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~ -aler·- , , 
:joscova se pregăteşte din.nou să tragă 
= foloase 'din neînţelegerile aliaţilor 
~,OlSTERDAM" 26. (~(l~r):' - Zi~- plâng şi ceJeb!te ziare engleze. La Berlin când Anglia trebuie să se mulţumească 
ra. londonez "Uu,ly Mall sene l" lD se dedară, că aceste ciocniri ,ale presei ş. cu rangul al doilea.· Reprc,urile brita~ 
.fii iplarwle ~: comu.nicatele ufh:îu!e nord a opiniei publice englw..e şi amer.cane au nire sunt foarte edificatoare, dooar~e 'e' 'an,~ "l'''flre lurtele l,e Ile 1rontul loc a unn, când ar l'j III 10l'ul ei o oo!abo- se atra~e atenţiunca, că Statele Unite 

. ziei faptrle de arme ll'Onl-americ'3' rare exlrcm de s'lH'prii iutre aliaţi. Este nu sunt-în stare să ţ:IIă ordine la ele aea-
C!' jllll. glontkate. Soldaţii utner~('an! foarle s~mnifj{ativ, tă ziarf'!e anH'rka- să, deci nu sunt În stare şi nid chemate 
l'fl arl\laţi ('a a11eyă,ruţ.i ero: pe laJlga ne Rlh51 as{~unrt ton"ingerea pOPOt'UIUl si se amestece în treburile lumii mari. 

, s!.lldaţii engle7J duc numai O existe-n- amel'ir'auJ tii. Anglia singuri, nn ar fi A. .. :,rel se prezintă colaborarea şi anno. 
lele de IUUOră, dar CanarlieD\Î nici nu ~lInt Jnst În stare să. r",ei invazia si ('i C'VE'P,- Dia internă. ÎntT~ aliaţi, aumei când se 
în- :nt;ţi. PI'CS:} amerjc'!lIlă se t'xpnmi. tuala vir·tl'rie a Lundl'e: \'~t fi ~ victorie a dan lupte ded .. ive la frontul iDvaz:ei, iar 
roslttrmpni dură ('ari 1\'fnrea BritRnit', Stat~I~)r Vnite. Astfel fiind tiituafia, 1\I0S1'0\'8 se prf':gătf\şte din Răsărit să 
de pl~!'l' "c'I~111;:!':J<;di lIum~~i milei a~~ ~m('~H'~ ",,,le fIe {'onvitl'!;f're rii. f-H '::'t~ t~g~ din. nO'4 folo5'uI din ne>v ... ţelegerile 

(ol.j1ne ti eXista. In a{'{waşl terme>nl se {hemclta de a salva rlrmo{'J'aţ,a pa.Ila ahallor el. , 
$iteL-.. _ ..... ~ ......... _ •• ---•• .. __ ~J_-.. •• _ • • ..: ............................. . 
~r--_- ., 

:O,~t,l u3ţi3 j:f, frodtu,1 invaziei P eraru ~ hc rb ~ur~ lupte ingroz]oare se dau pentru 
me. BRLlN, 26 (RMloJ').' - D~:-.tlr~.luJl,teJ.~ ,tecare metru patrat 
en· It frontul imu::>::p,1 se comumeă ca al1uţll BERLIN, 26. (Rador.) ___ Despre lup- comandamentul aliat a dat ordin pentru 
itoliil'S(lhis Dum:n~A'fl. djmineata focul ucigă. tele lQaile !nveujiuual,€, l'ari se dau ne W1 atac concentnc contra Cherbourgului 
,aretal tuturor bntcriilor grele 'nc1usiv cCI~ JOi :"U1'01 a.,,;eLJ.1c .la C11e<·b0lirg. Ull.Unelt:: cu care prilej şi vasele m,ui de războl au 
ValrasrJur ml1ri de război con/ra oraşuhll .(Llr! .H1UHFI Ulmai.ocuew AHaţii ataca intrat in acţlUne cu tUWll.ile lor grele, 
va',lOrtnlui ('.herb('urg. astfel că toată r~- UlCl.h!.uhJ CU tuate l"l'~el~! lor de 1111a11- iar aviaţia inamică. făcând uz de am~
lnu,ma. dt>ţinută de apărarea eru;(~ă germană terie :;il blindate. Până. cal\d forţele alia- liorarea timpului atacă . ~i ea cu forţe 
an'auat e.ulJ lUcul coil(;eu"ric al \.Ulluri1ul' te nu au ajuns malul de.YtJst al perunsu- toatte îns~mnate poziţh1f' de apărare 
tor";~ il.'" t;u:.e "t' uiuSlll'" Sud-J!C,t ,,, Suu , . rtat-" ., ... .ei Cl1el'UUUi'ti; aC\l.unea lvt' pe penmsu.la germane. Apararea germenă aconcen-
if ~1&·MlI~l·"eunt. au l'itruit. cu lOl'te lU&>ate a rămas pe SLt,lra ledl.LSa. ::.Icata ce malul trat toate fortele disporuo.1E' în sistemul 
t 1- mfantei'ie Şi bJuulate la ata,:l, Hiud pu de vest a fost atins, Lrttpde germane de for, tificaţie dela Chel bc,urg, unde se st . . d t . , < • 

, 'SSlil}{tl'tate i'l e lm ermce lOl"1UU,mlll sau retrasconlorm old.1J1elor primite dau acum aceleaşi lupte il1verşunate, cu 
, aviatie. l'or!ele gt'Mllulle decimate tu spre fortareaţa Chel'bouI 5, dând lupte cari s'au luptat în ~,răzal~ din Monte

m 111Vte ale ultimelor zile, au rt'z,b1at de întârziere la Montebo'Fg, Valognes bourg, dându-se lupte pt:ntru fiecare 
'al:.mele lor puteri, tireuadieri germani şi dealungul şoselei pân .... la Fort După metru pătrat. Apăratoni germani au 

dat lupte corp la 001'P, coml>alând tan. reorganizarea şi reînpro.'>t<'ltarea cu tru- respins numeroase atacuri în ultimul 
I;a. . ~i blindate în luptele de a.pIOpide cu pe noui debarca te a eie::tivului foarte I moment cauzând Inam~"ului pierderi 
r&Il8~I~Sibil' caumnd inamicului .vierdp,ri ex- decimat în luptele d·n ultimele 14 zile, foarte grele. 
~: de sângeroa~e, însă llUmll1 au fost În 
Lţ1~ să Împiedi('~ pătrunderea inamică în UltiInile lupte dela CI1.erbourg 
:::'i . Despre luptele finale încă nu au !SOSit BERLIN, 26. (DNB.) _ Nu s'a putut York şi Landemer au fost expuse bom-
lel~~te, dar fiindcă aliaţii au aruncat făl'ă inca obţine OUl partea germană o con- bardamentelor din aer, elI:' însă trăgeau 
~ţieij.l;lare, rezerve nOlli in loptă, iar a.l'tileria llrmare a ştireI difuzată do! "Reuter", că şi seara salve după slilve. In ultimile 24 
~ din~ şi aviaţia aliată s'a aflat Într'o supe- oraşul Cherbourg ar fi c~"t în ziua de de ore aceste baterli in tocul intensiv 
subP:late co\'âr1;>iloare se p,'esupU11e la Ber- 25 Iunie, orele 21.03. Puc~rnjcile atacuri inamic au scufundat două crucişetoare 

ei aliaţii au reuşit în ziua de 25 Iunie navale şi aeriene ale aliatHor au durat avariind greu alte 4. Afal,'r. de aceste un 
'lpti" IlCIIpe orUljul Şi p()rtul Cherbourg, !Care pănă seara târziu, când americanii au vas de linie american de tipul "Califor-

, . planurj'e lUi I<.:isel~hower urmase să putut pătrunde în oraş, lloc1e au avut loc nia" stătea în bătaia tUnurilor germane 
.. oeullat încă în ziua de 9 Iunie. lupte violente, în ~pec:al la arsenal. de 240, 170 şi 150, în timp ce un cuira

Greutatea principală a atacului decisiv sat englez al clasei ,Prmc: Of Walles" 
a fost purtată după ami azi de o escadhră nu a Îndrăsnit să întra,in bătaia bateru-

~Jej latre ti mp buteriile grele germane la Est 
"'-S'l'.tuarUI Sein el au atacat ieri<'u fOC,UI lor 

" tntri(' convoaiele ina.mice, cari s'au a-
~iat de estuarul Qrna. AiCi un \as de 

VA. ort inamic de 5 mii tonD ,a. fost in. 
Jl(.U iat cu toate, că a fost protejat de un vas 
~nll1I1li~boiu mare, care a suferit incă mai 
Ar-Ite lovituri în plin şi se îndepăl'tase. 

d~lrl1gător britanic a fost deast'menea 
811 :1 în 1)lin şi s'a scufnndat repede. Va

,AU de t!scortă ale cOD'lroiului S'IlU Întors 
, ~, iar din con "O; încă. un transporter 

~ .~' 

de vase de linie inamice cu numeroase lor germane. ~ .. 
crucişetoare grele şi uşoc:u·e. Neîntre- I 
rupt băt~au oraşul tunUrile cele mai gre~ I 
le, în special bateriile de coastă, răma
se intacte. Bateriile germane Hamburg 

Americanii au 

Ştirile sosite accentuiazl. că aliaţii gă
sesc la Cherbourg un port distrus in aşa 
măsură cum nu se credea posibil. 

omorât lucrători din organizaţia Todt 
'Berlin, (Rador). - Din surSe1- autorizată I sunt prevăzuţi cu arme, au fost omorâţi de 

să declară că în cursul luptelor de pe fron. inamic. Intrucât se va dovedi că 'aceasta 
tul invazi;i membri ai organizaţiei germane s'a întâmplat cu intenţiuni, atunci pentru 
Todt, cari parti:ipă la lucrări de forti~i<:aţii fiecare ~m al or~~ţM!i om?rât! vor fi 
de pe front insa sunt necombatallh fi IJI'J impuşcaţi zece prIZOnIeri ametl<:aDl. 

EXPLOZIA BOMBEWR URIAŞE 
GERMANE SEA~lANA CU ERUP. 

ŢIA VULC:\NILOR 

BERLIN, 26. (Rador.) - Presa eng1e
ză caută încă să ascundă adevărul în le
gătură cu noua arma gerll!ană, dar din 
raporturile contradictorii adevărul se 
poate conclude foarte UŞoJ!' Astfel dacă 
ziarul "Daily Telcgr~ph" Ddmite, că ex
plozia bombelor uriaşe seamănă. cu erup. 
ţia vulcanilor, atunci afirmaţia altol 
ziare, că exploziile mei nil sunt atât de 
perieuloase, nu pot să aibă niei o valoa· 
re. Deasemena Times 'i declarat, că 
nouile avioane de vânăh'ine britanice 
.,Tempest" sunt foarte apte pentru com-
baterea armei noui germane. - : .• 
AR1,1AIA tiKltitlA.NA VRE .. -\. SĂ VA
'oA .1vA.l~ l<urt!-~ JJ~rul'\j.uYLE 

ALlA'H~ p,t; CONUNENT 

BERLIN, 26. (Rador.) -- Purtătorul de 
cuvânt al comitetului supr.~m al armatei 
a declarat, că armata g":l'mană vrea să 
vadă toate forţele dispoll1bHe aliate pe 
continent, spre a putea d:l o lovitură cu 
adevărat mortală ali.aţilo~. AC'easta se va 
întâmpla in decursul ac'~stei veri, deo>' 
camdată aliaţii au in No:'rr>andia numd 
forţe relativ slabe. , . 

APROAPE 13 MILIOANE .o..:.. J.,i,i.JRţ'{ 

Al) l"ili1WlJ.I.' .l(,lJ~U J.iANA Al,..U~1A 

Berlin. 26 (DNB). - La cifrele rl. 
pieMel'! eomUll1caLe de Soviel.e cU prile
Jul celei ae a r.rela awversare a razlJoiu
lui d.ln Rasa.nt. sa aHa urm.ă.todi'ele: 80. 
Vietele dau pentru pierderile lor cifra de 
5,3 milioane tie oameni, în timp ce nu~ 
mai în captivitul;e în Ger-LY.lania se află. 
5,650.000 ruşL Cele mai grele pierderi. 
le-au avut sovietele încă în primul an C_B 
războiu. Dela 22 Iunie până la 31 Dee. 
1941 nU fost prinşi 3,812.000 soldaţi so
vietici. Rapoartele înaltului comanda
ment german au anunţat din aceştia la 
27 Septemvri.e după bătălia dublă dela 
Viasma--Bri&nsek 665.00 prizonieri, iar 
la 19 Octomvrie 1941 după hitălia de în-
c.ercuire dela Kiev alţi 657.000 de prizo
nieri. NUTJ1ăz'ul prizonierilor s'a ridicat 
în anul 1942 cU alţi 1,5 milioane a.qa în· 
cât la 1 Ianuarie 1943 se găSI::~(1 Peste 
5,3 milioane sovietiei în captiVitate ger
mană. Cifra s'a mărit Între timp. 

Afinnaţiuniie s.-rviciului d~ informa
ţiuni dela Moscova sunt deci aibsurde 
~hiar şi numai după cunoaşterea acestor 
cifre de prizonieri. Dacă totuşi sovieti. 
ci, pentru a în.-:;ela opinia publică asupra 
perderilor lOT reale, nu contează prizo
ni,erii în pierderi, chiar şi atunci cifra 
îndicată rămâne mult în urma pierderi
lor reale, superioare cU mult de o sută 
la sută. Numărul sovietidlor morţi in 
cei trei ani de r,ăzboi se poate evalua ('u 
12,7 milioane. 

iheJ"Ea fo!'!t incendiat. . . 

