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Rusia cere Finlandei să' demobi!izeze statelor Unite Şi poate r1i, pentru timPQl, 
normale el întrece bogetul gen-eral al ma. 
rinai al tnturor_ ţărilor de pe pământ la 
olaltă. JnfreV1!derea intre SteUiuiuB şi ambasadorul soyletie la Londra. - De ee a 

abd.eat Kegele Vîcfor Emanuel. - Consultări in "ederea. formării Boalui 
guvern grec. Arestarea uDui gl'up de comunişti terorişti ia Spania Regele Gear2e al Grpciei 

a Inceput f!ensultările ta 
yede-rea formdriî Douloi 

_ FT 1 

lAii) 

U ltimile telegrame ammţă că Victor 
E'marmel (t ţinut un d~8(;urs radio-

difuzat, in care a anunţat că abdicii în 
favoarea jinlui SăH Umberto) care moş
tetleşte toate drepturile ce se cuvin re
geltti Italiei. 

E:5te V/1t comentată reintoarcerea în 
Italia oct/pată a tuturor antijasciştilur 

• f1'fl,1graţi. După aum anunţă. P08lttl de 
radio Bari, Badoglio a promulgat o lege) 
după caTe toţi italienii) cari ?i-au pierdut 
naţionalita.tea şi care au fugit sau cari 
au emgrat în timp'll,l dominaţiei fa..~cis
mttZui) Se pot reintoarce în ţara lor na
tală, în tontă libertate4 şi cu toatâ 

'. cin.st (~'1 
Cu (/I'e]aş pri1e.i regele Victor Ema

miel Q. l~I"uclamat amnistia t'ltturor eTi
, melor politice ~ăt'ârşite împotriva fas
. cUtm1d"i 

P6nâ ~"llm Q.mnistia nu 8e î·ntin-dea 
necrit h rl('lirtele pOlitice Şi n·u Şi la eri
mde politice. Cttm multe mii de CTimi. 

, Mli polUici ar fi fugit si în străinătate 
În timp1~l celcr 20 ani' de fa.scism.~ se 
aştea1J{rl ca un important ml de elemen.
te anfifa.scilUe vor intra in Via,ţa politică 
in !tali(: meridiot!alăJ rure 00 imbrăca 
astfel un caracterr de a.sprime revoluţia. 
I!4ră ,~H ('()mbati·vă, care i..~i gă,'si.'fe, până 
a~nm, l.or:,u.[ în această pa.rte a ItaZiei, 

In Anglia partid1tl 001n1itHstt intr'un 
congres ţ.mit de Pa.,<tti, a oorut demisia 
ime<li(Na a d-lui ChurchiU. 
După ultimile i1tformaţii la. Istambltl 

au avut loc tratatiVe econamice turca
Gl1wricane, care n'au dus insă la niCi un 
rezultat. Ei'lecul tratativelor se datoreste 
faptului C~I Teprezenanţii americani 'au 
Cerut un termen de 30 luni pentru exe
outarea comet'/zi1or. 

Din wuză că delegaţii americani au 
deCU~l(M cc!· riU sun·t în Sit;!.laţia de a pro
lIhte {UfCi/Or condiţiltni avantajoa""e. iar 
turcii au /ă.cu:t apel la neVO-:.a urgenta. de 
!'Ulte-rialc de râzboiu~ tratativele au fost 
I'IItreru.ple. 

Din iiL!ler Se anunţă că primii ofiţeri 
I gQUli.~ti, (;Ud alt făcut un curs efe pe1'jec· 
: ţilman, in Uniu.nea SO'vi<:l:kă, s'au iritors 

la Alger, Toţi aceştia sunt membri ai 
f?lJtet internaţiona,le comuniste din 
hunta. ' 

lt!.AUlUD, 1.']. (Rador.) - Cmnentând 
~1"K'1.'f.sui. d-ltâ CordeU Hull ziarul 

1
l'lLeblo ,,,;ctie că pc.rpoarele cari nu iau 
parte la riizboiu au dreptul să-Şi păstreze 
II€UiraliiaffOa. Declaratiile d-Iui Il ull 
atJ,n/ adresate in primul ,'ârul statelor 
~l'lare pentru instaurarea unui :z~u fel 
, e.~trahtate pe care St.atele Untte ar 
.~O' sa o ~x~.dii. ~.clpotată de catre WXte ce: 
'1I~~lte ţ~rt. Ca Statele Unite nu re:specia 
">e l1I§lle nClttralitatea în adeVăratul 
:: al Cuv6ntubti reeSe şi din fapt ul că 
d' ne reamintim rnN/iOO dusă de ea 
In 1939 Ş'i P'}nă ~ 1941. 

d Aeea."t!, t,'U împfe-ieca pe SeGretan11 
~ Stat Hull să reVendice pentru tara S'a 

reptlt~ d: a c(Yntrola m.odul C'lJm Se d.e,q
,,~::ra rr::::boinl Şi de a interveui in a.(i
--......ea laril.or ftcuir4 

1. 

S tockh o I m, 13 (Rador), - CORESPONDENTlJL DIN HELSINKI AL 
ZIARlTLUI "STOCKHOLMS TIDNINGEN" SCRIE CA IN GENERAL PER
SPECTIVELE DF~ PACE IN F1XLAND.-\ SUN'r FOARTE PESUUSTE •• ,DA. 
UENS I-r.~'Hf!:TI~;R" CONSTATA CA CJo:L '''AI MARit} OBSTACOL IN OALEA 
VACII E~TE CF~I{lEREA SOVIETICĂ DE Df]i\'IOBIUZARE A FINLANDEI ŞI 
,.INDEPARTARK-\ TRUPELOR GERMAl\"E". CHIAR PARTIZANII PACII 
Sl:KT DE PĂRERE CA REDU(.:ERJ~c\ g}i~'IVELOR ARl\U.TI<JI FINLAN. 
DJ<=Z)l~ I1A VRljO l\1fE OAllENI PANĂ lS A17G:UST, AR DESCHIDE PE'l\'TRU 
FINLAN'DA CELJ<': lUAI INTUN}<~COA.sE Pl'JRSPI':CTIVE. FINLANDA FA
R" .I\P . .\R.\RE AR ADUCE }"ARA INDOIAL.." O ARMATA STRFJINĂ CARE 
NU 81'IE CAND AR PlITEA FI R,ETRt\SA. rÂT DESI)RE PRETENTIA 80-
';lf~hcILOR DE A SE INDEPARTA An~J_o\TA GERM.\NĂ· CHIÂ.R 'IN 
(:D1SUI. I.{J1\'II APRU,IE, ACEASTA F.STE o AMENI:l\'TARE DIRECTA. 
BiPOTRIV A I~'DF.PENDE1'II""fEl FTh'LANDE..'I. • 

Intrunirea parlamentului 'finlandez 
Uel!'tinki, 13 (Radar). - Corespon-den"I JlI:Isinki, 13 (Radar) ,- CorespO'llden-

tul age-nţ.ie1 D!\"B transmitE': • tul agenţieI DNB transmite-: 
Parlamentul se Întruneşte astăzi la ora Asupra şe:l~nţei df' ÎMhidere fi die-tei 

14 în Sf'dintă secretă, Pare a aV"Jt 10(> Mii'J.'Curl d. L!llkonlloee 
:.":\1 's'a pvblie-.a.t vn~o Ordî'fl'f' de zi SPE>' m:nistrul df> stat a comunkat Un raport 

~ială .. In cnrsul ultimei şE'dinţe dela 3 al guvernului în legătu.ră. cu situaţia p0-
l, prilie care I!l. fost pubhca tă toţi drgpu- litică. i 
tr:..ţii .'111 primit o scrisoarp închisă al că· Dună el" în c.onfol'mihff' ~! ordinea de 
rei cuprins SP r('f('r~ !,robabilla suhiectul zi, ('Jhestiunea a r1im!lS Ră fie examinată 
deliberărilor de ast~ 7.1. În viitoar(l/l sa şE'dintii oipta a hotărît in 

• ''!'''l'''-?~~~' 'v un3,nimibte gă treacă la ord'in('13. de zi,; 

Aliatii urmăresc blocarea complectă a Irlaildei 
Geneva, 13 lRador). - COI'espon", 

den tui agenţi ei uN B tralli:lmite: 
Se afla din l'olewyol'k ca pe baza unei 

hotirîri luate de aliu~i. se vur lua măsuri. 
riguroase pentru li se aplic-& lrlandei 
politica de "safety tîrst" adică a se tăia 
acestei ţări posibilitatea de a mai face 
comerţ CU restul lumii. 

I>eşi ce)'curile guvernamentale eonLi
nuă si păstreze ticere CU privire la o 

voitoare iniţiativă de acest fel, se soco
teşte că. festricţilUlile eu privire la vii. 
toarea iniţiativă de acest fel, se socoteş
te că reshicţîunile CU privire la deplasă
rile dintre Anglia şi Irlanda cari în acest 
moment sunt destul de importante, se 
VOr intensifica Şi mai mult. Este vorba 
de o politică ce ar 6{'hivala cU o hlocadă , 
ce s'ar aplica. de inainte de invazie. 

Intrevederea între Stettinius şi ambasadorul sovietic la Londra . 
AMST}~RDAM, 13 (Rador)_ - eores..l a luat parte şi d. Wirumt ambasadorul 

. pcndentul agenţiei DNB transmite: Şa.. Statelor Unite. , . I fuI adjunct al departamentului de stat După elllD se spune d. St~ttmltl8 va ră-
n()rd'ameri(~an d. Stettinius a. avui lnâne în permanent contact CII ambasa
MiercUri o întrevedel'e cu ambasadorul dQrul Gusev, pe tot timpUl rât va. dura 
sovietelor Gusev. La această intrevedere vizita sa se va intereala la Londra. 

Arestarea unui grup de comunişti terorişti În Spania 

I Madrid, 13 (Rador). ~ Coresponden· Asupra lor s'a găsi~ c.ifruri se~r~ i~ 
tul ngenţiei DNB transmIte: strumente de sabotaj ŞI alte o'bleete SIs 

In apropiere de oraşul La Li nea, lan- milare. 

gU"f"rn 
BUC[;RE~TIt S. P. p. transmite: Din 

Cairo se anunţii, că Reg~le George al Gre
ciei a inceput ~"()nsultările in \'ederea 0011-

struirii noului guvern. 
In cursul zilei de eri d ... a a primit in au

dienţă. pe d. Suderos fost prim·ministru ti 
d. R1lS<Is fost preşedinte de oonsiliu. 

Statele Unite au dat E.veţiei 
un BlilioQ dolari despăI~Rbjl'l 

de bombardament 

BFCVREŞTI, S. P. p. transmite: Radio 

Berna anun!ă. că d. Harisson minÎ!>tro St. 
Unite in Eh'eţia Il pus la dispoziţia gu_ 

~rnului eh:eţian suma de un milion de do. 
lari dt"i.'opt despăgubit; pentru bombarda-' 
nren!ele aeriene iBl'oluntare sufetÎte de EJ

~a.. 

Ambasadorul sovie ... e la 
Ankara n'~ l)lecitt 'a 

WIoseova 
BUClIREŞTI, s. p. p. trilnsn,ile: Din 

Istambul se desminte ştirea că d. i"i1ogra... 
dov ambasadorul Sovi·etelor la Ankara ar 
fi părăsit Ankara pentru a mert::e la Mos
cova. 

Tito mare,al al armatei. 
loş!i ~ 

Geneva, 13 (Rador). - DNB: .5ăptâ· 
mimalul englez >,'l'ablet" se o"'Up" într' un 
lung articQl, de persoana lui 11to, de tit
lul său de mareşa! şi de partizanii sai. El 
constată. că până acum nu s'a putut ol).. 

