 

5. Secţia de stanţare. f" 

6. Se0ţia Mecanică (strungărie), 
7. Turnătorie. 
8. Laborator experimental. 1 

Serviciul extra conştiincioS j 
2376 j 

• ea $~ 
;' 

--- - -------------.. 
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- _"lII==_'" Consideraţi ulii asupra ÎJuportanţa aeestal puter.tc bastioll al a.tienalis. 

mului r(u.âneac ~ AVIAŢIA ALIATA VIOL.EAZ.-\. ~ID r'" REU TElU'!'ORIUI ... ELV};lL~~ 
t' Berna, 22 (DNE.) - Se comunică din 

ţsursă oficială că bombardiere nord-
:1,1 americane au violat eri din nou spaţiul 

aerian elveţian zburand în mai multe 
;valuri deasupra teritoriului ţării. Forţe. 
,le de apărare aeriene elveţiene au silit 
cinci bombardiere americane ca să ate-
izeze forţat în Elveţia. 

" '. ATENTAT IN SOFIA 
". Sofia.. 22 (Rador). - Contra directoru
lui zianl1ui "Zora" a fost comis un aten .. 

1. tat la intrarea in redacţiei unde a fost 
tacat de mai mulţi bărbaţi necunoscuţi 

şi rănit cu lovituri date cu câteva bu
căţi de fier. Poliţia a făcut cercetări 

ntru prinderea atentatorului. Directo-
Irul ziarului. care a fondat ziarul "Zora" 
'acum 23 ani şi la condus totdeauna in 
ţ,sPiritUl de colaborare cu Germania. 
I SE VA INTRODUCE UN NOU SIS

.' k TEM DE ALARMA LA LONDRA 
l~'" . Amsterdam, 22 (Rador). - Se anunţă 
'. Londra. că d. Morrison, ministrul de 

- ma al J\.ngliei, El declarat In Camer, 
munelor. c:ă guvernul britanic poate 

. • face săptămâna viitoare declaraţii 

l ( 
~)~, 

:111 
',ee 

espre un sistem nou de alarmă ce ur
zi si fie introdus in :Anglia pentru 

:tacurile armei germană V. 1. 
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Bănăţenii, indeosebi cei din Caraş şi matcrialiceşte pe români să-şi creeze o 
Severin ştiu ce este "Comunitatea de elită intelectuală, şi în special una miIi
Avere": Nu tot astfel stau lucrurile, cu tară, pe care austriecii s'o pună apoi su
românii celorlalte Judeţe sau regiuni. liţă în coasta garnizoanelor :;;i aspiraţii
Din acest motIv prezidiul Comunitaţli a lor maghiare, obligate să păşească în pas 
considerat util să editeze broşura intitjl- de defilare prin faţa zecilor de generali 
lată "Ce este Comunitatea de avere gră- rom';ni bănaţeni ai armatei austriece, 
nice1·ea.sca din Caransebeş", prefaţată de mai toţi deveniţi până la urmă şi luptă
preşedintele ei d. Romulus Boldea. tori direcţi pentru cauza naţională ro-

mânească. In felul acesta nu numai 
INTINDEREA' Austria transforma pe românii bănăţeni 
COl'dUNITAŢII DE AVERE in unelte împotriva imperialismului ma-

Astăzi averea Comunităţii înf1inţată ghiar ci in aceiaş măsura, românii bănă
Ia 1379, cuprinde un total de 145.18'1,00 ţeni prefăceau în instrumente ale lor, 
ha, deasemeni imobile în Caransebeş, antimaghiare, imperiul austriac. 
Erculane, Orşova, Teregova, Ohaba Iată de ce regimul românesc, n'a în
Bistra, Bozovici, Poiana Mărului, Mun- ţeles să ştirbească nirpic din drepturile 
tele Mic, Caransebeşu1-nou, Vălişoara, câştigate de Comunitate, $n timp de do
Goleţ, precum şi inst<IJ.aţiuni de exploa- minaţiune străină. Iată de ce azi, ca şi 
tări forestiere in Mehadica~Cruşovăţ şi în trecut, administratia Comunităţii de 
Cerneţ. Avere /;le face în mod autonom, făd! 

Comunitatea de Avere este coproprie- imixtiune din partea Statului. Mai mult: 
tatea compusă din păduri şi alte bunuri, regimul românesc a desfiinţat chiar 
al unui n\lmăr de 30.000 familii de ţă- postul de comi&ar al guvernului de pe 
rC\.>U bănăţeni aşezaţi in 9'* comune dill lângă Comunitatea de Avere, existent In 
plasele Caransebeş, 'l"eregova, Orşova trecut, Azi Ministerul Agriculturii fi 
(Severin) şi Bozovic1 (Caraş). Domeniilor este singura autoritate cu 
- Bunurile acestea nu reprezint! o ave- drept de control in administraţia Co
re testată, ele n'au fost primite ca dona- munităţii de Avere. 
ţie şi nu au fost date cu vreun titlu de A 
graţie, Ele au fost câştigate prin tnde- ARGUMENTE CARI PLEDEAZ 
lungate servicii militare şi au fost plă- PENTRU MENŢINEREA CARAC-
tite cu mult sânge, gr~icerii obţinând 'l'ERULUI AUTONOM AL INSl'I-
. aceste bunuri dela Statul Austro-Ungar, _ TUŢIEI 
pe baza serviciilor lor de apărători ai ;.Exemple recente ,.- arată cei cari au 
graniţelor fostului imperiu, impotriva redactat broşura - au dovedit că prin
Turcilor. ~piul dispersării autonome a instituţiu-

nilor, cari 'pot fi făcute independente de 
"INSTITUTUI; RĂMASĂ DELa imixtiunea statului. este un mijloc pre-
UNGURI?.'~ ,ventiv eficace impotriva desnaţionali-

Celor cari ar găsi Comunităţii cusurul zării popoarelor mici. Statificarea cen
că este instituţie rămasă de pe vremea tralizatoare, întrodusă după 1918 in Ro
ungurilor, preşedintele d. Romulus Bol- mania, ca mijloc de unificare, a avut de 
dea le r.!spunde: înregistrat triste consecinţe, în 1940, 

"A rămas. Dar, împotriva voinţil după cedarea Ardealului de Nord. 
fostei stăpâniri, caTe a fost nevoită s'o "Şcolile confesionale - sistem de re
accepte, în urma aprobării imperiale ii du te vii in viaţa naţională a Banatului 
constituirii ei, pe baza unei temelii juri- şi Ardealului înainte de 1918 - statifi
dice solide. Dacă ar fi putut, ar ti des- cate prili legiuirile româneşti după 
jiinţat-o". Unire, au fost luate imediat în admi-

Cum n'ar fi desfiinţat-o de vreme ce nistraţia statului vecin. 

" ,~_ ~_. Per: 
eventualitatea acestora, cea mai = 
greşala a oricarui guvern român 8l 
dacă ar încerca să schimbe forma al. 
nomă a acelor instituţii, cari ~u reI 
să-şi salveze până acum, independe.t 

CUM SE RĂZBUNĂ UNEOR 
CENTRALISMUL EXAGERA' 

"Pentru noi grănicerir, -- .conti 
autorii broşurii - Comunităţii de A~ 
grănicereşti din Năsăud, care şi~a ~ 
dut caracterul autonom in .timpul ar 
după unire şi unde politicianism 
reuşit să impună amestecul Statulu' 
administratia domeniului ei şi undf 
pa cedarea Ardealului de NDrd, un 
şi-au exercitat intreaga lor miI, 
oficială, va constitui un permanent 
tisment. Faţă de orice acţiuni exte:. 
şi impotriva oricăror eventuale inco~ 
ştiente veleităţi interne, ne vom ilrărll 
caracterul particular şi autonom. 1 

. "Nu va fi fără interes daci ~min .' 
că ln cea.w al 12·1ea, năsâdenU ,i~uA: 
.eama de consecinţele imixtiunii Sta " 
lui în admini.itraţia domeniului lor gri 
niceresc fi au obţinut la Bucure,ti. ~ 
cunoaşterea pe seama lor, a uneiorgw;. 
zaţii analoage - deci autonomă - l:, 
aceea a Comunităţii de Avere din . 
ransebeş. A fost însă prea târziu. Ea '" 
a mai fost recunoscută de guvernul . 
gar. Astăzi grănicerii din Năsăud, suD 
administrat! aşa, cum interesele yecil1! 
lor noştri o cer". 