~~ .................. . 
I ~·,JPllLATIA FRANCEZA DIN ZONA 
~.~~'.'ZIEî: REFUZA SA MEARGĂ IN 
~ BARACII,E CONSTRUITE DE 

.. ............................ , .. -... , .. ---- ~"'." ... ,.,_ ... -..... ~_ ... -........... _~ 
:l3 JIl" "ENGLEZI " 

ee~' AMSTERDAM, 2R. (R'ldor.) -' După 
,'~ anunţă ziarul .,TJaily Mail", guver

a.ta- britanic a pregătit b"răci şi lăgare 
. iale pentru adipostirea populaţiei 

nOlt illceze din zona invaz~ei in Franţa. 

jinu1f: aceste lagăre contmuă să rămână 
!lipe ~l~. deoarece poporul lrancez preferă 
~,:amână lângă dărâmăturile caselor 

decât să plece in AngHa. fiind per
~,Iămurit de inte'flţiit~ adevărate ale 
In 't\inşilor eliberatori ali31,l. 
14 

Englezii' încearcă o v noua 
BERLIN, 26E. P. - In timp ce ameti-) 

canii dau atacul lor fronta.1 Împotriva cetă. 
ţii Cheri>ourg, o serie întreagă de semne 
îndică intellţia britanieilor de a crei&. un 
punct de ~reutate pe fâşia de coo.stă a Or
nei !in ~na râului Dives, care se gă&eşte din 
prima zi a Invaziei io mâna germană. 

De peste 2 :r.ile acea. .. tă fâşie ilie coastă 

e..'ite m\'ăluiti în ce&ţa prod1L"ă de o floti 
dt'l 8,'50 de vase de transport şi dE'barcare. 
E'\-"l\luată ta 270.000 tone. Cu al'elilte tMlI)e 

generalul Montgomery intenţionează si. 00-

ţină o lOVituri Jn flancul trupelor germane 
cari rezi8tă la Caan. Englezii au forţat de
barcarea in focul defensiv al fortificaţii lor 
germane ~ eoastă intacte cu tot bombar
damentul naval. In ,acela.ş timp englp.zij au 
incercat la Sud de aeeste fo.rtificaţii să ioa

inteul din eapul lor de pod, considerabil re
strâns de atacurile germane din ultimul 
timp la malul de est .. Ornei. 

Dh'lziile ang1o..americane stAnd Il(' mah!1 
ră.8ăritean al Ornel In lDODa ~vent Ranile 

debarcare 
n'au putut să câştige totuşi teren eu tot 
sprijinul artileriei oa,'ale. 

Pe frontul Sudic al capului ··de pod, după 
o pauză de mai multe zile .!folositi. pentru 
regruparea Şi întărirea trup1'lor, englezii ao 
porllÎt la atac în 7.ona IComellt-TilIy spre 
Sud şi Sud-Vest, încer('.&nd o străpungere 
cu scopul de a cădea :în. spatele oraşului 
CaE'D. O pătrulldere locali obţinută la Hot
t .. t a fost curăţată prin eOIltraatBc, aşa În-

I ('.ât situaţia g .. nerală este n .. ..'Schimbată cu 
t-oati presiunea inamicului. 



," ~4 •• 1&._-________________ . _________ .. D_A.C_I.A _______ ._.A1 __ 

cxcilrsia agricultorilor bănăţeni la Statiunaa agricolă din Cenad 
Sambiti. 17 Iunie a. e .• un grup mai 

Ala,re de a.gticu1tori, a făcut, sub <I!()tldu· 
oe:re. dlui J.!lg. agr. pavel Toma dela Cu· 
tnera de Agr. Ti~. (1 excursie la Staţiu
!lEa experimentală agricolă din Cenad. 
Ajunşi aici, au fost intâmpinaţi de di
rectorul fet"mei, d. ing. agr. şef E. Ne-
gr)l~îu .şi de cella.lţi LI-ni ing. Ia sala 
tQaI'e a fel"Jllci, d. ing. Negruţiu a ţinut 
e conferinţă. făcânu' un scurt istorie .al 
creării fermei şi 8, arătat :scopurile şi 
realizitila del~ inceput şi pâ.ui aeuma. 
A mai arita.t ci scopul prlIleipal al Sta
tiunii e~t.e seleeţionarea. ~mjn.ţelor de 
cereale şi T.aTZavaturi din cari tnai apoi 
:!!Ii se câ.ştige cel mai bun fel de sentinţe, 
UD numai pentru Banat, ci in eola;bo~ 
re cU cel~lalte staţiuni eperime:nta.Je dÎll 
ţiri. " pentru felurite regiuni ale ţării 
După aCeasta excursioniştii au fost 

ooodi.l!ji. pri l1 toate laborntoarele ataţiu, 
wi, uoee 1i'.aU dat cxplicaţii l)e~e. 

ExeurStoni}ti au fost eonduşi apoi 
prin. to.te illitalaţ.ille sta.ţiunii, ~î a,nu· 
me; gra.jdurile tiP, vae, eai, porci, remize 
de Q'1.a.Şini agrieo le atelierele, locuinţele 
fi MtIlmla l\lCfălorilor. 

.tJ~n. luS. agt'. Ştefăneseu & arătat 
· fromoa.sa. !,lJ."~.;awr)e d.e ie~u.rj de An· 
IOra, v cUlturi 4e01.;lIrmduth.cu un jtUJe
vut modest de numai )2:5 ~lmile. J) • .na 

I mi. a dşt tOîlte explicaţiile necesare fi 
. ' 8. ara t a t, c., se pa a,1:(t r.!;>aJjza. \I.ll eâ.ş tlg 
; frump8 J d.eoar~ azi ~n kg. de lână. o.e 
! .A.HJOl'& de plateşte cu ~lJ~,OOO Lei 
· şi :> Bnimale qa.U puate UD ki' lj..nă. pe 
an. 
· CQlidu(!ere& n:~ursion!'Ştl1or a luat-p 
apoi d. ing. Rgt'. CO!lflt. LlojoCiJ.riu, eare 
a. arătat ~ teren felurite lIoiud de ce
leale, :mnil1Jl de incruclşlil'e,. ş1 aYol câş
tjprea u~ui anumit iQiu. CiU'e ia eo· 
l·~~pun\iă. regiunilor ~ă.rli. Pupa. " lllJlgi 
ii mig,jloaai WUll-că $'au eâ.şţjg"t Sol\W~ 
de grilu. pr~ lJi af~le de nutreţ, c~~ 
toa.te p9iirti astbi numele de Oma.d 

J).ll.io Uli. agr. An8.lita,si .. C<fjoo.riu, 
Ci.r~ C<;mQuc8 ieCţia, delegurne şi zan.a .. 
vaturi 8. d~monstrB.t ~ tel"OB. W.llte te
lurile de lucrari şi rea,ll~ărj. 

Ca inofieere, e-KoCunsioniştit aU fQst 
t'f.lndo~( !la, tră.Burile, pe Îl'ltregul teren al 
fef'Jnei ip mărime dţ 8$8 de jugire, 
un.de d,nij in;ineri au arii,tat culturile 
pentru G~tigarea l:ifmluţelol!' re. ţurite
lor QereaJe cari seminţe se diKtl't'bu~ 
ap91 t.:ameh:lO'r de igri1:ulturi. 

Pltintr$ ~\ir5ion&,!ti a.m obse~>V'J,t 
J!\\\.lţJ ţil"\cfl! eU studii mai 1!11JIPerl,Que, 
.~a cu câte" şi 8 !;laş~ Jie'ij, \le. dhlar şi 
lî~ţjşţi. A partidpat 1& excurs.!e şi 
d. praf, lolUl :t4i!11l-0eva, d-nii nQt&ri 
Petrq Bre'lfap d.in Vllea.ni, Toad.el' Me' 
atr."u din ~;enovi\-Veche şi dr. At, 
~ă'\J.e'lInu-C!enad, au oondU$ jţl'1Jpllrlle 

,.. ...... ~ ........... , .. , ... 
Ştiri din Giroc 

- INSPECŢIE ADMiNISTRATIVA. 
lIttr'un. di~ ll:lhel. trecute, d, prim-pre,. 
tnr' tir. Pavel Manta, Il Uwt o impecţie 
adminjjtrativă, notariatumi Giroc, con
dQJ de către d. notar Victor St.,n, O~sa 
• rimu !111;lţumtt de eel~ eonsta.tatc. ' 

Z"aO' PARASTAS. FlluuliOi eroull,li Ma .. 
lin Ci1,ll:uie~u prin cf(tdi.n<:ioll1d JlQt>tr\l 
Ioan Ştirhan şi surorile ~~lfl, e.u ridicilt 
un parJl$tiiş, intnt aml!ltlrea scumpe! lor 
Maria ~i ieumpului In!' dllipărut pe c'm~ 
pul de luptă, ~irill Ciuculiiecu, care a 
lăsat in luma ia, doi eopUtlŞÎ. a~t orfani 
de ambii părinţi. Slujba. foa.t ofic:i.t;:i 
de pr. Horia Vişoiu. 
~ ŞCOLARE. Conform dUipo~iţiuni' 

lor ~rirnite. au reInceput cursurile şcoa
lei primare, cari !uTlcţl(mea~ă in bune 
condiţiuni. ,lovii fr@t!ventâJ'ld rnuJţumi
tor~ aceste cursuri atat de ioloşitoare. 

-. AGRICOLE. Ş~măniturile din raza 
oomuuei Giroc, i'l prc~int;J in condiţii 
flptjme, nădăjduindu~ije lil iJ bUllă rec.,l· 
,ti de irâu, or~ ~i ovăs .. S~m&năturll de 
jporumb. reclaroi in~ plQa~e. 
i __ ACTIVITATEA PrtEMILITARA. 
f;ub dt!'eet~ supraveghere. d-lui şd de 
~Bt V. Oincf)1"i.<~"~Uf· "r~m~1Itl!lrii comu
l'l.i depU1\ Q pl't'UrXi!'i!l muni'8 de d'1zboiu, 
,1bJ slujba eol'llunel ~l 4 inştJtu~ii1or locale. 

agricultorilQf din comunele re~ .. pective, E.xcursia. a aVUt un 8UOCes desăvârşit, 
Grupul cel mai ma.re de agricuitori a vizitatQrii câştigând foarte multe cu

fost dln CQmloşul-Mare, şi anUme: noştinţe In specialitate. Au mai putut 
Olărescu nte, Vetici Filip, Polvrejan eonstata ci Staţiunea aduce, un foarte 
Ghiţă, Tipeseu lulian. lJugariu Ioan. mare folos real agriculturii, căci se lu
Polvrejan Ioan, Bălan Ghiţă, Herwvi creazi în mod practic fi absolut ştiin· 
AureI, lJogariu Viqrel, Morirescu Vi-I ţific. • . A • 

ohentle. ,Flhp CardelU 

.~._._.~.~ .. ---~ .... -_ .. _. --'~.-.~~~ ................. ~ 
Din activitatea gimnaziulul de stat din SâDDicolaul Mare 

Roiul giDillaZtu.uli. Biblleteca. Muzeu). Internat III elc. 

Gimnlizilll de Stat din Sânicolaul Mare 
juo. 'J,'uniş-·t'orontal. a fost înfiinţat în 
... nul lEiS:3z imlplini.nd 50 de a.ni, de rod
nică. activ.ta.te. Pâ.Dă 'n &.nul 1941 a fost 
oonduŞ de d. dm,;ctor Bueure8CU 'r., care 
ieşînd la pensie, condut.'erea. a fost re
luau de IL director Loliciu, din Ardea
lul cejat. GiDUlazil.li a devenit un ce~ 
tru de ocrotire a fillor de români, în.cu~ 
rajând pătura. ţără,neasd de prin satele 
vecine, si-şi trimiti copiii la lumina 
eăl'ţii. 

A tn,curaja.t elementul românesc, 
dane! bursa: Şi ajutoare celor Dlerit~i şi 
!!ni IStarea materiali slabi. . 

A.r...~XBLE ŞCOLARE. BIBLIOTE
CA. (;ea mai bogati bibliotecă din lccap 

tita-te, bine lllSl'l,litâ.. lrulUQS araJljată, 
cu toate că,rţ!!Se oina legate, ee fac cin
ste coPdllcâ.torilor. Bibl~o1.eca are dauă 
(.I.tviziWli. 

1. Biblioteca profesorilor şi 2. Biblio
teca şco!aritor. 

Conducerea biibliotecei o are D-na 
Munteallu E1pinlche, profeSuarâ de ~ 
români. Biblioteca profesorilor, în anuJ 
1942 poseda. 1500 volume, iar astăzi are 
2565 volume şi 1015 reviste .ştiinţifice. 
Biblioteca elevilor fn anul 1941 8,vea 
1049 volume pa eand astăzi posedă 1812 
vobJ.n'le ,i 600 exemplare diferite reviste 
~i pij-bli.caţiunt. 

m lIe\lrt biblioteCi şj ... mărit număl'~1 
volum~lQr s&tisfă.cind în telul acesta. se
t(':!J, de cUltură, îmbogăţind mintea elevi
Jpr c-. l3un.oştinţe folosit09,l"8 vieţei lor. 

- MUZ.EUL ŞCOLAR. PentnJ te:rn.ei. 

nicia cunoştinţelor, gimnaziul posedă un 
muzeu foarte bogat. eooouscu multă 
pricepere de D-ra D. Sugari, ,Et'ofesoa,ră 
da ştiinţe naturale. 

Muzeul are un CB.Jbinet de aparate pen· 
tru fjzj.co-Clhimie şi o seok1e bQga~ cu 
prudl.LSe din dcmeoHll ,t.iul~lor ~tjlra.-
le. 

-
- F ARMACIA. Pentru a veni in 

ajutorul elervilor posedi o farmacie şec' 
La.ră.,c~ .strictul necesar de medicamente. 
pentru a da prImul ajutor elevilor bol. 
IlD.vi. l1'annacia şi aSlstenţa m~dica1ă 
dată. elevilor, o are în grija sa d~ dr. 
Cristaf Nicolae,. ,'. 

