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ştiintific dus
convingerea că lupta

Războiului

Oartierul general al

pur

Mareşalului

von

1 mele

de

de aliati, Germanii ii opun
dusă

e

altă dată

pentru'

pentru lupta decisivi

cu generalul Eisenhower."
"ÎIl" Kluge 17. eE. P.) "Vom mai da. arma:i:e'
ejal, lot de invazie nişte lovi turi de care Îşi .
Int.rebat despre pă.j·erea sa asupra melluJ\ vor ad\~ aminte toată. viaţa.lor"J a dee- ; todei ue atac a bOiuaţiJor inv&uei, Mare.

ltul ' luat comandamt'ntul suprem german,
!alt' Feldmareşalul Giinter von Kluge unui
, eorespondent de războiu german pe care
l-a rispuns la ca.rtierul său german,
:A ; ()ehii f'lari de coloa.re albastră. deschisă
lEI ai eomandantului suprem german de

von KIllge a spus: ,)n'avem in faţa
noastră O mfanterie pl'ea dorwt:ă să. ata·
(~e. Amel'i($nii. englezii şi canad;enii
înaintează nmna.i dind cred ci au sdropi t
totul Cu bombole şi armele lOr grele. De
partea noastră se cere asL-fel extl'8.{)l'di.
na.r de muit dela fiocare soldat dar şi dela comanl!ament. Ad,,'ersarii nostrU duc
acest ră.zhoi cu metodă siguranţei. Ei şi
au pregătit openţiuniIe împutrh'a Con·
tinentului pur ş'tiinţific, s'ar putea spu'
ue. Noi opunem convingt'rea că această
luptă ~ dă pentru fiinţă. şi nefiinţă.
Est.. evident ei (',()nducerea militari raei
totul pl"ttltfU a termina cu arm!l.te!~ de in·
vazic. EI1 nn pot să spun 1lE'!{'8.t atâta t'i
ne ad~Tltăm din re În Cf'I mai mult la m&
tnflel~ im·adatorilor. Lumea va euno.aşte
din timp sucl't'S I ll Rrestui mf"tode de
şalul

fiinţă

sau

Cita're pe Natiune
ne'fiinţă

devi.r eonfuzie la gennani aşa cum afirma un corespondent a!i8lt recentt Mart!şalul s'a mulţmnit să zâ.mbea6r:ă: "Noi
a.m aşteptat pe adversarii noştri', Chiu
şi &('uma eâ.nd din oră în oră. c{)ntăm pt
atac nou repet: Îi vom privi in mGd
eorespun7.ăf.or le vom mai da nişte lovi·
turi de care să-i aducă amin'te toată via-
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Bucureşti,

17. S,P.P. transmite: După
cum se transmite din Cairo perioilicul
3giptean Alltenef, pretinde retragerea
!uLlUur forţdur militare aliate ae pe terituriul eg. p te'lll. De indata ~ răz.lJo~ ul
ie va terll1l11a scrie revista - pre·
tenţiunile a<:estea trebuesc indeplilll te.
E;glptului trebue ~ă. i se dea teritoriul
respectiv. Mai deparJ:e revista cere des·
. !linţar~a proteLJtoratelor ~ mandatelor
aliate asupra teritoriilor ara.be, precum
li retrocetlal'ea SudanuJ.ul.

" .nmASADORUL A~IERICAN D. HA·
It4{S NU SE V A MAI INTOARCE LA
MADRID

J

Bu('ureşti,

I

D. Doriot despre
dus de aliati

PARIS, 17. (Dl\YB) Şeful partidului po'
pular francez d. Doriot care s'a reintors
recent depe frontul invaziei a avut o in·
trevedere cu un ofiţer pilot britanic că
ZUt în ('aptivitate. La intrebarea de ce
aviaţia anglo-americană atacă cu o bru·
talitate nemaipomenită poporul CiVll (1]n
lt'ranţa, 'Ofiţerul britanic <). răspuns că el

"

17. S,P.P. transmite: După
,ntormaţi'i care se poseda la Ma.d,rid,
Pare problemati~ ca ambasdorul de pa'
ci acum al Statelor Unite in Spania, d.
Carlton Hajers să se mai inapoieze la
.lfadrid. D. Haiers care a stnt doi ani la
Il:t<lrid s'a reintors acum in Statele Unite, unde a fnst primit zilele acestea de
~eşedintele Roosevelt.
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:0 bombă sburătoare "V.' 1" doboară un
le
avion britanic de vânătoare
d
.e

,

Serlin, 17, DNB. - Biroul internaţi 01de infol'maţiuni află din cercurile a·
~,eţiei germane un incident interesant
ervat ieri de un avion de recunoaş-
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,BONom IN Al1DIENŢA LA PAPA

..l!leur~ti, 17. S. P. P. transmite: O
. ,1~~ramă din Cetatea Vaticanului află
) ~ lAAlomi a fost primit de Papa Pins în
" ~Qienţă particulară ~are a durat 40 de
.' mute. După 8f'..eia Bonomi s'a anunţat
,4 secretarul Maglione ou care a avut o
,OIlvorbire de o jumătate oră...

aerIan

a primit ordin ca. să ar mee I'lImbele de.
asupra. Franţei: Din aeeastă deeIa.raţie
reese iar:iş limpede că anglo~amerieanii
:aută de fapt <;ă distruga cât mai mult
uin 'Xlporul Fr;mţej ia:- frazele despre
elibt"rare sunt ipoerite ~ lipsit~ le (,ri(',e
seri ozi tate.

tere german deasupra canalului. Aviatorul german a observat un vânător
britanic având vădit misiunea de a combate arma "V 1", care incerca să atace
o bombă sburătoare, Pilotul a atacat din
faţă incercân!; să nimerea, ''1 ~u rafuJ...,:
scurte bomba, Aceasta îşi continuă to~
tuş drumul fără esitare. La un alt atac
avionul britanic a ajuns îc:t tra4~ct()ria
bombei "V 1", şi a fost loviot. După cum
a observat aviatorul de . recunoaştere
german., vânătorol e.1giez s'a prăbuşit
in timp ce bomba a intrat în picaj.
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()l'dlne şi cară.ţenje 'lM"l'feetă
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dă deosebit de bună educ... pe şi îngrijire

orielineIor.
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MAX AUSCH..~I'IT OONDAMNAT LA.
MOAR'fE IN CONTUMAOIE

Prin sentinţa Nr. 3S8 din 14 Iulie 1944.
dati de (lurtf!6 Marţială. unei Arma.tt, ....
fost eonda.umaţl, in contumacie:,
- Cl.pif.anul avi&ior de ~ GHIKA
CANTAt;V:tINO MATEI la. 1ItG6l"te. ~
dare militari şi oonfiscal'lea avem ...... t ra
•
d
,rcruna e dezertare şi Ja 12 &ni inehi8Oe.nI
eoreeţiooa.l&. pentru wesnin!a trecerii fra.a..
duloa.se a. frontiI"ei.

. - I..ocotenentii de l'fIreI"ri. RAcor A.
ALEXA.NDRU şi HlJRMUZESCU RADUt
la DlO&rte, degradare mHitari şi coniiSC&oo
. . averii peluru ir»tigar, la erima de de.
zert&re fi Ia câte 12 ani incbi5O&l'8 00I"t,&
limaJă, pentru trecer, fra.udu.loaai. a froo,.
t,ierei, iar
- MAX AUSClflI,,'1Tl' ]& moarte fi aon.
fisearea averii, pentru instigare la crima
de dezertare şi la 12 ani btcbiaoare copte.
ţiooa.li. pentru treeerea frauduloasă a trOl1~
tierei.

o SCRISOARE A D-NEI AU!.XA!\liRlNA
CA1iTACUZINO

Duel corp la corp intre comandanţii unui
tanc german şia unui 'tanc' englez
Berlin, 17. (E. P.) - Corespondentul
de războiu german Lutz Koch, scrie despre un interesant duel între comandantul unui tanc german şi al unui tanc bn·
tanic.
Un tanc german având misiunea de li
vâna blindate inamice, având de comandant un locotenent, s'a întâlnit PE'
pe neaşteptate intr'o regiune fără viZlbilitate în Normandia un tanc englez.
Cel dintâi foc a germanilor nu şipa nImerit ţinta şi până să se aşeze fu'mul şi

nefoo

ţa lol'/~

La sfârŞit MaJ'~alul von KIuge t}1 ..
exprima.t
speranţa că marea bătălie din
, 62 de ani ru~jiasă. energie şi SPirit de înVestul Europei se va da, eu metode eava.W1' treprindere. DupiL ultima. sa rană pe care
lereş ti. "Zilele acestea am stat emoţio
Îl!- a primitoo În Rusia. Mareşalul von Kluge
nat in rata catedralei pe jumi.tat~ distru.
:ial p&r8 complet restabilit.
se dela Rouen, in faţa aceleiaş ea.tedrale
pe; ,..Am sta,bilti un record pentru accidenpe eare am salvat·o eu Înswni de distrute-' it şi primÎri J dechu3 MareşaluL Din
gere în 19-10/~
ere ' peste 1000 de sborurl pe front am fost
Mareşalul R<lmmel, a cărui grnp de
Su, doborât de 2 ori, de mai multe ori am
armatfl este in subordinele eomand~
m' avut accidente grave de automobil şi
mentului suprem din Vest, a. roma.ndat ht
~lll oda.tă am fost salvat la ultima. secundă
1940. O divizie blindată 00 aparţin". ar·
. dintrJun vehicul incendiat. După ultima
matei von Kluge, "Oolaborarea mea I"Q
mea rană am înota1, boxat şi făcut gim·
~mmel, a acooll'tnat Mare<onlul VnD
luntă.
• llaslidi mai multe ore pe zi §Î asta maJ
Klufţe rati (lf'I :rin.ristnJ Jlerman', Mite prin
multe luni dt' rile, a':la in~t mA simt
'Corf>sponrknhd rmnând jn~lml'~
urmare de datâ foarte ve<'lle.
iLIe acum din nou in deplinătatea puterilor
da~ă inrt'JlufuI invazre.Î a pro"ocat intTa·
X
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Doamna Elena Guire. directoarea. or""
felinatuluf de fete din Lugoj, se eiteaă
ea exemplu pe Naţiune, pentru DlQD"'I.t
SlIfletul ti priceperea. ce depUDe ia 00IIducerea ~tuj orfelinat in care dom-

praful, blindatul englez se apropiase p__
la 10 metri. Vânătorul de tancuri
german şi-a pus in mişcare vehicalul retrograd trăgand un al doilea foc. .Cu
toată distanţa minimală nici ac!sta nu
şi-a nimerit ţinta, iar tancul german s'a
izbit de un pom pe care-l avea ,in spate.
D
.t
1 b 'ta '
t h' ,
~r Şl ancu , rl, ruc a avu g lnlOn.
p c,e e~hlp~J~l- german ~şte~ta
I~
ClOcmrea lnevltablla a celor dl.lua blJndate, tancul britanic ,8 călcat pe un
trunchi şi s'a înţepenit in naliul adversarului sau.
nă

ti:u

Comandantul tancului englez a apă
rut imediat în turela deschlSă a tancului său şi intre cei doi comandanţi s'O
început un straniu duel cu pistolul. Locotenentul Bauer, comandantul tancu·
lui german, ochii mai bine şi îl răni pe
englez. O grenadă de mână, pe care o
svârli apoi spre turela adversă îşi greşi
totuş ţinta. Ceilalţi membrii ai echipa.
giului englez au fost ~inuţi in şah cu focuri de pistol, aşa că nu s'au putut amesteca în luptă. La repetatele somaţii de "sus mâinile!" ale locotenentului
german, englezii in sfârşit au d~schis capacele tancului lor şi s'au predat Tancul englez 8 căzut astfel în mâna germanilor complect intact, învins prin
mij loaee de infanterie.