Din aceste motive, ca şi din atâta' 
tele, pe care broşura le redă amplu, .tr 
bue considerate tendenţioase atât î , 
trebările cât şi afirmaţiunile de' feluJ 
acestora: "Ce este acest Stat in Stat?,"'; 
"Până când cu regionalismul grănice4 
resc?" S~,? "Instituţie de pe vremea un .. ţ 
gureasca • , 

Cu atât mai mult cu cât până şi auto ... l 

rităţile străine din trecut au recunoscu1
1
, 

- ca să nu mai subliniem procedeul in I 

mod firesc, al guvernului român - că ~ 
averea Comunităţii de Avere este.ave .. 1 

rea comună privată, constituind , proprie .. 
tatea şi posesiunea exclusivă a grănice
rilor, ea neintrând în niciun chip/în sIe
ra naţiunii de comună, politică. L. J. 

chiar sub regim maghiar "limba oficiala "In trecutul nostru zbuciumat, adesea 
în administraţia Comunităţii de Avere, I.am fost oprimaţi Ş.i - dat fiind situaţia 
a fost românească?," . noastră de mic popor, la răscrucea inte-

In adevăr, ungurii n'aveau niciun in- reselor popoarelor mari .. ' ... ~ '.' .. "" :;. . \ ~ 
teres să susţină o instituţie care ajută ','u_~ .; .::.l/.\~'" ,_- • '.'.",.: 00 '" >, 

ATE...'\'lIlJNE lli'l:'R]<~RINDE-, 

RILOR DE POIIPE FUNEB&E ! 
J 

.:.:-.:.'.~ .•. : •. _.~.=._ •.. -• .:..~.":': .... _4i-1.:.:.~ • • ::: .. -:--::.= ... -.-.-._ ... :.-._ • ..,-.. : 
o gală de box În folosul Crucii Roşii 
Duminecă după. masă, C'.l începere dcia 

orele 17 va avea loc pe Arena Rapid din Ti. 
mişoara un meeting ~ box între selecţil)
nata Timişoarei şi cea din Vaba JiulUl. 

Acest eveniment pugilistic este organizat 
in favoarea Crucei Roşii, astfel că in afară 
de calitatea galei - care este de prima 
mână - lnblicul nostru va avea ocazie să 
dea o nO'.lă contribuţie in folosul soldaţilor 
noştri răniţi pe câmpul de luptă. 

Programul definitiv al galei a fost in-I 
tocmit şi cuprinde următoarele.matclluri: 

Simion Jiul-Grozav.~ Chinezul , 

CORSO 
_ .. ai .M 
Azi ultima oară! 

Jurl31 O.N.C. 121 
ReprezentatiiJe: 

3, 5, 7 si 9 
Uitima re~r. incepe 
fix la ora 9 se31 a 
- .. 

Georgescu Jbl- Boldurea.nu Chinezul-
" CA.."Wr. 

Moldovan Jiul-Jurj Chinezul CA.MT 
Lazăr Minerul-Tişcă Chine~.u 
IordaclIe Minerul-Negru CFR 
Boteiu Jiul-Lichert Chinercll 
Popa Jiul-Weiss CFR 
Baciu Uinerul-:-LuIYl DragOI$ Vodă, Cer. 

năuţi. 

Match mixt: Solomon Mineru1-8toie:o
viei Chinezul, in 5 reprize a 2 min'lte. 

La Arena Rapid se poate merge cu trama 
vaiul No. 6. 

Luni 24 Iulie:' Viviane Romars~e În ANGELICA 

Prooara~lllÎcriuri dela fa.brieafll __ 
litri din AlliDa, eu preţurile, ... 

, _i avan~ elin lema de I'I~ 
~a.l', fa&, fi brad in diferi~ ealOrt. L' . Frmtidm 'i _ provmcle. prompt. 
IOPNIK, ~. Piaţa' Unirii 

Nr. S. Tele1o. 21-58. 2809 
~~----~~~--------------~1 

. , 

Ca un magnet 
atrage spectatorii .•• 

. DRAGOSTEA 
INVINGE· 

MOARTEA 
Dece? 
fiindcă filmul are 
3 calităti. 

1. Un subiect captiv31t 
2.' O montare ca În basme 
3. Artiştii cei mai cuncscuti -I AMEDEO NAZARI - I 

USA MERUNI -- . de azi la ARO 
Timişoara - Piata Traiall 

Repr. : 3, ~ şi '% 2305 

.. 
-- ----....------~-----~~ 

~ ___ ' '.-.iL. 

c 
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~. 4. • .... ) .. Luni. 24 Iu1ifll H4:·1 i-................ ~ ...................... , ...... .a .............. ~mSzg~ ... ~ .. ~ ............. E ~,.-~ ... ~ ... ·~.a •• =!e~ .................. ~. 

-- .... ·'·i .............. ~JIii. 

4_t.istr •• i. telef •• : 47-83 
t- . 

~ de paie Hof1l40t'J', :\p'il)"ate Pentru 
,i ~Cll"e, Elevator, os.e de Batoaz.ă, ('ste 

It 

• 

.da vânzare. Minia Ştefan~ Timişoara III. 
str. Rădule8cU Nr. 3. . 148'i/6ti38 

~i de sudaj ,tpentru a.pararea ochilor 
~ ,la treerat) au sosit,. Vânzarea n'lmai la 
: Comer6ianţi. Florea, Timişoara., V., Str. 

Aprodul MQvjlii, 12, Colonia Blaşe..ovici. 
Telefon: 17-59, 1505/6860 

• 
CumpiVim nrj{ veebi, ronrane cărţ.i medi

eate, chimice, tehnice. etc., ia Biblioteca 
de imprum:J.t Ana Frumoasă, Bul. Carol 
Nr. 8, -vis-a-vis de Se. Maria, Telefon 
35-21, 1509/686.3 

C.ut uceDie cu sahrr din familia bună. Fot~ 
Leonardo? Bul. Carol 16. 1512/6865 

-V'Il"iDlW CASA. DJ! •. U"OltT 

.. IOI<Eiia.ft pret,ltl de lAi f,iOf ..... 
ea.. &.re a.pă, can&liare, 1::rotuar ut'al
lat, lumini. el~tl'i<:i ti 1"a1i:io eu..~ 

",pavati, grădină, .. tnt.re.ag~ a.să &!'9 

.. lltibtermi.. c.. e absolut tare ,i 1 ai.. 
""JlUt del.a tramV&l Oferte r~ ~b "Pri-

Ama In ... estiţi." .. A~n.ţta man. 
.~ Rl~ 
,. 

~"ftWtă ~ de merer~ de preferat 
If,. .. foşti pompieri voluntari şi scutiţi de ser
f ~ciul militar. Prezentarea zilnic dela 
bCJfllele 14-18 la InduStria de Piele S. A 
" ~I ll., ~ lIcrarilor Nr. 1. '. 