- llYrERN ATUL. Pentru a veni in 
ajutoru.l e.\evilOl't ooDAlucil.torij gimua.ziu
lui au înfiinţat 2 internate, unul pentru 
fete şi altul pentru băieţi. UDde se hră
nesc foarte bine şcola.rii,. în sc.himbuI 
unei taxe mrutimale de 2000 lei şi 1600, 
valoarea produselor alimentare ee le 
aduc părinţii. In cursul anului şcolar 
au luat masa la internat 56 elevi. Inier
natele sunt prevăzute eu ba.e. 

Gimnaziul din Sâni.eolaU:l Mare, eete 
stâlp de rezistenţă, al păstrărH f1 pro. 
movării <elalllentulUi românese, in a~est 
colţ de ţară, unde flac.ăra conşti.L..ţei na· 
ţionale trQbuie ţinută treazi, pentrU 
demnitatea. şi vrednicia neamului nolt" 
tru românesc. Prin munca. conştiin-ciOll' 
să. a daacăliIor acestui gimna.ziu, au pu
tut da oameni luminaţi, ee foo cinste 
oraşulUi şi infltituţiei, ocupând POSturi 
de răspundere socială în viaţa. POpol"U
lUi rOlllân. 

A. POllitola~he 

Incep demascările uneltirilor sovietice 
Fapnd ('Ji Rusia .sovietieil'1rrm.azl 00 aceiaşi veche stăl"1lfnţă. pătrundere" idee I 

comuniste in Europa~ nu mai MDstitue LSt,ă,;li pentru nim~~i o taină. Sovielele şi.au 
continuat din QJllbră pJaJ)urUe lor de 'flfi) traţie, pretutindeni unde c.erenul II :s'a ofe
rit propic8. &\1ek'le. ""AU .dovedit asttel de o nesiuceritat.e revoltătoare în raporturile 
cu jn~işi aliaţii lor din apl1'1. conlinuându.şi sub masca .lianWi. nelegiuitele 101' ~luri 
COJ1lunj~te. "'ără nici o îndoială. Soviet,ele urmiJ~ Pe faţă azi J'e,,'oluţia comunisti 
J'eS4l tot şi pretutindeni, Dsf1illţarea 1\0 roinoomuhli rimine un simplu jQc politie. 
Cki. ooll! ('41 seri, ehi.... .aru) , .. m.,riean "SaD J<'ranci8co .Examiner: .. Nu exi~tă ni • 
D1W mal cO.j;ilărQs t4ecit să .e oreadi. ill d~ fiinPlrl!a Kom1nt4!lmului. Cartierul General 
.J Inte1"llaiţill>nalei comuniste, a f~t .i este MQ5COva, iar f .. ptal ei 1lD miUOQ de comu. 
pJşti ali llefil_t fa "liberali americani" h1 ~meriea, a Imlt din pricini ei Germania 
.. ~l) 5abia bnpo1.rh'. ade\i\.ratei patrii Il holŞ.6\'isOlUlui. Rusia eomunlstă. 'Ei - su
vitUcii' - l1ea.gă o "r~voluţie mondiali." nu mai pentru a ne induce 10 >eroare. J)jzoh'B
fEa. Komintanuuui Dt fost O bună. eornediCl. LMrul &G88ta nu .....,te dee4t a IIlmlgfre me. 
Wtj. să nutrească lipirirel.e Şijml,liste. Cel ce erede ci bol~viflmul a evoluat, este 1U1 

orb, un om cu spiritul simplu, care crede toomBÎ contrariul de eeear-e ar trebUi :o;ă 
~readă. În ct"e300 prh-eşt.e dorinţele lui Sta Un". Repetăm - aceste adevArurI primej. 
dioa.e;.e le ~UP~ wşiii aliapi So\'letelor de "inoolo de ocean, 

AdAu;ăm aPOi Q~iOOperirile făcute zi'~ acestea, in Anglia. in ~eaee pdw'şte 
~reve1e diQ mloele de cirbuni ţii din ,antic n>le navale de~pl'tJ care ~'a crezut cl sunt 
daforit.e UJlOr factori fără. niei.o import.n 1ă. Dum." lor insă, §Oi raptul d in loc să 
inoeieze, ele ian ., e,dindere mai D'IJlM, .. sUit guvem'!.l si se ipreocll]Wl serios de 
a~tă problemă.. Lumina fi'. fiUlut de .. Ma acum, cind l'. de~operit ei toate greveJe 
en,u puse la cale de oomunîJti. Eri, radio Londra, comunică: "Câţiva agenţi romu 
nişti iLU lo,..!; ~rostaţi. Indati. au ifibucnit MQi ,reve. In şantie~le navale din Belfori, 
20,000 lucrători au dflelarat il'flYă,. DI Jack EMtml, fijontifleat ca ~flll lCelor eare 8Ub
mmau re,imul ,ngll." după. ar~t&re & decl.rat ci este orpni7,q.l.orul IntflmaţiolUllC!li 
Il 4-& eomuniste şi că este e,ontra gtivernu lui ~nglez şi că el va sprijini cu partidul 
lui .,f'ifl\ ~r('Jvi. In .afară. de oriee. a SPU'lo dl Jack F.ast.on. nOj no cODoaştem decât nn 
r.:ngur ră.~ooiu: acela dus in ideea comQni stă. 'roate eel~lalte sunt duse h1 prindpiul 
Imp8r!aJlll1luluÎ. ~re file batei:ap In ee.p C!U principiu] nosi1'1l, ori de cine ar fi dm-e. 
Intenţiile sovieticilor, s'a spns la l)Ostul de radio Londra., sunt destul de dare aeon1 
(la ~ DU Pt plPlem In •• .-Qi ia faţa Jlou]ui periool". 

.sunt iQtMnflate UMh ingl'fjoră.rl. Ele ~~ CU dt"stuUL bltârzjere. Esentblul 
e .. te InEl el tHIJlOIlftl~ fJnropene tncep să \'adă limpede uneltirile 1)o1şevice. dându.şl 
"Nlna ei ţinta lor Mte aceea .,. eu. 1Il<l1 eel ce Juptitm In Răsij.rlt am de8C{)peri~o !de 
toa"1'I ,"uIti vrelM" 

Ciet .. aJfee\'& este lupta noagfl"l, 4eclU o lupfll! pentru !!Ită\ilirea bolşevismului. 
pentru Uberta...- deplini\. ,i pentna J1~ intunecată de wnbf3 f»nlUlll.511l1lhli .,.,re 
creşte ameninţitoare "te Eurapa , 

Şi lupta aeeuta _ ttoutrl lnet.pe" fie preluiti de in,işi, allaţii SO\'lf!teJor, _ 
uari 'vid fătărnicia şi prilDejdia do moa.rte pentru to~l - pe eate o reprezintă. ui mai 

' JDnlt e3 QriCQ4 bQ]f~vi$!Pul. I 

Ml."u::!:. 2<1 i"",. 19« , _ 

1WJ 
Moartea eroică a poetul( 

COR I O LAN C H l-S A N U 'II -Desigur, pentru. maTeq mc;OritQte" 
cititorilor noştri, titl'U~ de mai lUI, d4: JJ..
la unele nedumeriri. Pop.tul C~A 
Chisanu? De unde şi cum? Nici. O ~Ii. 
din Banat n'a p'ubLic(l.t versuri .rem~~ 
de COTiolan Chisanu. Şi nic. aZtfel de $1f.) 

ticole d.ecâ. t cel publicat in Mame CU'l 
de "T j net e t u lIn V ă t ~ t o T.t" 1 
din Lipova. . _ ' 

Cu toate (LC~tea, CoriQla:n Chi.lallU',. 
jost şi rămâne un poet ln adevăratuZ illt!i11 
ţele$ al cuvântulu.i. poet de larga remiL. 
ratie şi ~imitoare inspirat_ie. De n'ar nij; 
mane, m urma acestut tânăr, decâ~ 

,~a$ăTea cu. p.ene f)EgTe"'I%C~1 
mlnunată fantezte m versuri, care i. 
urma recomandării el-lui Victor Eftim' : 
ar fi văzut lumina r_ampei in timp e ~ 
autorul eTa pe front Şţ tot am fi in drephs1 
să-~ trecem în ,eanteonu4 poeţilO1' bănă!.' 
ţem. . ". ,_ .• 

Fiu al d-lui Chisanu - născut i ti 
ALioş - fost director in ComiZiuL DiriltJ 
gent, mai târziu funcţiona'!' superior ad': 
ministrativ, deşi nă8cut lol Lipova, C()o!~ 
riolan Chisanu şi-a trăit viaţa mai muli 
la Bucureşti. Acolo fi-a luat licenţ/l i 
Litere şi Filozofie ca elev at d-lui RMu •. 
lescu~Motru, 'U(:olo ~ infiin.ţat şi Condlll~ 
împreună CU alfi tineri, revista .,T t !le.j? 
,.. e ţ e" şi "colo şi-a. publicat primelefd, 
plachete de versuri, acolo ~şi înc€paue .. ~~ 
carierQ de profesoT, i 
il venit insa războiul. Ca elev 1'. R,Hl 

luat parte ,la luptele. Mit ::ăsărit pd • 
pnn Ianuane 1944, cand, \TI uma «t4'~1 
menului de sublocotenent, i s'a elat UliI' 
concediu fi-a răma$ Ya Lipc..vG până La 2D:~ 
Martie, când a fost ehe'mat din nou 11 
unitate. . ,. ; 

Dotat Cu mult spirit crttic, îşi da lea. 
ma cii nu tot ce sene ci1'.E:!l:CI e pub~iC4.l
bil, că orice lucr<lre numai cu timp~lUJ 
poate ajunge ta o formă definitivă Acedf. 
~crupuJ de conştiinţă l-c,: determinat &4~ 
nu dea formă definitivă unei opertt dr(lo!ue 
matice care l-ar fi consacrat. l·ar fi tre-f ~ 
cut în rândul mariloT nottr~ poeţi dra.~ 
matiei. E vorba de "P Q V e 8 t e a d a. l 
ci c ă" din care abia câteva tablou 
dacă sunt bătute la maşinJ. 

Un brad de fici01', fnalt şi destul d,1 
bine legat, S'4 prăbuşit cu arma in mân4 ~ 
pe dealu1'He Iaşului, Moldovei hti Ştefan 
cel Mare şi~Q marilor cronicari pe ca.re.i ' 
cinştea ca nimeni altul. 

Rămâne ea şi noi, crordcari de azi ~f j 

mâine, să cinstim m€mori~y eroului Co· 
Tiolan. Chisanu şi ,ă ne îng~'ijim de operrz ~ 
poetului. ~ 

GEORGE BEURAN '~ ........... _._.~ ......... 
Semnele distinctiva ale 

echipelor de A. P. 
Toate persoanele repartizate in ,echi. 

pele A,P., po&rtă ca semn diatinoeUv,P, 
braţul stâng 11, banderoli alM cu Iru
ţialel~ A.P.~ iar acei ce au calit~tea de I 

oon1a!ldanţi d~ gl'WP~ ~.~., poartă. o ban: ~ 
derola galbena eu IOlţultlalele A.P., am 
bele bandef()le ştampilate de ComisarlA' , 
tul A.r. 

La. darea. jprelliarmei sau alarmei !1~ 
are drepttll să poarte banderoI.:i alba 
A.P., numai Şefii de Străzi şi persoane'· J 

le 'repartizate in e('lhipele cari trebu',e . 
sA. se prezinte la locul de adunare, restul 1: 
de J)@rsoane din ,-orice eohipe fac parte I 

~ este CU desăvârşi re interzis a purta '! 
eiJ.'Cula pe stradă cu banderol& alba 
A,P. ../ 

Toţi Meia ee poartă bnn.deroli ~bă 
în 08.7.u1 că VOI' fi jnvitaţi a se ]eglt~ 
de c-9.tre organele snperoare A.P~ (!i.dlt~ 
de aceia Otl au banderolă galbena) sun 
obligaţi a se supune căci In eaz eon~ar 
se expun a fi predati primului gardiall 
pablic, şi vor euporta consecinţele. 

iDeasemenea publieul este invitat II ~ 
supune diepoziţiunilor date de organe J. , 
A,P. in caz de alarmă.. ' 
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răniţi şi d. 1011 ace!a f>rt! lşjJ 
cA . ==2 = ee !!! !!!! 

ioI.fIJJE CA TRUPELE ALIATE FAC 
;~VMUL MoscoVet. Be;rlin, 26. (Ra
~1I4tfl/, V01'cke! admite li:iî eoym14:nismul 
I r.y,)- Dupa cum se ant<,nţa dm Am-

,te~ . . A" ~ .: 1 PRESA ENGLEZ 'RECU-

"l:m .. ziarul muncitorimeâ britanice 
~ , progrese uriaşe in Europa ţi că 'TU-

, 'gHate fac drumul Moscovei. La 
" it se înregistrează Această conf\&zie 

'"' ~ică, adaugând că atUt guvernul 
:! {lIbnic precum şi POparl'~ ~uropean cu
e~ea joorte bine fi de mult realiwtea. 
r riftiyptă deci din toate puterile contra 
tecâtieticilO'f şi aliaţilor I WTi amandoi 
4C!! ţ!ioner.ii bolşevismului. 
• Î • • 

~m~ .. ~E~E~IA ;-LVl '~O;SEVELT, 
'repklterdam, 26. (Rad-DT.) -:- Se anunţă 
ă~14.".' Washington, că preşl1dmtele ROQse-

"" declarat eri in conjeTi1lţa de presă 
.'. rl fi statul maj01' nord·llmerican este 

/' tpţionat în urma faptului c4 flata 
In .' ana din Pacific nu a putut să di~ 
Ca)! Ilota japD~eză cu priI:jul ultimei 
nu.li' navale la lnsulele Manane. 
IIÎ' ., 

[du. NOUL DIRECTOR. 'AL PROPA
Id.UI~VDEl BULGARE. Bucureşt!, 26. S. 
a e-jP. ttimsmite: Dupd Cttm se, afld din 
Ite!e~, dlTectorul pTopogand~' buLgare 
It ,.WJ 4 demisionat din 1uncţla pe care 

~
' epZinea. In locut d-sal~ o fost numit 

R 
'llaidanoff· , . ' . 