-,

Doamna Alexandrina Cantacuzino a tri·
mia Domnului Mareşa! rlnnă.torea.8Criaoare:
DO.MN1.1LE

I

MAREŞAL,

Sosind din Iati, UlJ,de am

mai

văzut

ArmatA

minunată

ca oricând., plină de msufle..
vroiam tocmai si vi Beriu impresia

ţire
~xtraorclinară

dobândită. printre 05tatii
Dumnea·voaatri când ca lin trăsnet am
aflat nelegiuita acţiunn' a ~hia ce ,a. ;U~t
tot trecutul legat de cele 2 nume u;tonca
impereehite; ce nu meriti o asemenea ticăloşie făJptuiti la umbra şi sub acutul lor.
Acest nePOt al me'l es~ nedemn de o tami.
Iie ee dealungul veacurilor s'a dăruit ,i
jertfit pentru Tari. Patriotul· său bunic,
aoerul meu resPectat Gh. Gr. Cantacuzino,
tn rJlti~ele clipe ale vieţii v~rbea urmaşilor
de nevoile neamului şi de datoriile către el
legănd tuturor nepoţilor săi ca primă dato.

rie: slujirea Ţării cu cre&J1ţă.
O Doamne! ce durere pentru noi toti ee
am meărunţit in servidul crezărilor ~i a
datinelor lăsate am străIllOŞi! In n1llD1!le lor

ea.

cer iertare petltrucă
IJ.i rog a
erede că. înţelegem toţi nevoia. unOl" sanc·
ţiuni care să fie, pildă de trezire pentru ~
slabi. \
Nu credeam să 'trăiese asemenea mAihnjri
gr'Ol'ave. Dumnezeu să ne păzească sufletele
de rită.eiri ee nărue tot..
Credeti DOMNULE M AREŞAL vi l)rie.
ten, in lientimenteJe mele statornice ~ In·
durerate.
8'1,

bunică., astăzi vă

a~ea

fapte sunt

copleşitoare

.A.LEXANDRINA QR. CAmACUm:-

1,

1
1

i

i
i
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Păstorit, pomicultură

•

ŞI

•

VreaSCLlrl

regiunii oi piper nioite şi vite costeliva.
Un islaz sterp, fă.răminţat prmtre padurile ierboase aJe Statului e continu prilej
de necazUl'i. (;80 să treci dintr'o poiana
de islaz în altă, trebuie să. st.r&baţi prin
pădurea Statului. Vita J:1ă.mâ.nd& şi Iaca· ,
mă mai rupe o gură de iarbă, ceea ce in·
seamnă (şi ear;urile sunt nenumărate) o
amendă anuală. care întrece două. trei
din proţw unei vite.
Masura, in ce priveşte aceste amero:i
e motivatii. dar in caz-ui ce·! relevam nu
e inareptaţitâ.. l-'e de o pCirte prin laptul
~,l& tJ:eeel·ea. prin ]?ă.durea. Sî..a.tului 0'011ga. situaţia. islazuJui. Pe de alti parte
sistemul greşit al exploatării pădurii,
împiedecă. pă.şucatul III pă.durile Statului aşa cum se f·ăc.ea. cu patru cinei &ni in
urmă, când lumffi era mulţumită.
Regiunea nu suporta. &<..i o tăiere a pă
durilor prin ririturi. Dealtfel de pe ur·
ma. acestui gen de exploatare pierde atât
C. A. P. S.-ul cât şi satele dimprejur.
Profi tu} Il are doar .Q oarecare societate
particulară "Cloşani" care (lucru ce nu
s'a. mai pomenit de când lumea in acea, stă ţară a. pă.durilor) a instalat ba.scule
pe vârf de dealuri, ca să.vânză sătenilor l
la kilogram, şi oeI din unnă vreasc.
Iată dar un sat unde pumicwtura al' fi
mai rent<llbilă. dacă. s'ar fa.ce mai raţional.·
,
Un sa.t unoo llăstoritul ar fi produotiv,
daoi ar fi loc de păşunat.
Un sat unde ar putea. ii Îudeatulare,
daci. ţăranul n'ar fi silit săoum~ cU
kilogramul până. şi vreascurile ou (ari
îşi fIerbe mi1măliga.
De bună. seamă. vină. a.u şi. săteni. Şi
ei au destule greşeli. dar acest lucrU nu
prea vor să'l recunoască. Unul singur
recunoaşte şi condamni. greşelile tuturora, gospodarul Petre Stănescu. Dar
acesta. EI un om înţelept, Wta din cele
mai luminate minţi ale satului. Numal
el a avut eUra.jul să. spuie gospodllle1or
- de pildă - să spargă cioburile CU
muşcată şi să samene mai bine zarzav.a-

cu I(ilogramul
turi în grădină, dacă. nu sunt in stare să.
fa.că, şi pe una şi pe alta. .'
~
Scriu despre acest sat, fundea Slja
euro este el pune o serie de întrebări:
De ee, pe langă sonoritatea potolită l~
graiulUi, pe lânga ~ne1~ vibraţli. ~loris.
~ice ale portulw, n a patruns aCI Şl ceva
'din îndruma.rea. practică gospodărească
din Banat?
De ce !4i astăzi bucătăria e.u 'Vatră a
acestor ~ate are numaj trei obiecte:
ceaunul, raba şi o biată oală?
De ce se mănâncă ş.i astăzi dintr'o
smgur,ă, strachină. eu milenara lingură
de lemn!
De ce nu există In ueste sate prin
gospodării un grajd, o cocină., un coteţ,
ca atunci eând vremea e mai aspră, pur-ce1ul, căţelul ~ '\riţeiul să nu stea in .casi

Rezultatul examenului d.
bacalaureat teon:lIC,
centrul lîaraDICDti

Urma.t.Orll ~andiQaţi al1 fost deClll.l:aţi
la examenul u.e bacalaureat, cell'
tru.! \"'uransebe9' l i orulne allabetică.:
AlmaJan ion, .ruHlli.Jaa J)• .iull berghiu,
Arv.inti M.al'la. Aud.! Monti MalaJda,
Baliea Pei,r(;~ Bolboca Silviu. Bugaliu
Gheof.o:,t1e. bear..u Ion, Bogoviui l'avel.
Bdiv;:;tohi Vasiie, Bu.:.ur ilie. Căpriţă
Gheorghe, l:loambeş Aurel. Curcă. .LoD.
Costin Alexandru, Dăneţ Consta;::.tin.
Drugariu Mihai, Diminescu Ionel. :r'en~
şan Liviu, l;I"'iat Nicolue, Giagim Ghe~
ghe,
Ghtglm Iosif, HQhoi Benito. Hold:i4 •
.. ..,;1,-........... .., ue \';"'""ji j,.I.J.dl-l ..... 4 .b-iW ,yl<:IoÎ'lrlMihai .. liirl M. Ana., Georgescu M. SU·
~ oIo'Q.~t.Iill"'"""kWi.lJ.. .n...Ill ;:;;~.. j:l.lo.IÂI,..u.i .w A~
wa, Jigorea Petre, Laza Ion, LuP§&n
"U,b<l):.oJ.tl. .......u ~.I..;..o l.l.~ ~.o. lli( U"i'~e liIa.
Petre, Lascăr Silvia, Manole Ovidiu.
1'<1."", '11 liitlv",,;::I. ••'\.Hl u:ul.;al. lil.1'j.Ja illl.6<;;·
Matei Gheorghe Mădru Ion, Micu Ovi·
ua ~1 6ra.o:;.~ U.ul UU1 .... 1·a lJli..illlt.wr Ş.& ....w.
diu, Matei Petre, Merşovina Torna, Moi·
priV,L!; ou mulLa. <.I.lJ.l'oi.l'~""~ V~~eJ.t; ~
do-van Pavel, Moise Margareta, Mun·
~. prapa-Ulte Ii.e !lă.'-".j.lJ.lUf.
..
cu omul?
·tean Radia.n, Mârza. Lucia, Mihăilescu
, .l1.1U gw.H. aci llVCZlte nmse de floare,
Şi mă întreb. oare aeeşti săteni penRodica, Mireinu Mircea, Mita Ferdinand,
oU'~ l!.I,J..Ill \.t6 1"00., am tre(;ut pet>te PUlI"
tru
a
::u
se
~pie~eea
în
gropile
din
,,=,a:
Novao
Sergiu, Ogrin Mircea, Orleseu
llel.e IU·d,.t.Ul·l \;~ oe.at.I,IJ,1:j, gr 1 JlL lUCl'IIo!.oQ 91
tra mLlllor, ŞHiU 1llsta.lat in case lumma Liviu. Popescu Constantm, Radula PeDl a.m oprlt langa veti Ol<.1'. unde SU.D
electrică. ?
tre, Rădulescu Dorin, Ruicănescu Ion,
ceau.n arueau cU atâ,ta t:;conumie Vl'ea;sc~
Să fi atât de aprOapEl de Banat şi să
Ră.ţescu Paul Virgil. Sonea Mihai~ Sto- ,
rile (te par'ca ar fi fo:;t surcele U.e aur.
nu in'Veţi nimic? Asta e cu I!l.Qevă.rat
sek Otto, Suciu Petre. Serediue VJ.,OriCl
lucru de mirare.
, Am pl'lvit nepă.rtinitor dar_eu ingrijI)'
Elena, Stoica C. Eugen, Subotin Maria,
Dar eu oricâtA ingăduinţă ori ironie Şogor ilie, Talpe:ş Petre. Tucă Marou,
rare, sa~ul CU ~usele l}li pl'esarate .vI; 00s'ar serie despre sate~e noastre din anu· Tămăşescu Gubricl Petre, Tocik A.. Aleline şi am r·a.m.as in laţa Lui nedulUlnt.
mite regiuni, problema lor rămâne o xandru, Trufin Octavian, Tudor PauJma,
Anl cautat sa mă lămuresc şi ffil..aJ.U apleproblemă mare. Şi credem că această.
cat oU atenţIe ureohQR, intai la paSUrile
UIlgUreanu Alina., Bzum Ludmila., Vei·
problemă. nu va putea fi ~olvatii decât
gamei mele gospooarul. Melente ~odiţ,
cnlescu Ni colnc, Vlad Ion, Zeam! D,
stăruindu-se asupra unei continui îndrucare din oei .şase copu uol i-a dat la mvaMaria. Zagherea Victor.
mări gospodăticeşti, eu ro.bdare făcută.
\&tură.. Am UlaI talllu1t, =ii c~ alţi gos~
Primul a reuş1t FeneşRn Liviu C'U meDin acest punct de vedere, rezolvarea ei dia 8,63, al doilea Almăjan Ion I'n media
dari, verificând necazurlle mărturtsIte ŞI
intră in sfera. de acţiune a deparatmencăutând a.devâ.rul. Am ascultat vorba po'
8,13 Ş i Manole Ovidiu C'tl medi.a 8,13tolită a bătrânilor de seama lui moş MItuIui agriculturii.
Procentul celolf reuşiţi a fost de 58.82%.
;hal Dăescu, fost multii. vreme primar al
Suntem siguri că actualul ministru. d.
aatului pe vremea lui Vodă. Carol L Am
Petre Nemoianu, va stimula a.ceastă acOONCERTU~ FlLAlLUONICF~ "J.\tOL.
stat Îndelung la sfat Cu notau! IOD Duţiune de indrumaregospodăricească., de
»OVAl> LA F ĂGET
lllitresC'u, toţi localniCi născuţi şi crescare satele noastre au atâta nevoie şi se
Zilele trecute in sala Cinematogra.f1.llJ:i
cuţi aci in vatra satului. Iar ca să'nU fie
v·a, gândi la buna propăşire a gospodari- Astr& din Făget, Filarmonica "Moldon.
eâ.t mai limpede oglinda a.cestui sat, am
lor despre ca,ri vorbim. Căoi dcaceastl. din. Iaşi, musafiră fără voie în 8C1!Ite
insoţit pe amicul meu profeflorul Leon
propăşire depinde o buDA parte & eco'
locuri şi-a dat obişnuitul ei concert. suh'
'ropa dela universitatea capit.a.lei. tu an·
nomiei naţionale,
oonduOOrea maestrul!'Ji Alltoniu Ciolan.
cheta sodol~îcă ce a. intreprms aci.
Programul a inceput cu "Simfonia 3-1,"
Jidoştiţa, Iunie 1944.
Satul aeesta. - şi eAte nu sunt la. fel
(Eroica). de L. V8Jl ~thoven, a'a conti.
de o parte de. alta a. Carpaţilor - este
Ştefan Gomboşiu
nuat cu .,V~rtelniţa Omphalei" de C. Saint·
aat de regiune deluroasi, aproape de
Saens ~i s'a incheiat eu uvertura la .,Maeş, f
munte, cu climă răe«oa.sa., atât de pu·
trii Cânt.ăreţi" de R. Wagner.
ţin prielnică agriculturii. Dealtfel agri·
D'lpă sfârşitul t,Simfoniei 3-a" d-l'lI
cultura aci nu se face decât pentru puţi,
tărani
Gârda., fiica unui intelectual, iubit"r de
na. pâine şi mălai, cari de abia acopăt
artă din localitate, a oferit maestrului Cionevoile unui Scurt timp din an. Aci şi 081
lan o Fbă de flori. in numele publicului
mai avut gospodar cumpără mă.la.iul în-\
căşeni Pelrila, PitaŞ, Milcove.ni, leze·
făgct an .
Adll.ll.3.l'€.& generală a depărţămâ.ntu >
'cepând cu luna Mai. Satul acesta e un
riş, Ştină,pari
şi comemoriirile ce sa:u
• __ . • • • • • . _ • • _ ......... ...
lui
jude\Ela~
w.
Astrei
în
sala.
iestivă.
a.
~at nnde lumea nu poate ,trăi decât din
pretecrurei
din
Oraviţa.,
sub
pre'}.edenfă.cut
in
cursul
anului
precum
şi
propa.·
F.i ••
'J*;torit şi pomie'a)turJ.
. - .......
Sia dlui prof. Ilie Rusmir. Au fost pre- gan.da naţionali ~ toate terenurile de
Pomi cultura se face aci eu destuli. gri· zenţi d-nii Araenie Dobre. subprefect. a.ctivitate.
.iă, valorifi(}8.rea produselor e posibilă şi
Despărţământul aduce mulţumiri au·
Virgil Musta, protopop, Valer Nioola.,
con:stitue un însemnat isvor de. câştig.
"
protopop gr. cat. A. C. Renoiu, procuror toritâ,ţii01' locale in frunte eu d. prefect
Lipseşte însă. O indrumal'e mai raţionala
al judeţului general Th. Teodorescu. In
şef, Alexandru Boldescu, judecător de
& siteanului, de hpsa căreia. nu ne sfiim
instrucţie, dr DanicillO Ion, dir. spitalu.
care Astra a găsit un sprijin larg şi o
Am trecut azi prin Ronaţ unuL din car·
• invinovaţi şcoala şi oficiile oamerei de
lui de stat, G. Fara, secretarul primă
inimă foarte înţelegătoare pentru riditierete care a jost Lovit in plin de ultl·
&gricul tura.
riei, dr. 1. Nedelctl t avocat. dr. 1. Iana,
carea satelor oărăşene.
mu! bombardament.
St. Manea medici primari, G Jianu, fost
După aprobarea contului de gestiune
Am trecut printre ruin.ele intre ca".
Păstoritul in sohimb e o adevărată
sena.tor, tir. M. Radovan, avocat, Vasile şi proeetului de buget se fac diverse pr o· stăr1:'i~ Aatmosjera grm ~ sini~trului.. "1.
pro.bJemă. f astori din tată in fiu - reAtct tn partea ace:ls!.'l o. Tlmtş?rU, aUI
giunea pretinde şi supoart.& aceasti în· Tăm.ă.ţilan, dir. B. N. R., dr. Ion Sub- puneri. Dl. dr. M. Radovan, A. C, Reţire, avocat Timişoara, tir Aurel Peri~·
ooiu şi Alexandru Boldescu, cer inte1ec- fost case mici cLădite d~ oamem c~ uni.
deletnieire - cu toate ac.estea, aceşti
câştig modest care cu sacri);cH. ma,. ţi';
pistori n'au unde păstori. Ogreş.eaIă si· nu, medic primar veterinar, dr Ca.liani tualilor ma.i multă solida.ritate şi inţele'
Aurel, notar public, procur.iştii U.D.R.- gere în problemele satelor şi un contact au ridicat un adăpost, un Tefugtu pe1ltrU j
vârşită la impărţirea islazurilar şi o de
ului, ing. Ferdian Cornel şi A. Măl~· mai viu cu pătura ţărăneaScă. D-I dr. clipele de odihnă.i
Minţeles diseiplină silvi că, au dat şi dau
cu. prof. Buzia, Moldovan şi Ţăranu, Manea. a.tacă din nou pr[)blema mult dis
Erau inştrate cuminţi una !:.'ingă a!~. :
~~_.;:<!>_
Steran Tătam, inspector, subinspectori, eutată a den.atalitii,ţii Bănatulut şi eere cu o micd gră~iniţ4 al~turi. c~ oChw~1
Sarmeş P., Lugojan V., Bena Petre, armedicilor să. ia pe seama lor câte două- mici de geam tn care zambeau mtoulld i
hitect Boitor D., D. Gropşianu, Ludoş.an trei sate, pe ct\re si le îngrijească din una glastr~ cu. flori. . ~
•
., Il
Gherasim, Blaj Nicolae, Înv. Petre Ho- punct de vedere medical cerind îu aee·
Din loc m lo.c el .ma~ Tama~ m P1C10!l~l
tăran, controlor, Bogda.n Ioan, funcţi<r
laşi timp ca averea familiilQr fără. de Cflo'
câte una. pustze şt stmghera cu geamu
blr'unrlI din numerele trecut(. ale z~aru· na.r, precum şi reprezentanţii cercurilor pii să fie <'orufÎseată de st.at. Părintele ~'iLe sparte. ghemuită între rutne ~şle.
lUi s'a publicat, in lipsa Directorului oo.stru. culturale, scriitorii şi compozitorii ţă prof. C. Tăranu roagă autorităţile să nn pând parcă să împărtăşească soarta ce'
un articol care numai datorită. faptului ei rani dn Căra.ş: 1. Vucu, S€c~u, Pau
mR i ţină in viitor cursuri de educaţie lorlaLte.
a surprins O'lD& credinţă. a "Daciei", & văzu~ Tărăbăţiu, D. Brânze.i, Vldu GuS'a, NesP.P. şi E.E. in rle('ursul servieinh.:i fli-'
Aici in mut acesta - imi spune"~
lumina tiparului. In adevăr, eIe1:We sini.~
tor Miclea, Petru Petrka, Gh. Almă.jan,
vin, iar tinerehtl să fie obligat Il parti· copH _ a fost o şcoală. Simt o dure
trelor venite asupra oraşului a impiedeeat Miron Ghita Mitrofatl. etc.
cipa la sluJbele dumnezeeşti.
Toasă strdngere de inimă. Şcoala, şCQIlI,
CEREREA S(,'RIITOR.n.oR ŞI unde timp de doi ani de zile. am dat Sl4
Adunat'ea generl11ă la propunere.'t prt'lrevizuire; intregului material dat nou;'
COlUPOZITORILOR ŢARANI. flet din sufLetul meu, şcoala unde l~.{il'
topre p'J.blicare. Est( inuti1 deci si. amintim şedintehli pftstrează un moment de re..
culegere
pentru
eroii
eăzuţi pentru neam
La
sfârşitul
adunării, scriitorii şi corn- vorbit despre civiLizaţie . şi. u~~ttat'
ci .lIianU nostru nu şi-a huruşlt ~ DA putea
ţară, pentru martiri şi pentru toţi
poz,tori i ţirani cărăşeni cer să fie inca- despre sentimentele mar? şt adancz Of
eă-Şi !nsuşeaseă cele cuprinse in aeeI articc.!.
aeeia care au contribuit la intregirea ho- draţi într'o secţie aparte a comitetului apropie oamenii şi-i ridică aproapt ~
De a.oeea, ehial' a dou& Zi am erlaprimat ce.- tarelor ţărl.i
judetean. Pentru aceasta se desPmnează, Dumnezeu.
.
lUi tn dr'!pt regrete1t D<Jastre in aceast5.
o cumisie care să elaboreze un regulaAici împreună cu colegii mei Tr·~
D. ing. A. MăIăescll, secretar de şedin
m('nt în ac.est scop. Cererea o fac tnde~' făcut apoLogia secoLuLui aL XX-Lea. $61 .
privintă. De altminteri. simpla cifre Il arţă, oiteşte da.rea de seamă asupra activinaţi de grija. şi dragostea deosebită, inslut luminii. secolul. în care mintea (
ticolul"li resl!~ctiv era suficientă pe..'1 trU .. tăţii cultura.le din judeţ., Din ea remarpirată.
şi
manifestată
de
d.
dr.
P.
Nemo·
nească Il a.juns să stăpâneascd mat
căm
numeroasele
şezători.
serbări,
cicvedea ci llici noi Şi nici citiofii noştri nu
ianu, ministru agriculturi, care in con· Directorul şcoalei - Dt Gheorghe f
luri
de
conferinţe, organizate de cercuputeau fi de acol'd cu modul în care d.1 Co·
rile culturale ale judeţului şi oole 16 ferinta ministerială. şi atlmimstrativi animatoTUl şi unul dintre învăţ
rniBtrdoela Oraviţa. şi-a blgăduit să vor- !tcoli ţărăneşti de igienă şi gospodărie in ţinută recent la. Oraviţa a promis toati. care şi.-a jăcu.t un apostolat din ce
beueă det.pre una din CEle tI'lal prnemin-.nsolicitudinea pentru eondeierii ţărani ai tui imi spune tăpânit tie aceiaş e'IT.
comunele Bor1ovenii Ve~hi, Bozovici,
"Aici între zidurHe acestea.,f! ing!
te personali~ăţi culturale ale Timişoarei.
Berzovia. Comorâşte, Dalbeşeţ, Gârbo· Bănatului
PloI. Gheorghe Matei
~ufletttt nOf·
• . ...
X
vă;, Berli,te, lam, Nieolint Forotic, Se-