ţine un răspuns satisfacălor la lfltreba
rea oine Il numit pe Tita mare:;nl. Dae.ă, 
Tita nu şl,a asumat singur aCe:,Jt titlu, 
nu există altă posibilitate uecât aceea 
că el este mareşal al armatei roşii. Chiar 
ş, poslul de radio Londra a contribuit la 
aceasti impresie arătând ci partizanii 
lui Tita, oricare le ar ti uniformn, poar· 
tă totuşi steaua roşie care este semnul 
distinctiv al arma tei sovietice. 

Mohamed Salfar ~'()n. 
damnat la hl0arle 

gă Gibraltar, autorităţile spaniole au Şeful bandei care reuşise să se racă 
arestat un grup de comunişti venind din, nevăzut a fost arestat mai târziu In Se' Amsterdam, 13 (RalJor). - Dl\"'B; 
Gibrnltar. villa. Dupi eum anunţ,ă. postul de radio Alger, 

• • • • .. Tribunalul Militar de a(Jolo. a dat 
32 626.000 dolari pentru marina americana \ Miercuri dimineaţa două sentinţe prin 

, oare Mohamed Salfar, a fost condamnat 
RTJCURI':STI, S. p. P. transmite: . Din I ~ J)6ntrq descltidf"l'(B unui credit de la moarte si un alt 86Uzat la 13 ani mun

Wa~bil1gtoll . ~ află că. rri a fost depus pe 32.626.000 dolari' pentnJ marina americană. că silnică,'find aeuzaţi de "tra(lare şi 
blroul camerei reprr7>entanţilor proectol de Acest credit este re] mai mare din istoria eooperare" cU guvernul din Vichy. 
_ ... 0-................ ....--............... ~~, ... - ............................... ~ ........ ---~ 

Umberto a 
l\ULANO~ 13. (P.ador) Coresponden. 

tul Agenţiei DNll transmN:e: 
Ştirea. privitoare la abuica.rea. forma

lă a. RegelUi Vict(}r Emanuel - ştire 
ri..."'lWttiită de servidul britanic de in.fOl"t' 

maţii nu este S{L('.otHă în eereuriIe auto
rizate it:.tlicne donr dr~pt un simpton şi 
o rnnl'jrmare a stării d~ ('rh~ int.crnă ("fI 

,Iomnf'li!t.(~ adIH\lmf'u"tt" În rf't~hmt.~ ~"k 

pată din Itali .. d(' Sud. SlUictuaea r' tip.. 

fost numit "In~otenent general al It~liei" 
sa de conţinut a. eonducerii S'lpl'eme EmanuelJ pt> tron, a devenit de netolcrat 
actuale din acea regiune, se evidenţiază ehiar şi În Italia de Sud OC'upată de 
astfel pentru oric,ine_ Anglo-n<trdamerirani. Ar~5l:ă măsură. 

Regele după. ee subliniază aei - ~ 
tărît la a.eest pas numai sub presiunea nu are bine înţeles nÎl~i~o însemnătate in 
atitudinii populare ee-l este şi acolo 1)0- do-meniul politje(>i practice. Nomirf'8 
td\'nică.. Şeful statului şi-a pierdut de- fllst-o.dlli principe moşknitiJ.:' Um~rto ('6 

la 9 8('pt('l!Dlvrje orice crt"dit ÎII faţa "Loeo~nent generaT a] ItaUpj"t este doar 
intre!!'Uh1i pophr italian, astrp,1 inc·â,t ri· - ~upă eUm se sublinla7.ă 3.d - un gest 

1 miAerea mai d.epa.rte a Re,ceWi Jliti;p; .g~ H orice SOOlIlificaţie. 
lîot~. ,_o 

l' 
" 
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RĂZBOIUL P·ETRO·L U LUI 
111 aceste oilpe de g.·ca cUlll{lână., când 

hot.are.le lărij BUIlt ameninţate, eâ.nd 
iiUiletul :Nea.mulu1 este mvoliburat fi oei 
alabi de înger încl.in.ă 1& defetism ti 
desnădejde, aooot ea o datorie sfântă a 
cărturo.r.uor, ca să. pună ooDdeiul lor in 
serviciul Patriei, pentru a orienta opinia 
publică şi a contribui la. liniştirea mul. 
ţimei. souciumate de nesiguranţa .z.ilei 
ue mâine. 

In această ordine de idei trebue să 
examină-m riguros mobilul adevărat al 
acestui razboiu formidabil, necruţător 
Şl barbar. Ră..z:boiul supranumit: mon
dial, car~şi are începutul în 1914 şi 
este numai o continuare firească. a în
căeririi de atunci până în zilele noastre. 

Se zioea că ţinta declanşării din 1914 
a fost salvarea principiilor democratice 
şi emandparea naţiona.lităţiilor. Ori 
democraţiile din Apus se lu.ptau Idă.turl 
de Ţarismul reacţionar, absolutistic şi 
antidemocrat iar naţionalităţile şi Sta
tele mici eliberate în 1918 sunt azi. jert
fite şi aruMate la coş. In semn ei., 
obieetivul adevărat al războiului mon
dial din 1914, in curs şi în 1944, a fost 
altul şi in ad-eovar istoriogmfia. în ne
eur"ml celor 20 de ani de liniştiti pre
gătir't" a COl1tinuării războiulu~, a preci
zat necuntestat acest obiectiv, cO~trat 
in jurul 1uptel pentru petrol. Pentru 
petrol s'a declanşat atunci războiul, 
pentru petrol se continuă şi a.z:1. 

Şi este un camuflaj de prost gust, 
când beligeranţii făltâie cU ideologii, 
parcă pentru principii s'.a.r dUC6 aooa
stă ucigătoare luptă, in care România 
~ste târâtă fără vina ei; cum vom arăta 
au altă ocazie. 

Pentru IL documenta aserţiunea noa.· 
stră., facem trimitere la. articolul d.lui 
Romwus Dianu din "Curentul" Nr. 13 
Martie în Care se OCUi>3. CU ştirea sensa:. 
ţlonală, publicată in ziarul .. Exchange 
Telegraph" din Washington, referitor 
la intxunirca Conferinţei interaliatâ la. 
Londra, pentru a studia: 1) condiţiile 
unui cyentual armistitiu cU Germania; 
2) amânarea fixarii 'frontierelor polo
neze; 3) organizarea adminJstraţiei 
france.ze in zona eliberată; 4. Proble
ma lletrn1ului în Orientul Mijloe.iUl şi 
încă câte;:a puncte de interes redus. 

Noi ne lI.ţllltun privirea asupra puno
tului 4; chljSti~ petrolului; problemă.. 
ce ne interesaz,ă. de aproape; problemă., 
ce are - şi pe zi ee treoe Va câştiga în 
volum - anvergură DloD<lială. Că.ci cine 
va deţine petrolul din Ba.cu. han, Iralt, 
... \rabia-sudică '" Bomânj~ acela va 
domina lumea, într'o epocă, când toată 
circulaţia este, şi Va fi tot mai mult, 
dependenti de carburanţi; când a.rma. 
tele motorizate nu pot face nici un pas 
pe uscat, pe mare şi in vă.zdtdl, fără ben
zină; când resursele americane se vor 
epuiza - conform ealculaţiilor făcute 
de specialişti americani - în 16-20 
ani. 

Oe se va întâmpla, dacă. Rusia Sovie
tică. va pune mâna pe petrolul din Ro-
mâ.nia. lra.n, ll'aJ,t, pe l.â.ngă. imeDSele 
teritorii petruliIere din Baeu ~ Ce situa
ţie se va. creia ADglo-Saxonilort Cine 
se va putea. măsura cu o Rusie tnv~ 
gătoare şi deţinătoare a petrolului diD 
Orientul OproPlst 't Cine va putea con
cura cU Japonia în Extremul· Orient, 
deţinătoare a bogatelor~ iZVoarepetroli· 
fere din Philipine, daca ee înţelege GU 
Rus.a. asupra împărţirii egemniei moD
fu~? • 

Sunt întrebări simple, ea.re a.şte:&ptă 
deslegare istorică in decursul anului a~ 
sta pentru a decide - nu asupra. i~ 
mi~atiei europene a Reichului - al 
asupra dominnţiei mondiaJe a Anglo
Saxon ilor, l"ăci -răz.boiul acesta pentru 
aurul ne~u. a depăşit de mult oontinen< 

GIANONE 

tul european, deoarece nu mai este voI'" 
ba de stăpânirea Europei, - unica do
minaţie la care ar putea rivni Reiciliul 
German. lipsit de oarburanţi şi de o 
marină puternică - ei de dominarea 
Mapamondului; de dominaţia Ang1o
Saxonilor, periclitată, nu de Germanie., 
ei pe de o parte de· Rusia. pe de altă 
parte de Japonia. 

O Germanie invingătoal'e rămâne In
că pe mult timp o putere continentală. 
O Rusie învingătoare ostăpână in Pa
cific la Vladivostok, prin Finlanda, Sue
dia. şi Norvegia d-e sus în Atlnntic, prin 
Dardanele şi Bulgaria în Marea Egeică, 
adică Mediterană şi prin Golful Persie 
in Marea Indiei, nu mai este exclusiv o 
putere continentală, ci datoriti imense~ 
lor sale resurse mat~riale şi a popu
laţ.i.ei sIa ~ 00 230-240 milioane de su-

fi.ete, re:sftrate dela Vladivostoc până la 
Plave, Viena., Praga, Danz.ig, se va 
tra.nsIorma. în câţiva ani, într'o putere 
mlLI'itimă, • care va. ,U . să. facă faţă 
marinei ang1o-saxone în Emisfera 
apuseană, lăsâ.nd cea răsărîteană în 
grija J aponie~ 

Şi Anglo-Saxonii cOmbat totuşi pe cel 
80 m]ioane Germani, pentru a netezi 
dominaţia. mondială a. Slavilor! 

Noi, cei mici, privim uimiţi la seene
riia aceasta grotea.scă. şi n'avem decât o 
Singură rugăminte: să ni se spună. clar 
r.;i respicat că, Anglo-Saxonli au renUlb 
iat la rolul lor mondial. Măcar atâta 
merită aceste popoare amărâte, având 
apoi latitudinea, ea să. se acomodeze, pe 
viitor, situaţiei ereiate chair de Anglo' 
Soxoni; ••• pentru a le fi pe plac!? 

Dr. (J. Grof~ea.nu ,.. ................... :.; ................... . 
Donatii pen~ru cantinele evacuatHor in Timişoara 

Comitetul judeţJean de Patronaj al j,l- 5 kg. mao; i 

deţului Timiş-Torontal aomunică. urmă,. Doamna. Postelnicu, 5 litri eris cru.lap~ 
toarele~ 'e !.\ te şi zahă.r pregătit gata pentru copiii 

Persoanele ară tate mai jos au donat sugaci; 
pentru oantinele de evaeuaţi din Timi- iJ)oamna Keeskemeti 1000 ouă; 
şoa.ra şi e.nnme: "Terminus" de lângă Fabrica militară de conserve, 25 kg. 
i,,"8.ra Domniţa Elena Şi "Darul Ostaşu.. Zarzavatuuri Şi 20 kg. bulion. 
lui" din Gara. Fabrică, alimentele arăta- Pentru nobilul gest şi fapta lăud.a;bilă. 
te mai jos: a donat ori1or cari au simţit româneşte 

Domnul Ghineţ, rnspe.ctor Gcnernl Fi- situaţia. fraţilor cari şi-au părăslt ~ă-
nandar, un porc de 177 kgr; mlnurile eotropite sau ameninţate de 

Domnul Octavian Ţăran, eomerciant duşman, ii cităm pe această cale pe in
din Timişoara, 10 kg. linte, 10 kg. faslÎle, tregul judeţ, pentru C8 fapta lor creşti. 
10 kg. arpa<"M. 10 kg. mazăre, 5 kg. nească să constitue un imbohli şi pentru 
marmeladă, 10 kg. sare, 2 ~g. ldmion, alţii. 
...................... .,g~ ........... -••••.. ~.=-. 