14 S'A PRELUNGIT STAREA DE 
~. DIU DIN 'J.'URCIA. Bucureşti, 26. 
: u3fP, P. transmite: Din 1 st.ambul se află 
J 2"Il4rea de asediu, care fusese întro
~ j' aci şi în Tracia~ va it r~relungit4 cu 

. şa.se luni. , I .\' .. .-' '. • 
• ,.. ~ t" .... r~ - 114 ~ 

lea· LE iea.r S'AU AMANAT ~LEGERI 
rpu.jlVLUI COMITET. SUrI:EM SOVIE
aed~' Bucureşti, 26. S. P. P. tran8'lnite: 
~ l4r.ul de radio Mosco,?a face C'Unos~t 
I luegerile n.oului comitet Iluprem 8O'V\e~ 
.1(J1 l A _;: 

tre-~ Celn trebuiau să aibe oc m leu,_ 
i '"" au fost amânate. NotLl. termen ra·''''''I' , 
~a Itma Iunie 1945. 

• 
ANGLIA NU GARANTEAZĂ IN-

: d. 'ENDENŢA TRA.""JSI0R:DANIEI~ 
6. ~ .. ,eştt, 26. S. P. P. tr"nl'11nfe: Dupa 
n . le a114 din Ankara, guvl'Ml'Ul engLu 

~fan, zat cererea guvlr1tuh.d Tramior
rc·i ti d, a le garanta jndependenţ" 

" !ei ţări. Guvernul Trllnsi01'daniei. a 
.!. o notă guvernului englez, pnn 

~ ş~ " pretindea ,d se f14Hlntez. iMe-
a ţ{l TraMordaniei ia fel ca aceea 

tMII ,~d, Libmutl"i şi IrCJk1'lui. Ră8pu~· 
y "ritanic a fost dGl Erin inaltul coml-
. Mile Mtcha~l. ' , ... , • 

iWOUA VltEA CA :AMERICA sA 
a TE aIlEtJL /(AZBOITJLUI DIN 

[FIC. Amt,rsda.m~ 26. ~(DNB,) -. 
,,' ptodll~ţiu7lii bntanicf ~. LAU" 

ehi. a provocat critici M Amfnca. du., t~m anunţil .,Rsuter", tJri" "elarai: C4 .st, tmpolibd ,a angaje%e toat, 
de' te mobilizate d, Mau" .Britanie 

18JI. ~:riV(1 Japoniei, distanţe.le Ş1 greut4-
am. ~it~ntc. fiind prea mars • . CerC'U~e 
ria. t1cal1e înfierează aCf.a8~ă .decta,.~ţ't, 

lIluzie clară la inten,11c AngHel de 
AmeriCa să poarte 'ingur4 greu

nu Principală a, rdzboiulu1 din. Pa.cific. 
,1bă • 

,ne'AVIATIA ~LIArA M1TRALIAZA 
)Ule ).NII DIN IT ALIA. Milano,' 26. 
stul - Avioane anglo-amtricanes sbu
Lrte ·14 indlţfme mic(f, au atacat cu mi
I,i ,ere in ultLmile zHe ţăranii ce 
~bă pe ogoare in p1'oVincia Alexan

. Trei persoane au fost ttci~e, 15 
!,dintre cari mai multt' feme-t, grav 

Jbă 
crnA· 
Hri~"'·~""~"'-""''''''''~''' 
unt \lZ IMPORTANT PENTRU EVREI 
r~r 
jan U!vită toţi enoriaşii carj .:-onlribue cu 

'6,000 lei anual, ca pilni la 2 Iulie 1944 
, la Comunitate contribuţia supli. 

. Opera de aSistentA aoeial •• 
Invăţătorul 8. lost t.nt(.tdeauna un 1 De trei ani decând ţara flc:;.astră este"in 

apostol al neamului său, activitatea lui r,ă~?oiu, el este prezent a~ât in primele 
depăşind cu mult munca, care i s'a cerut Imn ale frontului Cât.~ in interl?rul 
printr'o anumită programa analitică. ţării, unde sufletul lui Date allitun de 

Reuşiţii la examenul scris dela Comisia 
No. 2 de 'bacalaureat din Timişoara 

La comisia Nr. 2 de t)âcalaureat din. 
Timitoara, de sub preşidcl1\ia el-lui prol. 
univ. dr. Tiberiu Morari\,;. s'au inscris 
138 candidaţi, s'au prezentat 126, dintre 
cari 13 au fost respmşi. Dăm mai jos 
lista celor reuşiţi; Albu Zi,na, Bălan Lu
eia, Belciu Marioara, BoLt. Magdalena, 
Bodea. Constanţa, BodocJ.n Irina. Bona 
Victoria, BuziIă Elena, Câ!Opan Emilia, 
Cioban Lucia, Ciolan F~.lofteia, Cloaşe 
Constanţa, Cocioabă Pau Ta, Cotarlă Ghi
tera Migri, Curt Horten:lia, Duduţă 
Leontina. Eviţchi Ludml1a, Filimon Ma
ria, Georgescu Vâlcea Mariana, Giurgiu 
Delia, Horotan Ana, I".Jlt:a Tarquini.a. 
Ionaşcu ,Marioa{a, Leban Elisabeta, Li
ghezan Felica, Mangrău A urelia, Man
zur Maria, Marcoviceanu Draga, Mărcul 
Irina, Moise Livia, Muceşan Carmen, 
Nedici Elena, Ochsenfeld Lya, Ogârlaci 
Eleonora, O'lariu Speranţa, Oprişa Livia, 
Păcurariu Dia, Pretorian Doroteia, Roşu 
Glicheria, Severinean Lucla, Sgăvârdia 
Lidia, Stanisav Daniţa, Ttica Livia, Va
silescu Marieta, Volovâţ Msria, Stanciu 
Elvira, Borbely Veronica, Buding Elisa
beta, Cioba Elisabeta, CsaţI t'ghy Maria, 

Feher Iuliana, Hodl Iudita, Kovatz Tere
zia, Kristinitz Irina, K)i.rl Elisabeta, 
Manyov Lidia, MWl!eau Ana, Piskai 
Blanca, Redensteiner Elisabeta, Risztics 
Elisabeta, Schmidt Edita, Stubert Emi
lia, Szep Valeria. Ştefan Jlf'anat Virag 
Valeria. Watz Hildegarda, Appeltauer 
Iosif, Bugariu Gheorghe, Craogă Virgi~. 
Crişan Traian, Csavossy Gheorghe, Do· 
boşan Valeriu. Giurgiu Chf;-orghe, RaIi-' 
kini Iacob" KeIlner i:ric, Kocsis Gheor· 
ghe, Konkoli Caro~ fCun Gheorghe. 
Kurtag Gheorghe, Kvatzak Carol, Lupu 
Ioan, Marcov Rafael, Mataringa Mihai, 
Nemeth Francisc, Nicolaeviciu Victor, 
Osterling Ioan, Popa Zeno, Schegerin 
O'tto, Schuld Nicolae, Seiler Robert, Zet
tel Toma, Andrici Alma, I;Jându Oitea, 
Rebenciuc Elisabeta, Şerban Nectara, 
Ţibu Ariadna, Andnu Verona, Butnariu 
Alexandrina, Cucoş Magdalena, Istrate 
Lucreţia, Tomescu Georgeta, Tutoveanu 
Maria, Matei Elena, Panţu Ana, Petra
che Aurelia, Ranu Elena, Mihai Victo
ria. Odobescu Maria, Petetllescu Elena, 
Teodorescu Elena, V ârgolki Elena, ,Gu
giu Maria, Domescu EcatC'rina. , .... :~. 

c. F. R. şi Progresul învingătoare 
Mato:hurile disputate pe Arena Elec

trica pentru cu.pele ofe.nte de Inspecto
ratul Muncă ~"Î Lumină. ,i revista "Spor~ 
tu! Naţional" au înregisl.rat surprizele 
caracteristice jocurilor de acest fel. In 
prima zi a făCUt o surpriză jocul a.mbi
ţios al Electrice} faţă de CFR-ul oare a 
prins o zi slabă, apoi succeaul Progre2u
lui faţă de Politehnica. 

Cronica matchurilor este următoarea: 
Electrica putea si cAştige partida, 

m.ă inaintarea nu a ştiut să tra.nsfor. 
D18 situaţiile ce şi. le-a oteat. 

Soorul este deschis In M. 18 prin Pan
tea care inoorie categorio din pasa. lui 
Cobilans<iliy. Peste JlJeCe minute o bombă 
a lui Caba produoo ega.1a.re&.. 
După pawm ElectriCIIL atacă. insistent 

şi In m. ~. dapă un demaraj pe cont 
propriu, 19natQl\'i(!i ÎDc8rJean goal, pe 
cara Li~ îl putea apăra.. C.F.R. ega· 
lează abia în 11ltirtlJu minut prin Pantea.. 

Prin trAgere la IOrţi EJedrica a fost 
p:1'omctntă. 

~ROOREStJL..-POLlTEHNIOA 4:1 
(8:0) 

Matcbul & insemnat SUT'prUJe. &ilei! 
Progresul • aliniat o formaţie ln. Care a 
jooat şi Bozgan, aa.re a fost aMiziţionat 
dela Chinezul. . 

Studenţii au fost Jmndlcapa.ţi pr1n ah
&enta mo! multor titulari ,1 88tfel ntt au 
ln1tut deftfru,ura jocul lor oblciDUft. 

Scorul a fost desclris in m. 8 prin 
poti. Apoi In m. 18 Bozgan trimite bIne 
l'llf. Coti oare Inscrie din nou. 

Progt"eSUl DlJLrcllează pentru & &eia 
ouă, tot prin Coti, (!are tl'tlMform! o 
pasă bună. dela Pnrice 1n m. 38. 

In repriza & doua, in m. 10 Mureşnn 
reduce sooml (3:1). 
Până la' urmi Pr(Jlgl'l:'sul tnni marohen· 

ză odată In m. 25 prin Ambrn, care reia 
o centrare a lui Paseu. 

O.FA ~ELECTBICA 3:2 ,(8:0 
Spre deosebire de jocul de Sâmbătă 

feroviarii au prestat un jo.: mai bun în 
contra studenţilor, Lari Did aii nu au 
putut alinia formaţia 10" ~cmplectă. 
" Goalurile au fost marca1e, în prima 
repriză. in m. 19 de Bandu din pasa lui 
Pantea, în m. 30 de Cobilansohi din 
centrarea lui Raniţă, şi în ro. 35 de Cobi
lanschi, care trece p~ste dom adversari 
şi marcheazl pe cont propriu. 

In repriza a doua libre marchează, în 
m. 20 primul goal al Polltechnicei. 
Animaţia sporeşte duptce scorul este 

redus de Andreescu ~n m. 70. prin trans
formarea unui 11 metri. Năzuinţele ad
versarilor rămân insă fâră roade şi ast
leI matchul se .termină in favoarea 
C. F. a-ul. ui, care c~tigă prin aceas41 
Cupa Sportul Naţional ' . , 

PROGRESUL-EI..F.c.mIeA 0:0 '(0:0) 
In. prima repriză jocul d<:>curge î.D. ma~ 

re parte in nota superiorltăţU Progresu
lui. Totuşi scorul DU poate fi deschis. 
căci, m faţa apărării masa;., a Electncei, 
inaintarea a rlmas neputincioasă. La 
rându-i Electrica nu a l'eplicat decât 
prin atacuri răzleţe, tot 1.t.fn1ttuoase, cu 
toate că erau pline de elan. 

DupA paUZă fizioholUll JOcului nu se 
schimbă. Adversarii DU pot marca cu 
toate că Electrica joacA in zeee oameni 
în urma rănirii lui Oprea. rare fi-a luxat 
umiirul. -

Pe alocuri portarii au ()c8zie si ee re
marce, în urma atacurilor rbleţe ale 
atacului advers. In concluzie partida se 
termină la egal datorita lui Morarlu şi 
Lipoczi. ' . 

Cupa MuncA şi Lu~t a revenif plin 
tragerea la sorţi Pro~S1 .. 11ui. 
BUCUREŞTI~ 

IUVENTUS-CARMEN 3:2 
Box. Valenti a făcut mat<tJ. n1l1 cu Is-

tI-ate. 1, '" ' 

Apărap-''i avutul, contra bombe lor incendial'e, cumpărând Dumaid~t 

Stingăterul CU spumă sau extinctorul uscat 
"AIROMAX'" 

ClI Cari s'a.u făeut de eă.tl'8 organele A. p. exerciţiile de stingere. 6ombelor ' 
incendiare, in diferite IlJcuri din Timişoara le g-l5iţi 1& 

lee Jăde5% fixată eu DecWaNr,SVII. ~====.=.==_= "AIRO'" ========= ,ele .. ,944 de Ofici~.l1 Judeţean Timiş-Toron~ = ;;;; 
I "Centralei Evreilor din Romania. A. WEB Ea n. TA NAS E TimJşoora l Str. Eu~ de Savoya 1 
J Oficiulludeţelln Timiş-Tol'(Intal al Telefon 49-61 Inreg, Cam. Corn. No. 5fl19!}8!1~H. 21270 
" Centralei Evreilor dia B-omânfa. ~~~~~~~~~~~~=:-:::: 

_~ _ ~ ' ___ , _r~-__ -.,-.. ' ______ -,...----..-.-n-_______ ~_~~-~.~~..____ ____ '_~"+_ 

T ~_-~'_._t~-_:..,.t __ ~ ~_-:"""'_r ~ _. _'._ :..._---..A. •• '_ 
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ocrotire şi asistenţă. " 
Invăţătoarele noastrt! 9'&1l Impătţit 

un devotament neegalat intre şcoaU 
şi alte îndatoriri din afar~. Le'ptrlem • 
tâlni in spitale, la canănele şco1a~ .şi 
obşteşti, încadrate in comitetele de ~ 
tronaj, Darul Ostaşului. Crucea B.oşfa , 
alte asociaţii de binefacerc... 

