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't 'a ridicat un colt al vălului de pe • armei misterul secrete la 10 Iulie 1944 la unităţile cărora apar:""] 
tin, spre a li se clarifica situaţia militară. I 

l!a ' 
[. ~E&LL.~, 23. (E. Pol - Un nou colţ al 

.. lui care acopere noua Armă secretă 

t' ni a fost ridicat acum. Cunoscutul 
1: ·,t german Hans Schwltr7. ~·on Beck 
r a . in ultimul numă.r al săp(innânalului 
• ' Rrj('h" despre lupta tenac~ rlusă pen
:' fabrkarea noueÎ arme, l'I~:l dintâ.i din
J ;' armele secrete germane. "rin fabrica-

· ei S'Il dus la bun sfâr.;it 1>11 hlCru in
t de ani de zile În labomtoarele ct'lor 
mari tări industriale. 

li wbd 1 • . flui~tul dt'~rrie nera arNI. ace GI'1l. can q .. 
lorupat de (·ereetarc3 ~I inCercarea 

np . arm!' mult timp Înaintf.' ;'e termina. 
~i, când În aCRla!1 timll vedeau arzând 

,j~le gt·rm.ane. ei ,trt'lhuh"l să a,t.ept" 
li fând "'iihrerul a hotărît momentul mi 
r important al' punel'ii in funcţiune. 
• ~trp('nt hl('nlri dE' iI~'l'P.7.ut în timlml 

· . idtrii IH·e .. tf'i armp _ ~~.l Il avut \jerHt> 
~iruril!' iJll'pntatorilnr fOi.. In, mlllte 
i~te rra II1("rul cel mai 5iml~ill din Iu
in alt", lJril'jntl însă fieeRl"e Ill'oblemă 

P -it. nască alta. In"entatorii an fost 
to~!lÎti AA nu urmeZ.(' un sin~ur drum, ei 
ac~.·!! mult!" CfI noua. armă 'tm· lut,;at.intr'o 

t-ă """~. 1' .. ~rm",mPntt1lut MI tabJ!' lun
e ~31e cărri efecte pentru i\e:!st răsboi 
>ntr. 
st .---_ ............. .. 

fRE6A llRHANICĂ SPUNE CĂ 
'Ao' "'vllhJ.LI ~.I.'I/(jt..r..t. .E UbCJ~I"" LI~ 
'j RĂZ6Ul 

pe jeThn, 23 (Rador). - ('c>respondentul 
" l ti~mn ai zIarului e!vf:ţlen "Neue 

Pl~ ~Chcr Zeltung' scrie in legatura Cll 
~uţ la armă germană. câ Rl:ichul .. uimiţ 

, ,nou lumea cu această armă, cu efcc-
aproape de necrezut. }<'uehrerul Adoli 
:lel a urmat ŞI acum principiul său 

a . .tu de a eştepîd. pană la momentul po
lIZlelt.:lt ascunzând llltenţiile sale adevar a
len iar executându-ie atunci cu toată pu-

ea, Cercurile competente din Berlin 
lt convinse că adevărata lor lovitură 
,a contra Angliei se II'"d. da numai de 

inainte. 

, :resa germană publică declaraţia pe
te,~IStă a amiralului il.-itanic Alexamler, 

t
Ol1UIIord al amira. lităţii. in care a sub

· at că Anglia se află acum in timpurJ 
, ::e de încercare, dar este foarte proba

'gra: c~ aceste incercări VOI deveni in vii-
~jve. 'ŞI mai mari şi mai mortale. 

, I 

ste Ziarul londonez "Observer" scrie in 
~a ll": :alură cu noua armă germană, ci;;. acea
l. lovitură neaşteptată a evidenţiai 
i v~· ,nele de oboseală ce le arată poporul 
tăt3":anic. Populaţia Angliei care trăeşte 
P . Anglia de mijloc nu-şi ~scunde satis
~~W ·iia că nu trăeşte în zona periclitată. ,a . 