Pilduitoarea faptă a unui ostaş 
Am primit din partea unui ostuş necu Doscut următoarea scrisoare : 
.r''''mâtltul ţăni geme ain nou 8ub cnutul hoardelar cotropitat"re. 
La hotare 11ii.<;"~i ţarii se clăruesc cu. generositate pentru apărarea gZiei. 
Aoasă" copli tWVi'IHrvaţi, mam.e fi bătrâni indurerati" stropesc cu $ângele 

,lor oq1.d. zorii unei primăveri neferictle• 
in pragul. pl.ecârii, acolo de unde pu ţini Se mai Întorc simt de datoria mea, 

a cont1'ibu~ câtUŞi de puţin, la alinarea durerilor Celor ce, fie că au luat drumul 
pribegIei) fie că au ramas orfani §' fară niciun sprijin in urma. gre1eZor incer-
oări prin care a. trecut ţara noastră. : 

Pentru aceasta ofer intreaga mea solOO de Lei f9.765 pentru ajutoraroo 
micuţi lor ei 'n preajma. SfinteLor Sărbă tori a PCL.Jtilor au rămas lipSite de căJ.,. 
auru şi dragostea părintească. . 

Durerile twaStre treCme să le in'Vin gem singuri. Nu tre~ .!ti ne lăsăm 
copleşiţi aub povara 'lor. 

Astăzi mai mult ca oricând CU gân duZ la DumneZeU, CU incredere în pute
rile noastre §'Î pătrUnşi de fiorul mormi ntelor brăzdate de-alungul şi de-alatul 
rării} să pornim pe drumul diatoriei fi zdrobind in pieptul nostru oţelttri fi du. 
reri, să fim conmnşi, că întotdeauna plumbul reCe al gloanţeklr ~ bombelar, 
au stins Vieţi; dar n'au uc~s 8uflete le ni ciodată, căci trttfletu;Z nostru e al Patriei 
fi Pa{riD nu m-Oare niciodată. 

Marţii pentru dreptatoo §i credinţa Nen?n,!ltti sunt mai ta.ri ctJ "'fi. 
Jertfa. lor eSte biruinţa Patriei. Şl V A FII 

N. B. Rog ca suma de mai S"l~ sl fi<e 
nistraţi in urma bombardamentelor. Ei sunt 
tndreptăm gândul şi fapta noastră. 

UN TANAR OSTAŞ 
!mpărţită copiilor refugiaţi şi eelor si. 
generaţia de m!in~. Că'tre ei trebue si ne 

RâdtlTile de mal sus oglindesc UIl IJU net atft.t 4e frumos şi sunt atAt de pndul-
~. Ind.t găsim inutil orice fel de OOIOOD iarin. . RED. 

Specialităti 
de vinuri, şi ţuică găsiţi la 

"PIVNITELE PROMONTOR" 
Propr. Or~EşA"J IOACHIM 

breg. Of. &eg. Com. 18/11616/1943-

Vânzare cu ridicata 
Timfşoara HI~ str. lo~if G21 5. 

~.~~----~--~~_.==~==============~ 
- Telefon 13-7% 1859 

P<3Ltru a vă asigura eleganţa· ~ P1r clusivitatea in calităţi, modele, desene şi 
culori, asortaţi articolele Dva. de modă cumpărându.le numai la 

MAGAZINIJL ELITEI • 
DOMNIŢA' 

l10DA P&'''''TRU DAME 
"mişoal'a tn Pa1ntul Pabce, Tel.: 53-73 intre orele 8-13 şi 15-19. 

• Inr. Of. &eg. Corn. 504J944.. 
Unde găsiţi: 

Stofe fine din lână enrată,. - }'1ătasă toate culorile, lucrate în fabricl. 
ttatoraUi. Ciorapi exlraftni naturali şi Genţi artistice din oox, tu toate 
~II. Fulare şI bat1<'Url, LiDgerie şi culorile imprimate ,,' cOlorate c!u 

I 
pol'tjarti6re. 1l1ân'l sacoşe din mătăsuri la oomandi 

IV. Bulevardul Berthelot nI'. 8. (le,lţi din pieI f'xot1re, porc şi box in cordoane. mănuşi şi bijuterii. 
SUMll'Sala: pjata BrAtian 

Cam. Corn. nr. 187110391/940. lSM BEMAIE11 CIORAPI DE ~n,T:\SE N ATrR\L.~ RXTP \R.\PID CU ltlAŞINA 

ft 6 EnO A economică - H' 

Termene 

22 Aprilie 
- Kandia S. p. A. va ţine Mumrea 

generald ordinară. 
. 29 Aprilie 
- S. A. "lmobilarau lntrepm,aere de 

construcţie in liohidar~ Tim l~oara, 00 
ţine adunarea- generală ordi-t:ari, 

30 Aprilie 
- Dată până rond se PC1~ tare .!Ub

scl"Îeri la Impmmutul Reîl1frlgirii~ i" 
baza bonurilor de rechiziţie, unise de 
unităţile armatei române, de!~ 15 Mar
tie 1939 ,i până la 22 F'OIbruarie 1944. 

- Până la această dată Se 00 înainta 
Oamerelor de comerţ tablou! dp. C<mtRrţ 
în 5 exempt.are, v'tocm:t conffjrm aN. 8 
din legea. pentru utilizarea pl'!'r8vnaluJu1 
în întreprinderi. 

U Aprilie 
- La Econorcatul PC\' pentru 

procurarea de şu':'Ucuri şi holz~;urubllri. 
25 Aprilie 

- La Ministerul Agriculturii şi Do. 
meniilor şi la Ocolul Silvio Intorsura. Bu. 
zăului se Va vinde m~terialul lemnoe. 

28 Aprilie . 
- La Ministerul Agriculturii şi Do. 

meniilor şi la Ocolul Silvic Dragoslavele . 
din Câmpulung. Muscel, se va vinde ma. 
terialul lemnos. 

R..-r. r'orh': .. ---..... .. - -........--
- Legea. Nr. 190 pentru modifiea.rea 1 

unor dispo.ziţiuni din legea Nr. 444 dia , 4 

1941, pentru depozitul legal faţă de Bi- 1 

blioteca Aoademiei Române şi alte bj. 1 
blioteci, CU l'OOdilică.ri1e şi ulterioare. • 
(Monitorul Oficial1'{r. 77-W4). 

- Legea Nr. 191 pentru evaluarea fi' j 

perceparea veniturilor şi pentru fixarea I 
cheltuielilor Statului pe exerciţiul· 1 
1944-45. (Monitorul O!ieial NT. 78 diD 
1 Aprilie 1944). . i 

- Legea Nr. 19% pentru unele mă' 
SUri financiare excepţionale aplicabili . 
in eursul exerciţiului 1944-45. (Moni. 
torui Oficial Nr. 78-944). 

- Legea 193 pentnl modificarea , 
c(lmpletarea unor arOl"ole din legea. tim J 
brului şi a impozitului pe acle şi faptl 
juridice şi pentru reportarea. impozitG- ~ 
lui de e<"hivalent pe exereiţiul 1944- t 
1945. (Monitorul Oficial Nr. 78-944). , 

- Legea Nr. 194 pentru mQdifiee..m· I 

şi comp1etarea unor dispoziţiuni din It I 

gea Nr. 201 din 1 Aprilie 1943, a im}» Il 

zitulni pe lux şi cifra de afaceri. (Monf ; t 
tc·ru1 Oficial Nr. 78 din 1 Aprilie 1944) • 

M;,ca~ea firmeI I 
-..;...-------;. & 

- OoDVOcă,ri. Firma Petru GrUnn ju1 I 
S. P A. Periam va ţine adunarea it • 
nerală ordinară în ziua de 22 Apr c 
lW~ I 

- Fabl'iclle Unite de Ulei Şi ti 
soc. an. Timişoara au blcl1eiat bilan Il 
pe anul 1943 eU profit net de 633.5441 , 
Capital social 6,000.000 lei. Fonduri' II 
rezervă: 300.000 plua 5,000.000 fi 
1,300.000 lei. \1 

- Uniotehnie S. A. Arad. a !nebei 111 

bilantul anului 1943 au O pierdere It 
62.415 lei. Capital social 1.000.000 '11 
FondUri de rezervă: 1.200.000 pl 
9,600.000 plus 1,224.006 lei. ....... -........ _-...... _ .. 

. .Judecătoria de pace mixtă CarnnSf.~ • 
Secţia că.rţ.ilor funciare ti 

No. 703/1944 c. f. . iii 

ClTA'J'1E PRIN PUBLICAŢIUNE . P 
Jud~t'ătoria de pace mixtă Caranse s. 

Se.cţia cărţilor funciare, aduce la cunoŞ ,: 
ţii. tuturor celor interesaţi că, in urtnS • 

I 
rer€'i debitoarei Ana Ivănici {fHul lui.: Il 
domiciliată in Caransebeş, str. Da:, p 
nr. 5 pentru a se ordona radierea yner.t . ei 
ner de com'ersiune, s'a fixat termen ~t • 

făţ.işn.re pe :riua <b 13 Mai 194.4. ore,~ ~ 
dim., pentru când se citeRză toţi t'red:; ti 
smnumitci. sub sancţiunea de a !le ar . t! 
radiere cerută in caz de n~rezE'ntare '. 
'l('jllst;fi~ar:a absenţei. ,;' 
, C'rtran~,,~ş, 8 Aprilie 1944, 

Jude-:-ător, Con<bcătoru!: 
N 'Iănăseanu 8 s. 1. lona,ill c. I 

'1 .... ~PI<X'J.\JJA, DlTPA CF.:\ lU'\t 'TOm~RX'\ PROCY.DUR..\.. 1811 
~.~ -~ .~-"""~~_,...;.. ____ ...... ____ .-- _T ... ~ ___ @~__ --",,~~ _ --~.:;l.~.dEZ!!S.....-... -~- 4Ii~' 
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P ORUNCA PATRrEI. Ia ...... da .... 
i. KaNŞlJ.u1 Oon.doclit.(ll' ~ ~"tirii 
~ Bombe de po.runca Patriei. Pentru româul 

ae1l&Sta este porunca IM>l'WJcilOl'. de ~ 
fl.o\ţa I'~ este oondiţiona.tă de viaţa 
Patriei. Ne există ~'ntrtl J'nmiuIi altă 

,. viaţă, deci\.t a.o0{'8 care se cuprinde in 
:e \IJ;;ţÎl. l~a.tl"ici" şi nu exh,t,ă altă Dăzuintă 

L' . decâ.t a o vooea intreagl, llea.tias& ~ îa-
ftoritaore. PorUl\C:a Patri • .;i rotnâ.ne ~t;er.. 

" mină - fără specuh:-ţinni şi fări to<me!i 
1. _ atitudinea ost.~·ă a neamului n06tr1l. 
; Cân<i Patria porunceşte -. nimeni nu dis,.. 