In prima zi, 'când .l'a II 1nfiinţâ ClIIlIA-I 
nele din gări, menite si primească 
fraţii noştri de.la cealaltă graniţă a ţăr~' 
ele au fost prezente ziua %ii. uoapiea prl 
mind cu un cuvânt de încm8jare ti cu 
mâncare caldă pe cei cari a .... fost nevoiţil 
să-şi părăsească căminele. I 

"Anuarul InvăţământuJui Primar., 
Normal" din regiunea Banat-C~ 
apărut de curând, ilu&trează in date ~-; 
tistice această bogată şi rodni~ă actiVW 
tate. 1 

D-na Persida :A.nţiIa De prezintă 11. 
articolul d-sale .,Opera de ~i.sien.ţă 8tI~. 
cială a învăţătorilor", tot CA:! s'a făcut ~ 
această direcţie într'un singur an.. AI~ 
fel corpul didactic primat. a colectat.: 
pentru Darul Ostaşul.ui su.ma. de 
4,251.312 lei, pentru Palatul Invalizilor 
suma de 1,675.920 lei. Din serbările or
ganizate s'a strâns pentru acelaş scop: 
suma de 362.978 Iei. Pe judeţ s'a St.rW 
suma de 2,038.898 lei, Pf'ntru ajutorul! 
de iarnă s'a colectat 5,458 333 lei prinl 
serbări organizate s'a stâns suma dell 
290.488 lei. Pe judeţ 5,740.821 lei. Pen
tru ajutorarea invalizilor. văduvelor de! 
războiu şi a orfanilor corpul primar di~1 
regiunea Timişoara.. strâns suma de ~ 
prin colecte 375.263 lei, prin !er~ 
organizate suma de 144.932 lei, pe judet; 
suma de 520.195 lei. i 

" 

In alară de bani s'au mai colectat şi; 
a,limente şi îmbrăcăminte, taIe în mare 
parte au fost confecţionaW in atelierile 
şcolare sub supraveghe:rea directă a in. 
văţătorilor astfel ~ iDlbrăcăJr~te ;, 
1.289.457, alimente: 1,701.935. ţigarete: \ 
280.770, cărţi po~e: 54.351. S'au con-j 
fecţionat de către eleve: capişoane; 
950.318, ,ciorapi: 485.825.& flanele : , 
331.268 şi dilerite : 452.~5. ; 

Mai mulţi învăţători Impreună cu 
echipe de elevi au ajutat In gospodăriile' 
celor mobilizaţi, după cum urmează: m 
gospodlrii l'au muncit 8100 zile, la lu 
crări agricole 7589 zile. 

Din lipsă de spaţiu nu putem da toate" 
datele statistice, care ne stau la t ~" 
mână ti care ilustrează o Jlluncl asi 
şi anonimă în servicIul Patriei 1)1 al celor, 
mulţi fi suferinzi. Sufletul mare, entu
ziasmul fi munca .în toate direcţiile a In .. 
"ăţătarilor nOftri nu poate fi prinsi in 
statistici, ea se desfăşoară intr'o impre
sionantă tăcere şi este atai de uriaşă In 
cât noi nu o putem . cuprinde intru 
modest articoL Istoria tate se "'a seri 
mAine, va vorbi fi ea ca un exemplu . 
presionant pentru vrem111ile care \7 

urma. MIA MARLL\N JALEŞ 

Bonurile de alimente valabUtt 
dela 26 Iunia pâni la 9 'ulilf 

Se &<hÎce yIa .?un~tiniă, că pentru ,urzbi.J 
toarele 2 ea.ptămânl dela 26 Iunie l.nelUBiir~ 
1) lulie c:rt. S".Ult valabile 7 bonuri de p&~ 
No. 325, 326, 327, 328, 329 şi &30, fiecare.. 
boia. dă ~tulla 600 gr. piine, adiel raţ.ia1 
pe 2 aiptăm.âni., , 

Bonurile valabile pe aăptămână dela ~, 
lo.moie inclusiv 2 I~ crt. ' ; 

Uatura, se distl'ibue pe bo:1ut NI'. 121 •• 
lun:ei j"Jni.e ,i pe bonul No. 13 lunet I~j 
aâ.te 300 gT. de persoană., 1 

Ulei comestibil se ridică pe bonul N'o.· Tf 
de ulei, cite ~ liWl de persoa.nă. .~ 
Săpunul de oric~ fel _ di.ttri~~e pe ~' 

NI'. 2 de săpun, dUl cartela indMduală r>eD1 
tr.l 250 gr. de tin bon, sau din cartela 001 
1activă, raPa fixati de ae.rviciul aprovi2.io-: 
nă.rii pe boa.. sI 

Cal'llt'la se distrlbue pe bonul N1". ~;l" 
~l'iri pe bonul NI'. 36 de mălai., _ 

Petrol' ee- distl"ilme pe bonul N'o. t _~ 
llltru de petrol de fiecare boI1 din ca~ 

ZaMr se ditrtl"l"bue dte 1.20 k'g'. pe ~ 
rilo.A5z 6 ~}~il~ Mai, Ir:1:o ~: Iii!:' ':':'f1~ 
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81rjar sahoteur condamnat 
la şase luni lagăr 

:' ~ instanţa de sabotaj t condamna1 
~ birjarul Ilie Moga din Arad la şase 
iuni internare în lagar per·tru faptul că 
~a cerut dela un pasager p(~ntru o cursă 
felin oraş până la garâ sum:~ de 160 in loc 
·de 60 lei şi când pasageral a dat suma 
de 200 lei, birjarul n a mai dat restul şi 
.afugit. Ajuns de politie ineorectul bir
Jar a dat restul înapoi f5cându-i-se în 
acelaş timp proces de contraventie la 
legea sabotaj ului. 
~._._ ............... ~ ...• 

Hot arestat 
Inainte cu o lună Iovu Stan, de 25 

ani, din comuna Nadăş, a întrat în lo
cuinţa plugarului A!lton Muth din acea 
comună şi dintr'un dulap a furat 7000 
lei. Delicventul după cOin:t~rea furtului 
ti fugit din comună. 
, Cazul fiind adus la eunqtinţa jandar

milor, s'au inceput cercetări reuşind să 
aresteze pe infractor in hotarul Nadăşu-
lui. . 

Luat din scurt a marturi~it totuL Cu 
actele dresate a fosVnaintat parchetului. ................... " ...... 
[vrei condamnati pentru trecerea 

. clandestioă, a frontierei 
Timişoara, 25. - Berkovici Martin, 

evreu, din Sighetul Marmaţiei, a fost a
restat de o patrulă de gr alliceri în cli
pa în C'lre inculpatul trecuse peste fron
tieră la noi, :venind, in mod clandestin, 
din Ungaria. Aceeaşi pa:rulă de grăni
ceri a arestat, imediat dup~ aceea, şi pe 
Pollak Ernestein, evreu din Hust-Ceho
slovacia, care trecuse la noi frontiera, 
tot in mod clandestin, v.,;nind din Unga
ria. 

Desbătând procesul aC.J3for doi incul- , 
pati, Curtea Marţială a adus o sentinţă 
prin care Berkovici Marthl şi Pol1ak El'
nestein au fost condamnaţi la câte 5 ani 
muncă silnică.· ................. -.-.~ ..... -., 
O PRE~fiERĂ FARĂ PREC};'DElIi'l. 

LA "CINEMA CAPITOL" DL.~ ARAD 

MAMA'" " . 
Incepa ud tie azI Marti 27 Iunie Cine-

matvgl,a.tul "CAt-ITOL<' va 1,ula dill noU 
Ull tum eXtraordinar, c puternică drama 
un imn al sal:rilicÎului ~i al iubirei de 
Mamă • 
. Acest film" a. fost realizat în studiou~ 

riie germane Şi peste tot unde a fost re
prezentat filmul a otţinut ,cele mai mari 
elogii şi aplnll~. 

Cu concursul celor mai mari actori 
germani ţa, FRANZISKA KINZ şj OT
'i'O WERNlcKE a fost tmllat acest' 
nl.!lll în studiQurile TERRA din Berlin, 

,,}iA.;Ua? l'vlul acesta <lrât de sfânt şi 
stimat, F'EMEIA care luptă penru a 
da copilului ei deplina FERICIRE şi 
t<1tu~i nu ;i pr'.!Ueşte răsplata ei m€rita~ 
tă, ci suferă, văzând durerea şi suferin
ţa "copilului". 

,-l'\IAMA'" esta o realizare fără prece
cC:J.t :;ii se afirmă după criticile şi artico
lele zia.relor din Capitală, că este 'O 
"PERLA a FILMULUI GERMAN" şi 
-e:;te dnt(lria fie-<'ăru1 OM. cine ştie ee 
insemnă "MAl\IA~~ pentru un copil, să~l 
cadă. 

".'dAMA" a.eesf film (·are fi, fost anun
tat de C:n ... ma 'JCapitol" deja pentru 
Ut;3AU, abia aouma s'a putut Q;C'apa.ra, 
căci Qriunde a fost . reprezentat a obţi· 
l'Iut succese colosllle şi au fost nevoiţi 
5P"} prelt:.'1~.::. .. ;::di şi să'i menţle în pro-
gr3.lU. , 

Suntem Siguri, eă ,~,"A U va obţine 
la Arad deasemenea. aplauze unanime şi 
R('e~t film va fi vipÎO'Ilat de mi~ şi mii de 
oameni. 

Demonstratii 
, bombe lor 

de stingerea 
la Arad 

1. Se aduce la cunoştinţa tuturor şe
filor de imobile, şefilor eehjpei şi perso
nalului ce încadrează forma\iulllle de 
pompieri, pompierilor delll întreprinderi 
şi instituţiile de Stat şi particulare că în 
ziua de 29 Iunie, orele 16, se va face un 
exerciţiu de stingerea bombelor incen
diare, la care vor l.ua parte in mod obli-
gatoriu. ' 

clitează şi casele vecine. 
4. Se vor verifica toate sursele de a

pă să funcţioneze ireproşabil în orice 
moment, iar materialul va fi verificat 
cel puţin odată pe sap~mană de către 
şeful instituţiei, intreprmderei sau pro
prietarul casei, singurii responsabili de 
orice neregulă. 

Exerciţiul se va ţine în Piaţa Traian 
(Compania de Pompieri). 

5. Apă, nisip, lopeţi ,g~Jeti se vor găsi 
în permanenţă în locurile cele mai acce
sibile şi orice lucrător, funcţionar sau 
cetăţean trebue să le ştie mânui. 2. Se atrage atentiunea tuturora despre 

importanţa ce trebue să se dea acestui 
mijloc de atac inamic, care poate produ
ce dezastre, dacă nu se iau. măsuri pre
ventive de a anihila efectnl acestor bom
be, a cunoaşte lupta contr~ lor. 

6. In fiecare casă, ~ntrepTindere, insti
tuţie, trebue să fie câte un cleşte şi un 
scut pentru înlăturarea bombelor in
cendiare. 

7. Se reaminteşte că bombele incen
diare pot fi uşor înlăturat~ la început a
runcându-Ie departe de ~o{'ul unde ar 
putea aprinde ceva. 

3. Se vor-trage la răspundere proprie
tarii sau ~efii A. P. a cladirilor cari au 
luat foc din neglijenţa IOl' şi cari peri-

i 

L. A. R. E.S.' 
'il LINIA 2113 
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Cinema CAPITOL Arad, Str. Brătianu Ho. 18 

Azi! Premieră! 

Un imn al iubirii de mamă! - O 
dramă' profundă li impresionantă!· 
Cel mai frumos film. din câte s'au 

văzut până'n prezent 
Franziska Kinz şi Otto Wernicke 

tJI J.\ iVI 1-\ 
(Die Kellnerin: Anna) 

• In 

Jurnal nou ijNC. No. 111 . lepr.: 3-5 .. 1 seara 
.' '" ,44#_1,0 \t"I #4== reLe "'el .... _______________ _ 

. CineOla FORUM Arad 

I 
• 

, Repl'e'Zenta·ţ.ii la 3. 0,1 şi 9 fix Telefon: 20-10. 
~ . . , " 

Azi! Premieră! 
MACARIO 

,'.' 1 

2 ore de râs CI bohote! 
in cea mai reuşită comedie a lui. 

năsdrăvani 
'.1, 

Mostenilarii 
taM :"a,miDW •• 2 _______________ 1& .. 

., Cinema ROYAL Arad , Str. Alenndri ~. 
m 

relefon: lB-S3 Repl' ,; la orele 3. 5. '1 şi 9 fix 

Azi premieră! - Filmul tineretii! 
. ' 

DOMNIŞOARA SWING 
eu Jeaa Murat-Elvlra Pope.ea şi Or
ebestra de jazz a lui Raymond Le4rand 

- . --~----------~~----------------- -~~~%CI:._.**'=~Şc.o-__ 2 tU 
- .. - . - =--"i' 7221 . ----s 

, O IR ~ O \:'~:O641 CiJl.matogra f 
d. premieră! Rulăm 
. nll.ai premiere! 

Ot~~':~:::'~: IN .. PRIMEJDIE 
• <. 