Imi

îngădui da

data a0ea.5tă o mică

a:batere MIa prnblemele strict binăys
Ae, mai nles ca lucrurile despre earl 11\cerc si vorbesc, sunt legate de un ţinut
invecinat Banatului, mlde graiul, portul
fi firea omului, nu aU nici o de&Ohilinire
de ale român ului de pe valea Cernei, sau
din altă parte a Banatu~ul. ~a.ltr~l ziarul "Da.cia." n'a fost nlciodati atat d-e
exclusivist încât să nu se ocupe de ehes'
tiunile ti de nec>azurile româ.nilor de preiutindeni.

,i

nu

reuşiţi
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H

Scriitorii ;i compozilnrii
din Cara, cer o sectie
I lor din cllIitetul judetean al ASTREI
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UALL\:
O PROPAGANDA REA PENTRU ALIAŢI
MILANO, 1'7. (Rador.) Autorită.ţile
Bnglo-americane au redus şi m&i mult pute.
rile ~tive ale gu"emului Bonomi, ca.re
eooduce admini"traţia numai In câteva
provincii din Italia de Sud. In aool timp
starea. de aliutentaţiei a. Italiei ocupate de
1LDIg1o.americani Il devenit a.tât de proashl,
intrucâ.t chiar ziarele Jondoneze admit că
această stare a. lucrurilor este o propagan~
dă f~ rea. pentru alia-ţi. ,

o

BERLIN. 17. (RadOl".) - Un ziar sat>
ilez a.uunţă de pe frontul invaziei, cĂ forţele

germa.ne să bat in regiune Saint IA) eu
un faqatism uimitor, Anglo-amer'icaniii suferă pierderi fant&~;tice şi chiar un oores·
(\OIldoo.t american a II.dmi'l că soldaţii ger.
mani luptă. ca. niciodată.
~ICANl1 LAUDĂ ADVERSARII

LOR DIN ITALIA

n.

I

AMSTERDAM,
(Rador.) Ziarul
,.New-York Review" scrie că
frontul din Italia nu este pentn1 nmatorL
"orţJel~ germane să. bat in def~nsiva tot nş8
de Inverşunat ea în ofensivi şi 501daţ\i germani cart s'a.u dovedit totdeauna de a fj
şi pntdenţi, vor. rlmâ.ne a.5& şi in

i

viitor.

tste«

SOLDA'fII GtJVERNUJ..1Jl GREC IN F..KIL
REVOLTĂ

LISABONA, 1'7. (Rador.) din <Jairo, 00. tribuna-lui militar
~tt din exil a. condamnat
oftţeri şi soldaţi ai brigă.zii 1

Se anunţă
al [orţ.('lo~

mai mutţ.
gl'e!'CŞti ia
moal"tlfl MU la pedep~ de muncă. bUnici
)tftlfI'U -revoUă in timp de război.
ATAC AERIAN :NEREUŞIT tMPOTRIV.\

•b

UNUI OONVOI GERMAN
I

1.

"
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:.
I

a

i
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BERLIN, 1'7. C(Rador.) - In a.propierea
eoastbi de Vest ~ Norvegiei o escJUlrnă de

Z5 &l'tIDcă.to&re de torpilo brita.nidl. Il ata.
, eati un convoi german cu torpile şi bombe
I gJ'e1e fă.ră ia provoca pagube, 7 a.vioan~ ata.. eătoare au fost doborâte.
i ATAOURI DE TEROARE DIPO'lRIVA
. . GERMANIEI
"

t'.

Sâmbătă dimide avioa.1l6 de
i teroare au executa~ pe lâ.n.gă. o vizibili~te
, foarte rea. atacuri oootra 01'SŞ61or Mun.
ebeD Nltrhoorg şi 8aa.rbriicken, anmcând
f bombele peste un strat gros de nori cu totul
intâmplare. In Germa.nia de Vest a fost
1dea.semenea atacată o locaJitate mică balnea.rii. fări nici o instalaţie militarii..

BERLIN, 17. (Rador.) -

i Dtl6ja pu.ternice fonna.ţiuui

I

:
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EVBED

DIN UNGARIA SE BOTEA·

ZA IN MASSA
\

.
'

In conformitate cu o notificare a Oficiului arhiepi9Copal din Budapesta,
evreii nu vor mai putea fi botezaţi in
Ungaria decât dupi. ~ pregătire r~gioa.
si. de trei luni ~i dupa. tl'eaerea. unUl exa."
meD.. Măsura a fost luată întrucât în u l :
t1n1ele l i zile s'au prefJ8!ltat apr• • fl
botezaţi mai mulţi evrei decât a (Olit oa-

in ultimii 15 ani la un 100.
i J). EDUARD 1lE1UUOT N'A MURI'f
Paris, 1'1, Ep.) - Ra.dtodifuz.iunea
fra.nced. t a desminţit formal a$ ştirea
despre,... rtea fostului preşedinte a1
Cfttrl"
anceze, el. Eduard Herriot.
şt·
irut Jei dimineaţă în ziarul
..
. ljourq',pui".

I

lUt

- ARlJi!II""CA IN LlJPTA PAŞTI

PE FRONTUL DE
RASjiRIT
, 17 B.F.J;>. tra.nsmite: pin
IllUimite: Zilele acestea al}
:e în luptă pe frontul de ră,·

!c

,tiul1i de paraşutişt i ger~
l a faee ::;iguranţa centrlll~i
:ji

alţ

fost

tra'1sportaţi

pe

oanele de transport tn zbolŢlulte ore. Pqne.tole in care
raţi se găseso foarte apl'oa
!11tele şi de linia frontului,
~osire shcru1 a trebuit efec·
înălţime. Numaidecât după
c

,.