II , t'llH, nÎme;1j nu tilowr~1ză Ps.tri. por1Ul" 

ij. ~ta iiilQr săi şi ac.tl3.'ltă POl'U»Ci trebuie 
~, iwpimitâ. Cu a.tat mai mult, cu cât parun .. 
.. eile Palriei Române sunt llU1unci religioase" 

- România. fiind. ţară creată pe l~t 
ti· &. voinţa unui popor, care şi-a simţit 

el pururea C(l!lştiinţa plină d~ prr-zenţă lui 
nJ 

• : F E}mIA RO}{AN A. Arăta·m la Imml 
tU inutil, pe care îl fac unele euC>06ne, 
~ au ale lor vulpi şi alte fiare de lux. Dar 

1~meî8 română. este impodobită cu fa.ptele 
1). ei {rumonse, vrednice, româneşti şi c~'Ştl
'el.' neşti. Ea insllş este o podoabă a neamului 
It IlO!>tru. Să o căutăm şi o vom găsi ca mamă. 
XI ea &oră, ro soţie, întotdoeauna lângă. un os
n~; lAş, lân~ă un rănit, lângă. uu erou. mngi 
il lin român de vnJoa.re, lângă un Ilfâ.nt al 

. at.amului. Consiliul de Patrooaj al Opere1~ 

amb1ţie 
• 

Aecslla dui smll D2ffieuTr 
u.al.~~~ ................. ~, 

~, 

IAIlIIMEHt 4L PĂRULUI 

I ,. 9"""~to.f.~ 
!~"~h 

~ffJIIIU\~f'~C 

• .... ar.. HIET$CH 

I 

1840 

• 
:x.tanţa de a&botaj • ir'ibun.alului. 
~nat pe BudedCU V~·i.&, din ~ 
~»'I&Jl 22. la 6 lnni l&gir .. ~ 
:ft1Ddcă &. vândut zarza vatud eu. pret Oe 
speoolă.. Tot pentru speculă. &.11 fost oon
dAmna.ţi şi inculpatii Dula Nieolae. 00-

meroiant din Ciacova, la UlUI. lună lagir. 
Buroă An&. prooupeaţă, din stI-. D. 
Sturza 20, l!a. 6 luni lagăr 'i 5000 lei 
amendă., şi Ma.gda.l.en.a Ddboş, din Lov .. 
riu. la 6 IttDi lagăr şi 5000 lei a.mendă 
penaJL 

Brutar amendat . 
Adalbert Haţiega.n., din Timişoo.ra., 

B-dul Berthelot 12, a. fost amendat de 
serviciul Slanitarr aJ. municipiului eu 
10.000 lei pentru faptul că a pus în con
sumaţie pâine ne<:oo.ptă şi amestecată 
Ct1 impurităţi, Amemda & fost wnfir
mată de tn'bunal şi este executorie. 

Sjnud~ere 
Iacob Kokoâ, de 50 ani, din comuna 

Ieooa-Mică, s'a, sinucis spâ;Dzurându-se 
în podul casei sale, din cauza unor ne-
IDţelegm familiare. Parchetul a dispus 
să se i~că cercetări Şi: a aufuriza.t În
-marmântarea c:adavrului. 

1 

- FURT LA O BRurARIE D1N 
IIlruADIA.. Brut&ru.J. ~D ilie din 
OOnlll.ll& Meb.adia, jud. Severin, & recl.a.. 
tna.t puwtulai de jand&nni. ei. dupa ter .. 
mi1lal'N 1ucruluir indivisi noounosouţi au 
i:nt;rn.t In brutărie ~ dintr' o tejghea. i-au 
furat suma de 8846.- }eÎ. Cazul lJe oer. 
oet.eazL 

• 
- REINlUNTAREA OFICIULUI 
~TAL No. a LA LUGOJ. Din iniţia
tiva h.arnimUai dirr~ . .t~ al F".,te: o;n 
Lug()j, da Gonciarue, .1ele acestea 'V'a. 

fi pus s~ 1'un.cţioneze oficiul poştaJ Nr. 3. 
in str. Berthelot,tn pala.tuJ. Camerei de 
Comerţ ~ de Jndmftr'e din Lu.goj. Rad. 
sahlderea ~ o&i-a poştsI E'lII'te bbe 
\I'eJlită şi este de o reală llecesitate looar 
lă, des6Olllo1gestiooâ.ndu..se Oficiul Poştal 
No. 1 şi punându."se • dispoZiţia. firme· 
lor şi întreprinderilOr oomereiale 1111 of:. 
<lin poştal chiar in plin ('eDtruJ comer
cial al oraşului. 
:++-................. -•••• 

Poşta refugiaţilor 
a •• 

Sâmoo.teR.n1l Dumitru,. dom. în P.(>mUll8 

Nii.dnre~, ;;-.ld8ţui Băl~ refugiat din Baaa.. 
ra.bia doreşte să a.fl'e unde se găacşte fa.o:1ili& 
Aa. Adresa.; sold. Sânlbăteanu Dumftru.. 
Brui.ăria de campa.n1e. lU'. 1. 

Surd. AteDa. refugiati din ~ jş.i e:a.uti 
propr:etă.reasa tot refrIgiată din Iaşi Qee
părţit! in gara de NOTd-B~L N~ 
proprietăreaai: Elena Babeş care a ră.maa 
cu bagajul. tot avutul meu. Cine a.fli ClUnI.V1l 

dea.yre dânsa să. eozm:m.ioe in str. Horia 
Tim-lŞ(l3ra-Mehala nr. 14. 

" Vilbel.miDs ~ zis Radu, refugiati 

f 1- din Ia.,i, roagă pe tra ei Vil'g:inia. Radu m
, firmieră vo~untară la Cruoe& Roşie, să co-

mtmice unde se a.flA. in str. Brătianu 7, 
~ ':-T.iJn.i1')oara. ape.rt. 16.' -
. . Ia au. bomharda.oleotalol IlHI afla 1& Gri
-. triaj Int:"u:n b'a de refugiaţi o fetiţl. 

CENTRALA .. OPTICĂ s, t N. C. .,. _ 
SIMION UliM 1; v.. 

TIal, •• ra J. &rt:~I~ Miball. }ltt. :t. 
Beg. Cum. 67/1211!lM1. lM'l-l 

. de 3 ani, blondă 1mb~tă in. hleUlD8l'in, 
UJy Pate:D.clQC.. E:r& ~ ou. ~ 
r. dlni &~ Dragulea.. O cauti mama SIL. 

; Cel ee au gUdt..o sau .,tia. ceva despre _. 
. Bmlt rnga.ţi .. eomUDica la Crucea Roşie din 

str. Biserica .Am2lei" 29. 

FamUi& J'uea. Trop Pa.rlenie compusi 
-;d!n: 8Oţi& Feodosia, fiii Nicolae, Pavel fi 

. s"lliale, Societn.tea NaţiooalA a 0naeJi 
Iloşii. Societatea Orotdoxi a f\m»ellol' r0>

mâne, Societu.tea. Principele MiToea., Aso
CUlia arnÎeelor tincrelor f~ Lt:!&.gănul Sf. 
!(,3.Wrins, Darul. Ostaşului, Asocia4i& creş
fmr& a fe.meelor şi atâtea a.lt;f) a.sociIqii ju
~}ene stâtea orgaon..'lţiuni prin oraşele şi 
~Ie noastre iată unde trebuie eintati. şi 
giliiti şi lăudată şi ad:mirată. admirabila 

femeie românăJ car" ,i... deci icat m:DDOIIit I 
. viaţa şi inim. a - operelor de iubire ro-

lIIancI\8Că !Fi de iodul"al"f) de 1IOri. Ne- ___ ---------------.----------------
, lu1lecuta e1'!te femma romA.nA la fro:m1l!l&-

Erisabeta fiiei., 8V8O'.mţ.i din Cernăuţi, "' 
.află în str. IV. Nr. 4, Fratelia-Tlmişoara. 
'RudeJ.,e şi cunoscuţii sunt 11lgaţi să l!IClie 
lmde se afli, pe adresa. de mai sus. 

i ţiJe §li spleudorile inimii 8Ble. 

* 
R EGLE~m1ll'"T.ilRE1\ DOLIULUL Fri. 

Il.. voiitatea unor femcl merge până 
et acolo, încât ele trausfonnă doliuI in modă. 

şi în podoabă. Nil intii,lniţi oare atB.te& f&. 
~i - mai ales din cele tinere - care 

, pOartă un doliu exa·gcrat de luxos şi care 
SlInt sulemenHe şi vopsit~ t!Î înoond~i&te 
ş! PIctate şi impol}Oţonate după. cea JUllj 

~tri('ă fankLie femenină? 1'I"u v'aţi 
~~danzat de a{'"('sf; specnta-r:oI, ~igur JIU 

;, lleIltru mintea fluturate<-ă a .,indQHatoi" 
jt ~ din ca1l7li. că o a..~menea infăţîş."\re a 

· ~llllli este o pTofanare. Snferinţ& ~ 
e ~ modest a] tăcerriî, al dlscreţiei, al 

· l(,rn:entrirll. al retmgen1 in~. Sofe-
· i.nţa fuge il~ exflO'T,iţia propriei sale Dft

. tIni: Snferin1a rupti pe om do mediul in· 
-JluitoJo, în deosebire de moda. eam 
~~ă sufletul si fantezia de anmian:ta S9-
~l~' . 

C'INEMA 
C 
o 

R 
S 

O 

-,. 

Aviz 
Se adUCe la cu~ genqrrtTă ~ 

în vederea. sărbătorilor SI. Pa.~fi, hirou

riie Casei NaţiQn.ak ik1 EcOt.amH ~ 

CeCUri Po,ta.le S~~ Timişoara, vor 

fi închiSe în zilele de 14:, 15, 16. 17 Şi 

18 Apr6ie. 

C. l. C, 
SUCfIRSALA TU1!~'OA n." 

. "'" IfflJinJ e~t-!' ~:rnl e:o::t.criOl" al lmt'i lS-a 

~hm =---------------------------------------------1 ~;zp~·-~:~*j~.~--~.~:;~;~E-~-~:?~j~44S~-~~~~5S#ijP~·~:.ăa. ~ • su:f:letşşti. al ,mel-i:DNl-i l'iI.~."""~ + -_ -~.-A~ ~ 
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Pat-. '. -- D A ~ t A Bltmbltl. tlS Aprilie 19« -......tJIIIIU_~ .. ------------------------------------:------------------------------------------------------~ 
miCA PU~UCITAJE 
WabriQ8 eh:tmid m(Jdemă. cu insta,aţiuDi, 

-.za.o stabil, clădit cameră cu Ir.a~inăr:li1a 
eo!~e mai 1:J.oOO..'ile l(oCa: de fabrici, birou. 
aprovizionată ~'U ~ubr:i pentru fabricarea \ 
oricăror a..--:icole c!Jml1!:e, din motiv fanu
&8.:, urgent de vâ.n2'<C"e ICi 2,Q{){l.(l(}O, In 
eartieru1 "lilelOT casă "li 6 camere ,i eu tot 
eom.fortul SJ){;f'.ooO loL Ca.'Să cu 1 X S ea
:mere, \&l CGIIl1foIt u l ş;. 1 X 1 în oetr.M1 cu 
3,500.000 lei. Mieă"'1ell ~,asm l'articulm 
.?\Iii eu 3 e&m~ 011 ;ot eomfOTtu} 
1,300.~16 lei. Casă particul:lrâ cu 2 ~am. I 
eu grădin ă mare, ce~ nouă m Pârnes.va 
1,3(:0.000 lai, Agel'Luri .ăd, lui Albe-rt 
H!W;z, :str. 1. P.tT!JA No. 3. Tel. 22-240, 
mi'eg. Cam Co91. 3037'/1942. 

p,,'niţ;a .,Ravin", N. Lamoort şi 1. Lang, 
Arad, Strada Tudor Vladimirescu Nr 17. 
Telefon: 13-50, vinde cu preţ redus ~n
tl".l sărbătorile Paştelor vinuri şi rachirll'Î 
de cele mai bun~ calitate, faceţi o sin
gUt'ă incercare şi Dv. veţi consume nu
mai vinuri şi rachiuri dela Firma .,RA
VINA". Comenzi executăm dela 5 li:ri în 
sus şi prin telefon, trimise la locuinţa 
Dv. 

Cinema CAPITOL Arad 
Telefon: 28-22 Telefon: 23-22 

Programm sen7.aţion3,] de Sit, Paşti!! 
Cel mai bun film senzational! 
~ mai tare film de aventuri! 
Cel mai duios film de dragoste! 

Amedeo Nazzari-Camilo Pilotto, 
Luiza F erida 

Lozu118.000 
Un film de o acţiune dinamică fanta
stica! Mai smzaţional şi mai misterios 
ca filmele de COW -BOY a. lUi DICK 

FORAN. 