8ulmmrimd 103 A. Jiilm senza ~;hll<!! . 

r ~m" 'PA D~ftllfITm' .. II ,lin I Uabfl : 
5 lei cuvântul apare in fiecare zi. Anan: 
S(" prime!MI la Administratia aaruhli II! 811 

Str, Ecaterina Teodoroiu Nr, 4, tel. 27.9'1 

De vânzare în cartierul vilelor vilă cu ;;; 
3 apart. 8,500.000, casă in oentru Cl 

etaj 6.500,000, vilă cu 6 oamere şi CU 2. 
intravilanuri 6,500.000, casă în centru t 
aparl. 4.500,000 lei, casă in centru})/il_ : 
ticular 5 cam. 4,000.000 lei; casă in cen.j' 
tru 3x3 cameră 4.500.000, casă in rentru 
2 apar.. 3.500.000, casă cu :; apart. ti' 
prăvălie 1.500.000, casii cu 3 B.Ptrt. 
1.400.000, in PârneaV'a casi cu lOC llIart 
800.UOO, în Bujac casa. cu 2 cam,. gridi. 
nă cu 80 pomi fructiferi 550.000 - 10 
jug. pământ· 2.500.000, 6 jug, Pământ 
1.800.000, pământ de închiriat 12() jug 
Oferim casă de vânzare dela 200.000 1tÎ ' 
până la 20,OOO,OO{}. Agentura HAAsZ 
Str, Dr. 1. Petrsn. No. 3, Telefon: 22-24:: 

AR·THUR IlATSOHJ<lK, agenţie )Iijlocl;. 
dmobilelor~ Arad, Bulv. Carol 1'7. TelefOll: 
16·95. Inreg. la Camera de Comerţ snb Nr, 
Fi. 205 la 30 1 1937. Sumele in mii de Wi. 
CASE MOŞII, VII, MORI, LOTURI Di. 

V AmARE; 25.000: easă la colt eu pri. i 
văile 3 obiecte în oartea fund. ra.port, 1 
25.000: casă. la colţ eu prăvălioe 3 obiect. I 
în cartea fund. raport, - 20.000: 1ili 
modernă, bun raport. - 16.000: IAngi 
Lugoj 240 jugl1~ vie, castel instalaţie _ 
10.000: vilă sp!'e Mure:ş.' apartam~h 
luxoase. - 10.000:7 apartamente, fit. j 
nre parc he tate, baie, grădină. mare, ra. 
port bun. - 8000~ oentru vilă în eolţ lot 
viran, moa,.ă ţărănească cu vaJţun, reg. 
lrmă. - 700: moară ţărănească cu val. 
ţuli, reg, bW1ă. - 7000; tI.bsolut centru, 
casă reno· .. ati, 4., 3, 2 c&m. şi baie 2 ar, 
miei. 500 st. p, grădină, venit oon. '"' 
6000: circ. teren dublu, 6 apart. nwl .... 1 

5500: 7 cam., baie,. 1 jugh. vie la p~ I 
goril!.. halta acce1eatului. 1 .. 

WA PIJI}RDIJT in zina de 21 lf·lnie Miercuri! 
târziu după masă pe str;i:l:i~e Afad~l1i o 
brăţară d·jn aur. Persoana care a. găsit.O.i 
şi o -Va pl"eda în biroul firmei Carol AD,t;1 
drenYi şi FiiS. A. va primj 1) reeom~ 
de Lei 30.000. ~ 

CĂUU'Ăi\l VOIA,fORl 
prieepuţi cu practieă lDllelungati nl

fcrinţe bune în Immşa fil'irie, măfUItO 
ţjşuri, ooloohlle. A se adre~~ fa admi· 
nistraţia din Arad. 

5 \!I"_."_._ ••• _ ••• ~ •• ~_._._._.II 
, 

Interesant proces daI 
sabotaj În fata Tribunaiilai; 

! 
Instanţa specială 'de sabotai de pe 

lângă Tribunalul Arad a judecat eri p~ 
cesul săt~nilor Antoniu Hurezan, Malel 
})umi tru, Hetcu Iov\!, Stan Todor, Bi· 
~tang Ion, Rasca Reveca şi Horga Todolj 
;tăbâcat; din comuna Nadăş~ ,;:ari a fcMlI 
:trimişi în faţa justiţiei J?eutrucă au tăi~ 
porci şi (viţei. ;l căror. p'i€'l~ nu ,u ?r~ 
dat-o ORAP-ului, ci au Yândut-o tabă1 
:rarului Horga Todort car.e 2. prelucrat~ 

Pieile au fost confiscate de către ja~ 
oarmi. l ,! 

La âesoafere au fost ascultaţi incul~ 
paţii, cari au recunoscut, că de fap~ ~. 
tăiat animalele fără a declara Pl::!1 
ORAP-ului, apărându-se că ei stau "~I 
part~ d~ comuna Nadăşşi n'au avut:! 
noştintă de legea' pnn eare num. 
ORAP-ui este indrituit de a cole<:~ 
pieile. j 

Tribunalul întrând in Oeliberare şi . 
oeclinat competinţa ;n favoare~ Ministd 
rului Agriculturii, urmând a li se apli~ 
o amendă pentru contravenţie, iar ~ 
carul Todor Horga urmează să apară diI 
nou in faţa justiţiei pentru t'rima de sa: 
botaj. j 

. li _ .~ 

d 
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la "1 L tI I C D--E"- 'l-'O~"11 T E 
~ ,SOV" CUTREMURE DE P.lMAN7 

TOT I 
- lb"IRATE L."- BUCUREŞTI. Bucu-
l1Pu 26 s. P. P. transmite: In ziua de 20 
I Sta la Observatorul astronomie ain Bu. 
27·91 " între O1'ele 6--17 s'au inregistrat 
~ , . 5tren'lure de pă.mAnt, toate aVlâ.nd 
~ C\ epicentru cam la 7-800 km. depăr
CU 2 .• de Bucureşti. Cel mai puternic a toet 

tru 4 . 
par. A INCETAT DL~ VIAŢA PARlro.'"TE. 

. cen. W8EBIU ROŞ()A. Bucureşti. 26 S. P. 
etll:r1l ite: După cum se aflii. din Sibiu 
~. fi : tat din viaţă în vârstă de 88 8Ili, pă
Pll't. ,le dr. ET.lS8biu ROŞCiI., fost rectorul In
Irlan :ului Seminarial Andreian, vreme de 
:zidi. 3 decenii. Rămăşiţele pământeşti ale 
- 1~ lui au fost depuse în cim,itirul bise. 
JXlânt . de pe Câmpia Turzii. 

jug. 
)O Iti .OONFERL"iŢE PENTRU MUNCI-
..ASZ, S'a hofăr.â.t de către InspecL.Jratul M. 
!2.~. :1pentru lămurirea muncito.::Jor &Supra 
- '" elor si se conferenţieze ia intreprin-
lCÎltII !Il cadrul .secţiei M. L. Pentru aceasta 
efon: ~ invitaţi profesorii dela C"lr,surile de 
b Nr. , ;' şi ucen.ice şi alte personalităţi timi. 
le lei. 

DI 
I prt. CUM FUNOŢIONEAZA COMISIA 
Lport, ;r&U OONSTATAREA NATURALI. 
~ieete' R. Pe tot timpul stării de război, 

lUi ea pentru oooslatarea condiţiuni-
J.ngi de naturalizare şi reeuooaştcre previ
ie, - 'de M't. 18 din legea pentrl dobindirea 
nenh .trderea naţionalităţii ro:rnâ.ne, va putea 

fit. . ţiona la reşedin ţa ce i se va stabili de 
e, ra. I Ji.1Stiţiei, cu u.n număr de 5 mem
lţ, Iof numiţi prin deciziune minirterială din· 
,rei. conailierii 88."J procurorii Inaltei CUlţi 
1 va!· Casaţie şi Justiţie, fiecare din a.c.e;şti 
entrll, 'ii având şi căte un supleant numiţi 
2"" . ;(tl~ condiţiuni. Comisia va fi pre~ 

L, ",,' de membrul cel mai vechiu in grad 
Il'i." ::mcţiune. F."mcţiunea de secretar al 00-

~odgo-Imii ve. fi indeplinită de directorul ata. 
f.r judiciare din Ministerul JU8tiţiei iaU 

;: • Ilbdirecl:orul să-.l_ 

ul'12l (1 UNDE SE TRlMrrE OO&E8PON
:ăsit-o.. A PENTRU MINISTERUL 8ANA. 
,1 An. , 1'11, Ministerul sănătăţii faee cunoscut 
I~ ~ instituţiunilor sanitare că intreaga 

, nd~ţă şi cererile de ~atoriale f!&-

privind direcţia 1nzestrărli şi eonw 
ţllior sanitare, rJrmează a se adresa la 
eşti, str. Avia~ Slănătescu 48, sediul 
·une!. 

mi, - PENSIA VIAGER.l A DNEI "ADU. 
PROlOPOPIJLUI MUNTEA!'tiU DF_ 

HlffiDIN. Bucureşti S. P. P. transmite: 
eum amnţă Monitorul Oficial, dnei 

,reţia Munteanu, văduve. prot. Aurel 
teanu dela Hunedin, ref"J.giată din Ar. 

'li de Nord, i s'a fixat o rentă viageri de 
'XlO lej lunar. Deasemeni i s'a fixat o 
tl vfageră de 15.000 lei ş.i dnei Cornelia 

, vănduva pr. Traian Costea rofu. 
Maiel' . din jud. SălaJ. 

U:, Si· .. S~VITOAR"-:LE CRFAjlTlNE LA E
radar! . in baza dwretului lege 121 din 8 
a ~ 'tie cn. evreii n' a"l dreptul de Il' angaja 
il tfijal ,terime creştină. Se face excepţie dela 
Il pre- • lege ~u familiile evreeşti cari 
~ ijbă·. IllSt Jncr6\!tinate la data de 1 Ianuarie 
crat-o. ţ ~i cu acele familii evreeşti in care UWJl 
,'e jaIl' lTe soţi este creştin şi de origină etnică 

~ şi cu personalul intre~uinţat de me~ 
incui· 'i evrei exclu.siv pentru cabinetele me. 
apt a~ i : ~oţi &ceştia vor cere insă 8.'".ltoriza~ 
pieiJ! ~fullStn.tlui Muncii pentru întrebuinţa

au de< "cr~tinilor în serviciul lor. Controlul va 
rut cu' :aeut de un delegat al Ministerulu,j 

uma' . • 
n t:," EXAMENUL DE ADMlrERE IN 
coJec' ,'GA.LA OFIŢERI TE.IINICI .\.(;1'0. Se 

, :~e, la cunoştinţă celor interesaţi că şcoa-
I~e ,ŞI-' , Oftţel'i tehn'jci auto, din calea Dudeşt!. 
[lnlSte- 125, Bucureşti, continui inscrierile pe:n_ 
~ apb~ 'Ei:amenul de admitere in anul 1 activi 
r tăbă' la data de 10 1hlie 1944. Inscrierile ~ 
ară dtr . fie la gamizoanele fixate prin comu
, de sa', tele anterioare, fie chiar la sediul şeoa-

.14 examen se primesc numai abMlvenţi 
_ l e1aae liceu teoretic, secţia ştiinţifică. 
nul r cllUle liceu, aceştia din urmă 1n!!ă We-
~!l2 d aâ aibă media g'mleralii minimum 
- " Celelalte condiţiun·i, precum şi taxele 

" Oiele eer'lte, sunt publieate tn Monito
Iă!' Oficial Nr. 92 din 20 Aprilie 1944. Exa. 

.u1lneepe in ziua de 15 Iulie 1944 orele 
:, ::~neaţa. Infornraţiunf de d('taU'J >se ob
:. lilnIc la sediul fCoale1. 

a iii ..,... 

- ~IL"iI8TERUL CULTURn NAŢI().. 
NALE APROBĂ NOUA PROGRAMĂ 
ANALITICA. M.iIUsterul Culturii Na~ionale 
şi al Cultelor, aprobi progn.ma- analitică 
pentru invăţământul comercial eare se va 
p-me în aplieare dela 1 Sept. 1944. 

- DONAŢD PE~'"TRU CANnNA CRU
CEA ALBASTRA. Pentru cantina "Crucea 
AtbastTă" care a funcţionat in t;ua F'abric 
8'&:'.1 mai făcut următOQ.rele donaţii: prof. 
Rodea 2 kg lapte; dna Popescu 3 kg lapte, 
,i câ.te 1 kg lapte de către: Denis Maria; 
&looi Maria, Orbular Stela ti Col~ Ma-

- o CERERE A CO~IERCIA.NrILOK 
TIMIŞOR~1 IN LEGATURĂ CU DIS. 
PERSABEA MARFURILOR. In '.1rIna dis
poziţiilor date de Admimstraţia Fi~ 

nancial'ă din Timişoara, referitor la disper
sarea mărfurilor, comercillllţij ar avea de 
~erit unele neajunsurii In ceeace priveşte 
aducerea mărfurilor dela. maga1:iile dlSpCl'. 

sate pentru a fi vând'llte in magaziile 10'1'. 
Pentru aceste motive Reunnm~a comercian
ţilor s'a adresat Administraţiel !inaneia.re 
cerând că at".mci când comereianlul respec. 
tiv are nevoie de marfă din magazia unde 
este dispersată, să nu se mai iacă proces· 
verbal, ci să se elibereze numai o hârtie 
de însoţire prin care se conatat:i că marfa ria. 
a rămas în proprietatea comerciantului, ca- - DARl.TltI PENTRU OOPIII EVACUA. 
re va fi vâ.ndută în magazie conform dis- l'IWR. La apelul făcut de către "Dani Os 
poziţiilor in vigoare. Fă.oându-se acest pro- taşuIui" pentru dona.ţii de lengerie peotrl 
cee-v.er~l, situaţia ~erciantu:ul se in- copiii evacuaţil()r şi refugiaţilor, dn9. Nec~ 
greUlaza foarte m:-Jlt dm punct de vedere I d t 3 - v ţ 3 . t;;-~ 3 "~1 
t h ·· . 1 ~ - a ona camaşu e pllep ..... ""'e 1ICw. -e IDO Şl profealOna , ceeace ne tace sa ere- .. '.' , 
dem că acest neajuns va fi rezolvat favo- ţe, 4 scutece, 2 feşu elastiCe total in valoa. 
rnbil. re de 7800 lei. ' 
.....,... .............................. ~ ............ . 