'odrO-TJlurile au ,fost imediat
.',

'>,_

:::

lA,~....,

f

organizărâ propa.
in a.cest. jud~

naţionale şi culturale
Şedmţa a fost pl'ezidata

de d, g~eJ:al
COllSt. lJeliceanu, prefectul judeţulLll Şi la
ea au bat parte d-nii: dr,lon Dobo§au, primarul MWlicipîului Ti.mi.şoara., dl'. Patrichie
1'iucra, protopopul Timişo&rel, Const. MiuLerca, consilier regional al Mini~terului
Propa.gantlei, Mihail Marin, Mestorul poliţiei, prof. Gherman şi prof. Ilca, reprezentanţii Astei Băni:iţene, Maqls Bucătură,
inspector al Căminelor Culturale, prof.
CăJţun, inspector Ene~u d~la Fundaţiile
Culturale Regale din Bucovina, pr. Septimiu Popa, directorul publicaţiei "Foaia
Noastră", pr. LăzăreSC"l refugiat din Cer.
năuţi, Octavian Mqea, Const. Jaleş, etc.
D. Şotropa şeful biroului cultural, soore&
tarul şedinţei, a dat cctire unei e.xpuneri
asupra scopubi consfâtuirei subliniind
p~ctele principale care t1'ebuiesc soluţionate in cadrul acestei acţiuni de propagandă iniţiată de Ministerul Propagandei N'a...
ţionale, stărui.lld, în acel aş timp, şi asupra
insti'ucţbnilor primite dela centru.
Luând cuvântul d. general Delicean11,
prefectul judeţului, d-sa a evidenţiat
sitatea acestei acţiuni, arătând obljgativitatea. morală pe care o au toate asociaţiile
C".ll turale de a colabora în mod efeo,tiv la
ducerea ei la bun sfârşit, incadrâ.ndu-se
unUi singur pro~am şi nu risipindu-se in
acţiuni disperate, care nu pot da rezultateie
de care avem nevoie in asemenea. vrem:-lri
exoopţi.ooale. ca acelea pe care le străbatem
astazi.
In continuare d. prefect a făcut o recapit'll:are a probl~lor asupra cărora va tre-

neoe-l

w

.-~

'1
n;;:şcarc
4-L1

. Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocro·
tirilor Sociale îndeplineşte opera de preventre şi de combatere a. turbă.rti la om
1lrin Institutul Prof. Dr. V. Babeş din
.Bucureşti, care devine forul suprem de
:1ndrumal'e şi supraveghere a activităţii
technice a tuturor servici1Ol' din ţara..
In fieQa.re oa.pitali de judeţ Va funDţiona câte un serviciu a.ntirabic. ou atriobuţiu.nile ~e organizare Oi ooordoll&J'e a
luptei antua.bioa pe teritol'il11 judeţuluj
respectiv, Cu concursul organelor admi'
nistrative şi veterinare, de e.onsulta.re8
persoanelor in pericol de eontamin.a.re ~j
de asigurarea' tratament)JJui preventiv
şi la 116voie fipitaliza,rea celor f:lUPu.ş~

conducător

VllJ('cinărHnr.
On~l{Ulf1'lVITJ\.TEA TRATAMEN~

TUI~ţJi

AN1UtABIO

Toq.te pcrbQa,.ne!e în poricp~ de CQl1.'
tAminar-6 sunţ pbligate a. declura imediat cazui a'4tllriţă,ţi~or ~nlÎl1jstrativa
şau

SAnitare.

Autorităţile adminiEilţrative lOur.i Q<
bligute se inSJ'iji ea pel'so~nele
ri~p
\le conhminare ~ă. fie de urgonţă tl'aTlS~

n

in

portate la un serviciu antirabio.

imecUat

veterjna~ (le Stat,
încnnoştii!lţat de 6Xistcnţa pe~

ServieÎl)l

ce a fost

ricolll.hli de onntuminllre într'o 10(·alita.
te, este obUgat a merge Ia faţa locului
şi n lua t()ate măsnriIe p:""~văzute de Le·

gea sanitară veterinară.
Toate persnanele cari p'u fost trimise
sl'l'e tratament antirabill, sunt obligate
a depune la nilministraţia oomunej peSr
~ve. o. adevex-in.tă din ca:t'e să Se va-

_~

au urma.t fi terminat tratamentul

antirabic.
SANCfIUNI
Se vor pedepsi cu amendă dela 5000I

'.

acela care nu declară. că & fost m\lŞ(
cat, acela care nu depune certificatul că
Şi

terminat tratamentul şi

~ela

prezintă.

la 8el"Vlcul antira.bic.
Din Dooretul.Lege de mal lua putem
de.pr1nde o Jnispril'e • mlaudlor faţă
de persoanele oarl. defi prezintl tiaoul

de conta.minaN, DU .. prer.intl. 1& t:'at&·
ment sau ttu urmea.zi tratp.mentu.l până
1..

terminare.

Conform eireularei IBstitutulUi· ,.Dr.
V, Sabat" urmează. ai prezinte la tra"
tamet:
Persoanele m~catt:J de &rdma1e _rf
dispărut saU a.u fost uc1se, iBdife?ent
da sediul
eal'Betarul muşoi.turii, pal"
soanale' muşcate dE! animale suspecte

,i

au

sau turbate, perlioanele mu,oate la oap,
persoanele ftluşetlUt prof~ 1. ~ea.1ţ@
pă.rţi
v~~d

.le ~rpului,

pe plal(!

P&fs()ane~e ljnae ...
l~\lni ~qperfiai$ pPOd~.

se Iii tJltilllele ~, ore.
.
Dacă animalul eate BUllIOs,cUt. el Si!
pune sqb ()bservllţi~ m~ieulij.l veterillaf

qţ

timp

li zile. In

sau necunoscut, persoane~ .6e prezintA
riscul de contam i na1"e sunt obligate ,. ~
prezenta autorităţitol' in drept. r .

»r, T;~'erlu MieJea

primu,

~
şefql l!!ubeenf~"1llt1!

a1!t..irabio

~

r

,

fiilld

~l'.b

n'.me'. liNF,t.iL

~un;j1.

~oara

.:
r· ,

[.

~

i·1

illl\l)erialiste. Roosevelt a. creat intrei':lndere& Lehman şi a mai av.Jt ;i S&ti&fB.Cţia de.
a putea acoperi cu un văI moral o afecerel I
pur plutocra.tică,
' .
La HotS<prings a.nglo-americanii au cop-.
feţit mai multe săptă.mâ.ni la masă.
a "elibera." naţiunile europene din .,exis-i
tenta de mizerie" cu a.jutor-ll unei pla.nifi-j
cări economice mondiale. InICă inain;,;j
apară UNRRA a existat
pentru
' .
AMGOT, imaginea ideală a princip.iilcJ.a.mericane de soluţionare ca.pitalistă a pr0blemelor sociale şi naţionale. Rtmllt&tul 0bţinut de acest A.~GOT se eunoaş.te: ituiI»tria. italiană a. murit, fabricile '8.U fost'
bate de marea. finanţă intemaţi~, •.~.:,
porul italian rabdă de foame :iar cma'l
forţat al lirei faţă de dolar Oi sbmină '.. G5Ss
la cea mai groaznică. inflaţie, Italia. ~
venit prima oolonie de exploatene Qe c:iiZtf'
ca:pitalismul plutocratic. In~j ang1O.axonii recunosc dezastrul. "News. S
.•'
arul Nation" scria: ..In Italia de Sud au.
există civilizaţie. Nici oon!C:hcetle, aiei
'ranţă pentru viitor", Şi să ne gIlncf.im .",'
.AJ.iGOT a fost creal. eu a.celafJ oadr1f
.
momoeli umanitare Şi' promisiuni/perfide ca. I
şi, mai recent, UNRRA pentru: jjefuil'ell ,
ritorijlor oooerite.·
Franei-sQ B. Sa.yre, eoosn~ pofit1e,
întreprinderii UNRRA, • deci'$-at ei.
rica poate fi sănătoasă eoonotiuceşte amiI:W
d'8cl. Europa şi Asia devin fpIieţe desdrise
per1bn Mtivitatea economicA a DoM-ut.ericanilol'. Totodată. el a JIi;pas tnsl
"UNRRA are numai mfsiuriea de 11 fBee ~
popoarele .să treaeă' peste ~oada eriticl,
dar nu să construiască pentn1 efe o lam
nouă, Sarcina. I'EliIă fa In tmpt"inderii est. ~
!pună popoarele m:~ situa'ţ1& de • ee ajlJla I
sing'Jl'e Şi de a prodllce singure,luerurill)' •
care au nevoe". Această declaraţie t&eefliai:
zonu scopul de.me.t eu dta fanf8l'Cl-.:\iI
la tnooput şi de9Pălue Cl"Ildui true fin8ll •
al ea.pitaliştilor din W8l1street. Deel~
lui Sayr. că naţ.ir.mile vor avea destule '
vi2Je străine pentm a pliti furnitutile

i

'

le trebue, a dellUlSC.'Rt' nemăr~tul eg
al 1Dlei organizs.ţii lC8.Te prin 'distribu
de materii prime ~i alim~telnu t1'l'1m.i_1IIti
decât seopul'i politice.
! I
UNR.RA este criticati dliar de
%':'lSi, care prin reviSta "RăzboiuL lJi elasl.
muncitoare" 8pune ci ya.z:Jklli
exclusiv tendinţa de • oonuol& tn
comerţ mondial. "Deti proectul U~"'''';,n,j~
- ecrfe revista - "eet.tI rezult&tu1
iniţ:iativeUJmaDitAro, fiU • poa.i:Ie
fapt-oll el el &l"t atopu1'i pl'Olll'1ioe e&l"e as
deao interesele anumitor eercl1ri politice
eeonomice din USA. ti AnI'U"tJ. ZiaPUl
d,onu ,,'rimea" lIC!ie
referindu-.le
UNRRA: •• 0 politiei COI!lel'Ciali anN!ldl'll'A__
eare lIe g'ân.dette Bumai la propriul JM'Qfit.
nu poate duce dd.t la haoe ti miaN"
Natura Şi soopu} adevăra.t al &Qeltel !nu.Pl'indel'i re.ultă. elar din fraza prOn"Jnţa.
în Senatu\ ele la Wa$hingtaa da ...",IieMiI
Wandefburff~ "Cred că est- a aI~ I
bun,". UNRRA au eate prin UI'.!lUU'e
f
~ijJ06ql prin care WElllliltr~t Vl't'$ Ni tn,q.m:.' t
fe 8KJpra ~p~
: ,... ~
.
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M~t c.a.~, dac~

lel,iunea este $upel'fieÎaIă, persaa!Wl. J'Pqş"
e;ată n~ va. fact! tratament.
'
Dacă lejl,iune~ este profu,nQ.,i. JlMl lţ\
C.W.p, se V3 face tratl~mentul c4iar dacă
animalul se gă!ieŞtj! ~ub obsepVQ.ie.
Ţin si repet, că fie a.nimQ.lul cunOi\cqt

~edi.,

J~-

Verdal

'

ea.re nu »e

~.,~

Lo.;:;.

evr.:.oul 1:i(>r!Jer~ Leh&j
man, un periculos expon6.14 31 mar",i fiu.nţe'

D. geueral Deliceanu §i-a inBuşit acest
punct de vedere,
S'a stăruit apOi &1r.1pra acţiunei prin,
cinematograf, D. C. Miu-Urca a dat unele
lămuriri in acest sens. arătând că. Regionala Minister'Ului Propagandei are la dis..
poziţie aproape treizeci de filme de propa.ga.ndă. din care unele au şi fost rulate la
cinematografele din Timişoara t precum şi
in unele centre din jlil.eţ.
. In ceeace priveşte acţiunea vorbiti, s'a
căzut de acord ca pentru fixarea eonferenţiarilor să se convoace o alti şedinţă, la
rare să participe repI'elllmtanţil tuluror
asoci:a~illor culturale, pentru a se desemna
persoanele (!are urmează. să. vorbească la
sate.
.
In cadrrJl discuţiunilor care au avut loc,
au luat C\fVân tul d-nii: dr. Ion Doboşan,
prilD1!.rul municiPiului, Mariws Bucătr.lră,
praf. Călţl1~ ins:p. EnE9CU, etc.
"
După ce d. genGral Deliceanu a mai făe-lt
incă.odati apel la deplina solidaritate. care
trebue să. stea la bua acestei acţiuni '8.
mulţumit eelor prerenţi, declarind şedinţa
inchisi.
.

a urmat

.._...loo

piOh:.are r..ond;:'Li

vremeln~ cutro~ite.

10000 lei;

~

a rrqm, ~otoda'':' ..uucr,a~'li (Joa,
a cqJlta·.... 1 :" in taQ,·A yl.ril~". ~,~
i?ceaf>ti t'gid, <;\~" nă",cut p a.n11ri1e de '&_:

bUi să...se stăruie. anaHzând apoi mijloaceie
care urmează sa fie iDtrebuin~tMt.
Prima care trebUe să. ne dea. ~uTsul iIÎ
mod efect.iv, w.uJţiniDd &i de zi acoa8tă &'Joo
~iWle, - a spus d-sa. - este presA,
In legătură. cu acţiunea presei au hlat
c'J.vânlw d--nii C. Miu-Lerca. CoIlBt. Jaleş
şi Octavian Met,ea.
D~ C. M.iu-Lerc& a fiirmt o serie de pra.
Puneri aritând necesitatea de a se face
apel, pentru anumite probleme,şi la mânuit0rij de condei refugiaţi din provinciile

dă că

~

hmLj'

Nau! lege pentru cambaterea tarbării iitreduci
obligativitatea tratamentului antir.bie
Noua lege pentru prevenirea şi com·
baterea turbarii pub11<.:ată în .Ai. Of.
150 din 30 Iunie ..1.\;1441 are următoarele
prevederi:

.'

ca.

prezidatA de d. ce.era' Co •• t.
DelieeaDu prefect.' d.deţ.hU.