1514/6867 

La. Cooperativa. "Nisipul" din Ghiroda este 
Jibet' postul de gestionar Ia bă.cănie ~i 
eârciumă" Rtfle.r.:t.anţii seri~i cu garant 
ţie morală şi materială să-şi depună. ofer. 
tele la. Preşed. Cooperativei in Giroda 
rmde pot primi informaţiile necesare. ' 

1516J6869' -HlJLOCIM V ANZĂRI ŞI (J1J~IP.\.RARI 
de mobile şi imcbne, C8.s-e loturi de case , . 
păminturi, moşii~ etc. in Timişoara ~î jur. 
,A,gentul"B "Balcan" Hcrbei Gh., Timişoara 
I' t str. E:.lgen de Savoya Nr. 16, colţ pe 
Str.. E. Unguxea.nu. Im-eg. Of, Cam. Nr., 
'60 1/,1l044/19U , 
~efon Nf. 3.j,.50. p. 23-13 , . 
.,Bakan Boy" execută. sarviciu prompt şi 

garanta.t. Agent'.ll"a .,Balcan'" Her,beî 
Gbe. Timişoara I, Str. Eugen de &voya 
No. 16 colt pe Str. Ungureanu. Jnreg. of. 
Ca~ No. 60111104411941~ Telefon:"' 
34-50. . P. ~:U3lt' 

~~~ acnmqlat&r 4: volţi drJ!'ab~litate: 
~ 48 ore. Ot'erte la Telefon: 33-60. 
I 15251687,g . 
Bog pe domnul care mi-a luat ieri &e8.d. 

portofehl din buzunar la tr"l.m'Vai1.ll Nr. ii, 
]a Ma!'ia.!;ă trimită 'actele pe adr~ 
Reisz, m., Martirul Ciord8'3 72, 

"1 1522;6S7~ , . 
• ;~q4! &5*:1: .. $&4 I 

DE 'INZIRE GeIZIO.AL 
1. GA'lTJUt . (eompl_t) .. 15 Mit, 
-.rea ,.TOPAN". rretwI t.i: 1,N8 .... 
it PUkIJ'lCATOK <M lUMrDă (eompl.) 

Pretal Ni: IN .... 
i. U}()()J,IOBIL" .w PlI. 

Pre1'al lei: t ..... "' 
1'.8TABIL4 .. Moara 'i euanl 
.,.BA.BQ)C'P-WlLCOCX" te • patraţi 1 
... pra:faţa ~ încălzire tlllpr.uaă .... 
fUi 20 - *1' ... t&bll d. tier. 

Pre~ Iei: J ........ 
__ ~~~r_te ... 

~ini. lIMIt la ped.-ti. -----o 
Oferlei. eub ,,~ţiOll .. 1 ti oea.ai.ottal" 
la a.dmlniatraţia ~. u:_tiolli. 
ci. ltr.1lllai ofertele ~ut seriua.se Ta. 
1_ ba eoaaideI'&re. ,. 1M1 

~M§@.OW=S 

Pentl'lr trtte~ Ford, Internaţional şi Ha.. 
nomag totdca"ma în depozit: ohiuloase, 
(lsii, pistoane şi segmenţi. 

• 

De primit imediat: Loeomobilă Corn· 
pound de 60 Hp, motoare Diesel până la 
00 HP. Si:::eumblătoare de 8 Hp. BatoZ€ 
de 8-10 Hp, plugU'ri Pentr'l tra~toarE, 

marca Oliver. cântare decill1a.le deia 500 
kgr. până la 1000 kgr. Sudăm el~trie ori
ce im~djat. Friedrleh Desideriu, Timişoa
ra II" Cogăiniceanu No. 8. 1521i6874 

MQWeidet. in bună !!tare, până la. 125 cm., 
·(,8utăm pentru cwnPă,rare. Agentura 
Balcan, Cetate, str. E'lgen de Savoya 16, 
colţ cu Str, Ungureanu. Inreg. Of. cam. 
Nr. 601/1104.4/1941. Telefon NI', 34-50. 

P. 23-13:b 

Dt vânzare 190 bucăţi - a 50 1. butoaie din 
furnir, foarte bune pentru paStrarea rut 
sipului în camere şi coridor. Ac:.rcsa: 
"Tana.~", Fabrică Chimică S. A. Tim;'. 
şoara li., Str. Buzia.,uhi Nr. 3. Inreg, 
281/1981. Telefon: 31-14. 1523,68,6 

Cul'iel'i t.pre BUCUl'eşti cu a'"iuu in loal6 
ehesti'mile. Teiefon: 43-59. 152316877 

Vând brăţară de aur, ro., M-artirul Ctordaş 
14. ap, 4.. 152~)!6879 

De vinzare maşiJli de cusut i.'l Sta!'e bună. 
fi., Str, L Creangă NI'. 5. ap. 6. Văd. 
Iacob. 1527 iAASl 

Dulap C9mbinat (secreter) ncn de vâJ'lzare. 
IV., Str. Preier 13. Et. I, ap. 6. 

11530:6884 

De vâ.nzare dormitor, bucătărit", rufărie de 
pat, pene, maşină de cusut Sing.cr. Str, 
Romul'.lsNr. 74. Ap. 3, 15J.2/6886 

(~a~ine preacoa.pt.e ,,'au stricate c'J.mpă;. 
IT.. Matăsarilor 4. 1529:6883 

At.enţiune ! O'lmpăl" haine, pantaloni, co
stum de haine numai de bărba.ţi. Timi. 
şoara IV., Str. Frobl 39. &P. 7. d. m 1ntl'"') 
2-6. 1. Weinber, 19511932 153316887 

Caut post de gu\'emantii. şi in provindc . 
Pettko, Timişoara N., preier5. 

-' , 1534/6888 

Se cauti urg('Ut Pentru c'lmpirnre un scaun 
de ('8,.. .. ă ('u roţi 3-4, pidoarc pentru inva
liz. Eventuale oferte se Pot face telefOnle 
la nu:r,erele 37-58, ori 44.32, 1535'6889 

ATELIERELE Pompe Funebre, Timi
şoara I, str. Vngureanu No. 4, caută 
pentru eu.mpărare una maşina com bi
nată de frezat. 2.399 

Voiajer. Preiau reprezenta.nte in textilc ); 
orice articole in branşe, direct din fo.brică. 
şi engI'omştL Adresaţi telefon' 30-11.· 

1538i6688 

Filat.ră 
li ţesături. de câlepă 
eva...,"1lată, caută ~0"81 fa,brieă cu cen
trali de forţă, în judeţul Timiş.Toron
taI. sau Arad. Eventual r.articipaţie 

Dşoara româncă din Ploeşti doreşte epr; I S8:1 altă combinaţie. Ofertrle StIb 
imediată angajare, ca menajeră la domn "Filat'lră de câ.nepă", la administra-

. singui", Adl'sa: Bul. Diaconovicî Loga 21, ţia ziarului 2393 
La portar. 1531/6885 !.------------~-----

l' a2 

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

,(florviz Lipova) 

Apă minerală naturală 

care se aăseşte la comerciantii de 
coloniale şi la toate farmaciile şi 

drogueriil~ sau la 

OH. CORCAN & COMP .S.I.N.C. 
Inreg .• Of. Reg. Corn. Nr • .42-1941 

TIMIŞOARA, Bdal ReI_ Maria 10 ... Tel.fl. 25-53 

Aprovlzionaţiwvă din timp! 2382 

• 

CALEIDOSCOP 
Calendar 

SA.'IBĂTĂ 22 IULIE J944: 
ortodox: Sta. Maria M. 
Catolic: Maria Magdalena 
Soarele răsar~ la ora 4.56~ ttp:lne la 19.M. 

F~rm~di d~ serviciu 
"'" -- SA..'IDATA 22 IlJUE 1944 

Circ. 1: ])ro V Lupea Str. 10 Maiu 5' 
Circ. II: "Apost~r' Piaţ~ Badp.Q Câ.rţan 8; 
Circ. IlI-~IV; "Diana", Str, Ciprian P0I111n. 

bescu 1. 