Eroismul unui soldat voluntar rus pe frontul invaziei 
Berlin, 26. E. P. - In noa,ptea in can pentru a nu ajunge viu in mâinile m.m.icu-

6>a inceput invazia, soldatul de 17 ani An. lui, apoi a lăsat inamicul să se apropie cât 
<trei Balab&nov, luptător voluntar diG Ră- mai mult pentru a obţin~ efectul cel mai 
sărit apăra un cuib de rezistenţă cu mitra- mare posibil cu armele ce· le mai av_. 
Uera sa, singur du.pă ce cama:ra~ii săi căzu- Efectul cel mare s'a şi produs. Privwd du-
seră. Par8.f'~tiştti britanici au alaeat timp pA luptă eâmpul de bătălie el a fost găsit 
de 40 minute acest cui'b de mitralieră dar presărat cu cadavre şi răniţi britanici. Ba-
au fost mereu respinşi de tânărul voluntar, 18lbanov a f~t aalv~t in uJ~. clipă del~ 
care nu s'a lăsat intimidat nici de grenade- moarte de .. vanătorli de blinda.;e ger:I18I11, 
le de mână car' explodau lângi el. cari a.pr~llndu..ae ~ spatele paraşullftllor 

, 1 I au descllls r.m foc efwace asupra acestora. 
Dupăce a terminat ti ultima bandă de Britanicii s'au retras iar tânărul voluntar 

muniţii, el a V".lS la.O parte o grenadă de a· fost eliberat după 4<l de minute de luptă 
mână. cU care a vrut să se sacrifice singur eroică. . ' . ... , .... ~._ ............................................ . 

Unde functionează eassele de bilete C. F. R. 
Din cauza evenimentelor din ultimii4 zile 

cassele de bilete ding-ara Timişoara s'au 
cClIlOOIltrat intr'o singură cassă.. care fune. 
ţi;onează tn palatul CFR f05t Termlnus. 
Pentru evitarea aglomeraţiei şi eventuale 
întârzireri de trenuri, pubticul călător este 
stăruitor îndrumat a se tngriji din veme de 

scoaterea biletelor dela Biroul Oflcial 4e 
Voiaj C.F.R. Timişoara 1. Bdul r\.Cgele Fer
dinan.d Nr. 1. (fostul Palatul LOffler), unde 
case!'ia funcţionează In perma.nenţă dela 
oarekl 7...-21 zilnic inclusiv D".uninecă. şi 
stAruitor Indrumat li se ingriji din vre~ de, 
tren chiar ~i cu ~ zile tnainte de plecare. . , 

, ' ............. _._ ..• , ........ _ ....... _._._'It::*_~ ........... ' 
Tragica nenorocire 

Elena" din 
din gara "Domnlţa 
Timişoara 

In urma bombarda.mentului dela Ti- sălii in care erau birourile serviciilor de 
mişoara, o pa.rte cUn păreţii girii .. Dom- tra.nzit s'a prăibuşit. Au fost ooise in 
niţa Elena" prezenta un pericol pentru această tragic·l nenorocire cinci ~soane 
cetăţenii din gari, fapt pentru care iar alte zece an fost rinite. 
Serviciul tehnic al municipiului in ziua . ' 
de 21 Iunie a eernt demolarea. a.eestor I Autorităţile in drept au aosit u... fa· 
zi-duri. . . '. ' ţa 10euLui pentru meeperea eeroetlrilo.r, 

Sambă.tă. Sosind mUDcitorii pentru a din cari să se Constate vinOlVăţia ,i ~. 
începe lucrările de demolare, plafonul punderile acestei nenorociri. 

Cinema "A R O" TImişoara. Piaţa Tralail. 

~ Luni o Premieră. extraonUna.ri f! J 

Căpitanul ,FRACASSE 
Un mare film de montare cu CLARA CALAIKAl,i OSVALDO VALENTI 

Aventuri - Gelozie- Comic - Intrigi 
Bilete se pot cumpăra ~i inainte [R.eprer.entaţiUe ziluie 3, li ti ,. 

CIRlel AUREL 
A 

DEPOZIT DE HARTIE 
Vânzare DUDl.i Îa eo-gros 

'ARADf Slr.d. Gen, B ... tLelol 8. - Telefon 90-51 

Mare atortime.t tn toate soiurile de hârtii, pentru 
librării, tfpografif, eartonage, pUllgf de hArtii, dl
feri!e aIllbala~e In coaIe şi lut uri, hârtiI speciale 

pentru camuflaj, .artoane, mucavale, etc. -
SerTldu proD1pl. 2215 Ser-vid .. prOlDpl. 

- DIN AOTIVITATEA OOMITETULUI 
DE. PATRONAJ. Comitet-.Il Municir-al de 
Patronaj are printre Instituţiile proprii 2 
colonii de vară pentru copiii &vacua.ţi, ast
fel la Pustini.ş îşi petr~ vacanţa 50 băeţi 
şi la CetăţUia 32 fete. Tet instit.uţij proprii 
sunt şi CantineI. obfteşti, unde iau masa 
96 persoane ÎJtl mod gratUit ~i 35 persoane 
care plătesc 50 lei. Comitet-JI de PatrO'ftaj 
mai &tIe ,i a~te intltituţii pe.tronate, despra 
care ne vom ocupa in cadrul unui ropcrtaj 
$ptloCial. 

- REP4.RAREA TROTOARlJI ... UI IN 
BUL. CAROL. EC!hi~le ServiciulUi Tebllie 
Municipal, lucrea:ai de Pl'6zent 1& repararea 
trotouului 8Şfalt&t din Bul. Carol. 

- EXPOZITIE DE TABWURI ANTI. 
OOMUNISTE LA CAPITOL. In haU-ul dela. 
etaj al CineJnatografului Capitol se află. e:t
p"J.Se o aerie de ta.blouri de propagandA an
ticomun1stă. ExPQZtţia, organiz!ltă de Aso
ciaţia Rorm.âno.Germană Filiala. Tim.işoat"a. 
est. foarte interesantă ;Ii iMtruetivă. In. 
trarea ~te liberă. 

- PLATA. PENSIILOR PE LUNA. IU. 
NIE. Plata pensiilor L O. V. R. .-rade ()fi.. 
~ pentru luna Iunie 1944 se face llarţi 
Z7 Vl. 1944, l4ierwri 28 VI, 1944, oreI. 
7.3{).-1l dUlUn.eaţa.. Pensionarii sunt ru
gaţi a E3I8 prezenta personal Ia plată, iar acei. 
ca.ri din forţă majoră. nu pot ai iO prezinte 
vor da procură legalizati altei peI'80ane. ' 

- VIZAREA AUTORIZA'fIIWR DE 
PRODUSE PETROLIFERE PENTRU 
'l'E"i\.OI'O.t\RELE AGRICOLE ŞI MORar; 
TARANEŞTI SE VA FACE DIN 6 IN 
6 LUNI. In eonfonnitate cu rezoluţia minis
terială dela jr. Nr. 812.293 din "19-14, s'a 
tăcut eun.OSC"Jt că s'a aprobat ca autoriza. 
ţiile (1e produse petrolifere pentru traeto&
rele agricole să poată fi vizate din 6 fn 8 
luni de cltre fcl'ul ocolului agricol. iar nu 
de pereepţfe ca pâni acum, ~u obligaţis 
pent~l ş.e.ful oeolulUi agrlcol să ~omunice re. 
gulat viezle date percepţiilor respective care 
le vor ţine In evidenţl.Autol'izaţiile lib1mlta 
pentru m<lrl1e ţărăn~ti se vor. viza ca ş! 
p1nă ~.un din 6 1n 1) luni, de căt.re Per. 
cepţia fIs08l1 respectivă. 

DISPERSAREA SERVICIULUI SlLVI~ 
.JUDETEAN .. Serviciul Bilvl.c J~Jd~ţean s'a 
di8persat la Sf. George (Mâ.n!\6tir.e). Toţi 
aecia eari au de făcut eet'ert sau alte dl!.(!eI'Î 

de aranjat ee ?Or ~a Senriciului Ia noul 
sediu. 

- EXECUTAREA PROO&.\.MULUl 
SILVIO IN I1\'"8PEUrORAT. In urma in,. 
pecţiUor făcute, pe raza Inspe.ctnratukli Sil
vie Ti:mişoa.ra, programul de !ucru a fost 
executat ~t priveşte plantaţia 80%, iar 
elt pri~te peplnerla 50%. Insp~ctoratut 
are Mlnănate 60 H. pepinerie. Programul 
l"Xploatirilor a atinA 65%, ia.r pAnl 1& 
sftJ,sftul alulu1 ~ va exee-lta f!l hitrrtgi.me. 

- SPITALE DIN CERNAUJI. EVA.
OUATE LA 1'DIIŞQARA. DAU CONSUL. 
TA'J.'ll PENTRU BEi"UGIAŢI. Spitalul 
CeIltl'a1 ,i Spitalul de Copii din Cernăuţi e-
8Vacua.te In Timişoara, Şcoalt. Silvică, Pădu
rea VfTde,.şi-eu reluat activita~ fi fun4> 
ţionează C& fi In Cernăuţi, cu paturi ,i con
sultaţii pea tru refUfiaţi pen tru toate llpecia 
lităţile (elUrurgie, boli interne. bol1 de c0-

Pii. boIi de nu, gât, uTecl1i, Ul'Qlogie, OT. 
topedie, laborator de chimie J>iolQgică, 
Roentgen etc.) Consultaţii zilni::e dela 9-13-

- GAZDllmEA FETELOR IN CĂMI
NUL "ASOCIATIEI AMICELE TI~ERI
WK FETE DL'Ioi T~nşOARA. In Căminul 
"Asociaţiei amicele tlnertl-o!' fete" din TUni 
şoara m, Btr. Treboniu Laurun 13. sunt 
Jocuri libere. Cum biroul de îndrumare din 
f.{ara Domniţ& Elena nu mai funcţioneaz.ă 
fetele eare au nevoe de gă!.duire, se vor 
ad.resa la cimin. .................... 

PUBLICA ŢIU NF. 
Se face cunoscut, că la exploafafea 

Cariera de Nisip, se află nisip dE: vân
zare la preţul rnaxhnal. ,: .. 

lnformaţiu.ni, cometUi şi pllţi /,le ffl.':, 
la sediul Direcţiunii S. Jl;. T. (Cinema: 
Capitol). Telefon 13--08. 

'T I Direcţiunea StabHimentelor 
Ec'onomice" ale Municip:uJui (S E. T.) 

R~gie PublicA COC'l~rcială - ~" 
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Punctele de ale frontului din Răsărit 
\ Pe Irontul dia )']o:doviJ şi Ht"tsarab a nimic DGU de semaalat. Aetluaea 

de eură41re a band.<or ti in Aanao\a. tOlunlarea trupe-lor japoneze. 

Apărătorii Cherbourgului refu 
să capituleze 

f t()tlb . .u:iLo.r; 
ai _ 

• .. -
BEH,L,lN, 26. (Rador.)' - Despre eve

'itimentete de pe jrontv.i dm rasarit 
cercurile autonzate miLtuel e dm BerLin 
decLară, că noua ojensw:l tie var~ SOVie

tica e caracterizata de o pnnere tii. apL.
ca~~e a massdorumarl.€ .;;~ materi~le so
metice într'o masura ata' de Larga, care 
e~~e JU1·ă precedent ChWI' pe. jrontuL din 
kâsant unde SO'UWH(.!U j~~la ~n trec'ut nu 
au cru;at mate1'iaLuL Lar. Cea mal. buna 
aouaa.u pentru ampLoarea t'..ctraor~mara 
a materiatu~ui inamic un.mcat m foc 
este că apararea ge,-m(A.1W a reuşit să 
dIStrugă intr'o smgur:ă zi. ~52 ,tancun 
inamice. Sovieticii au aeslanţutt ofen
siva Lor cu putenucul ajH;t~r aL artiLeriei ,t cu putermce formemum de a~ioane de 
tuptu, care arme di~~ unWL la1'aş~ nU'au 
jost aplicate paua in pre:{;tn~t in 1năsuTa 
vazuta acuma. Pe La ,ncepu,tur oJensLVe~ 
sovieticti au reuşLt sti imI-'" Ilgă înapoi cu 
Cl,.ţpva km. pozi~iiLe germ(!;rle, dar incer~ 
carea Lor de a stnipang€ l-'oziţWe ger
mane l-a Est de iVloghaev, a dat greş, 
Cntre SmoLensk şi Orse;. t.lpărarea ger
mană a înregistrat lin sueces defensiv 
compLect. Sovieticii :lU r~u~~t să patrun
dă aici în HniiLe german~ dâT,l.du-şi toa
tă silinţa să lărgească pfitl"cinder~a spre 
Nord-Vest şi .sud-Vest cu. ptttermce jor
marii de injunterie şi bUr,daie. Lupta s'a 
aat p"I~ă ta rmezuL Iwppi, dar apiirarea 
germana s'a ~inut ţJt: Lot.;. In Ţepiu?:ea 
Vitebsc Luvtele au Just uecseb:i.t de in

verfUnate aici, însă sovtet'icii au. reuşit 
Să realizeze o pătrundere mt~i adâncă la 
Nord şi La Sud dela ,;ot~t/J,ra fron-tului şi 
aruncci1~d noui forţe bLmda te şi moton
zate în lupta, au larglt Şl adun.cit pătrun
derea Lor. Oraşut V itebs,;, care in bună 
par~e a fost puternic fo~·ti}icat de tru
peie germane, să ţine a.:vi.nc în.,Linia 80-

vieti~d. Mai spre Nord s.nh:t~cn alt reu
Şlt temporar să facă doua (apete de pod 
peste fllWiul Duena, insa contraac!ill.nea 
germană le a curătit. 