WIls1atuire, în vederea

.....--

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

:n\1lnn'

-Mt_..........

In sala de şedinţe a PI'Cfecl.'".lrii judeţului
Timiş-'l'Ul'unl.al a avut loc o lD1pQrta.ntă

I

lla

'.

din Wallsireet
Mate in do~ari - se ~if~ sub forma
cu 1'"~il'ea"nC, ~~;:::&n ~~~. Organ;zaţl~ ~~r1aJl8 peIl~
r,UI}'ec.eiC'T <le R'll'ljin tiaU cu a •.,;~iJ.rarE'.& mo.
ilO'uln;).,_a~Ul0ml(a a. . umil. Intr.~
:loIYhrdm- c'kmaterii rnme br:tAOlce ca
d~rea lJ~'n-,RA ~j:Jited ..... atluus R.!"l'~'"
:iu!.1 laL~ pe:,! "'1 «,flrl'l huţ:a americană la
Roh<tblllt:1l..10n A',m1~lS ..T".oon)
mfl~nt&t'"
' C.eT.U "",tarmUlat
,,-'
A. v'~~Jelt anul trecut A dat -';O)'!}l& con·
raz.I)OIU, El, d
upa
p.:! CI
_,lUr·
""" H v "....J.
.".
,
..
alBii să lnl<inţuf: r~zhotd contra Germ.'l.
{!-et a . Uaşl
ca '.cu t l<.Lt a, wrJl t'l"lC 1~
,
' .
plU'.l'.,,~.
.....;-r.all~:.·
, - ."~
n.E'l,
al: mtra.
ej lIl:!;l~i in ri'l;O<Jlu numai
"
câr,d, a'J fO:fl.t Fir,uri că t0''lte ,Jrete,lţii:e l(
lm~i{ai;~f;!)'ank('i.ttnt {~IH'l.J.~l
diIt~
VOr fl'sat ~.ui'u te. AC(~8te p~etl'n! ii _ exprj. yi rii.~.bf)ill 1.i>A \'?;V .'.1 c.o'.:tp~·,Ja l").,ltl(l."
a h.lmi, V ce ve 'd t ,::,~ ~ ar.e JC a. oert1.
o ..................-. ..
{'6 r,nl~"rd
s'" {;: ,,.'Jl~'~'l>~'·""ul· - ·.tehni.;. ,-,1,

mulţuillc'JC insi.

nu lI<e

i_porlaDtă c3 •• Iătoire

gandei

ft

Pl.
. •

să;

nlc ROJs('ve!t f-. oameni

• .."...
Crganizarea pro,agandei nâ\;~:!~'e, şi
cuitMr31e Îei J2datul Timiş-Torontal
. . . . . _ _ _ . _ . , • . D.!:!*

• • • t•

GERMANn LUPTĂ IN NOR!\fA~1)IA
CA NICIODATĂ

SE

...- U""R
':'.
.... • n. ri.

f~r~~'t:~T;~~.!!S
v - ~,·.~~.,:i.~~"'u ... oli""'.4

(ESS). _ Politica nord-atnt:'li('rn,'iC:r:!l~;'i~
reşta faţă de Anglia O Lnie fo;!!'te li rT.r"";~"
Ea smulge aliatul'li britanic. IHl.;ţl~:e de
forţă una duă alta, fiindcă Sta;cle Unite
şi-au dat de multă vreme sealwi ca A!16'la
- b'
•
. . "
va eşi'din ace.,;·t l'a?
OIU sarat~a ŞI ~IIŢla de
datorii, slabită eoon<Jmiooşte şi ineapa.jJ,:,i
• A ceas ta
• pol itlc;\. d e -jLct'e a
d e concurenţa.
Casei Albe este diainnlată Imn "prc,rJ1i~.;l..Hi
de colaoorare postbolică cu imp'-l&'~ltJnta-
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CENTRALA-OPTiCA
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SIMION 'RIJRA
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Timişoora. 1, Regele MUlal

Jte.~. Oam.

67/1Z11/19U.
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Mie~rl,

••BA()JA a.,.,,·,.
RIHnllllllmmm~L'fl11H11HitlI.
reo1ame.

. . . . ,.bbcit.te,

47-83

~~ de paie HOfhel'l', aparate p.rntl1J
lDCl'"~cU'e. Eleva~ar, OSle ae Batoa.ză, este

~'

Azi la

CALEIDOSCOP

CORSO.

Cefendar

NCta..a&Pi.

..d . . . .i.tr·ti. te.efOR:

LUNI, 17 IULJE
Or(;Qd()x.: Mart M-.rwa
Catolic: Alexi~8.
•
Soarele răsare la ora 4.+5. a.pune la. 19.58.

da v,a.nza.re. MinlS Ştefan Timi.ş.oara 1lI
Str. Rădule3Cu Nr. 3. I
1481jF""?:r'
f..
. ' " " , ... 8

..

'::"'-f

RIad
biciclttă Bia.nehi
~d!<'.
~
._ 1-~
•
'.:"Ulla, s ........., OIU'-~, eaucl'le\l.P7· .
D
:.
HUlI. Taohl/' T~'~ .! ~l.
r. Indr'eş'lU,
, ,.-'·-~-_"~'l 71, mtre Olele 18--2Q.
y

)"

.

~;;:;::;;
·-.,._"...m

• ro

1

.

,

'

mecanici
:< auto. strullgari fier, sudori, electricieni
aUj;Q, tinicbigii auto carosie!'î auto bine
plătiţi, pentru a~l~r autO' militar 'Doritori ~ vor adresa: Batalionul Aut~ Gârbova, Sibiu.
148016634
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Oa.ot partnera româncă pentru schimb ;:

1. Admini.5tnţl& uaru.
p.16W

LUNI, 17 IULIE
D. procuror Blâ.naru.
MARŢI,

18 IL'LIE
Eugen Antimovici, sW'. C. pormnbescu l13

&aranţă,

cu

preţ

convena',u.

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . /

Căutăm bucii.tărea..<;ă. Adresa la zia.r.

- instalator de IIPliduct şi tinichigiu
TI_I,.ara 1" Piata Libertatii 4

Dt vâm.are un coobm

De vinza.re P.ăomânt arabil, 5 jughere, <1 m.
din Timişoara, t,OOO.OOO; 8 jlg'b. 3 km.
de TitniŞOQl'&, 3,000:000; 10 jug,h. 4 km.
de Timişoara., 2,500.000; 14 jugh. 3 km.
de Tim.işoara, 2,200.000-; 26 ju~. 20 km.
de Timişoara., 3 km. dela gara., 2,800.000;
310 jugh. m edificii. foarte fr't.l'mOMe, 30
1tm., de TimiŞ081'8. :l km. dela ga.ra,
~.()()(); 40 jugh. eu eUiticl.i, 50 km.
• Timişoal:B, 5,000.000, A8entura Eugen
..f'fa1a, Stl:. Lonovici 8, a.part. 6, ~~te.
Ibreg,. Cn;m. Corn. 142{1170/943.
.. 1

lângi tramvaj

lflo. 2. ~ d!n I ('.&mete, hlcătări1!I,
amoeră de a.l.i.ment,e. spălătorie, in str.ada
apltnret, (urte, grădină CI! pomi fr'.lcli~
h'ri, 200 S't. P. ~ţJttl1,500.000 lei. Agen..
1m'a Eugen Fiala, Str, Lonovici 8, ap. 6.
!nr'eg, Cam.. Cont. 142ţl1HO/943.
F

JlULOCIM. yANZĂRl Şf CUMPĂRA
IMOBILl:. CASE, LOTURI DE
P ĂM ANT URI, lrfOŞfl, ETC..
.; IN TIMIŞQARA ŞI JUR. ~GENTURA
1;' ,.;BALCAW' HERBl!1 Olt. TIMl.. $OARA. r., CETATE, STR TJN'GU, RBANU, TELEFON Nf.. 34-50
;~ . . . . of. rom. Nr. 60i{1.10H!194f.
.. ,.
::: ~ .
. ~i "·~·.HI '
:Al!

2371

I

TIKIş(}A&A

AB.ut

Pi

8.00

SolI. tUS

Pl.

8,30 ~

~. 10,~

'1

.U(1(JJt~

".se.

Arad

'J'bnlfOM"&
BueuftltU

1490/6645~

,;Se

LINI.~

litate, Secretariat, dactilogm!.jt_ A-d'r~
Str. Timocul'lÎ 17.
1491/.66lti)

ru,

8mro

BUCUREŞTI

I

Predau tutmJgeri~ bine introdusă. Adresa:,
li1 ziar,
1492/6647f

&8. 11,00
PL
fl,M

18.30

I~'
3,.15
s... 18,00
Pl.

h.

16,00

1

Caut iID('<liat b'lcătărea.să. Şi fută in ca..să
pentru I.-ugoj, la vie. Adresa: Str. Mer,~
NI'. 2, ap. 14.
14G3~6M&j

9,48

Pl. 8,30

fir.!

de război americană a rămas
În urma programului prevăzut

Se anunţă
din Washington că ministrul de războiu
al Statelor Unite a făcut cunoscut că
producţia de 8nnament a 8t. Unite pe
la începutul semestrului al doilea al anului curent~ a rămas cu mult in urma

• DE VINZARE OCAZIODIIL
1. GA,'l'rM .(oomplect), • '" d"
___ ,.:J.'OJ!J:i"l". Preţwl~: 1,.......
!. l"'IJltlJ'lOATOK c:s. l'ueen:i ,(~.)
I'roţal lei:,

.

....Ne

\&;1DXJM]iBI.W .. 40 PH.
~

,

'<

a...

,ta!

__ WOI'IIJa,t'e

Activitatea

medicală

patraţi

27-& fedinţ.ă. ştiinţif.ică, la. ca~e. a ~rti'
cipat un m.are numar de medlci Şl stw
denti în medicină. stagiari, in frunte cu
d-nîi: dt". Victor llea directorul spitalului, maior dr. Bârsan şeful spitalului
militar. dr. Traia.n Vaier, dr. Giurgiu,
M, Theodor Andrei, dr. G~org'he Ia"
mand!, dT. Genrgel.a Duma., dr. Sepeţan,
dr. Bolch~, dr. Tătaru, etc.
An eonferenţiat d~nii; Dr. 'l'1w1}dor

Pret-I lel:

~ll.t1.i<:ă.r4:

=t._....

tO'l.l:e ...

.m,i'Ie

IUQt k
ptdeet:i baBiata!'tl.
Ofertek trub "Exeepţioo'lll şi oeuiooal"

la ~ţi. !liaruiui. llsţiooita
., _ urlmai
dItolnt ~
' - la ~&re.
P. 16-44

oferte_

-'

"'0Ia

1

l' Iulie, • realizare CI'au-

O realizare maqistrlllă 1

-loasa! W.i.terio.t E.oţioI'llH Nu-mi ,orbi de dragoste
I.CiHII
ucis pe Moş Crăciun? Vtata.bneiumaU.il)liddet.pte~

~

Ktittl1.

T~;eton

•

49-Q<3A
14'94/~

De Wliza.re UD cărucior aoone p~ntru ~,J
Str. Martirul Ciordaş 3, uşa 3. 1495i~)
l>jerdut Bu1ctinul Populaţiei 'Ii alloIl~ ,1
de tramvai pe numere Todm"aill '?ra.iu.:
i
Găsitort:t1 est.a l"Jgat a~l preda la pan.-l
făria TodOl'an, Bul. Carol NI'. 5. ~.l'~
ATEl\i''l''IUNK INTREPRIND__ ,
)
DE POMPK FUNEBJiMIlfl
r~ ĂCri1tri d~& fabritoa..... ;
JIbI, dlD An_. ('.8 ~ . .
. . . MaRtajoaae din l«nn de . . .
~. 1a.g şi brad, In di'f(,rUe euJorL
Fumizi.m ti Ira provincie, pro~
ItQP!(JJ(, Timi~, Pia1~ Unirli
Nr. S. Telef~ U-tt.ţ.
~
Jm.,()E

fără

nici un rezult&t. J\viaţia
a luat sub bombardament poziţiile de artilerie inamiee
cu bun succes la V uosalmi şi la lacul '
Ladoga.
,

finlandeză şi germană

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

I

la Spitalul din Lugoj

t.

t>A

Andrei tratând: ..Un cazea de poliserQ-

UALUl FERMECAT

I
I

O "11I1IIl!1! 111111111111111111 (; O R S O
Azi 11 Iulie ultimII oară
.& ZI ,1

DEMONII JUNGLEI
Mâine 18 Iulie

2&

fi'"

erupţie Maior dl' Bârsan prezintă
mele radiografice ale unui c~ de "enO'"
za adoleseentului'\ boală foarte gren d(!
identiticat fără ajutorul radiografiei.
Dr. 8. StoÎ"ovi"Î prezintă: .. Considera.
ţiuni în legătură cu un caz de neuro-fi~
bromatoză pigmentară generalizată" cu
fotografii ale Cazullli

premieră 1

rele tr""-gedl'aa H"rr'"
Baur u.e
pietoriţe,
~r.tol'}t~InIăeat1d6n1
•
J
ua- ·"lebra
elteeaM
Z'''ră~ltă
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d
_... rtI
in ultima la cr .. a t ·\P. R 8 JTn Olt d"""
•••i mici po~ti.. rag..... ~..
Roul.8u, li.t: i \:'~ I i:J.1.l. ~,
Repr. : $ 5 ti .,
1Iept. : Si 5 fi '7
. ,l.i . . . Dumineej
~i Sărbători se ...ind in pre.:iuA bi'lf'M ta. e.urie.Jel&.,.. 10--12 !tI 16--19.
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Să-mi cânţi
ţigane

f\ R f) W~
Azi premierii

excr,pţiooa.l8!