PRESA ENGLEZA ADl\-nfE ATITU
Illt'JEA OSTILA A FR.\.N()EZILOR 

. FAŢA DE ALI.-\'fI 
care ~ 
tate.. tl.in, 23, (Rador) - In presa britani-
lCuri .Ie lllmulţesc comunicările d~1-re atitu
, d 4 aproape ostilă a popula~:d franceze 
cţiu~ :~~ trupele aliate sunt prim,~e în Nor. 
1ane 'dia. Ziarele londoneze ~şi pun întreba
·iac,care. este motivul acestei at~tudmi, adA 
rita" ·;nd InG.iferlil.'1ţa france7,ilor, car: par că 
nnA-; 'Illa! bine soldaţii germa..·lj în .. propierea 
rilor ~~~ pe cei anglo-americani. Acest fapt 

: ::Ga.că uimire şi de1amăgire intre soldaţii 
-, q, dar văd şi ei că poporul fl'allcez are 
1".1 : }!ate, fiindcă În urma .1.cţi'un9i n!iaţil'Or 
1 ;, . ele franceze Se dUrt.ru~. 

nici hU se pot încă vedea. Inimile noa .... tre trebuie să facă asupra lucrurilor ce se mai 
s'au uşurat, căci noi toţi avem acum certi- pregătesc. Să nu vorbim despre ele căci ele 
tudiuea că în 100 să fim slăbJh in arma.. trebuesc să rămână secrete, işiincheie 

mentul nostru am luat un :tOtI d .. aus. MtID- ziaristul reportajul. "Să ffi1Dlcim ca nişw 
ca contilluă. Fiecare străduinţă de in"8n- dia"oli peutru a pregati inamicului noui 
ţiulle e:.te promovată. Dar artiCl)lul aeesta surprize". ........................ ,. .................... '. 

Aviatorii americani aterizenză În Sue~ia ca să scape de răzbDi 
Berlin, 23 (Rador). - A1erizarlO'a for

ţată executată m massă de fortitreţele 
zburătoare nord americane în Suedia, es
te un fenomen foarte curi ,)~ cu atJt mai 
mult deoarece majoritat~a acestuI bQm
bardiere grele aterizează D-ră nici un de
iect de motor şi neconstrânse de nimeni. 
Cercurile competente din Bulin arăta că 

piloţii nord-americani preferă pensio
narea lor fără primejdie în ţ5rile neutre, 
jJrimejdiilor de asupra iadului frontu
.ui invaziei sau al Angli~! de Sud-Est. 
Acest eveniment nu rămâne fără nrmări 
politice in Anglia şi spon~:::te diferenţe
le şi ciocnirile existente intre Anglia şi 
St. Unite. 

.~ .... .-........................................ .. 
Serbare române-germană la aniversarea răzb oiului 

Bucureşti, 23. - S. P. P. transmite: 
Aseară a avut loc in cadrul Asociaţiei 
Româno-Germane o manifestare, cu pri
lejul împlinirii a 3 ani de l'ăz.holu .. Ca 
un !limbol al frăţiei le arme rc,mâno
germane, sala a fost i'rumos decorată cu 
drapele române şi germane. Au luat 
parte cu această ocazie ofiţerii români 

9i germani, cari au luat parte la luptele 
împotriva duşmanului comun. Manifes
tarea aceasta a fost onorat::;, cu prezenta 
d.lui prof. Mihail Antonescu, vicepreşe
dintele Consiliului de Mini~tri, Dna Ma
ria Mareşal Antonescu. Dl Mareşal Ion 
Antonescu a fost prezr:ntat prin dI. 
Maior 1. Olteanu 

Cei care nu aparţin nici unei unităţi" 
se vor prezenta la Cercul Teritorial de; 
origină. 

In acelaş interval şi în acelaş scop se 
vor prezenta la Cercurile Teritol ~ale, pe 
raza cărora au fost înscrişi, toţi pose
sorii de paşapoarte Nelson şi străinii 
fără naţionalitate. 

Cei de mai sus vor aVE'a asupra lor 
actele militare (adeverinţi:: de recrutare. 
certificat de reformă, etc.) 

Cei care nu se vor prezenta în terme
nul arătat, vor fi sancţionaţi conform 
art. 542-544 din Codul Justiţie! Miii. 
~are. ...... '.-....... -.-•......•. 
GRATIE SPIRITtTLlJI EI DE PRE.\'ED~ 
RE, ARMATX GER~IANA DISPl:NE DE 
MIJWACELE NECESARE \'l(''TORIElt 

Berlin, 23 (Rador). - Oc:upându-se de 
aniversarea a treia a inCEputului răz
boiului din Răsărit, presa germar.ă. cons
tată că Uniunea Sovietică s'a pregătit 
timp de25ani în domeniul militcl.(,politic 
şi propagandistic de a at~ca continentul. I 
Numai prudenţa Fuehrer'.)!ui a impiede- i 

cat catastrofa prevenind asaltul al matei ' 
loşii şi întrând in teritoriul sovietic unde 
importante baze de războiu şi mai ales i 