• ( 

, BERLiN, 2ti. (Rad()r.) - Despre tron
tu~ dîn Italia cent'raid S~ comunică, că 
centruL de gravitate al U"Lcurilor aliate 
[l fost ieri intre Adria şi le. Sud şi Sud
Vest de lacul Trasimer'.tiS, blindatde 
a~~ute dând lupte. Jaart!:: c,'ân.cene, au 
l'eHş.t sa inainteze dţiv(t km., dar in
janceria motorizată mamiui nu a reuşit 
nici să pătrundă ;l.n p03~pile germane, 
nici să lărgească poziţiti ~ OC11pate. Con
tm-atacurile germane au (lt:ut rezultatul 
că la multe puncte inami,eul s'a văzut 

,sWt să se retmgă la Vest de lac, toate 
at~cu.rite aliate pl'ăbuşin·Lt-se. La Nord
Est de Perugia, inamicul Jl ţinut poziţiile 
gernu;me eri toată zeua Sttb puternicul 
foc de artilerie, astfet că se supune aici 
un nOiL atac masat at inamicului. ............... --......... ~ ......... ~ 

wO AViOA~E AYGLO-Al\lERICAXE 
DOBORAl'E IN Z01'<;.\. DE INVAUE 

b.LRLTN, 26. E. P. ~ Unitiiţile de arti-

H U CUR E ŞTI, 26. (RADOR). - COMA..."'lDAMENTUL DE CAPETE· 
NU'; nL AHI'Ilt\! }<;lllOMANE lOlUliN IOA: 

Cl] ZICA nE 25 IUNIE LA N1STRUL INFERIOR ŞI IN BASARABIA 
DE lHl.jLOC ŞI FRONTUL MOLDOVEI NIl'tIIC DEOSEBIT DE SE.l'INALAT. 

o actiune radicală contra bandelor la granita albano-greacă 
BF .. RLL.~, 26. (Rador). - Trupele 

g€rmane de pe frontul Bnlcanilor a în
treprins o acţiune foarte radicală contra 
bandelor, la graniţa grec o·albană , asta 
în urma operaţiunilor sistematice. Au 
l'ost curăţite mai multe regiuni şi lic'hl· 
date numeroase grupuri, cari au pierdut 

1200 morţi, 800 răniţi şI mulţi prizo
nieri. Bandele caută să~i întregească 
efectivul Cu recrutare forţată din rându
rile populaţiei, astfel că şi POlPorulluptă 
cU arme contra bandelor căuzând acesto· 
l'a pierderi f011'te sângeroase. 

PierderU~ .uferite de band-t le 
mH.l1t~i Alb.ni~l 

Gom uoi_te 10 

Be1i{rad) 26. (Radur). - Bandele C{)'" 1 pzste 880 bandiţi şi aproape acelaşi nu
muniste au suferit in ultima să.ptămână mir au fost luaţi prizonieri, Insula Letka 
pier(l~..ri foarte ll}ari. în munţii albaDeAzi~ pe coasta Adria~ica a .f~t curăţi. ta de 
unJe m lupte crancen,e au fost omoraţi bande, cari au pIerdut aH;.! 80 mOrţl. 

Şase divizii jnponeze inaintează Ipre oraşul Hengian 
TokiO, 26. (Rador), Şase divizii japo

neze înaintează spre oraşul Hengian, 
unde se află şi o bază aerlană nord ame
ricană fosrte importantă. Forţele japo
neze s'au apropiat la 25 mile de aeest 
ora.<; ~i atacurile marj ale bombard Îere
lor norii amel'i<:ane nu au putUt să oprea-

scă mişcarea japoneză. 
Cartierul general japonez mai oomu

nică, că în cele 3Q dlVizii chineze c-ari au 
luptat cu un efectiv de a.proape 300 mii de 
oameni in provincia Honan, peste jumă
tate au fost distI'Wlă. 

Din nou a fast bombardat oraşul Versailles 
BUCUREŞTI. 26 S. P. P. transmite: Din lUi Versailles, fă.c.â.ud 760 victime, dintre 

Pari" se anw1!.a că Sâmbătă anglo.america-I cari 250 morţi. După cum anunţă. .,Paris 
nU au intreprins un QOU atac asupra oraşu- Soire" intreg oraşw a fost atins de bombe. 

Plo~şti şi CraiDva bomlJ ardate de teroriştii anglo-american i 

Berlin, 25. (DNB), --:- In cursul zilei de 
eri O puternică formaţiun,j de avioane 
anglo-amer:id,ne venind dinspre sud 8 

sburat deasupra spaţiului ţării şi a bom
bardat regiunea Craiova şi Ploeşti. Au 
fost provocate pagube materiale şi pier-

deri in rândurile populaţ!('! civile. A
vioane de vânătoare gennane, române 
şi bulgare au doborât, dllpă rapoartele 

necomplecte de până acum, 23 aparate 
inamice, dintre care 20 cu patru mo
toare. 

Eng~ezii Înşişi au numărat 36.000 de bombe ale armei 
noui, din cari au fast dobarite numai 25 

Berlin; 26, (Radorl. - Pcstul de radio 
britanic a comumcat ali dimineaţă că 
aseară şi noaptea tr~cutoi activitatea ar
mei noui germane contra Londrei şi An
gliei de bud-Est s'a :ntetlsjficat în mod 
deosebit. 

Din sursă neutră se an;ffiţă că autori
tăţile britanice evalulazâ numărul pro
ectilelor uriaşe căzute .. supra Londrei 
şi Angliei de Sud-Est la 36 UOO, din cari 
aviaţia a doborat 15,:ar I1rtileria anti
aeriană numai 10 bucăţi. După cum a
nunţă agenţia Reuter p.::gubele prici
nuite de bombele uriaşe precum şi nu
mărul victimelor sunt con<:jderabile. Mai 
surprinzător este însă cJmunicarea fă
cută de postul de radio brltanic că toate 
afirmaţiunile privitoare :a atacarea cu 
efect a locurilor de lansa".e a armei noui-

sunt din domeniUl fantC!<:iei, deoarece 
acţiunea armei germane nu a slăbit de
loc, ci dimpotrivă s a. irl\.cli~ificat în ul
timele 24 de ore. 

Amsterdam, 26. (Rador), - Presa ne
utră anunţă din Londra, că după ce zia
rele, ca de exemplu DSLly Express, au 
pubHcat reportagii despre efectul armei 
noui, din care reese ca ln urma exploziei 
unei singure bombe uria,ş.,e 33 de case au 
dispărut parcă pământul a fost ras, gu
vernul britanic a luat miisuri şi mai se
vere privitoare la interzu:erea oricarei 
,comunicări în ceeace priveşte efectul 
armei noui germane. Cu toate acestea 
neliniştea populaţiei britun!ce sporeşte, 
deoarece autorităţile, cu toată propa
ganda lor, nu au găSIt niCI un mijloc de 
apărare contra armei, noul germane. 

Dela Cartierul GeneJ."akl Fiihrer,'J.lUi 
Iunie. Inaltul Comandament al Ar' 
Germane oomlLllică: 

Viteaza garnizoană din Cherbourg 
mandată. de generalul von Sch!iebe~ 
turi de puternice form.aţli de marină 
aviaţie, stă de ieri în interiorul or~ul 
în zona portului in îndârjite bpte de 
dă. Două somaţii de ale inallllculUj 
înceta lupta şi de a preda cetatea au r' 
fără ră.spw1S. Portul şi toate instalali~ 
importanţă militară au fost, l;i.runcate 
aer. In faţa p'ostului ck ];.lptă al 00 

tului cetăţii şi în faţa Arsenaluiui ata 
le mamice s'au prăbuşit in focul ap' . 
rBor. Bateria de marină "Hambrug", 
mandată. de Lt Gelbhaar stând ea ' 
sub un 8'l'eU f~ de artil~rie, a scutun 
două crucişătoare man!ice in spaţiul 
Cherbourg. 

Ieri au mai fost gl'av avariate de 
baterii marine patru crucişătoar<::, 
deta rapide au scufundat n('lap~ t 
tă un distrug,itor inamic la Nord de 
ninsula Cotentin. 

, Pe frontul de Sud al capului de 
normand atacurile ina.mice date la 
de Orne s'au prăbu.~it în faţa poziţl' 
noastre. O pâtrundere locala a fost' 
turată prin oontraatac. La Est de gu . 
Ornei a. fost avariat un mare vas 
transport inalnie prin lovituri de 
r i.6. 

In spaţiul dela Tilly inamicul, care 
atacat toata ziua CU puternice forţe 
infanterie şi tancuri, suferind pi 
f\)a.rte sângeroase, a reuşit să oc~ 
ruinele oraşului. In luptă cU trei din 
le mai bune divizii engleze s'a diSt' 
deosebit divizia de instrucţie de tane 
de sub comanda generalului Bayerle' 

La Sud-Vest de Cat'<?'ntan inamiool 
atacat de mai multe ori zadarnic, d 
puternică pregătire de artilerie. 

In noaptea de 24 pe 25 Iunie, după 
pO&l'tele de:finitiv.e au fost grava' 
prin bombe patru mari vase de, . 
inamioo şi un vas de transport. 

Fooul de hărţuire împotriva. Ang~ 
de Sud a continuat ziua ;;'Î noaptea. 

In Italia punctul de greutate al luptei 
a fost ,i eri în sectorul dela coastă până 
lacul Trasimen. După lupte ilndâ.rjite 
tr."J:pele noastre ce se apă.rau cu tena ' 
itls..mÎICuI n'a putut să înainteze decit c&ţi 
kilometri spre Nord. In lupta navală 
Golful de Geniova din noaptea de 24 1 ' 
duPă rapoartele definm~, au fOlSt IIC 
dat patru vedete rapide inamice, o a cm 
fiind incendiată. 

In sectprul mijlociu al frontului 
Răsărit contLnua batalia dal:ensivă cu 
intensitate n.esdhilliliată. Sovietic~ .. 
fost respnşi în cele mai multe sectoa 
La Sud şi laeoEst de Bebuisk inalWcul 
obţinut totuşi câteva pătrunderi 1 
Şi în zona dela Est de Moghilerv, du, 
lupte sâl1geroase, atB.(:ul inamic a " 
gat teren spre Vest . 

I Aviaţia anglo-amer-icană a atacat 
noaptea trec-ltă. oraşul Budapesta. S' 
produa pierd-eri in populaţie şi în clădiri. 

~ .. ~, .................... ~ ..................... ~ ..... ~ .. . 
Cele patru puncte de gravitate ale frontului din Răsărit, 

~erie umiaericmă ale nno;:'! ]Iote aeriene 
germane au doborât pană aCllma pe jron
tu~ invllziei 500 o't'!oune an~o-america~ 
ne dUPă cum se com.umcJ L'urninecă du· . Be r I i D. 26 ,(Rador). - In legătura. care oraş este nnul din principalele spri-,. în stare să. execute mişl'.ărlle oonfo 
pă 1n"să din loc competent.. Printre a-cu mersul evenimentelor de pe trontul ,jÎne ale u'ontuiui uefensiv german. 3. plant;;r.Ior operative. 
vwanele distruse sunt lUJ,meroase bom- din Răsărit s'a ccmullÎ<at azi dimineată. mtre Polotzk Şi NaJ'va unde sovieticii . Artileria germană a fost foarte It 
bardiere cu. 4 motoare' P i Ecum şi oom- tUn Berlin, că marea bătălie defenslvâ au ÎQ'trf'prills o ofensivă de degajare "ă, in ,oate secfOllFele luptelor ţilliwtd sJI 
bardiere de vânătoare ca're au căzut vie- continuă cU înverşunare neschjmba:tă. şi care este in legătură Cu luptele dela Vi- foc permanent bazele de plecare 
t'imele artileriei uşoare 'A. A germane sovietirii ('ontinuă să arWlce mari mas- tebsk 4. La ji;st de Ostrow unde sovietj- asalt a m~\i multor divizii inl1mice 1.'Il. 

- cu prit~jul atacu1'ilor date dela înăl~ S6, d'e illhmterie blîn.Jam, artilerie şi cii ~nea aU căutat să fixe-Le for- turbâ.nd serios p~anurile imullicolui .•. 
ţime micri. Bateriile A. A. germane au aviD'dOe În luptă.. l."ullteJe fil.Wlt foarte ţele germane afiătoare În acest sector. sectOJ'l.Jl sudic al frontului din JUsăr 
mtervenit cu succes şi în lupteLe teres- ţo:reJflla urmă-ioa·rele patru oent-re de Se mai subliniază la Berlin că eomandar- nu s'a semnalat nici un eveniment i 
tre distrogând numeroase tuncuri ang~o- gravitate.). la t'otu] superiOl' 8] fIUViU-, m~~'ntul ~erman nu a fost surpl'ÎlL'O de portant, uar in sectorul nordie la )stJn 
( cHcrkane precum şi vehicule şi bărci de 1 lui Pripet pfmă la lVltostrada dtlla Orsa; noua, ofensivă, astfel c:i forţele sufil'len- CureHei presiunea puternică a tru 
debarcare, : • 2. La amheIe părţi ale oraşuhd V~tebs~ te aflătoare pe frontul din Răsărit sunt sov~etice a eontinuat "i eri. ----_. ~ .,--,----
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