Dr;\IINJ<::CA 28 Il'LIE 1944 

Circ. 1: "La Cr'~cca de Aur", Str. Mer~ 
Circ, IT; ,.Apostol", Piaţa Badea. Cârţan &; 
Circ. III-IV; "La Sf. Bot." Piaţa Axen'e ' 
Sever, 

Fra.teJia: ,,11maj~"; lleha»~ "c. .. 
rean.,.,"; J'reidodl "V. ~". A~OI_ 
fat ..njti_ ,.. ... -t. ,~"i,*,)-- ;';';'11\;'\ 

Procuror de serviciu -. 
~'1BATĂ, 22 IULIE 19« 

D. procuror ~rgescu-Vilcea teM, lO-35 
DUMIXECA 23 Il."LIE 1944 ,,;;,,..1 

~ 
D. procuror BIănaru. 1 ~. 

l'cntru industrie. Arendez; loc de OIU!ă. pt 
mai m~JJţi ani, I*1tru 8'JPraconstruc~ 

(atelier, magazie). Situaţie absolut ~ 
ră, pavaj apaduct. curent mare,. Inform3' 
ţiuni: Biroul avocaţial~ Li Str. Lonovi· 
8, etaj, ap. 15, 1528 

1 

CAUT femeie in casă La. de toate şi 1 
cinstită pricepută şi conştiinci 

I 
Injormaţiuni la ziar. 23 

cameră mobilată eaot, 
bae, cV'E'lltual telefon, 
30-11. 

Ca.ut partenerii. româ.o{'ă pentru o căIăto ' : 
la Ungaria. Carola Mihai, Timişoa:(',Q 
Str. Brâncoveanu Nr. 4. 1536168 

De vin7..are pământ al'abil 2, 3, 5 jugh 1, '! 
km. de TiIDl. :ş0a:a. cu. preţul de. 3~El~ 
jugherul; 7 .~~ J"lg 3 km de Tinu . ~ 
2,900.000; 8 jugh 5 km de Timiş , 
1,100.000; 1:4 jugb 5 km ric TTimi li; 
2,600,000; 19 ;t'.1gh 2() km ne ltnlşoa· 1 
2300.000; 23 jugh lângă Lugoj 900.000 .l 
:Mi jugh 20 km de Timişoara 3,100. ~ 
36 jugh 4'5 km de Timişoara eu r.ut cas tl 

şi cu in,ventar mort 4,500.000; 4a' j 1'2 

50 km de Timişoara 5,000.0(){); 40 jugh :: 
km de 'fimjşoo.ra eu. edifice in b3 
5,600.000; 50 y;gh 35 km dt Timi. .3 
6,000.000: 70 ju."on arabil, 12 ~ugh păd~ ii( 
2 camere şi dependinţe, 6 bol, 2 Uel, ! 
cai inventar mort, cu recolta 30 km 
Lt4;oj 5 km dela gara 8,000.000; 1 
jugh 50km de Timişoara CI1 edifioe Î 

comuna 35:000,000 lei. P. 

lOG jngh 5. Ion de Timişoo.ra c11 ~ 
20,000.000; 120 j'.:lgh arabt"l. 1 jugh :ne, 
jugb pomi fructifier, 1 easa erI fi ~ 
şi dt>pendinte, 1 casă pentl"U seMlltol'l, 
grajd pentru 50 vite, cocina pentru 1 
porci, 1 magazie pentru 50 ,,~g~ 
reale, eai, boi, vaci, porci. .f!!. m'Ve!lt 
mort 8 km dela. LugoJ,. Pt 
26,000.000; 190 jugh 50 krn de Timiş 
C'l edifice foortefrumoase 22,000, 
200 jugh 30 km de Timişoara, 2Q,OOO.QOO 
160 jug-fi 30 km de Lugoj, 3 knl dela f
l'B 16,000.000; 100 jugh pădUTe. 50 paşu,j 
na.t 3Q arabil eu edifica foarte frumoasei !I 
30 km din Lugo!, li krn dela. " 
14,O()O.OOO )ei.. P. 1 

Jo'abrica de stfoone Cl'>l lDare clientelă 
vânzare CU preţ rouvena.bil. Agen . 
Fiala E~gen. Cetate, Str. Lonovici 8, d 
6. Inreg. 1402[117401943. p. 1 . 

J 



l1,~"nl. 24 Iulie 19~ BA61A Pac. s. 
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ILt~IC D E T O A TE 5 I PENTRU T. O '1 
.... ~OOME.~ORAREA DOMNITORULUI 

~
AN CEL MARE". Lireul Militar 

, aJ1 cel ~lare" evacuat din Cernăflţi, a 
'.. Ol'&t in cord, Giarmala, 440 ani dela 

a.rtea Domnitorului Ştefan cel Mare al 
~ld()vfli. Comemorarea s'a bcut printr'o 
!I'l9'b4 divină, oficiată de Pr. Prof, Nae Pa
peseu, C'onfesorul Liceului şi Pr. F.andu, 
t-Jbd parte DI Colonel Petre Pa nu, OOmaIl

~tuJ. Liceului, Col. BoUz, ofiţerii ,i pro
rr.orii Lictului, precum ~ un mare llumăr 
itls n;4ugiaţi din Iaşi. . 

r - POŞTA AERIANA. PENTRU BUCU. 
Jt}':ŞTI ŞI ESTUL l'ARJI. P-~bIicul poate 
. ~ f,Xpedieze poşta prin avion pentru Bu~ 
eureşti, Jud. Ilfov şi localităţile dela Est 
de Bu<:ureşti, francând cărţile poştale sau 
~e C'l4 lei in p'lus de fiarare 20 gr, 
.Toată. corespondcn:ţa adresată ostaşilor de
!Pafroat se expediv.ă prin aviM fără nici o 
laU:pra taxă. Publicul este insistent rugat 3ă 
;depună corespondenţa in cutiH: de bUisori 
I4lJ1)ă masă.. ! . 
, - OATE RUFE TREBUE 8A D01\'EZE 

,......~nE CL'TATEt\N P}~NTRU ARMA~ 
A. In c.omplectarea celor publicate 4!ri, 

~ . Iim că fiecare cetăţean, care n"l intră. in 
r-,rrl.i1· i1e prevw.1te în lege, tpbue să done.. 
iII!I Itlmatei un rând de rufe (cimaşe, indis

biIi, ciorapi) până la un venit lunar 
• 00.000 lei, două rânduri pentru rm ve-
I 't de 50-100.000 lei, trei râ.nduri. plus 
, ă. eearşa.furi peSte 100.000 lei venit, Fa-
~ ~ei1e textile vor da unu la &ută din pre
• ~ia lor de fire şi pânză din 1943-44. 
f .. vor da dublul prevăzut pentl-l creş-
j '. ltutele vor fi noui sau in Perfecti sta-
i "'. Ele le vor depune in. 2() de zile. Con tra

:-.zlienţti vor ti amendaţi. 

. - BD:..ETE DE CINEI\IATOGRAFE 
PENTRU RANITII DIN SPITALE. Secţia. 
Muneă. ;i Lumină "Industria Român! cre 
Plele" a trimis in cursul lunii trccu1.e 60 
bilete gra.tr.ute Ia re'Prezentaţii1", Cinemato
patului "Aro", Pentru răniţii t.!in spitale şi 

, ' IlO hilete pentru gardienii publici. 

~j;; - PROPRIETAR" CARI CONTIJRBA 
lPE CEI CARTIRmŢI LA EI VOR FI 

! 
ASPRU SANCTIONA'J'I. S. P. P. transrni
'te-: Monitorul Oficial rnblică un decret lege 
~tnI eomplectal'ea. dispoziţiunDor din le. 

. 'ptA 1lMIpr8 reehizlpilor In virtutea. căruia 
li Foprietarii sau loca.buii principali din 

1} i lt110bile recltiziţionate, eare in SoeOp:!l de a 
\ i!etermina pe cei ca.rtiruiţi să părăsari in

. 'tlperile atribuite, turl:rJră. folosinţa aOMt.o. 
. l'a fn orice mod, vor fi pedepsiţi cu 1nchi