Omul venit

ue pe
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Un film noU ilalian elj un s;..-:;b·......
,,_,",C
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nou. Prima dată la Tim:::'i:l"'t\.
lteprezeni;aţiile: 3, 5, 7, ~.
, '7
[J IH
•
fII 9
Reprezelltaţiile ziln:c 3, !J ~'l
.,1118. repr. mcepe i.X a ore c .
• .......

I

T

~ If~1

.,irlt:

zi tă şi un caz de cancer al capului pan·
ereasului". Dr. Traian Valer prezintă:.
"Un caz de sifils maligon in plină.

~ C "' P I TOL ~ ~IUJlnH' l' HAL I ~ IIIHHlUlI!lI IIH~lmll A POL L
A~i.

Pla,ţa

t

tX1

duri, dar

Adresa rog la Bombonerie F10rtaj

~

programului prevăzut. Concomitent, ministrul de războiu a lansat 1ID avertisment la adresa poporului american, punându-i în vedere să se ferească de un
optimism exagerat şi nefondat,

Heslinki. M. (Rador). - Pe istmul Careliei . sovieticii au intreprins .şi ieri atacuri înverşunate cu însemnate forţe
de infanterie şi blindate, spre a lărgi capetele de pod şi la Nord Est de lacul Ladoga. Inamicul a atacat în re~tate rân-
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C'1Wt una ~ră mobilată eu ml.rare seJllit",
rate, singuri persoană, în Periferia ()ra.<
pIui, Oferta lnb "Sir.ast;ră" la z.iar~
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de oo'.lciuc bărbăteşti, in t,ună s~.~
Cozma, SI!. Gen. Doma.şneanu (~\~ '.

lăcătuş

De via_re sau de !nclliriat lllQg8ZÎtmr1 de
edooo:ia.l<e, Delr.a.tese, BOOegi, alimente,
BleBtaurante şi Brutăr.ie~ m to&be cartrel'ltIe ~ ~ Eugen Fla1a. Ce~ Str. LonC1Vici Nr. 8. Jnreg. Of, Reg,
~ 1421.11740/1943,
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Procuror d~ serviciu

AUREU' ARDELEAN

But dela. tr&mvai Oferte TOjt MIb "Pri-
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incendiu Tec.Ri cu.

pavati, grădină, ti ÎIltre.:J.g~ casă are
lIObterană. Chsa • absolut tare ,i 1 ai..

lCa38. famiIlară

Ml'T'"

, Pro.uraţl~Tă aparate d. ineendiu Cl! Ipumă 12, 16,
20 mtr. - Ropar .. tncare orice fel de apuat de
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D E TOATE SI PEttTRU
:llLtiIC
•
-' BON URILE DE ALL\IENTE VALA.
· Bonurile valabile: Pâine pe 2 să.ptă
, ' 10-23 Iulie incl'.lsiv banurile 33238 pentru 600 gr. Pe o săptămâI.ă dela
'1-23 Iulie. Carne: bon ul de .!TI~llai Nr. 43,
ezeluri: bon~ll de mălai Nr. 42. Untură:
luna Iulie bonul dive:rse Nr. 25, pentru
gr. Zahăr: bon'lrile 4, 5 ~i a câte 1.200
pe lunile Mai, Iunie şi Iulie. Orez: pen , . copii până la 6 ani Şi bolnavi bonul dirse Nr. 3 pen tr."l 500 gr. şi c.:lflul diverse
'r,4 p€ntru 1 kg. Săpun: bO'l'11 NI'. 2 din
telele individuale pcntr'l ZfiO gr. sau rai fixată de serviciul :'lprov;,~i('lnări1 penbonul din cartelele ('{)lective_ Uleiu: pe
ul Nr. 7 pentIn % litru.

00,

o

_

o

VESTITUL ION LUCA BĂNĂANUL CANrA LA POMUL VERDE

IN CARANSEBEŞ. După cum era şi
, ese, la restaurantul ..Pomul y~rd~"
proprietatea gramcenbănăţeni, s'a angajat o orchestră bă
,'ţeană, sub conducerea. vestitului !on
• uca Bănăţeanu dela radIO BucureştI.
Caransebeş,

o

_ RUGA DELA ZERNEŞTI: Cu
'a Hramului biseridJ din Zerneşti,
avut loD tradiţionala. ruga Zorn€şte aFiind cea mai fruntaşă comună de
Valea Sebe.şului şi cea mai curat înţinută, au luat parte la ace3;stă rugă
.'ţi intelectualii din satele veCIne.
De dimineaţă s'a oficiat sf. liturgie de
sobor de preoţi, iar după masă a.

o

petrererea ţărinească. Am re· areat în prezenţă pe preoţii: Juca, Ee'
tovsck.i, Golopenţa şi Adam, Inginer

• ;'Ut 100

o

[am,

şeful

;haiJescu
ţi,

gării Carllnsebeş A(lam,
ŞoC.
învăţători, stu-

insp,

etc.

- VIOTUIĂ A OBIECTELOR ARUN·
lTE DL.~ AVIOANKL.E INAMICE. Ţă
. ul Vasile Francu din comuna Moceriş,
:deţul Caraş, mergând zilele trecute la
, a câmprllui, a găsit pe marginea Ş06C
"'.Ul stilou. Luându-l in mi 1.1, pe când
rea să-I desşurupeze, ac:!sta '!l făcut o
1000ie "atât de puternică incât i-a rupt
m:â.nei dreapte, trei degero~ dela mână
gă Şi i-a desfigurat intreg obra:zrll. Se
·:edeeă'"işi va pierde Şi oclliul st.ă.ng. In
IrtreJ1t victima este internaw. in spitalul
stat din Oraviţa.

- IN MEMORIA PROFF"SORULUl
E TOL. Corpul profesoral din Ora" a organizat zilele trecute un pas la biseri~a ortodoxă pentru })osufletului profesorului Petre
, căzut eroio pe frontul din Moldova,

a doua zi s'a organizat un festival
sala teatrului t'omuna1.

evacuaţUor ~ Cercetările

ULTRAJ CU VIOLENŢA. Intdivişi T. Traian
eomuna Câ.ln~c, după ce s'au turlat în nlod anormal, pe drum intâl·
u-se cu jandarmul Moise Gheorghe
~e patrulă. dela Câlnic, ~re a..şi răz·
tt ',oe<;hc n~cn:Jţnmire Iau tras la

Teodor Moise Marian

omenin~âl:dul,
Jandarm 11
să-i ducă ~a post, IaU îmbrâ.ncit
vrut săI dezarmeze. Au fost inain-

:.\nrler!

ParohetuluL

TAIAT DE TREN. Paznicul de
:e a staţid C. F. R. Câlnie, Petre
· ?!'scu făcându-şi rondul ?bi,nUit pe
traversa li,nia s'a Îlnpiede('at şi a
surprins de trenul Reşlţa.Timişoa
'rândld eirca 3 metri iar bara dela
tlIotlv.i asvârlinuu-i ~"'J:b roţL a fost
,Îl1 două. Pnrchetui a dispus cerceca~ului şi a autorizat în!humarea
o

~1'ttlul.

î ACCIDE~'TlTL
•
o

MORTAL AL UDE TREN. Condueătorul de
,1'oma Balti, fiind în gara Iablaruţa
\1'erin Şi "ojnd să se urce în tren
ce acesta se pusese în mişcare, 8
't şi a căzut sub roţi. Moartea i-a
, ..ătoare. S'a de$('hls o anohetă.

ŞEF'

1.

PENTRU
Im, prin

medicul şef al spitalulUi d. Maior dr. Nieolae Ga.şpar; aduc mulţumirile lor pentr-l
donaţiile făcute In alimente colectate dela
locuitorii comunei Ohaba Forgaci şi predate prin ingrijirea d-Iui notar comunal

Gheorghe

Măgeţu şi

te de Crucea

Roşie

pentru alimente dona-

filiala.

Tlmişoara

de S'lb

pre.zidenţia

d-nei Zoe Coste şi predatt prin
d.na dr. Merc{a. S'au donat dela com'lna
Ohaba Forgaci, Timiş-Totontal: cartofi,
fasole alb eiapă Şi zarzavat, fasole vorde,
brânză, u~tură, ţigări şi ouă. S'a donat de
Crucea RoŞie Timişoara: zahăr, ceai, marmeladă, Iă.măi, slănină Şi papuci.

UNUI OFIŢER
nouile avansări făoute
pe data de 22 Iunie 1944 aflăm cu bucu'
rie că a fost înaintat la gradul de maior
cunoscutul ofiţer originar din Banat d,
-

AVA~'SAREA

BĂNĂ'fEA.~. La

ilie GOl;ia din Valea Almăjului.
-

TRACTORUL AOORDAT CA PR:E..
I'oIlU OU OCAZIA VIZITF~I D-LUI MARE.
ŞAL ANTO~ESCU A SOSIT LA OOMLOŞUL MARE. Ţăranul A. Ureche, din com.
Comloşul-Mare, jud. Timiş-Torontal
prem.ia.t de către Conducătorul Statului
oea·
zia vizitei d-sale în comună., a primit premiul promi8, un tractor de 4() H. P. in va..
loare de 1,600.000 Ici. Ţărăninlea din sat
trece pe rând ea să a.dmire tIoCeSt cadou. dat
d-lui A. Ureche pentru hărniefe.

cu

UNDE SE FAC~ OONSULTATIJLE
TRATAMEl\"TELE ANTIRABICJ<::. Inrepând de Luni, 17 Iulie, Serviciul ADUrabie Timişoara consul tă li face tratamente an f1r arhloo , pentru persoane din Timişoara m' t tn Str. Ulpia Traian 26_ Pentru
persoanele din provincie Serviciul stă Ia
dispoziţie in fiecare inainte de masă, !n c0muna Giroe.
-

ŞI

- MEDICU DE REZERVA GRAllJ; IN.
FERIOARE SA-ŞI COMUNICE ADRESA.
S. p. p. transmite: Toţi ttledicii de rezervă

grade inferioare, clasaţi Şi rcformaţi, seutiţi şi Inşi in retragere, care până. In prezent nu au răspuns la prima convocare, sunt
Obligaţi să trimită
Iă recomandată, la

adresa prin carte ~ta
Ministerul de Război di..
recţia superioară sanitară, indiferent da.că
sunt mobilizaţi sau nu, pr~
situaţia
lor militară act:"laIă, până cel mai tarziu la
30 fulie, care este ultimul termen. Contra.
riu v()r suferi rigorile legii.
- CETAŢENII INVI'l'AŢI SA_ŞI RIDICE LEMN)!;LE PE 6 LUNI. Serviciul Apro·
vizionării
Municipiului Tim.;,ş.oara invită
oelăt.en i să-şi ridice lemnele pe cel puţin
6 luni încă în C"lrsul lunei Iulie, altfel riscă
să ră.mână neaproviziona.ti.

,i

- PREŢUL CEREALELOR DIN RECOLTA ANULUI 1944. ComisariatuI general al preţurilor a fixat printr'o decizie preţul eerea.leJor din rcoco1ta anulUi 1944, după
cum urmează: Griul.cu greutate hectolitrică de 75 kgr. fi 3% corpuri strii~ Lei
200.000 vagonul; Se<:al"ă., greutate ~ecto1it
rică 68 kgr. fi 3% corpuri atreine lei
187.000 vagonul; Mciul, cu greutate hecto!itrică

68 kgr

şi

3% corpuri 8treine lei

187.000 vagonul. Când greutatea heclolitri.
t'1 e mai mare sau Inai tnică, preţlrile vor
fi mărite sau micş.orate C'u 1 % pentru fie.
care kgr. La fel ,i Pentru cor.purile streine.

I

- PARUL IEPURU..oIl DE A..'I\{('.oRA
LmER IN COMERT. Cu 1 nee~re de eri,
preţul părului indigen rezult<>t dela ie}Yllii
~ Angora este 1lisat Ia Jiberă t.ransacţ,ie.
- 20 RICTUITOARE CAUT4TE PEN·
TRU O FABRICĂ DE GJIETE. Ofi~iul de
p1aaare din Timişoara caută pentl'Q 1Lnga.ja.re 20 rictuitoare pentru o fabrică d- ~
te. Salariul va fi de 3000-5000 lei aI»tă.
mâtral. Lucr.-ll va fi In acord.

generală a Asociaţiei
Funcţionarilor Judecătoreşti

Adunarea
Asociaţia

Funcţionarilor

Judecăto~ti

consiliului de adm.ini4t.r&ţ:ie ,i a comiM>ei de

pe

cenZM'Î. tntrrlC'ât mandatul actualilor a ez.

membTii CU plata la. curent a taxelor, tu
adunarea generală ordinară Pc ziua ~ 19
Iulie 1944:, orele 9 a. ID. la Curtea de Apel
Timişoara. Secţia II-a IJ.~ Nr. 3 pentru:
verificarea şi aprobarea. bilanţurilor Iji con·
turIlor de profit ,i pierderi pe anii 194:1,
1942 fi 1943.; de8că.1'Cal'M. de pe.j:iune pe
anii de mai 8lUJ a ConailiulUi de ad:Ininislra·
ţie; aprobarea. bugetul~ Pe 1944. ~

pirat; precum fi diverse chestiuni profesionale a se vor ridica de membrii prezenţi. In oazul când la data de mai lua nu
,'ar înlrun.t numă.rul. legal de lIlambri, adunarea. se amAnă peste 8 mie ti anume 1D
ziua de 27 hlie 1944, m aeela.t loeal fi &ea.
iaşi oră, eiJld .. va ţine oriee număr d~

din

judeţul

Tim.iş-ToxOlltal,

cOllvoacă

toţi

membri

prezenţi.