Cassel'ia deschisă incepând de Joi dela 
crele 10 a, m. Rezervaţi biletele din 
timp pentru e.vi~mea aglomeraţiIor. 

Jr.lrnal ONC 109 

Cruci şi monUInente de Inarmoră 
Se pot procura avantajos in at.elientl 

FRAŢII ROSA, Arad 
Str. Neeulooa Nr, 4--6. :-: Telefon: 20-7"1 

1'IHRE ASORTDIENT DE MARFURI G '\'r."-. CO~lE..''ZllLE SE EXECl.TTA CU 
tiAR.4.NŢIE. IN CEL M.U SCURT TIMP. 

Postăvăria 
H. GROZ'AV 

ABAD, Bule-vardul Regina Maria Nr. 2'1: 
'l'elefon: 16-80, ' .. ' Id" 

FABRICĂ DE ROM ŞI LIC1IEORL'Rl 
-,: A RAD 
,,' Bulevardul Regele Ferdinand 1. No. 38 

-1,> Reg. C<lm. NI'. Fsoc, 160/19311 
"!': Telefon: 1141 Telefon 11-42 .. 
CASA DE INCREDERE 

SECŢIA: 

FABRICA DE LICHEOR 
. .J PRODUCE ŞI COMERCIALIZEAZA 

Beuturile specialiştilor 
·r.i:: SECŢIA: 1: 

DEPOZiT DE BERE 
'.t,;;- plin instalaţii moderne Păstrează 

calitatea beJoei 

Cereti bere cu capsu[e "FLORAu 
SEC'fIA: 

Fabrica de ghiată 
, asig1ll'ă aprovizionarea perma~tă a 

clienţilor. 

~.-.-... -....... _ .. , ... _~ 

"M U R E Ş" 
PROPR. ŞTEF.I\.....V PETROVAN 

Pivnitele de vinuri şi băuturi 
spirtoase en·gros şi detail 

FURMINT 
FETEASCA 
RIZLING 
PERLA 
SPlOOlALA 

',. ARAD, Bukl~. Regele Ferdinand Nr~ 9 
It.: Sucursala: Aradul-Noo ~ ~~'. 

~ Teloe!Qn: 11-38 Telefon: 11-38 
Im-eg. la Ca,mera de Comerţ 1362" Fi. 
10047/941. -. 

: . ..: .... _ ... -.-::..: .... ..-::.::: .. -.. ~ 
MARIA 'URASZ 

Croitorie pentru dame 
- ~y-., .. 

ARAI? .. Bul. neg. Maria 17 Jin curteI 

NU Rei v U L P I BRAUN ALEXANDRU 
Matineuri Dumin~> Luni şi Marţi la 

orele 11,80 a. m. cu lei 50. La f
. GIUVARGIU Irma SI'ECIALlsr PI<~'TRU CAPACE DE 

Repr, 3, 5, 7, 9. CIASORNICE I 

STRADA EPISCOPUL RADU No, 1'7 : 
::. ..•.... _ ............. _ .. _ ... ~ _n _2_ .. ______ . "STAR" Str. Eminescu 14 

LEOPOLD BREUHR 
FIERARIE 

AR.'\.D 

pja1a Avram Iancu (casa Ur3!lia) .................. ~ 
POPOUICI AUREL 

Croitorie pt. CDmni 
ARAD, ~t1'8da Episeopiei Nr. 20. ................. ~ 
ATENŢIUNE DOAMNELOR! 

Vizibţi numai Salonul de Cosmeti0ă 

IULIA HAJDU 
ABAD, sh. M. Eminescu Nr. 20-22 

Telefon: 21081 

Au1:orizat oe Onor Minist. Sănătăţii ...........••...• ~ 
Bijuterii antice, moderne 
~ pietre !'\europe, e"1l1u~z 

A B A D ' 

.-................ -... ~' Markovici Augustin 
Dentist BANCA DE CREDIT ROMÂN 

s. A. 
~ . 

Sucursala ARAD 
Bnl~vardul Regina Maria Nr. 18. '·"1 

~ .............. ~ 
BANCA ARDELEANĂ 

. s. A. 
Sucursala ARAD 

BulevaJ'dul Begina Maria 14. 

: ................... _.: 

Borlodan 6h. şi Sida A. 
Ceasornice şi bijuterii 

ABAD, Bulevardul Regina Maria Nr. 10~ ....................... ~ 
Brutărie 

ARAD, Strada Doamna BaJaşa Nr. 86. ; 

:..~ ........•...... ~.: .. ~ 
FRIEDERIC HO'!IG 
Turnătorie de clapote 

şi metale 
A RAD 
Fondati in 1840. 

.\.RAD. Str. Emhlescu Nr. 15. Tel.: 10-9'1. 
CROIALA &XCELENTA, 
TESATORIE ARTISTICA 

Firma "A R TIT Ee" 
PROPR.: AUREL GH. OANEA 

Magazin de bidclete, aparate do radio, 

'OA&JtiAE2iE§ i5LM!L' 

Cinema URANIA Arad 
Telefon: 12-32. 

Cinema de prellllere. ·ron şi proee
ţie ireproşabilă. Sala bine îcilZiti. 

AZI! 
Şi în zilele următoon: 

LEGEA INIMII 
IL~A roIA., ADRI!\NO RIMOLDI 

şI LUClliNO DE AMBROSIS 

JURNAL NOU ONC. 
Repr.: la S, 5. '7 şi 9 fix:. , 

STOP! 

"L a doi a rd ele ni" 
Magazin de stidări.... geamuri, mc. 
<!rin de tablouri şi articole d-e ~ 

cu preţuri eftine. 

Propr. Ştefan Haşu 
ARAD I 

Piaia Avram Ianeu Nr. l'f. +. 

:+ ••• ," .,-_ ••• ,., •• ...:. • ..:.. • ..:..="t@ti 

Firma 

Nicolae Ariton 
ARAD, Bl. Regina Maria Nr. 25 

A~lieJ!' special de croitQrie civilă , 
ceapră7lim militară, 

~~.:;. ...... , ......... -.. ~ 
VIZIT A'fI!--

Magazinul de incă1lămint. 

NICOLAE LUJAI & COMP, l 

ARAD 
Strada Mejiann Nr. 4. 

~.-..... _._._.~ • ...:~=-.=._._ •• ' .... : •. 
~~ M E CAT O N ff 

Ciaciş Gh., şi Comp~ 
Bicielete, motor-blcielete. lD8fiDi 

de cusut şi radio. 
.l\RAD, Bulev. R-egele Ferdinand 1&.". 

Telefon: 18-47 

1. VEBER 
Atelier fotografic 

ARAD 
Bulevardul Regele Ferdinaoil N r. SI. 

~ 

.\BAD, Strada Dr. Ioan Robu Nz, 4-;-.. •······ ..... •• .... ···~i 
Parfumeria J U N O; 

Propr. Moldovan Ştefan. 
ARAD, Strada Eminescn Nr. 14-................... ~ 

Cosmetica Terezia f elter : O'." ~ \ ~ t ~
• 11 Of. I ... 
:fUlIl" tiu er.e ~ vinde s'au mfaşi asocia, preferabil 

r<:fugiat etnic român. 
maşin d~ cusut maree. .,Pfaf!" şi ar- Tratament modem cu HOrJnUD şi 

}tP. HoriA 3. et. l, d-ela 2-6, telefon: 12-10 

.............. 
Informaţii se primese la Redacţia zia

ruhd. 

tico1e toohniee În mare asortiment. vitamină pt. llldepărtnrea de pi· 
ARAD strui coşuri, pori dilataţi, creţuri 

Bl. Re«. Ferdinand N.r. 41. Tel. 22 .. 76. de piele e~. :-: 
. ARAD, Strnda Eminescu Nr, 10, etaj ~ 

!::!t.~-~."':' •• =~.~.:. ..... ~ ..... ·· ......... · ....... · ........ ~ ............. _ ...... ~ •• _ ......... _ •• _ ... ~ ':"I!'. •• _ ••• , .... _ .... _~.~._~ .• 
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D E 'O A TE 
• Ai' 

_ AV ANMREA D-LUl ING. v. OA~ 

$ I P E It T 
tiM 

- FAINA DE PAŞTI. De Paşti f.ă.î
na albă se capata contra. bon.uri cite 2 
kgr. de cap de persoană. Făina. se pri· 
meşte la. depozitele de făin.ă. 

1 
l 

.I'ONA. Un distins in~lectual. al oraşului 
nostru, inginer Victor Gatona,. asistent la 
Şooala Politechnică şi mginer şef la 1. E. T, 
• fost inaintat la grad:"li de inginer..şet d. 
L pe data de 31 Martie 1944. Pe aceia.şl 
dată au fost mintaţi la a.oel841 grad ~ 

domnit ingineri Ioan Sava ti D. Deheleanu. 

_ ADUNAREA GENERAlA A 
800. D~ VANATOARE .CAPKIOA. 
BAu DIN CAltA1\S~REŞ. SJcietatea 
Naţională de V â.nă toare "Căprioara." din 
c.uan.sebeş şi-a ţinut Adunarea Gene. 
rală anuală.. Au fost prezenţi dnJ.i D. 
Ribăgia preşedintele 800. plot. Alexan
clrU. Be6ret&r şi casi er , Lt. rez. Cârstea, 
D. V oinea Emilian D. Stoian şi plot. 
David Mieulescu, ~enzori şi membrii: 

- GF8TUL CREŞT.ImSC AL UNUI 
ROl\IAl.~ DIN 'flMJŞOABA. D1 NiC()~ 
lae M. Niooleseu, proprietarul firmei 
"Librăria RoIIlÂnească." din Tim.işoau. 
1., Bulev. Regele Ferdinand L NT.l1a, 
prin petiţia sa. Nr. 2298fs din 4 Aprilie 
1944, înregistrată. la Prefectură. judeţu
lui sub Nr. 8236 din 6 Aprilie 1944, a.du.. 
ee la cunoştinţă. dorinţa de a veni în a.ju
tornI familiilor nevoiaşe ale refugiaţilor 
Moldoveni, prin acordarea unui ajutor 
ooneoo, pe timp nelimitat, la 4 familii, 
eu câte 3000 lei lunar. Pentru gestull'Oo 
mânesc, în numele refugiaţiJor, d.gene
raI C. Delioeanu, pre'iectul judeţului. 
aduce mulţumirile d·lui Nicolescu, m
demnând şi pe alţii la astfel de gesturi 
m.ărinimoase. 

- PAINEA VA PUTEA CUPRINDE ŞI 
FĂINA D~ CARrol>1. Ordonanta Nl". 14. 
80CUIIl apărută a Primăriei Munidpiuhi Ti
mişoara ~rviciul Aprovizion.âru reglemen· 
tează din nou r.egi:mul pâ.ini.i fi făinei pe 
teritoriul oraşului,. Atât plinea albi d-t şi 
cea. populari se vor vinde pe carteli.; pii. 
n.ea populară va putea cuprinde 20% făină 
de secară sau cartofi curăţiţi, pâ.inea albă 
88 poate fabrica in!:rebuin~ând cel mult 
2()% făină. de cartofi, Ordonanţa euprind'e 
I}i sancţiunile cari se vor aplica brutăriilor 
cari vor fi găsite m"JrdaN!. Fiecare pâine 
va purta. numărul indicativ al brulăriei şi 
data fabrica.~iet. 

- APELIJL "CRUCII ROŞII" DIN O.<\.~ 
EANSI!.:BEŞ. Filiala Crucii Roşii din Ca
arn~:;,beş. a făcut un călduros apel la a.dre-
sa. tuturor femeilor române din loc, pentru 
a~şj da concursul lor la marea operă de bi
nefacere ~lmană şi naţională. In ziua. de 6 
Aprilie au fost convocabe tonte 8O"ţiile ofi. 
ţerilor actiVi şi de rezervă, precum şi mem.· 
brele Societăţii şi restul d-nelor din M"aŞ, ! 