JO&I'e coreeţion'ală dela. 2 Ia. 5 &n! ~ amendă 
dela 10.000 lei la 100.000 lei. In tim.pttl mo.. 
bi1izlrfi sau războiulUi pedeap!"a. este dela 

'i~ ~.iar ~d: ?ela 50.000 ~,. la I 
, 

Doctor 
Zl)h~rja Dumitrescu 

medIc .peeiali.t 
V.nerlee - ~e.fto-.rinar. - ,um. 

BoU fDtern~ 
COD8UIt 2-5 p ... 

Timişoara 1 . 
. Bulevarelul· Relina M8rla Nr. 2. 

(I'oră Prefectura JUdEţului) 
238.5 

t • 

:,!ADOLF SCHAFAR 

~
. FIERARIE 
i. TIM 1 Ş o A B A IV .. 
iPL\TA G~. DRAGALINA No. 10 

t \ Intrare Str. Vădireecu 
l~' Inreg. Cam, Com. No. 225/10429 

. TELEFON 27-80 

~ \ Toate artico: de bucătărie 
l,' T a. c â m uri inoxidabile 
Fri,idere 

\ 

Maşini de fert cu petrol 
~ Ţesă.turi de mori 

14 obIl e de tie r 
8 I SOIllicre de paturi 
!i 1 i M a. Ş i n i d e g ă tit etc. 
f t 2391 
__ , ......... & ."'Ar ..... .. 

E 

- PERSONALUL CRUCn ROŞII CA 
LATORE.ŞTE CU FOI DE DRUl\I. S. P, P. 
transmite: Direeţiunea Generală. C. F. R. 
a aprobat ea pentru că1ăloriile personablui 
Sot:. Naţ. de Cruce Roşie să '3e facă Pe ba
ză de foi mililare române cu !.aXe <:reditate. 

- OONFERINŢE PENTRU DEŢI
NUŢI. Episcopia ort, rom. a. Timişorii a 
organizat eonferinţă pentru deţinuţii 
din Inchisoarea Militară. Conferintele se 
ţin in fiecare Sâmbătă înainte de' masă 
In 22 lul'lie, a eonfemţiat prof. Mihail 
Gligol", despre "Supunerea faţă de au
torLă.ţi şi stăpânire". 

- IMPRUMUTUL TREBUE ACHITAT 
PANA L~ 31 IULIE. S. P. P. transmite: 
Ministerul Finanţelor atrage oJenţia con
tribuabililor la Imprumutul Naţionlll, că 
potrivit /oI.rt. Z1 din Legea 236 din 23 Apri· 
lie 1944, contribuţia minimală trebuie achi. 
tată pâ...'lă, la 31 Iulie 1944, contrarb se va 
transforma de drept bt impozit. 

- 1)1'. BRATU VALERm medic prim.ar 
mamOŞ şi ginecolog işi reia eon~ultăţji!e ~. 
dicale fn6tr, Gen. Domi!şneantt Nr. 12, de
la orele 5-7, P. m.. '!'eldon: 2fI-61. 237ri 

ea. Oe Păstrare Recaş.ană S. A. ţine li
citatie - in Recq, la .30. luli2 a. e. după. 
mase. ora 3 (trei). pentru vânzare de % 
jugh de pământ care să. află in hotarul To
polovăţJI~Mare. - C. F. Nr, 1535, l·). Ză
I.oe.ne, cu 1113 quadraţi st. Vadium este 
5% din preţul de strigare. 

ClaM de Păstrare Ret'aşa.ni S. A. 
2895 

Primăria comunei Igriş 
Nr. 1541/1944 . 

PUBLICATIUNE 
Se aauce la cunoştinţă, că Primăria 

comunei Igriş, vinde prin licitaţie publi~ 
că orală, 2 wri reformaţi neapţi pentru 
reproducţie. 

Licitaţi<\..a avea loc in ziua de 2 Au;. 
gust 1944 brele 10 R, m. la :Primăria co ... 
munei Igriş. 

Condiţiunile ae licitaţie se pot ve.dea 
zilnic la Primărie intre orele oficioMe. 

Igriş, la H Iulie 1944. 
2394 Primăria . 

sa sa 

- 118.969 LEI PEN'TRU MUNCITORII 
1'fIERITUQŞI. Intreprinderile din Petro
Şani, au acordat, prin se~ţjile ,,11:. L," aju
toare bă41eşt~ muncitorilor mel'ituaşi, lp .11-
ma. de ~e 118.969.-. 

- NOUL TABU!' AL 'IRA..'1VA.IELOn 
DIN BVCliRE.ŞTl Inoepâ,nd dela 16 Iulie, 
costul biletelor tramvaielor bucurc~tene a 
(ost fixat astfel: 10 lei o călătorie cu J:i.. 
lct direct pe orice distanţă şi 14 lei o căIă. 
torie eu bilet de corespondenţi la cI. n. 
15 lei o călătorie cu bilet direct pe orice dis
tanţă Şi 20 lei o calătorie cu bilet de oores~ 
pondenţ.ă la cI. 1. Preţ~l abonamentelor ~u
nare de toate categoriile se majorează .cu 
5()%. 

- PRETUL SULFATULUI DE CL'P!tU. 
Preţul sultatalui de cupru .. fOlt fixat la 
410 lei kg. loco staţia de destinaţie inclusiv 
toate taxele şi timbrele aferente. UQjtăţile 
care fac distribuţia acestUi proQ:ls şi pre. 
tind preţuri mai mari, o fac ilegal ~ tre
buese reclamate Dire~unei ViUculturii ,i 
Hortieulturii din Minie;terul Agrieult:'lrii ,i 
Domeniilor. 

- PRINDEREA UNUI HOT DIN CO. 
MUNA t"ERDINAND-SEVEE&IN. Jndivi. 
d"li Petre Cădulat din comuna Ferdin-.nd
Bi8tra a fost surprins pe când tra.n.sporta 
eu o roabă cantitatea- de 45 Kgr. de aramă, 
pe care voia să o vândă. Ce.rcctâ.ndu.se pro
venienţa aramei numitul până la urmă a 
mărturisit, că ~te furată. Cu actele dre
late numitul a fost predat. Parchet'.llui de 
pe lângă. Tribunalul Caransebef. 

. - PRETUL FURAJEWR DIN !tE.
COLTA 1944, Pentru furajc1e provenite din 
recolta anului 194i s'au fixat unnitoa. 
rele preVlri: Paie de grâu 2 lei: paie de 
ovăz 2 lei; paie de ovaz 3 lei; eoceni de 
pO!"J'mb S lei; porumb furajer uscat fi lei; 
paie <HI ll1t.Î 8 lei; mej netreerat lei 8; du
ghle netreerată, 9 lei;borccag 9 lei; fân de 
deal. 9 lei; tâ.n de balti 7 lei; lUC6nl.ă H') 
Ici; trifOi.12 lei; sfeclă furaj{!;ră 4 lei. In 
limita preţurilor de mai sus comisiile judeţe 
ne vor putea. fixa preţnri loea.le- pr,ntru fu~ 
raje. tinind 8eama de produc.ţia şi l!fY't'i}e 

j'Jdeţului N!:5pectiv. Comiaiunil., nu \IlO!' PU' 
tea inBă m'a preţuri mai mari decât eele de 
mai sus. -

'~Cine seamână 

... 

adilge ... 
Cine joacă 

' .. ,' CJÎ1ligd eae 

Juc'oti la loteria de Stat 
li vefl partlcfpa 

ta caştigurlle de 

MiliOANE 
ce le importe loteria ÎI'I 

fiecare lu"ă 
Cu un loz puteti c",tiga 

5 MILIOANE 

LOTERIA DE STAT 
I LUNARA 

TRAGEREA LA 3 AUGUST 

; 

''1 .&La t .~ 