- SE DISTRIBUE OREZ plJ I..1\'CA
DOl,;A LUNI. Pentru copii =rub 6 ani şi pen·
tru bolnavi se distribuie de către comer·
clanţt amintiţi in c:oznunicatul anterior
ore?) poe inei 2 luni. :Adică pe bonul djvorAe
Nr. 3 câte WO grame şi pe bonul diverse
NI'. 4, cite 1000 gt'. Comercianţii S'lnt obligaţi a ri~jca. dela engrosişti cu auto!izaţiile
Serviciului Aprovizi.onării cantităţile nece!!Iare, până la data de 20 Iulie, iar părinţii
cari nu ridică orezul dela comercirulţi pină
în &earn zilei de 25 Iulie, nu vor mJ.l primi

IlAPfE Dll'BRSI!

Lămurirea

Biroul judiciar al Poliţiei de Reşedinţă
Oraviţa a cercetat cazul femeii Floarea
Caracaş, din Oravita, strada Avram Iancu nr. 16, care a Incetat din viaţă în urma unei operaţii. La inceput s'a cre ..
zut că este vorba de o crimă, bănuindu..
se că susnumita ar fi fost lovită de către
un refugiat CU care a fost cu 4 zile inain·
te în comuna Cacova cu o căruţă cu grâu
la moară. Din cercetări s'a stabilit d
acest refugiat nu are nici o vină şi că
moartea se datoreşte imprudenţei decedatei care a fost lovită de un cal dela
căruţă, lovitură ce i-a fost dată in abdomen perlorându-i intestinele. Făcându..
se cercetările cuvenite, Parchetul a au"
torizat lnhumarea cadavrului.
RAZBUNAREA UNUI SOŢ
INŞELAT

locală

f

,

'

i

,

se va trimite pentru

copiii al tOl'

-

RESTAURANTELE

SĂ-ŞI

RmICE

Cotele de

zahăr

ŞI

CQFETARrt

DE .ZAHĂR.

COTELE

pentru resta.-lrante, bodegi

,i micii iDdustr~i pe lunile Mai-Iuni<>,
cari nu vor fi ridicate cu fişe până la 19,
vor ti anulate, iar beb.sficierji vor fi 5ter,i
depe listele de aprovizionare.

FAlUUCAJtEA PÂ.lNEI ALBE BA-

-

MAl'iE ll\'TE&ZISA. Făina albă. afla.tă in

ttlori aau orica depozite s'a lăsat liberi 1:l.
după cum s'a aJl'"lnţat, nu.mai p!ni
1& 10 Auguat 194:4. Se atrage atenţia. cii
această făină poate fi. !ntrebuinţati\ de
gospodării pentru orice g.;;op, iar de i.ndus.
triaşi şi meseriaşi numai la fabricarea pro.
duselor a.utorizate. Fabricarea. pâinei albe

vân.:a.re.

rămâne intal'Zi.să. Toaie morlle şi depozita.ri.i
depe raz.a. or8fl,l.1rJi vor declara In ziul\. de

11 August 1944 la Sevic.iul Aprovizionării
(ill., Piaţa Adamaohi Nr. 7) stocul do
făină albă. rămasă

in seara

precedentă.

-

REZUL'J,'ATE SPORTIVE. SPP trAlLI!!mite. In Ca.PÎtală s'au disputat mai multe
matcb"J,ri de [cot-baU cu următoarele rezul.
tate: Juventua-Sportul Studeuţ6se ;t:l
(1:0) li Venu.-Gloria C. F. R. Galaţi 1:Q
(0:0), - LI box Oleg Zagomirev campionul
Ucramet a htviDa in knock, OUt tehnic in
repria patra. Pe dublul ca:nf'ion rom6.n
Ci()Jlo~

- INTRUNIREA PROiUOŢIEI A·
NULUJ 1924 DELA UCEUL DE BAIEŢI DIN LUGOJ. La liceul de băieţi
..Corio1an Bredioea.nu" din Lugoj a avut

lae, tntr'o

atmoferă. eolegia1ă,

întâlnirea

a.beolvenţilor lieeului din anul 19--*. Cei
prezenţi. după

apelul din clasi.si după.
revedere&. cu profesorii in viafă. au
tnel"S 1& cimitir. unde s'a oficiat un pa.-

rastas

pentru

pomenirea

colegilor

ti

profesori.l.or decedaţi de către S. Sa. N.
SinteflOU.. O masă. colegială comună. a
fost organiza.tă in l!!8loa.nele 1'C6ULUran-

..D&oia.

j
\

~"'

-

unui accident mortal suspect

Zilele acestea s'a cercetat la

Or~ul rămas
.Tldeţe.

deloc.

tUhtj

J

DESOOP]<jRIREA UNUl MARE
T LA MAIDAN. Zilele acestea. orele ja.ndarmereşti au descoperit in
una Majda!1 un mare depozit de arie alimentare şi de îmbrăcăminte
renit din sp.argerea unor vagoane C.
It din gara Anina, cari conţineau ba'
, ril.l ale
t în curs.

- RANITII MULŢU}IESC
DONAŢIL Răniţii Spitalului Z,

.
r

I 1

poliţia

cazul reclamat de locuitorul Vasi·
le Toc din comuna Pot ac judeţul Caraş
contra numitului Ion Covăsală din co·
muna Sasca-română pentru lovire gravă. Conflictul s'a produs din cauza soţiei lui Ion Covăsală care abandonân·
du-şi soţul trăia în concubinaj cu victima în vârstă de' 70 de ani. Ca răzbuna
re, soţul înşelat i-a aplicat lui Vasile
Toc mai multe lovituri cu un ciomag,
produ<,ându-i leziuni grave, fiind apoi
internat in spital. La câteva zile victi·

ma a incetat din viaţă. Cazul e~te în
cercetarea Earchetului local.
I
,'.:r~ .
,- CAPTURAREA UNEI BANDE DE
JUCATORI FALŞI
Poliţia oraşului Lugoj a reuşit 51 identifice şi să prindă o îndrăsneaţi bandă ce se ocupa cu jocul de cărţi pe bani,
lnşelând pe naivi, cărora le dădeau iluzia unor câştiguri uşoare, dar pe care
de fapt ii jefuiau de toţi banii prin sis- .
temuI .. uite popa. nu e popa". Banda
a fo!!t compusă din indivizii: Iosif Petcu,
Bot Gheorghe zis Neamfu, Nicolae Du·
mitru, Ion Ciucure şi alţii. Numiţii au
fost trimişi in judecată.

DOUA INCENDII IN COMUNELE
COŞTEIU ŞI BOLOPR

La ferma primarului Ioan Ciră·
baş din comuna Boldur a isbucnit un in·
cendiu, arzând un grajd. Pagubele se
ridică la suma de 120.000 lei,
- Al doilea incendiu a fost semnalat la gospodăria cârciumarului Vasile
Cocioba din comuna Coştei, unde deasemenea a ars un graj in valoare de cir·
ca 160.000 lei.
Ambele cazuri se anciletează de organele jandarmeriei. pentru a se' stabili
cauza acestor două incendii. La ambele
aceste două cazuri focul a fost localizat
de către pompierii din Lugoj.

PRINDEREA UNUI INDRAZ.
NE'J. HOŢ DIN BUCUREŞtI IN JU.
DEŢUL SEVERIN. Individul Ioan ]U.
doi. originar din comuna. Bogâltm1 dO- 1
mioili&t in Bneareşti ,a fost prins de c&-tre şeful postului de jandarmi din Ar:
meni, pe când voia si fure, în tiInpul
camuflagiului" lada ou lucruri de valoa'
re a unui ret'Ugiat. Surprins, hoţul a. în·
~t el ase\U1di lada fnrată, dar luat
de sourt el a. reauno~cut cele făptuite.
Valoarea. O'biectelor din lada furată se
ridică la. suma de 500.000 lei. Cu actele
dresate hoţul a fost predat Pa.rClhetului

Militar. Luorurile furate aU. fost îna.pol
iate păgu'ba."5U1ui.

- 'l'O'J'I EVREII SA-ŞI ANID."'fE
ADRESA L' CERCUL ''['ERlTORlA.L
Cereu.l Teritorial TÎmiş·TQrontal face cu·,
noseut tuturor evreilor din Timişoara, I
oi,toate comunicările ce are de făcut, )e~i
tace la adresa. pe ea.re o au în oontroaJeIe
Cercului. Evreii eari şi.au sdhimbat domieiliul In .rma bQmJbal'damentului

8S\l'

din alte motive şi nu au anunţat noua,
adresă. la Cereul Teritorial fi din aooa'
stă cauză. nu sunt găsiţi a.tunoi ob.~!
sunt ohemaţi, vor fi daţi In judecati. ~
In -eonsecinţă toţi evreii in timp de 24 \
ore dela apariiţa in ziar a a..oostui Comu' \
Di~t, vVox atlJ1nţ& prin cerere aerisi noua

anresa.

'

.

- »r.

PERLSTEIN ARTUR s'a muic.t;
din palatul "pacia" iil Eli6ibelin. Str. 1,i
~vrie Nr. 19
236~
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fost recucerit

toate sectoare'. actiV'. Lu.te ViOlente ,'ntru orasu, Caen si cota 112 care II

domÎnă.
B ... ar.,U :lOZ ( . . . . . r). Cela ••• a • • • t.1 d. CApetea'e
at Ar • •tel Ro.A.e e ...... i.,A e. .la. de 18 'alie. Pe
Nt.tr_l 1.leri.r, la B."I'.It~A tie -111.. '1 t. Mei.....

t_tt.ttuit••
:g

::;,;::==.
ar

Fuehnru7ui,
armate
germ.ane comunică:,
'
In NOl'mandta,. plltenttCeaoocurt '!tot·
ttL"l'te date de englezi împortivQ unei
poztţii delu,TOOS€ germait~, (tU do.t g,.e!,
... pierderi greLe pentru tnam~c., ~~ pa~unde1'. trecătoare a fost curaţtta une~llt', p'l'lntr'u.n conwaatac.
, Puternice ataouri americane au dat
.".eş la St. La, Pont Herbert şi dealtmÎ.t4l şoselei CaTEmtan-PeTÎe1's, unde ,nu
fost nimicite numeroa~e tancu.ri ~Aa",l.1Ce.
fntr'o pătTU'ltder€ ta vest de Vire, lupteLe grele de apărare continuă. In pa.T~
DeLa ca1'tierul ge1l.eral

t.n4Ltut comandament a.t

forţeLor

tea vt'stică a peninsulei C'herbourg, ma1
mllite atacuri inamice, wtte împotriva
pezitWOf' noastre noui. au jost respi;tse.

.

Formaţiuni

de avioane

de

lupta au

IlUlcttt co'ltcentnirile de trupe, toealită.r.
ocu.pate, p'recltm şi aeroportu.ri din capuL

J

de pod inamic,
FocuL gl'OO 4L m-mei V. 1. a.supra

Lon-

.rei continuli.

Marell bătălie de aptlt'41'e din Italia
a conti1tuat eri eu violenţă. ne·
"oişnuită î. spaţiul dela Pecioti ţi Arez·
~.
După lupte C"IÎ-neene, trupeLe ţ/e'f'
m.ane s'au 1'etro,-s pe poziţii 'ftoui situate
pe deal.uri.Pe Tibru, mai multe i?tceTeă'I'i de î,;,aintaTe ale inamicuLui au dat
lt'I'eş. In 1'egiunea dela Sasso Fe1'azza,
iMmicuL a 8t~fer~t pierde1'i grde, prin
acţiuni ofensive Ille trupelor de munte
g~ne.
,
ht spaţiuL de luptă dela. Tarnopol ~
Ltt.zk, trupele ?toa3tre tttL TC6'Ptns atacuri
JO't.'ietice,sprijiniU de puterniC€ f01'mllf.iu'fti de tancuri. Prin. contTaatacu.1"i,
edteoo pătrnm:ien locale 4tL j()$t curăţite
ef'1\trală

•

I

D

LUi' '.lilltJl\'lfi'ALA LA PARlS

,,,Palller.··pravoact mari Jlerderl alia:,lIor in Ve'l. AtacurHe soviel ce respiase tn

f •• turUe

.1(tu zd,voTâte.