I 
I 

1 

I~ 

f. 

L Davidescu, D. Tr.iiistaru, brig. silv. 
GeorgeeeI1. S. Daia, Petru Stan, IOD 

Faur. eto.. S'au mai discutat probleme 
evi fntel'eeearz;ă in· general a..ctivita.tea: 
ylnător'ea800.., m special arendn.rea de 
..-enttrl muntoll8e şi păduri, de oare ~ 
te Vânătoare "Că.prioara4( nu se bu<mra 
Intr' o suficientă măsura. 

- NUMARUL DE PAŞTI AL RE\'JS.. 
'rEI "FltUN(lEA"'. S"a pus sub tipar şi 

Ta apare zn_ acestea. revista. literară. a 
degului nostru d. Nie. Ivan. ..Fruncean

4 

ea lin preţ.io8 materlal. beletristie. 

- PENTRU OOMAl\"'DANŢll P. P. 
Toţi comandanţii P. P. fi E. E. sunt in~ 
'Vitaţi să se prezinte urgent 1& Subin' 
IJ)OOta.torul P. P. Timl,-Torontal să-şi 
ridice diurnele pe J.anuarie, Februarie şi 
Martie. 

. - DARURI PENTRU RANIŢL .,.A3o
claţia Mamelor" din cartierul Mehala, de IrUb 
preşidenţia dnet Maria. Cooora, vi.zi~.spi
:talill de răniţi Z. 1. 518 Piarişti, au dăruit 
lM paehetJf) conţinâ.nd eăryt poştale, pră-
ji1Tlrl, eozcnaei VI ehfbrlturt. . 

- BRATE DE MUNOA. IN AGRI. 
CULTURÂ. Cam.era Agricolă. Timişoa.~ 
fa apelează la toţi agricultorii din judeţ 
Gari pot primi refugiaţi de ori ee fel să 
comunice aeest lucru biroului M.O.N.T. 
de1.&. Cameră cât mai urgent posibil. 
Printr'o oarte poştală se va anunţa cOn.. 
dlţiile de plasare (bărbat singur, CU Elo
ţie ~ MpU) şi toate lucrările pe cari le 
Pot ofel'Îi (administratori de moşie, ano 
ga,iaţi de ori ce fel, etc.). 

- INSPEC'fIE. Dl ing. agr. Dr. Ion 
~artin, directorul Camerei de Agricul
turi Timişoa.ra a inspectat in ZLua de 
12 Aprilie crt. comuna lanoviţa. In cad< 
rul in.specţei se cuprinde: păşuni, mobi. 
ltzaţii pentru lucru, excercitarea plnnu~ 
lui de primăvară de cultură, et~. 

- FENTRU DI']SPARŢAl\UNTELE AS~ 
mEI BANAŢENE. Dcs.părţămint-ele "A&. 
trci. bănăţene" care au nevoie de cărţile 
editate în editura "As!rei" pot face coman
da 1.1 birourile .,As!.rei Bănăţene" din str. 
Alba Iulia 2. etaj. 1. Tot la această adresi 
pot comanda şi colecţia complectă. a revlstt'i 
,.Luctafărul" şi ,,Revista. Banatului". 

- CI. •. 4SAREA TAURILOR DIN 

.y' ~!"'.,: PLASA UECAŞ. Comisia judeţeană de ~tasare a reproducătorilor masculi s':ţ 
deplasat in ziua de 13 Aprilie cri in ea
Inuna. Recaş, unde a procedat la. clo.sa.--

It rea taurilor din plasă. 

eL 

- DlST!!lBlllREA PIETREI VA. 
NĂT}j. Piatra vânătă anul acesta Va fi 
distribuită nump.i de Sindicatul Viticol 
din Timi'ir)~l'a si Cooperativa "Centru". 
Doritorii se vor'înscrie la timp la unita· 
lra unde au fost repartizaţi şi vor depu
ne un 8f'ClPt rl~ ~50 lei kgr. Cota este de 
30 kgr . pe Hn. ' . 

- POST V AC A l\'T. La prImăria. eomunei 
Sârbova din jud. Timiş·Torontal este vacant 
~ostUI de casier comunal. Reflectanţii vor 
~epllne actJc"le cerute de codul funcţionarilor 
publici. 

, - SFOARA DE HARTIE PE1I.1>fi{U 
S~CEHlŞ. Camera de AgriC1dturii Ti· 
IlllŞoara a. cerut Ministerului pentru 
aprobarea eumpăr.ării de sfoara. de hâr
!1~Tlentru ser€,T'is în afară rle <,oteu Sindi. 
~8tuhli Agrlr'ol. 'Suma pentru investitie 
"'tte de 5miHoabe, ' J 

- IN ATENŢIA DffiECTOR1LOR DE 
şCOLI PROFESIONALE DE UCENICI. 
Ministerr.1l Mtmcii aduce la cunoştinţă diree
tarilor şi direct.o&.relor de şcoli prof€siona.1e 
de ucenici şi ucenice că oriunde s'ar ~acua 
trebue să. anunţe Min'isterulul Direcţia m.. 
văţă.mâ.n!lui adresa exaeti, precum şi ori
ce achimbare ~ nouă adresA, Directoa.
rele fi directorii vor treb"rl si cunoască a.
dresele personalului didactic administrativ 
fi de serviciu având permanent flVid-mţa 

oricărei sehlmMri de domieiliu. 

- .. TRA VIATA" IN LOCJ DE LILIA .. 
OUL". Luni a doua zi de Paşti Opera R0-
mână din Quj-Timişoa.ra va reprezenta In 
matineu la. ora 14 j 30 otyaa "Traviata" 1D 
loc de opereta "Liliacul" anunţată, 

- DARURI PENTRU BEFUGIA'fl. 
Au donat pen.tlTJ refugiaţi: Doamna Miner
va Huja 2 kg. lapte şi paine, Mărioa:ra Popa 
2 kg. lapte şi pâin-e, Paulescu Florin, Popa 
Octavian şi Boila Pavel câte 2 kg. carne. 

- DIN SALARm.E PERSONALULUI 
O. F. R. PE LUNA APRILIE NU SE FAC 
REŢLl'JERI PENTRU OASA DE CREDIT 
DE ASIGURARE. Direcţia Gen~rală CFR, 
a hotă.rAt ea din salariile personalul~.li CF:{t. 
pe Aprilie să. nu se mţină. ratele de impru
mut la. Casa de Credit de asigurare, pentTU 
Societatea. funcţionarilof" pub1i~i, pentnJ 

Casa cOI'pului didactie, lmplînfnlor amen· 
zilor. Toate a.eestea se vor opri fn I~lnile 
urmă'!.oa.re. Amenzile dictate până 18 SI 
Martie nu se VQll' mai reţine niciodată. In. 
tre Regia. autonom!!. CFR şi CEC s'a fn4"'he. 
fat o conven ţie pe 5 ani cu scopul ca ~-nJ 
să plătească la domiciliul penslonarltol' 
pt!nsille şi ajutoarele cuvenIte. P1ata se va 
face cel ·mult In 10 zile (bpă luna expirat!, 

- ZILELE DE LpCRU LA ADl\1JN1S. 
TRAŢlA FINANCIARA IN PREAJMA 
SARBATORILOR. Se aduee la cunoştinţă 
celor intereesţi ci toate birourtJe Admin .. 
traţiei Financiare Timişoara, Percepţifle IJÎ 
Cusieriile vor bera In mod regulat: 
Vineri 14, Sâmbă.tă 15 şi Marţi 18 Apri1:i~ 
ert. 

Ordinea serviciilor. divine 
. BISERICA DIN IOSEFIN 

Sea.ra, ora 17: Denie. 
Joi 1;;) Aprllhe, ora 8: SlUJba Sfântului 

MaalU cu uunatorul so.bor~ .Pr. ~ico.i" 
Mieţ, rr. Ştetan 'J'eret;ea.n. Pr. Iova. j"iJ\o 
ea l'r. Dr. Viotor VJă.duceanu, I'r. Con,.. 
stă.ntin Comşulea. 

Ora W: Ltturghia. Sfântului Vasile cel 
Mare (împărtăşirea eredmoi<lşilor). 

Ora 17~ SlUJba. Sfintelor Patimi (cele 
12 eVllnghelii). Predica.: Dr. Patrichie 
Ţiuer&. 
'Vineri 14 Aprilie, O1'a 10: Ceasurile 

lropărăteşti. 
Ora 2% 

BISERICA DIN lOO~L'l 

cap Vasile oU următorul sobor~ Dr. P. 
Ţiucra, Ioan Geţia, Dr. S. Vlad, Ioan. 
l:răciunel. Dr. 1). Belu. Dr. V. V1ă.du~ 
oeanu. Diaconi: Mihail Gligor. Petru 
M artin. Predică: Dr. S. Vlad. 

Sâmbăta. 15 Aprilie. ora 10: Lltur
ghia Sfântului Vasile cel Mare ,(impăr~ 
tăşirea credincioşilor). 

BlSERICA DlN F.ABRIC 
Joi 13 Aprilie, ora 17: Slujba. Sf. Pa

timi (cele 12 ~ghelii) slujeşte 1. P. C. 
Sa Dr. Ştefan Muntean ... an sobor de 
preoţi. Predică.: Dr. Ştefan .M.unteaD.. 

Vineri 14 Aprili~ ora 2 l ... -2: Veoorni.a. 
eu Sf. SlUJbă a luării de pe Cruce. Slu
jeşte fu. Ştefan Munteanu eu un sobor 

Vecemia !!Ii Sr. Slujbă a Luă.rii pe de de preoţi. Predică: Dr. Ştefan Muntean.. 
Cruce. Slujeşte P. S. Sa Părinbele Epis- Ora 17: sr. slujbă a Punerii in Mor .. 
cop Vasile CU urmăbrul sobor: Dr. p., mâ.nt. Slujeşte 1. P. C. Sa Dr •. Ştefan 
triohie Ţiucra, Ioan Geţin, Dr. Sofron Munteanu oU un sobor de preoţi. Pr.". 
Vla.d, Df. D. Be1u, lova FIrea, Const. dică: Dr. Ştefan MontJeanu. 
Comsulea. Diaconi: Valeriu, Perianu, Slujbele de Dumineeă, Luni, Hatil. 
Carnel Lugojan. Predică: Dr. D. Beln. Mierculi, Joi, Vineri şi Sâmbătă se să-

Ora 17~ Sf. slujbă !\ Punerii în Mor. 1 \'ârşesG de preoţii btsericii la aee.ea.ş.i ori 
mâ.nt. Slujeşte P. S. Sa Părintele Epiaw la toa.te celelalte biserlc1 ' ...... ~_ •••• _ ....... :...._.~S-~._._.~.:..~ .. _._._._~ • .::...= .. -~ .. _.:.~: 

Toate loturile virane vor fi cultivate 
In intaesul e.sigurăril aprovizionăril p0-

pulaţiei din Timişoara, cu legume şi zarza.
vaturi, se invită publicul mare,! n special 
proprietarii grădinilor. loturilor necOD
Btn-llte şi alte ta'enuri a.pte pentl"l cultiva,. 
rea mrzavaturilor ,i legu.m.elor. pentru ne-
cesităţile proprii. >'. '.. ':;~.~;."i 1J('~ 

Despre terenurile, eart. p!nlla data de 1 
Maiu nu vor fi prelucrate, primăria va dis
pune, punând la dispaz1ţia !amlliilor cari 
lIr.l dispull. de terenuri ~ doreee • luera O 

grădină, pentru. lCopurlle propri1. 

lMT. , 
~. ____________ ._. __________ ~ ______ .w. __________________ ----------__ ~ 

La Restaurantul 
" 
MERCUR" din Timişoara -' 1. Str. pala.nca Nr. 2, de Sfintele SARBĂ TORI, pretUl.;:! :;;1 ll1tre timp, infei 

p1lnd cu data de azi se serveste, renumi te~e VlltlUl';i de DRx "JĂŞANI: 
• ,Tă.mâios<~ superior Ia preţul de 200 lei peste stradă 
"Bordo" superior la. preţul de 250 lei peste str'ldă 
.. Barghina" roze la preţul de 150 lei peste strada 
,.Alb de ma.să." la preţul de 150 lei peste strad!. 