- MANIFESTATIE PENTRU FrlJRl:R 
LA TlMII;OABA. Grupul Etnic German dln 
Timişoara organi~ază Dlminică 23 Iulie 
ora 18 a ma.:lue3taţie de credL'lţă, şiloia!ita.. 
te faţă ~ j'iihrer1 in ISaIa Tl-asaer. 

- Sl'JtBARIU DEL.t URSL,NL Dumi· 
nici ~ luhe va avea Joc la Urceni s.FnWca 
lr0l1e.i, precum şi al te manife;;;t aţii romi. 
uefti fl a.rtia4c·e.Serbă.1;i!e se in~ev la ora 9. 

- ATENTIUNE! Din cauza. a.variilor d~ 
bombardament, continuam a ":'ll~cţion& la' 
următoarele adrese: Ser"idul de vâluart jl 
casieria: III. Str. Mcmorandului 72 (liu'a 
tramvai 6) li. Piaţa Crucii, telefpn: 43-57 . 
Direcţiullt!& ti a.dminititraţia: III., St.l:'. Ru
i>u Şlrianu 9 Of upatw stri4ii Bră.ncc
veanu) , telefon: 43-l3. "I:uiUl'tria Econo. 
mia" S. A. TimifOara. 

._ ....... ~ •.•• ~ .... c •.•.• •• ....... 

No. :L2&Sjl94.4. 

Pentru & $e aPUca viz., asupra, dovezi· 
101" - invităJll pe toţi posesorii, ee au 
vărsat t.a.x& fixa.tă in cadrele pla.!onu1ui, 
_ 6i prezinte carnetele in ziua de 23 
Iulie între orele lQ...-12, a.poi in ziua de 
24 introe or.le 8-10 şi 4.-7. 

Ceilalţi ee vor pre.ze.nt& in ziua de 25 
Iu.lie între orele 8-10. 

Peste aceste term~ne nu \le ma,l f~('e 
ni('Î o operaţ!e. 

Timi~oa.t'\l la ?2 Iulie 1944.-

Centrala Evreilor din Români ~ 
Oficial Judeţean Tbni~'TorontaJ 

2398 Dr. 1. tigeti 

Poşta refugiaţilor 

Arcadje Dugan praf. din Vatra-Domei, 
Str. Col. Zotta 6. <:a:'".ttă pe surorile sale, 
Ana.st&sia Seraba şi Asp&sia Gh, Pc.pescu 
refugiati din cam. Lieş jud. Storojincţ, ~ 
nepotul ~âu Radu Popeser.t, pretor dt:J Sto
rojineţ ~ pe fratle!e său TIie Dugan. şef d'J 
birOl'l de vama din urnăuţj. 'Unde se afli1 
dlor şi !a.miliile aeestora. . ..•• :..~.=._.:.:.~.~.:.~ •..•.••. 
Poşta redacţie? 

: 
Ştefan 0eru.ttIe1I, of. P. T. T. Iaşi, evaeu_t 

Vmp. - Datorită lungimii ~~le, ax:tioohJ.l 
Dvs. este indicat pentn'l o l'evistă. 

lG:NATIE 
~("~~5. Te'.:S4.77 
Iur. ot.lteg/~ N!'. 330;'10.773[411:';" 

Adânci lndureraţj adu r:n1l1 la. cu-I 
Do~tmţă inoetarea din viatA n' iubitu .. 
lui nostru soţ. titi şi lnniC' 

Cristea- eristache 
căpit an l1Jtln3. 

Ia 12 I~lie.ora. 8 !!I('anl, ă;./pă o scurti 
foi grea suferinţă in et::!te (:~ 61 mJ. in 
al 17 ani ~ căs.lto!"ie. 

Inll,)Cllm4nt&r83 ră.ulaşi\~lor piUnAn. 
telfti a fost in ziua de H Iulie fn t'ln1i. 
tirul Ol't. rom. Jimbolia. j • 

Jirnboli8.. 19. Iulie 194 4. 
)htilda Clipit. an lsfr:s., 

năs..:. WiUy $Gfia şi \.~pil. 
2396 
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~Fe tot frontul răsăritean, dela' Lemberg la Dunaburg şi lacul 
Peipus, bătălia continuă cu îndârjire 

Timp llela.erabil p. Iram'.' iQy.zi~i. t...:oatraat .. c l~rm~D efieac.e la eaen. 
AlIaţU se pregătesc de ata. ta sector •• ArI"O. J.p.D~ZII eu.tIBU. lupta 

pănă la _oarle. 

>t.tu4.ţi. IC(iKttaitt.t; 
#3 ZLW 4A • .... - ..... ----..: ............. ~~ ....... 

UeLu. carti.erul gline;rat aL ,fuehreTuLul, 
~na.LtLlJ comandament aL 1o·rţefor ar,ma1.l: 
germane comunică: 

La sud-est şt La est' deCaen, ina.micul 
a contiutw.t aweunle saie CU putermce 
j'ormaţium de tam;urâ şi in1antene, ja:ra 
a ptttea reafizq. câŞt~gtl.Tt de teren m.a.l 
elienţtaLe. Şl în sectol',ul deLa nord-vest 
de St, 1..6, trupele ll\Da.stre au sdrolnt 
Luate gnLpU1'1.le de U&ILC ~l1amice. La LtLp~ 
tele dela 18 şi 19 lultt:.,,au Jost mmlctte 
în Normand;a 2UO tan.cum. ill.amice. . 

Cu oca..::.ta acţiunilor o1e curâţtre dtn 
spa.~iut Jnmcez au just' ollwniţi in Lupte 
ci.n nou 285 terorişti. 

Foc greu de derunjare1aL annei V. 1, 
cade jară incetare asuprct, Londret. 

1 n italia au avut loc er.J, lt~pte de pro
porţti mai mari numai in s.ectaruL de 
coastă al Adriaticei, unrle ln.amtcuL a 
putut câştiga puţm te1"en, .' , 

ln celelalte sectoare ale j'rontulut, tna· 
micuL a dat in multe Locuri ata.curi Lo· 
cale care au nimas făTa StLoces. 

I~ răsărit luptele conti;nua. cu violenţă 
neschimbată in spaţr.ll deLa Lember9 şi 
la Bu.guL superior. DiviziiLe noastre au 
opus soviehcHor pe mai departe o .re
zistenţă cl'âncenă şi Le-au. cauzat pter
dm mari. Numa.i o singu.ră divizie de 
grenadieri de tancuri ,a nimicit acot~, in 
luptele dm ultimele ztle, 101 tancurl SO~ 
tlietice. 

La nord de B1'est Litowsk, t1'upele aT-
matei şi armelor SS au alungat pe sovie
tici prin contraafac. 1\.!ai multe. grupu.~ 
rte atac ale inamic.ulm au fost tncercm
te şi ni.micite, La e[ţJ; de BiaHstock, ina
micu.l a pătruns in liniile noastre. Lupt9' 
crâllcene sunt în curs acoLo. La nord-es' 
de Grodno, grupwi de Luptă sovietice a.u 
fost l'espinse prin ,contraa.tac .. ................. ~ 

DIVIZIILE GERM.A.:J.'E SE BAT CU 
. lr\Vt:..K.ŞUNARE IN RĂSĂRIT 

l klin, 22. (Radar). - Despre frontul 

e;'.. Băsăl:it ~e comunică, că inverşuna

, le, lupte continuă dm sectorul Lem
erg, peste zona Diinaourg .până la la

lacul Peipus. La Lemberg ŞI la Nord de 
ace~t s\.'l..'i.ur toate incercarile inamicului 
1n11 ,prllu;~ cu forţe foane însemnate de 
a st. ~'lytl'5e apărarea ~rmană spre Vest 
au dat g. e:;;. Diviziile germane se bat cu 
tnverşunare şi resping inamicul prin 