Important comunicat al Marelui Stat MaJ·or potenţialul uman al sovletelor a fost' 

\ 

considerabil slăbit. Condus de acelaşil 
BUCUREŞTI. S. P. P. transmite: Ma· in anul 1942 şi 1943, conform articolului spirit de prevedere, frontul din Răsărit 

, lele Stat Major aduce la cunoştinţă ur- 182 din Regulamentul Legii de Recru- a fost scurtat spre a avea disponibilul 
l' ~ătoarele: To~i dispensaţij, susţinătorii tare şi găsit buni pentru ~Hviciul mili- necesar de oameni pentru a da lupte de-

I de familie, amâna ţii medical, reformatii, tar, combatant sau auxiliar, care nu s'au cisive pe alte fronturi. A,!~ata germană 
&cutiţii, improprii de serviciul militar, prezentat Ia Cercul Teritllrial sau uni- dlspune azi de mijloace Il{ cesar~ spre a 
dela contigentul 1915 la 1943, revizuiţi tăţi la 20 Mai 1944, se vor prezenta până asigul:a victoria finală. ........................ ~ .......................... ~ .. ~,_ ....... _._ ..... _ .. _ ......• 

ultima carte Plutocraţia 
A • 

lŞl 
• Joaca aliată 

rI/ 
Articolul dlui Or. Gobbels in "Das Reich" 

RERUNt 23. (Rador) In ultimul său (lespre invazie cu speculatiile t-apitaliştj-
artlqh .... n reVISta "IJltS Micil", 111. Dr. lor şi evreilor din Londra şi Washington 
UOl)lJthS, mi.lllS~l'ul pl'OllagalldN Îtelchu- pentru cari moartea în massă a soldati
lui, constata tii. mersul eyenimentelor lor a1t-.tţi illsea.mnil. numai prilej de pro
invaziei pâi1ă în prezent a confjrma~ pe Ht. Soldaţii ameril'3J1i se miră între 
deplin t.oate aşteptârile de mult calculllw timp fă. populaţja franeeză din Norman
ale cercurilot- competente germane atat dia tră!',şte mai bine decât '~e ei au trăit la 
în domeniul miljtar tât şi în cel politic. J~lldra. Pretutindenj ei găsesc ordine, 
llea.semenea aplicarea represaliilor con- curăţenie şi dreptate şi totul se înfăţi
tra Angliei s'a întâmplat în momentul şeazi altfel dec:'ât s'a SI}US lor. Dimpotri
decisiv ain punct de vedere militar şi vă la Roma domneste foametea.Dar cum 
ideologie, iar însemnătatea ei În desfă- să. fie altfel? Unde apar soldaţii aliaţi! 
şurarea şi amploarea actuală este pe de- foametea. şi bolşevismul sunt însoţj'toriJ 
flin satislădl.Wure. Cel puţin acwna inseparabill. Or8~ul sfânt e acoperit eu 
esta sigur că inamicul se gân,,-eşte cu steaguri roşii. Plutoeraţia. aliată joaci 
eea mai mal'e seriozitate la comunicări- ultima ei carte, dar partida a fost pier
le germane, că forma actuală a represa· dll't.ă. pentru ei inaintea începerei inva~ 
liilor însemna numai un p.·elurliU şi că ziei. Dacă forţele anglQ-americane nu alJ 
Londra şi Washingtun aşteaptă cu. teme- fost distruse la prima. debarcare această 
re e.e-i a.duce viitorul. Cu arme mai noui nu Înseamnă. nimic. Comandamentul 
şi mai eficace vom intra În acţiWle la- aliat să vede silit să arunce În luptă. di· 
răşi în momentul care ne va pare opor- vizie după divizie. cari găsesc moartea 
tun. Invazia a adus cu ea că comanda- sigură În focul ucigător al armelor ger
mentul suprt>m aliat a trebuit să. re- mane. Londra şi Washington au jertm 
DWlţe la vechiul obicej de a lasă numai până i'l prezent ţări1t" europene nna du
papoare străine să sâl1gereze pentru in- pă ct'alaltă de placul Mosco~ei şi acum 
teresele Angliei şi Americei. A7j anglo" ele Înşele sângerează. Anglia nu este 
americanii sllferă pit'rderi sitngeroase nici .prietenu) Şi nid eliberatorul con ti
Wlice in istoria lor şi numai pierderile' nentu!ui, ei numai un inamic al Europei 
lor din războiUl mondial trp-.cut POt fi , care rlistruge şi este urâ:t de toată lu
comparate Cu e:e. Ziariştii anglo-ameri. Imea. Idealuri1e inalte sunt necunoscute 
cani vorbesc astăzi despre invazie ea . ta aliaţi. Ei vin numai să. sAIllene moar
simf(mia sângelUi şi murdăriei. Tfflbn'e 1 t-A, ilistrugel"e, rO(! şi haoS, fiind lor drep. 
să întregllD insA a.~ţ 1a!1I~~ ~ rui!-l!lQ~ MYO~JU!l!Jle ~!e ma.l e1e~enţ,ro D~Jk~ 