Intre Pripet şi Niemen, precum ~ la.
trupele noastre 0.1.1. ză.dărnicit,
t1\ lupte crâncene, mai muLte încerc4ri
'1l~ strop1l}'tgere ,de 8ovieticilo-r.
La vest de Viln4 au dat greş îltdlntă~
..u.e de recunoaşte1'e aLe sovieticiLor. 1"
.egiunea lacuriLot'·del" sud'de Duna. ata·
ţttrite bolşevicdor flU dat greş, cu pie1'.
d-cri gr:ele pentru inamic.
La 'ltord de Dttna. tmpeLe 'It048tre au
~dno,

nl_ie tI • •5ehlt ti. . . ._.Iat.

stradă Ia Cherbourg între,
gaullişti şi partizanii MareşaJului

Lupte de

I

Petain
BERLIN, 17. (D. Z.) Du.pă turn eonfirma ret"giaţii franeeli, dupi oCllp.!lFMt
Cherbol1f!tUlui de rUre americani, gau}.
liştii au inceput o sj,lbatecă vină,toal'c
hnptJt.rÎ\"a tnt~lrOT atelo~a <"uri au ~ă:
maS la posturile lor In timpul (MIupa ţIe ,

germane. Partizanii Mareşalui' Petaiu
a.u pus mâna pe arme pent;ru a se apăra,
luptele de stradă durând mai multe zile
~i Încetând numai după inten'ooţia trupell'.'f americane.

laptele dl noapte peltru cota 112 dela CaeI Sib
:111 strat d! n.ri hunitlt CI ,rai.ctoare
Berlin, 17. (E, P.) -- Il". lumina fana unei semi-ob,,'.:'..llllăţi gri-albe au avut loc luptd.::: L:ri.i!',i:ene pentru
stăpânirea cotei 112 in ZGl1a Caen. Britanicii au indreptat J;rG~;:.toarele cele
mari ale vaselor lor de răzb<>iu asupra
stratului continu de nori, care se înti:1dea deasupra câmpului de bătălie cufundând un teritoriu intins intr'o zare

mai multe ore de' artHeria britanică şi
de tancurile curiasatelor. In luptele de
noapte, britanicii au obţinut o pătrun.
dere trecând lângă poziţia de inălţime,
stabilindu-se provizo.tiu la liziera Nord
li localităţii.
,
Un contra-atae german dat cu mare
elan, a distrus cea mai mare parte a fellmaţiei de şoc engleze, Resi:ul Il trebuit
să se retragă, câmpul de bătălie răma
nând in mână ger~ă.

iomatică

unlformă crepusculară.

'Cota 112, care se afla in mâna germanilor a fost intensiv bombardată timp de

,

.

papulatia Ilgl.zi pier~ •• ai .. uiti .orţi ÎI .rma ar••
"V 1" decât arliita dl ÎIYlzi.
Berlin, 17, (Rador)'- După aun anun~ă
ziarul londonez "Daily Mail", episcopul
britanic Reye" a declarat la o conferinţă
a episcopilor că forţele britanice de pe
frontul invaziei au suferit in prima săp
tămână a luptelor din Normandia mai
puţine pierderi decât populaţia din Anglia de Sud in primele zile ale acţiunei
armei noui germane. Episcopul şi-a exprimat dorinţa ca guvernul britanic să
a~rt:izeze guvernul Reichului că condiţiile de pace impuse Germaniei vor fi

.1

şi

mai grele dacă Germ.nia continuă accu această armă a iaduluL
La Berlin cercurile autorizate dedară că aceasta declaraţie a unui episcop
britanic merită ci atentie deosebită. Aş
teptările lui se vor indeplini deoarece
armata germană e hotărâtă să pună in
aplicaţie nOUl arme eu un ~fect distrugă
tor şi mai mare contra, cărora posibilităţile de apărare~s~~ ma,i reduse.
ţiunea

t

Frontul inyaziei 17. (E. P.) ••In tiUt
16 !u,he conta la nOi în g;euwal pentru
intrarea noastră la Paria" 8. declara: {
studentul englez KuLlolf Poz.zi luat pn, i
zonier. El tăcea parte dintr'o trupă spe. J,I
cială tehnică.
' I
Şi Wl &1t soldat englez de 25 ani eaPtu' I
rat la sud de Bayeux a confirmat ei du. !
p.ă. prevederile engleze Parisul trabuia,
ocupat în ziua de D + 40. Intru
Înaintarea asupra Capi t!~.1ei franceze al,
fi întampinat dificultaţi. li s'a 8pu'
inainte de deharcare, intrarea in Paria
trebuia se aibe loc -în ziua de D + 60.
(După cum ~ ştie aliaţii au insemna,
cu D începutul invaziei.)
,
QQ

eUl'

GER~lANU

CONARAATACA CU fi
SUCCES IN ITALIA
F
E
Bucurc:;;ti, 17. S. P. P. transmite: Ştit. p
primi te Jin Berlin aHi ca localitatea p.,jt
dibanzzi din Italia Centrală a fost reeu.!~
eeritâ in noaptea de Duminecă. de '~l
mani. Cucerirea oraşului, care se afla '
nord-vest de Slera, i-a surprins pe alia ' C
In zona Arezzo s'au dat Duminecă. lu' (
te foarte violente, Germanii care se '
părtează pentru a oCUpa poziţii straW'
giee, aU opus o rezistepţă. SUSţinUtă)"
lupte, la sudul oraşulUI.
~ ~

GUVER1\TL BO~OM1 FACE 00 ~
CESII !\&)LU AUZll.,t; SOVl}.;~t,

Vene!:i,,:, 17. (T. P.) Intre guver~!
Bonoml ~ cel dela Mosl:ova .8 a. l1ld:le4 i
u,n tratat prin care Uniunea. SOVle~'
ohţiue dreptul să. instaleze aerodrom ~
in !taha de Sud fără. intrebarea, prea ' I
Iă a autorităţilor italiene. Nu s'au P'
cat detah a.supra acestui în.ţelegeri I
permite ~(JvietelQr instal~ in ltalia~ ~
patăpun.cte de sprljin aerene fări ~ •
limitare. Să spune c:3. un tratat a.nalog
pregăteşte iji pentru punm:ele de Sp!'l
navale.

GREVA ZIARELOR DIN COSTABI
Belgrad. 17.
Nicaragua toate ziarele din
brie&. au intrat in greva afari de
nul ofie-ial "Novedades u •
anunţă

:or~ins

în lupte grele 'ltUm.e1'oooe atacuri
" au cauzat inamicului pierderi greLe in
~Ctn) Intr'uii Loc de pătn.mdeTe. lupte

~le eQntinuă.

get'.
lupttte teresb:" p.' au cauză.t ina.mtcului
"J'lietteri grele ~ ,oameni şi m..aterial de
.Mzboiu, In sectorul central g.l 11'otltului
~ritean au fost doborâte t"It:curs1tl zilei {Ii tlopţii de eri, 83 ot..'ioll-ne sat:ietice.

..... .. ......•-,..........
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roATE OPERELE DE ARTA: rtA·
LlENE 6E •.t.. n ;\j'CoSi.'ESC LA.
\ENEŢlA

'IERLIN. 11, (Hador, rl'esa dln Italia
~

,i eele

Nord comufticâ, ci antO'::-ităţile italie-germane execută
prezent o
~r..~re luerar~ de a pune in ~iguranţă toa. . ' ,operile ~i _valorile' a!"t~stlce din Itali~
""'q'\~ea. a~he.a acelea can nu au fost di~
atruse până in prez.ent iri urma atacuri'
le,- de'tet'oare anglo·americane sunt de-postate in pala:tUl do pot' la. Veneţia.
I
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in

lee

'~Msta măsură

e M('esa.ră de<,~
respeotive :;;~ _tii in ,primejdie In
. ~lrlle de depomt de pân,i in ţ)l'ezent./

'p

,

ea.re

3~!'itiilor Ul1M()rt'

•.."., deoa:reee sunt
, . f)

Situaţia

, ' ,

F~mn~iuni de aviottne de luptei
ft'llnu!' au"m.tervenit cu. efect bun. in

~_

~

n~

tahrouri
lungime de 18m.etri ,;. 2 metri Hiţi

ee. precum. si 1l1ODDDtenl.e eu· O greutate

)b.ă Ja o sută de tone. După cum ge
I-!ttmţl Îr\amicul a fost inc~tinţat,de1">~ ...e a~ste măsuri'. ,

.

'"

~teA
Secretar

.r

-JijioB&1i li.

tuturor fronturilor esle

Bl!JRLlN, 11. tl'i,ad'Jr) Des.pre front.ul
Ră5ă.rit se .comunică. ca puternica
presiune sovioErtică S'a meJlţinut şi ieri
atât in sectorul dintre Tarnopol şi Lutzk
precum şi inlN fluv~ Pripet şi l'iiemen.
&vietic!i au atacat in partea ~udică a
sectorului oentTat cu insemna1.e forţe
blindat~ şi de infanterie, ciar toate incer~e de Il Străpunge front,ul a.u ramas
fări rezuhat. Câteva pă.trunderi locale
realizate cu preţul pierderii unui mare
numă.'r de tancuri au fost curăţite în ur·
ma eontra ataeurHor germane. Şi la
Nord de fluviul DUna. inaintarea sovietică a rost zădărnici tă cU mari pierderi
pentru inamic. Ac.eaşi soartă. a avut şi
atacurite lO'V'ieţioo date la Nord de Pripet Contra po.&iţiilor germane unde reZeTVeIe germane pornind la conl:raatae au
euriţit infiltraţiunile inamiee. In regiu.- ,
nea. Niemenulni grele lupte sunt încă în
tUrs ,i grenadierii germani ataci cu sue-:
ees vâtful'ile blindatelor Sovietee.
Din celelalte sectoare ale frontului din f
Răsărit se anunţă numai acţiuni locale
de ~ si recuno8.;;tere.
Pre~ finlandezi oonsta.tă că 4: să:ptămâni după o<'upat'ea oraşului Viipuri de

din

I

gistreaza nUmai miei' câştiguri de teren
tari importa.nţă pentru ,cari plăteşte
scump. t'entru apărarea finland",ză. eate
de cea mai mare importanţă. e,ă ~ul
suferit la ocuparea oraşUlui Viipuri a
fost in".:ret:ut Iar stabilitatea, frontului e
asigurată, Despre l~pteie din Italia cen·
trală se anunţă. că acestea continuă eu
ac.eeaşi violenţă ca şi săptămana treeuti,
In regiunea Pog~!ibonsi s'au dat
Extrem de înver~unate după cari

calităţii, cari au fost recu~rite ~ forţele
g-ermane, Un ali centru ~ gravjtate al Iup-

relar a fost la Arez,zo, unde forţele germane
s'au desprins dr~pi lupte erânc(ne spre
Nord acupând poziţii nO'li.
•

, Cercurile aUtorizB,te militaI't din Berlin
consotid9.rea liniilor d'e Ilpirare
f;ermane de PC frontul din Italia, care se

evidenţia să
recunoaşte

Kb~

'l ~

lUt.

Grafice •• Dacia

rl~"'GJie I'M{MaMpll; DO&lAN g,ROZDAN.

,i d('

ad~r,

Despre frontul invaziei

S(' eomunlcă.

.::ă

centrul de gravitate al lUPtelor a fost din
nO"l la Sud. Vest de
eaen şi la N I}rd de
Baint Lo. Anglo-americanii au. lntroouf

Traiană"

Germani lor

sprijinita de, tancuri, Il pornit la atU
tra cotei 112 care domină. regiunea. !nu
gă şi pentn care s'a.u dat lupte ln~
l~ în ultimul timp, Grenadieri germ&Jlj
rezil;ltat însă. cu mare inverşunar~ şi au
'mas neclintiţi pe poziţii. Inamicul a sui
pierderi foarte sân gC roase. Un
atac s'a dat de anglo-am-ericani şi la
d~ Ot-nc fără succes. Atacurile nord·
cane in direcţia SaintLo, precum ,i in
~>ll& Cotentin s'au soldat eu mari pier
pentru inamic ~ fără: in.semnate câi~

dt ter<en.

.
Postul de radio brita.nic." cont .
azi ei luptele la. Sud-Vest de ~n in '
pină. gre:llăţi extraordinar de mari mai
din cauza Umcurilor germane ,.pan
cari provoacă ma.ri pierderi.
•
f'tiri so.site din Amsterdam confIrma
presa britanică esic foarte indi9pusă
urma iluJ"lcoeselor de ~ frontul in
St- re<:unoal,'lie in general capacitatea s
rioară a soldaţilor g~rmani, cari ~ ,
vitejeşte. Ziarul .,Daily Mail" scrie ea
cerirea unei părţi a orru;;ului. Caen ntI

iarăşi

nid o insemnatate şi comandamentl1!
prem aliat nOI poate să folosească ~.
nea succese pânii câ.nd pouţiile de 1:

l~riei şi

nătare strategică

atacul lor cu un tir pute-mie al artial bateriilor navale care Il durat
Inamleul mre- , mai multe ore. După aceasta infanteria,

!ro.ntul finJa~dez s'a t.onso}idat

m toata Intinderea

lupte
fOl~le

germaae au inweprin.s un oontra-atac sur.
prin~tor in ~lrma căruia inamicul a eva.
cuat 0l?4u1 precum ,i poziţiile din Sudul lo-

I

~ovieti('!,

favorabilă

Timl,f().au 1, Stre.da L.enau

Nr.

.se

află ferm in

?

mana

mană.

4:,' imnatr., suh Nr...... H\I,8'19n la Reg, Of. Corn Tim""'~
Tiparită la 17 Iulie 194