contra· <Atacuri. 

Bnc.retU 22 (Ilader). co ..... tI •• ent.1 de <-'ApeteRie 
al Arlllatei " •• Alte Cela •• lea e. ziua de 21 'aUe; la 
Ni.trul ialerier, la O •• ar.lti. de _ijlee ,i pe troata' 
Meldv".i almie de.se'-it de »e.aalat. 

SeReralul Timp este acum de partea Germaniei 
HAMBURG, 2:!. E.P. - D, Dr. wer-I cheletU unei reinoiri rle cea mai. m!u€ 

ner Naumann 3 constat.at intr'o adunare proporţie a armamenitulUi~' ~i. ~entru 
Il partidului naţional..socialist, ţinută la moment, generalul Timp sta lJl once caz 
rlawbul'g c.j. Germania "tit. î:naintea in; de P1wtea Germaniei. 

Pieile torentiale stânjenesc operatiile pe frontul invaziei 
Berlin, 2'2 (Rador). - Despre frontul 

inyaziei se comunică că ploile torenţia.ie 
au stanjenit toate operaţiunile de o am
ploar~ mai mare pe frontul invaziei. Câ· 
teva ata!!ul'J locale date de inam~c la 
Sud-Vest de Caen şi in regiunea Saint 
LO au fost respinse fără. grootate. Pos' 
tul de radio britanic a comunicat Sambă-

ti:. dimineaţa că ploile mari de asupra 
Nol'Dlalldiei a stânjenit nu numaî activ}' 
tatea aviaţiei. dar şi operaţiunile teres
tre. S'a mai comun teat la Londra că for' 
ţele gel"mane contra atae.ă. l'u multă în
riârjire la Saint Adrei şi la Saint Mar 
tin .. 

86 aYloane dobor~t. t. 24 orf" df.J>asupra Kelebului 

~rJin, 22: {:>N~).- Din ;:~rsă comp~·l· R.eichului 8S'asioane elin eari majoritatea cu 
lenta se declara ca ro ultlmele 24 (,rC a-l eate pa:ru motoare. 
fost dohorâte ntlmai dcasupra.teritoriuhti. _ .. 

Personalitatea generalului Guderian şeful 
provizoriu al Marelui Stat Major German 

BerLm, 22. {Rador). - Din sursa auto
rizata se deClara ca ~dul ::,talulul Major 
German nu a putut să indtplineasaa ill
datorirea sa ne mal multe săptamâru, 
fiind îmbolnăvit grav de o infecţie. Ge
neralul Hau::ilinger, carE a fost !ocţiito~ 
rul lui, a suferit Iezi uni însemnate cu 
prilejul atentatului contra Fuehrerului. 
Astfel, din ordinul Fuehrerului, genera
lul Guderian a preluat postul şefului 
Statului Major German. 

Generalul Guderian s'a distins pe Ia 
inceputul acestui ră400iu in fruntea u
nităţilor blindate din Vest, fiind inain
tat atunci la rangul de prim-general al I 
armatei blindate germane. In Februarie 
a anului trecut a fost subordonat direct 
Fuehrerului, in calitate de inspector ge-

neral pentru armata blindată. Genera
lul; care are numai 56 ani, s'a dIStins, pe 
lângă un curaj personal şi cunoştinţe 
va::;l.'? strategice, ea un expert fără pere
che in chestlUni technice în ceeace pri
veşte armamentul blindat şi motorizat, 
din acest motiv având şi ° practică vas
tă, el a fost însărcinat cu inzestrarea ar
mamentului blindat şi ~otorizat ger
man, pe care teren el a produs adevă
rate minuni. Cercurile bine informate 
cred că ultima declaraţie a Fuehrerulul 
dată despre producţia de armament ger
man, şi in care el a făcut aluzii la inven~ 
ţiile noui technice, care vor da în curând 
razboiului întorsătura hotăritoare stau 
şi în legătură cu activitatea generaluluj 
Guderian. 

S.b neu. l;.u'Vere, dapoaezii ver .o.tinua lupta 
pAnă la moarte, dac. e nr"oe 

Tokio, 22, (DNB), - DL Saito, purtă~ f 
torul de cuvânt al gen. eoito, noul prim- ~ 
ministru japonez, a declarat că hsta nou
lui cabinet Japonez a fost inaintat azi iru-, 
păratului spre ratificare. Purtătorul de j 
cuvânt a mai declarat că constituirea I 

noului guvern nu înseamnă nici o schim
bare in politica sau conducerea de răz
boiu, deoarece poporul japonez este 
ferm hotărît de a continua lupta, dacă 
este necesar până la moarte. 

nO:\lUARDA")U:NTl.,:LlTI "v. 1" 

Amsterdam. 22. (DNB) - Postul de ra, 
dlO britanic a com"mll'at SâmGăta ru.l""inc],
la că activitatea armei noi gen~ane ,.V 1'~ 
{ieasupr~ LCl1drci şi Angliei d? Sud s'a in4 
tensuicat în llitimele 48 de ore foarl e con, 
siderabil, numărul bomh(lor zht.răto;re in, 
mulţindu-se foarte ingrij(lrăto~. Şi port:'.lri1'l 
elin Anglia de Sud S";feră din C'e in C-l li:ll 

mu1t in urma armei "V. 1"_ . .... ~.~-~ •.... 
Pe curslJÎ tlHenOr a raulUI Mho 

.&;;rltll, ~2 tK P.) - In zona de cua· 
;sta hguflCa, uela. f'ullteJ<:ra, aliaţii au 
alm", acum râul Arno, aprUplllluu'se şi 
nlai la Est ele cursui interior al aceS~l 
ape, CU['e (;w'ge dela Est spre Vest, fij,nd 
cu lungimea ::oa de 75 km", Care se o,yune 
ot'ensivei aliate. 'I'ibrul, dela Roma la 
Ostia, măsurand .luar 20 km. Ac€s1".a 
l'()llsidcraţ; uni de geugraîie militară. p..:r. 
mit bănuiala că HcetOru} ArnrHllui infe
rior. iimîtat dea.ltfel pe flancul său răsă. 
ritcan de înălţimile abrupte ale Apeni. 
nilor, va juca un rol însemnat în cadrul 
rezistenţei germane, devenind in curân.d 
teatrul unor lupte violente. Pentru mo
ment, armata V -& americană e ocupată 
ca pregatirile marelUi atac prcectat pe li, 
nia Arno, în sectOrul dintre văile râuri. 
lor Era şi EIsa, marşul10r de apropieN 
fiind eficace stânJenit de ariergărzi}t 
germane. A fost oprită asemenea la 
Nord·Vest de Monte Vacci şi aripa stân1 
gă a armatei 8-a britaniI3€', adusă din de
presiunea lui ArezZQ în vaiea superioar~ 
a râului Arno. 