noscute. Ei caută să dis,trugă ultimu) 
apări,tor al contmetului, armata germa
nă., să forţeze Şi Reichul în poziţia. de 
cea mai ruşinoasă dependinţă de capita
liştii lumii. 

Trebule să constatăm Însă că angl~ 
americanii au o înebipuire falşă despre 
evoluţia în Europa. Ei au fost de părerEI 
că popoarele europene se vor re,,'olta ş* 
VOr alunga forţele germane imediat ee 
sohIaţj anglo-americani îşi pun piciorul 
pe continent. Or, s'a întâmplat contra
riul. Europa şi-a găsit drumul la ea in. 
şăşi. SoMaţii anglo-americ3J1i faţă. in fa
ţă cu soldaţii lui Ado~f Hitler cari sunt 
purtătorii ide~lurilor :revoluţionare euro
pene şi cari lu()tă pentru pacea mondia
lă "iitorare ~i o ordine nouă nu numaI 
pentru Germani, ci ~ntru toate popoare
le Europei. 

Inamicul nu are nici o şansă să stră
pungă zidul de arărare al Europei, niei 
acum, nici în vÎÎtlJr, deoarece el nu mfti 
are nici un atu si nu va avea Ili<''i În vii
tor. Va trece În;ă foarte mult emp până 
când poporul britani(' şi ('el american 
vor verlea ..Jar (·ă aU căzut \ictime numai 
vedeniilor dlui Churchill şi Roosevelt. 
Aceasta Însă nu ne priveşte pe noi. Sia
gura tJatnrie a noastră estA de a a~ă.ra 
viaţa Europei şi de a 8.s!gura viUorul ei, 
or, ooasta o vom face până la ultima pi· 
cătlll'ă de sân2B. 
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Conferinta Domnului Prof. Univ. 1. Lupaş, la Lugoi 
bt cadrul Institutului de Drept Agrar 

p ECOnomie AgrarA din RtJmlnia, dom
nul praf. uni.." Ion LUţJa~ dela Urtiversi
tate. din Cluj-Sibh,L, a ţinut o conferin· 
,ă în _la tElatrului coml,mal din Lugoj 
tratind despre: "Lupta pentru pll1nant 
ln trecutul neamului nostru'" in ziua de 
21 Iunie tl, C. 

pentru a patea pătrunde mai bine în
ţ~le.ul· ijQClitui .ubie~, .pune domn':ll 
conferenţiar, trebue sa arum:ăm u privI
re retrospfKltivi ~upr~ tret:\ltului nea-
t:nuh.li n\.ist.rU. .' 

Itli rezumat domnia ,. spWle urmă-
toarele: 
'. Istoria poporului romb dă destule 
dovezi oe vitejie şi jeetfă pehttU apăra .. 
rea patdmoniului naţional. 

Ptoto-p'rinţH poporului romAn, Geto 
Dacii, au dus lupte înverşunate pentru 
~păran~a ţării lor I:U diferite popgQre~ 
cari au (:otropit în repetate tiudun 
aceste ţinuturi. o Prin credrnţa lor, prin 
.:aUtalHe lor sutlet~U ,1 prin spiritul lor 
de jorU" au ştiut &i-şi apere plmAntul 
fi neamul, .stâmind adrruT<lţia hlmii de 
.tunei. Ei au luptat impotriva diferite
'ar Ul\'atil tu atâta curaj şi a~neiaţie, 
incAt lstelricul grec Herodot, car. a vizi
lat ţinuturilE! lor, ti numeşte nemuTito~, 
Ae~l!Stă luptă de apărare a lor, culmI
neaza cu jertfa a însuşi r(!gelui lot Dece
bal. 