In zJele de: ,Marţi, Joi, Sâmbătă şi Du minec.ă se serve~te tot telul de 
gr:itare, precum şi mititei 

PENTRU REFUGlEAŢF .. ŞI EVACUA ŢI. atât mâ..ncărlIe calde cât ~ cele 
reCi. se servesc, cu 10% retlucere. 

Onoratul Publie ultre oa.rele p"prmlfle de ordonanţele in V:goa.re. are ia 
dispoziţie, renumita ORCHESTRĂ "HU BBRT" formată din membrii eva... 
cuaţi, illlde SE CA.NTĂ TOT FELUL DE CANTECE NATION.ALE, pr-e-
cwn ~i clasice. ~ . 1931 

• IeI ti --_. 

i:". i.~'1'<~r'-'" ,~""··~cri'Jy""""'t _.~ .. 

cari au fost Invitate. Dt Lt. Col. Corneliu 
FOltunescu Cdantul Gamizoanei, a arlitat " 
scopul acestei adunări, tndemnând doaJl'too ;; 
n~le prezente să ee Inscrie benevol In 
şCoala de infermil~re. S'au discutat măsurl4 
le luate privitOr la ajutomrea populaţJei re-
fugiate. 

- PROGRA..mrL DE PAŞTI AL TEA
TRULUI NAŢIONAL. In DumIDeca. Paşte
lor Teatrul Naţional din Cluj-Ti.mişoara. 
va juca 1& ora. 18 ,,Necun.oscuta''t Luni 11 
Aprilie In matin6'J. la ora 14.,30 se repre:z;in!ă 
.,D'a1e Carnavalului"; Marţi., a treia ~ da 
P&4ti, la ora 18 se joacă ,,Domnişonra. Naa
!asia", Se atrage a7le:nţia. p".J.blieului lU'ftl. 

pl'S. orelor de incepere a spectacolelor: 
14,30 In matineu şi 18 sea.t:a. ilo. 

- TRANSFERARE. D. Romn1m 
Drăghlci pretorul plasei Dorohot & fost 
transferat în interes de serviciu Pe ziUa 
de 31 Martie 1944, la dispozitia Prefec
turii jud. Timiş-Torontal 

- S'A PRELUNGIT TER1\IENUL PEN· 
TRU PLATA PRI~TAfna A.NTL~ 
NE. Ministerul Afacerilor Interne eu ord:l.-
nul Nr. 962fi/1944, a aprobat prelungirea 
termenr.llui pentzu plat& prurt.aţiei anti:f.l.e,. 
rien~ pe exerciţiul 1943/1944. pină la data 
de 25 A'[!r. 1914. Cei eare nu vor plăti mei 
pâni 1& acastă da tA VOr fi bnpuşi si plă. 
teaaeă dubluul eontribnţhmel 

- ATRmUTIUNI ACORDATE DIREO
TORILOR C.1..:tlERILQB AGRJ(,'OLE ro. 
DEl'ENE. Directorii Camerelor agricole <. . , 
judeţene, sunt delegaţi ea In numele nostru. 
si U:t!Nite permanent supravegherea şi 
eont:ro~Jl as-ociaţiunilor agricole, viticole, 

I hortieole, persoane juridice, din capitaleloe 
judeţelor .respective, In a.fară de asoclaţiu
nHe pentru eare s'au numit delegaţi spe
eiali. Şefii, de ocoale 8.gricol~, 8Unt de]e
gaţl. ca In numele nost1"'l să. exercite perma-
nent supravegh€'rea şi controlul asociaţiu-
nilor agricole. vr.:icnle, hortirole., persoe.ne 
;turidice, din CU?l'insul OCQa!e-lor agricole 
t'Mp!'"Ctive tn. afară. da 'Il."'rociaţiunfle ~tr'l 
cari s'aa desemnat alţi delegaţi. 

- SUSPENDAREA OO:fIPETll'IUNJ.. 
LOR DE FO<1I'BALL. BI~oul li'edernl da 
Football a decis in ultima sa ~edinţă. sus
pendarea eomp-3tiţiunilor oficia1e şi Il jmrl
rilor amicale tn localitAţi und[': tre-bl1'e să se 
facă deplasări. 

- CARŢI EDITATE DE .. AS'l'RA BA. 
NAŢEAL"iA". Următ.oarele carţi edimte de 
.,Ast,.,.. Bănăţeană." se pot găSi la tua:'"..e li
brăriile: ,.Inel Irinel (pove.-;;ti) de Mia ~r
li!!., Galben Imp!h"at (p0veşti) Mia Cerna. 
Lîteratura Bă.năţană de Ion Dimitrie Sucirl şi 
1ndem.nrm Duhovniceşti de ~r. ~Ielcntie 
Şora. 

- IN ATE .. "l\i"ŢL\ RJ~FUGL\ŢILmt. Vis· 
a·vis de gara Domnita !Gena. fllnctjolh'8z1i 
In p6l'manenţă o cantină p~ntr1t rdu;îatL 
Toţi a.eei care n'att mijioace de trai, po:: să 
fa DlIUJa 1n mod gra~l1it la această cantinii. 

- Vă iuhiţi MJliii ? Vă iubiU p:irinţii ,. 
rudele l' Camu(l;lţi hine fcrc.;fnle. uşile. J 

enrţH" .interion,rt' (1!' lnminl\. ef('. Ol'jl't' 11('· ! 
gIijentil Il ,,·onstră n "or plăti !;('lWIJl ;oi J"i. 1 

- PROGRAlHrr, rf.u·u ,~X-a fl Jţ ! 
POPICE. Avram If'd1C:l~ -;;:lc,pl"!c:l '\1'(';' a 
CFR. fn 16 Aprilie ora 2Q, arl:itru dl Kr, ..... 
mer~ Prima E~mnt --Cir"'l IT. nl'~J18. ~'F'T:. in 
19 Anrilie ora 20, arhi~n dI ~c'b""n: C. Ţ.' • 

R.-TIsa ar{',,~ ("~~ ~71 20 ,\ r'l'ilie orA 1!U:, 
arbitru dl Knlkh: CjÎ:>1'~:-;111 Crrmt.-C. /1., 
M. arena CFR, in 21 A rrtli~ ora 20:10. :rr~. 
dl ("!hifl('i; T,ib-':!I~fll(''l_- D"i~trT'i :u-rna IT!":', 
fn 22 .A nr:He ora FI 1!1i !lrb ril ~ •. '''''<:'1.''1 ! 
Vi"t r

,,.,,.. -, ,T''1,,'ti ''''r,,, t"P'R Î'"; ~ ,\!':':"" 

orr. :n, :<lt·1-, dl 1I,":r"'~:"1". 

- rR ('(lr':-:E!1 "O :!~.\ ~L~ T"!l!>h-(l!l

:!'~tltaţ; II~ Tin:$OIll'3 IV. i!'tr:1<lfl T. C. Brl>.
t!Dnll l:>,;). 
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D. f~1aresal .. Antonescu a vizitat frontui din de r,ord 
In Basarabia da mijloc şi la N.rd de laşi 'oale a'ftc."ile .nomic.dui au fosl respinse - Oraşul 

Şi la Brodi şi la nord-vest de Kovel ata
curile germane au câştigat teren. 111tre 
Stanislau şi Kovel nu poate fi vorba de 
un câştig de teren al sovietkilor in timp 
ce oper-.aţîunile germane în curs câşt:gă 
tot mai mult teren. 

Zagreb din nou bombarda' - Luptele cu bandele comuRîsfe in res'ut dalcdnaor 

- aUl .• 
_ M == ne. :ee,ew-Pt n 

It omandamentu..z de Capetenie al A1" 
1) matei dă urmatorul Cmn-u n ,cat 

G3't1pm operaţiu/nilol' din 12 Aprilie 9H. 
In Crim.tea de nord, trupele germana. 

Toma'ne s'au retms pe nm poziţii dupa 
lupte itWer~unate în care inamICUL a su· 
je1'it mari pierderi. 

La est de Lirnanll,l Nistru,lui) inamicul 
care a continuat să atace a fost reSpms 
cu pierderi grele. 

In Basarabjjl. de mijloc şi la nord de 
la.şi. toote atacurile inam·ice sprijin:ite 
de blindate, au fOSt respinse. 
- La nord de lim'.ll. PoauZ iloaiei-Tâ1'gul 
Frumos, acţiunea oJ&nStvă a forţelor 
blindate germane Şi aunitaJtlor Tomdne 
au contwuat .cucerindu,se mai multe 
localitaH şi înălţimi impOTtrLnte. 

inamicul a suferit in acest sector 
Pierderi în oomeni §i material. 

Mari hlpte aeriene 10 partea 
da ,slld a GermuBiel 

BERLIN, 13. (Radar.) - In cursul 
dupa ~miezU de M~ercuri au fost lupte 
ViOLente intre avioane de vânătoare ger
m~e şi aVioane de bombardament ame
ricane, deasupra regiunii graniţei ger· 
mane de sud, mai ales dea:mpra laculuî 
Neusiedier şi în regiunea Alpilor orien
tau. Cu acest prilej mai muite bombar. 
diere oordamerican.e cu câte patru mo
toaTe au fost distruse sausi:ite să. ateri-
zeze. 

In fat."., Alpilor . J!ermanii ali 
deoerit 32 bombardlere 

BlJCUREŞfI, U. (Rudor) CQi\IUNICAT: 
, In zilele de 10, 11 şi iZ Aprilie 1944, d. ~lart~~al AntolleS(~U, a inspectat tru· 
lldt' r\Jma.nCljti dt'pe lr;Jlltul om iUoldo,'a de Nord . 

La toate unită.ţiie şi cGillandamentele a constatat llesăvâr:;it.ă. râ"nă in în· 
delllinirea datoriei, (m'l'edere Îlitre şefi şi subordonaţi, un moral la înălţimea tu .. 
turor aşteptărilor ~i o situRţia militari din ('ele mai bune. 

Autoritătile nuHtare ~i cele cÎvil€') ('unstil'nţ" d .. g"NtUa lor misiune eau fost 
~site la dlttorie alături de o popul.<lţie mUIll'itoare şi pe drept încl'€Zătoare în 
sUCl'esul şi dreptatea ('&w..ei noastre. 

Ţara poate privi cU încredere brava noashA. annat-ă care luptă. vitejeşte şi 
este uee,lintită pe pămânh.ll sl.'uIDllei noastre l\Ioldove. 

Domnul Inare-!;>1l1 Antonescu, asigură ţara că Moldo"a "3 fi apărată. 

Acţiunea de curăţire a bandelor, 
niste din Vestul Balcanilor 

comu-

BERLIN, 13. (Rador) In ciUtla i'Ul"tu· 
nilor şi a ploilor de primă.var'd, trupele 
germana !;ii aliate 6oniinuă. acţiunea. de 
l,ul'aţire impotriva bandelor comuniste 
din Vestul Ba~cani1or. înregistrând suc
cese ma.ri. Cu acest prilej bandiţii au 
pieruut numai in sectorul unei armate, 
Înir'o singură zi de luptă, 392 de morţi 
~i 200 prizonieri, preeum şi 300 răniţi. 
Cu acest prilej au mai fost f&pturate 
printre altele un tun de 1Jlunte) firea. O 

sută. earabine, mai multe mitraliere, nu-

meroşi cai, precum şi o mare cantitate 
tia material sa.rutar. 