In :v~!ea sUP~~h~ară ,a Tibrul~i }i î~ 
Ap:ntnu U~brlel m~a~lCul exer<'lta n1 
mal o presmne slaba. ln schimb au~ 
violente lupte în sectorul Adriatieei, eA 

d~ polo~ezii şi britani~j i luptă cu ma ali 
pIerderi .p~ntru trecerea râului Esm~ Im 
mtre IeSI ŞI Ro<,capriora. 

U 

OONSPJRATH. PENTRU CUOF:nlRE.~ f11 
PUTERUIN REICH A I"OST UCHIDJ.iI ' 

TOTAL IN ti ORE . . 

BERLIN, 22. (Rador,> - Oin sur<;!t . 
torizatăo se declară d1tpă atenhtul ÎJlceN 
eontra ruhreruJui că. dpla eOillit~rea aR 
tatului l·ână la. lit:hidaroa tutt1ror urmă 
lor, inclusiv arestarea şi eXCCuiarea o;r.u 
lor principali, au t1"e(·ut numai şa~ 
Clica de conspimiori alt Îuoon'at zatin 
să pună. mâna pe mijluaeele d{ oondu ~ 
9Je Reichului. Ei au fost areshl.ji făci in: 
dente şi greutate, necurgând a?, sânge 
eât ctI r..l trădătorilor. 

, ..................... \. ............... ~ ........... "' ....... ~.~.I>< ........... ~.M ....... I .. ' .. UIII ...................... IOii-· ... IIoMI."" ....................... ~.~ ...... ~ .... ., .. . 
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Şi le Nord de Brest~Litovsc au inre
gistrat Jvrţele germane un succes defen-

;~iC:t~ral~oc~~ez~~~~i~~ ;r~~;~~~dV:: Sovieticii atacă fără succes la. Est şi Nord-Vest de Lember ~. 
victicilor man pierderi. un alt asalt so- C ....... t •• ar.e ...... eu bu •• rezultate Ja Caen. J. ha.,. aliaţ i at.eA pe cele două •• 8It 
.... ictie la Nord-Vest de Grodno a rămas 
cleasemepea fără r;zultat. . . BERLIN} 22. (Radar). - Despre iIl.ami~ului În acest.e lupt.e pierderi foar- tont,ra-o.tacurile germane întreprinse la 

Aviat.a germa.na a particlpat cu bun frOiltul ain .l(Asani se oomunicăcă. cen- te grele. . de Ca€:n, în directi!. 1\ord, au facut pn 
efect l~ lll~tele terestre atacând atât trOl de gra\'itate al luptelor in ultimele In uma mijlocie 3 frontului central a se bune eri toată ziua şi locaH"ăţile S.1 , 
eoncentră 1'1 de blindate ,i de infa.nterie, 48 ore, a fost la Est de Lemberg şi la domnit eri un calm relativ. Comanda- Andre, şi Saint Martill au fost curăţiie" te 
precum şi coloane de atac. In deoaebi în flancul DOrdic al sectorului oontral. La mentul german este de !)ărel"e "ă. luptele nă-la mici grulHlrl iW)al6 de ina.n:ie. 'E 
regiunea Brest-Litovsc aU fost distruse Est ,i Nord-Vest de Lemberg sovieti('ii in aceasiă regiune se v!Jr reinsuHeţi pes· Sud. Vest de Caen lnamicul il att.\CRt C'l A 
llumeroase tancuri inamioo şi tve'h.icole au atacat eu mal multe dh1zii proaspete te câteva zile. t\oD(,I'.-I1trări de artilerie, dar a fost M'l-f . 
motol'tzate. O singură escadră garmană. blindate şi mot(}Mzate, căutând eu orice Dimpotrivă. in flancu) nordic luptele ('U pierderi grele. Şi un aSalt !1:1,1 în di l 
a distrus aid 11 tancuri şi peste 70 ve- preţ să exeellte o mîşeare de'învăhlire a au primit eri un e.ara.('tcr foarte Înverşu- lest de f.:aen Il fost fără rezultr.t. . 
hiculc motorizate. La Nord-Vest de Ute- anoi grup mai mare de forţe germane. Dut, sovieticii atacând eu mai multe di- , In Italia centrali armata a t'Înces. atDf' I 

na au fost di.struse peste 100 vehicole Aceste încercări au dat gre1j şi contt-a\'izii de jnl'anterie si. 2 corpuri intregi cană ~i a 8-a britanică prilIlind Mii 'ii 
Imo~o:·. zate din servic.iui tie aproviziona~ awtUi ~rgi('.e germane au nut drept blindate pe un fr()nt foade ingust, ata- (onsidel'"J.bile au l'einoît preshtilea pUf~ 'f': 
i80vletlO. In lupte aenene a11 fost dobo,ra- rezultat distrugerea totală a avantgă.r~ t.â.nd atât frontul prC{:uID şi în fJancurÎ ei atiH la. c~asta Ligurică, p~cUBl fi f" 
te deasupra r:,ontului de Răsărit 58 a" zilor sovietice ea~i an suferit în aceste p~ziţii1e- Rermane. DUJI'ă, ce sovjeti{~ii au Adria. lu ambele oocioare inamicnl. . ~ 
v:oane înamic:e. NQaptea trecută aviaţia lupte pierderi foarte grele. In lupte al) pierrlut 67 tancuri t~at.e atacurjle lOr au să Înainteze spre Nord. O încercare de -~ t 
ţ'('t"ma,nă. a a' ·'H.! cu forma.ţiuni grele de I fost distftse 59 tan('lu'j iar avia.ţia ger' fost respinse, după lupte foarte inverşu. taro din mijlQcu) frontului spre Pisa j ft:, r 
luptă g~.l"a Molcde(;Zl1o 'Precum şi alte mană a distrus in acelaşi sector aH.e 32 nat~. ~i atacuJ dat mtre Ostt'ow şiOskow I'eSpin:-oă, iar d~aJungu.) şoselei ~i\'~l'fli' lt 
ccntl:" de comunicaţii din spatele frontu. taneuri.Un gt'Up german temporal" izolat s'a pl'ăbnşit inaintea liniilor deFensiyc Pic-a, fortf'l~ ~ermane s'au d?-"prtnS ' l. 
~ni, unde în urma. atacului s'au o~rvat a stJ'ăpuns inelul sovietic unindu~se ('u princ'ipl1le t;e-nllane. nord, In (',clal~lte spc10are inl\lDicuJ n .. a;art explozii şi puternice in-cendii. principale-le forţe germane şi pl'O\'oeind ~prr. frontul in\'8.ZÎei !le ('~mun1cl el reuşit si roşHgt teren. ,-

Soeiet.a.OO~ Naţ;011ttUi. de !'4t'l!ă fi Arte Grafice .,Dacia Traîa.nă." Timişoara 1 Strada Lenau Nr. 4, inmatr. 6Ub Nr. 521 A8S,iHl4.3 la R~e~,::f CO!l'1 T~rn;~~~ 1 
Se0retar de red.r pe ftep4_ltJh bOBlAlI GBOZDA:N. Tlpanta la 22 hl.e 19-1 _; 
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