• 
BERLIN, 13. (Ratlor) Bande comu· 

niste au in{'enat în parw~ de sud a 
lUuntenegrului, să ataee mai multe lOca# 
IUăţi importante situate dealungul unei 

I 
şosele. Cu aN'st prilej banditii aU fost 
respin~i de către trupele germane în eo~ 
la.h{)rare I.'U formaţiunile de pa7..ă aut6h~ 
tont>, Î'I1amicul pierzând numai Dumine-
că şi Luni 132 morţi. .~ 

Oraşul Kerci a fost cedat după grele lupte 
urla..';>ă poziţiile germane au reZistat tu
turor atacurilor. Tot mai mult se obser
vă că greutatea principală a. operaţiuni
ior sovietice va. apăsa aici şi în Crimeia. 

I 

SITUATIA DE PE FRONTUL 
CENTRAL. 

Zagrebul din nou 
bombardat 

ZAGREB, 13 (Rador). - Curtierele 
de locuinţe ale oraşului Zagreb a format 
Miercuri la amiază din nou obiectivul 
bombardamentelor de teroare ale avia· 
tQrilor anglo-nordamericani. - S'au înre· 
gistrat pagube. Numărul viC'timelor este 
redus. 

Alarmă aeriană Ia Londra 
" 

Amsterdam, 13. (Rador). Dl\TB.-
Serviciul britaniC de informaţiuni aKIun
ţă, că la Lond~a a fost dată Miercuri 
seara alarma aeriană, iar artileria a,n
tiaertană a întrat in acţiune. 

Mobilizarea marinei spanl.le 
Madrid, 13. (Rador). DNB. - Moni· 

torul Oficial al mari\t1ei spaniole. publi
că un decret în virtutea căruia î~treg 
personalul ~"e se află în mod provizo, 
riu în servieiul marinei este considerat 
ca mobilizat. 

O misiune militară a Jui Tito 
la Moseeva 

Stockholm, 13. (Rador). DNB. - Du· 
pă. cum a anunţat postul de radio Mos
cova în primele ore ale dimineţii de Joi, 
astfel cum comunică agenţia Reuter, o 
misiune militară a Com:tetului Jugos-
1Jav a lui Tito a sosit la Moscova pe ca· 
lea aerului. 
.~.~~~ ........... . 

Situaţia de pe frontul central este ne- Bob Eduard a Iăcut olt
schimbată. Trupele sovietice cari Îl1ain- servaţii ta laţa a~u.ărîi 
tează la vest de Oem şi împotriva ora· anuale a partidulu, 
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BERLIN, 13, (Rador). După primele 
ştiri, ş-tiri necomplete inci, apărarea an
ttaeriană germană a doborit 3~ av!oane 
de bombardament cu câte patru motoa
re. cu prilejul incursiuni-oi' efectuate 
Miercur, de formaţiuni aeriene nord
ame i(;ane în Germania de sud-est şi de 
VeSt. 

Berlin., 13. (Ep.) - In faţa Crime ii 
slă cel <1e al 4-1€a front sovietic ucrai
nian de săplamâni de zile gata pentru 
atac impotriva Crill1€ll. De opt zIle so
vieticii at/a.eă cu trupe de recunoaşlere 
şi de şoc din sp. e nord, iar de două zile 
din spre est poziţiile înaintate ale tru
pelor germane. Pe ambele fronturi s'au 
produs lupte extrem de crâncene şi 
schimbătoare. Cedând uriaşei presiuni 
trupele de siguranţă, atât cele della. Pe
recop, cât şi cele dela SlVaş, precum şi 
calle dela K€Il"ci s'au retras pe linia prin
Ciplă. de luptă. Cu acest prilej oraşul 
Kerci: a fost ceCJ1.t. Folosind puternice 
rezerve pentnI complectarea extraordi· 
narelor pierderi, sovieticii atacă. pe a· 
ceSl front cu o forţă extraordinară. 

şului OvidiOpo~ ali fost oompleC't nimi" _ u .eiterese eu glez I 
cite dt! trupele germane. Prin lUipt(! 

Majoritatea avioaJlclor au fost doborîlc 
in spaţiul din faţa munţilor Alpi. 

Spaţiul eveţian din .eu. violat 
BER~A, 13 (RaAlor). - Avioane an

glo.americane au' violat iar spaţiul 

aerian al Elveţiei. In legătură. cu aceas' 
ta, la Berna s'a dat ltCest comunicat ori· 
~ial: In nuaptea 11-12 Aprilie a,,'ioane 
de na,ionalitate necunoseută au violat 
spaţiul aerian elveţian în regiunea T~ 
sin :şi În regiunile Înoonjurătoare. Alar_ 
ma o fost dală dela orele 23.15-24. 

crâncene se desprind trupele sectoru1u~ Geneva, 1S~ (Rador) DNB. - După.; 
de sud germam spre cursu'l inferior al curo scrie "Sundaz Times" din LoncL a, 
Nistrului. Incercarea inamicului de a preŞedintele partidului munCitoreSC brio 1 
forţa trecerea. Peste Nistru în regiumea tanic Bob Eduard, a făcut observaţie in 
Orhei până l'a Cetatea Albă a fosl :r;dro- faţa adunării ~uale a acestui partid, ci 
bită, In Moldova puternice forţe româ- miŞcările de grevă şi ingrijornrea c. ~ 

LA NARV A ATACURll..E RUŞI- neşti au respins inamicul, la nord-Vest domneŞte în rândurile muncitorilor nil G 

LOR AU FOST SFĂRAMATE. de Laşi. In faţa Carpaţilor, ţinta asaJ· va înceta să sporească atâta timp cât. 4 
tului rusesc, trupele germane şi aliate partidui laburist nu se h()tăreşte să spo-

Pe frontul de nord a1iacuri1~ sovietice au ocupat o regiune muntoasă sustră- rească atâta timp cât partidul laburist ci 
împotriva sectorulUi dela Narva s'au gând conC'epţia din mâna adversarului. nu se hotăreşte să părăsească guvernul 
fărâmiţat. Centrul de gravitate a pă- După Încercuirea inamicului. care a fost de cualiţie, denunţâ.nd armistitiul politiC ţ 
trundcrii SOvietiCe spre statele Baltice sfăâmat la sud-est de- Stanislau, trupe- în scopul realiză.rii unui prog"am CU It- 1 
este mult înspre sud. Aici -!luptele cresc le germlane cari atacă in spre Ta.rnopol devărat SOCialist.' Lucrătorii industriali 
mereu in inte.nzitale. Soveitidi au a- au spatele liher. Cu toată rezistenţa în- vor găsi întotdeauna mijlocul să-şi ma' I 
runcat în luptă toate rezervele lor de dârjită se apropie de fortă.reaţă în care nifeste preocupările lor cu priVire la Vii t 
cari a.u dispus. Cu toată superioritatea garnizoana germană stă în grele lupte. tornI lor social. , I T:~~~i~·~·;;;~~:;-·;i·~~.:;;~~-;;-~:;;~;~;-~d;--i-~;~ili : 

L.pt~ aeriene deasupra reg-Iunl-Ie cuceri-te - 1 ~tiUulnÎ Gaseooiei eri: 
BERLIN, 13, (RJador-. Marţi au fost 

deasupra golfului Gasooniei mai multe 
lupte aeriene între avioane d~ vânătoa
re germalle cu mtu'e lază de acţitme Şi 
avioane en.gleze de recunoaştere. Cu a
cest prilej au fost distruse - după. şti' 
rie p.irr1He pâ.nă acum - 3 avioa.ne ine,· 
mice. 

Comunica.ol japenez 
TOKIO, 13, (Radar). - Corespon

dentul agenţied DNB. retransmite ur~ 
mătoarea ştire dată d:ntr'o bază. din Pa.
cincul de sud. 

14!l. 7 Aprilie vase cu motor pponeze 
au întâlnii trei torpiloare inami-re in re
giunea dela Est de Noua Guinee după o 
luptă care a durat o oră, un torpilor i
namic a fost scufun~at în timp ~ cele
lalte două au trebuit să părăsească re
giunea de luptă grav avariate. 

BERLIN, 13. - Dela cartierul gen&' 
rai al Fiihreruluj inaltul comandament 
al forţeIDr armate comunică: 

In partea de nord a. Crimeei ş! pe ist
muJ. aela nordoest de }~eodosia Ulviziile 
germane şi române au zădâmicit d-upă 
lupte erâncene atacul bolşevieilor, cari 
urmăresc puternic mi;;că.ril'e de d~prin· 
dare. Formaţiuni ale aviaţiei de bată.lie 
germane au nimi<'it acolo in ultimele 
două. ilie 82 tancuri sovieti('e~ O escadrj. 
li de avioane de batalie de sub t"Ollli\n~ 
da eăpită.nnllli Ruffer a 6X(.-ela.t in mod 
deosebit. 

La nord"vest de Odessa tru~le ger
rna.ne au ooopa't conform ordinelor pTi~ 
mite noile poziţii de pe malul de vest al 
Nistrului. In luptde din ultimele zile 
s'au distins aeolo trupele de sub coman' 
da generalului din tnfant.erie "on Forster 

atâ.t în a'tac lat şi în defenzivă .. 

I..a. flordvest de Ia.<;;i unităţile germane 
"i rumâne aU continuat curi.ţirea. regiu
nilor oeupate Cu o zi mai Înaint('. J<~le 8n 
nimieit eâ,te\'a !?:rupe de luptă ~l1amice şi 
MI ză«ă.l'nicit ooutraata.(".ll'Ue bolş('vicilor 

In Bucovina de răsărit in unele secUla' 
re s'au produs acţiuni de hă.rtuia1ă cu 
forţe de rC(!unoaştere duşmane. 

Intre Nistrul mijlociu şi tn regiun('S 
dela nord,'est de Brooy tnlp6 gl'nllantl 
-.;i aliat't' au zdrobit grupe bol~l'vice. 

In grelel.- luple din ultimd(. săl~tă
mâni s'a <1isUf1s aiM În mod deosebit di. 
vizia de infanh'rie 208 din Brandf'nburg 
de suh COllUlJlda genendului Pieek-en
broek. 

In ruint>cle dt'la Tarnopol eroica garni
zoană s'a apăra.t şi eri impotri\'3 atacurilor 
continue ale inamieului date cu forţe 00-

yârşîtoar~ de infanw,rie şi tancuri.-

In spaţiul tMl IUI)t.ă d~la KoyeJ trupl'le 'U 

germane au anmeat Îndărăt pt' so\'irtici cU I 
oc81.ia unor atacuri ltWale şi au 7,drobit Il 

e contra-atacurile inamicului, nimidnd 11\1 

mare număr de talll.'urj so\'ietice. 
La capul de pod dela Nethmo a fost zi· 

d 

dămieit un atac inamic sprijinit de arlilf' ~il 
rJe . .I\rl.iJeria eu tragere lungă a bătut re-Ie 
giun~a portua.ri. dela Anzio şi Nl'ttuno ~i I 

a, risipit ('()noontră.rile de ,·a.."e inamire. !! 
Formaţiuni de avioane de hătă:lie şi 'i 

de asalt germane au atacat zillia Şi noap
tea depozitele de mUllliţiuni şi ea.rbu· 
ranti din regiunea Anzio. Au fost obseT' 

v.ate puternice explozii Şi mari in~endii. 
Pe frontul de S'Lld, cu prilejul activi' 

tăţii de şoc şi de recu:no~ştere au fost d;5 
truse mai mule puncte de spri~iin ale!' 

namicului, şi luându-se. prizonieri o 

-Mcietatea Naţională de Edi:ură şi Arte Grafice ,:Dacia Traiana" Timişoara L Bul. ~~::e1e Mihai 1, Nr. 4. inmatr. sub Nr. 52114E-o/1943 la Reg, Of. Comerţuhi Timişoa!'1i 
Secretar de redartle ft'sponsahil: DORIAN GR07;TIAN. t'ipăl'ită, la 13 Aprilie l!lH. 
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