In epoca atăpânirii romane In Dacia, 
.R.omanii au recrutat un mal!". număr d~ 
Daci pentru armatele cari trebuiau să 
spere 1mp!!'riul. In urma ~Hl.pâtl1r1i ro
mane, poporul nou format din elementul 
dl1~ cu cel roman, rămâne făl·j1 o condu
cere unitară. 

o TotuşI acest nou popor, mOl;itenind 
calităţile sufleteşti ale Geto-Dacilor, a 
luptat cu dârzenie împotriva năvlliril()r 
barbare, atAcând tn cete sau p!leuri pe 
lnvadatQri, sau retrligându-ee In cetatea 
c.arp,atică, atunQi când cerellilu împrejură
rile. 

Co'nd s'a. produs invazia Ungurilor, în 
"B.rt~a de apus a ţărU, existau Ql;Um ln
t:hegl1t1 de statI! româneşti şi anume: 
, ducatul lut Menurnorut tn tegiuhea 
Crişurilor, du catul lui Gelu pe SomeI ,i 
ducatul lui Glad in Banat. 

De aceşti duci s'au lov1t armatele in
vadatorilor, iar lupta pentru cucerirea 
acestor ţinuturi a fost grea şi de lungă 
durat! pentru eA aceşti duci si-au ap~~ 
Tat patria şi neamul cu mare Vitejie, 
Jertfindu~Ml chiar pe cAmpuJ de băt~lie. 

In regiunea de dincolo de munţi, in 
epOCI tntemeerli Prlnl!lpatelor Române, 
conferenţiarul ne aminte,te de vitejia 
voevodulul Litovol şi de marea victorie 
câştigată de Basarab ctd Mu! asupra 
Ungurilor la POi!lada, comparind aceasU 
luptă l;U cea a Elveţif:'nilor din acelaş 
titnp. 

Secolul al XIV şi XV-lea, reprezent.at 
prin figurile glorioşilor voevozi Mircea 
(;(>1 Bătrân, Ion Huniade şi ştefan cel 
Mare culrnlneazl in luptelti penttu apă
rarea nu numai. Prlneipatf:lot RomAne, 
rt thiar a intregU cre~tinăt.lţi. 
, D.eli. secolul al XVI~lel pretintă o 
~dlde~ a conducătorilor Principatelor, 
'.,.poi sf4rşitul acestl,liveac arat~ lumii 
intregi că virtuţile poporului român nu 
&'au pierdut şi prin acţiunea şi jertfa 
~toului dela Turda se convin{jle de 
aceasta. 

Chiar fn epoca domniilor stdine, spu
ne mai 8eparte conferenţiarul, când s'au 
produs ştirbtrl din trupul Principatelor, 
acei voevoli cari n'au avut destuli1 en~r
trie IIA lupte pentru ţara lor. au tras con~ 
seclnţe, unii pterzAndu-şi tronul1ar alţii 
chiar CIpUl. <f 

"Din punct de vedere al proprietAtii 
particulare, In Principatele RomAne, I 
exiltat chiar dela Inchegarea lor pro
prietatea lndividuală, spre deosebire de 
vecinii noştri, Slavii de Sud, cari aveau 
Qproprietate comună numită "zadruga" 
~i de cei dela Est, cari avec.u proprieta~ 
te. comună numită "mir", 

Voevozii răsplăteau faptele de vitejie 
ale luptătorilor prin darurl de pămAnt 
fi ln felul acesta s'au năSCut satele libe~ 
:re df" răzefi In Moldova $; m0111.eni In 
Muntt:l1i&.. 

In Tra!~sn"anîa, nouil stăp!nitori au 
riutat ~A &{'llp1rp'!l'" mO~ljlE' Românilor, 
(.,..ind l"Lifundii, }.t~t'ânite nu totdeauna 
de Unfl.lrl, f. dac! le-a r~(Jşa aceasta in 

partea de şes, apoi in regiunilt: mun- Deasemeni au fost de raţă mulţi re· 
toase a mers mai greu, pentru că aici prezentanţi ai intelectualit?jtii din Timi-
homânii şi-au apărat multă vreme păw ,oara. . 
mântul, provocind dese răscoale. Felicităm pe domun! prof. Miţcea 

La fel s'a petrecut ,i d1n~'olo d.: munţi Georgescu pentru iniţiativa sa curajoa-
in Principate. f!ă şi ne exprimăm credinţa tă, întregul 

La această extrem de interesantă con- ciclu de conferinţe programat, va avea 
!erinţă, a luat parte tot ~(t Lugojul are acelaş succes şi mai alea acelaş r111!IUnet 
mai select, nelipsind dela (la nici perso- ca şi minunata conferinţă a domnului 
nalităţile marcante ale inatituţiilor aila~ profesot Ion Lupaş. 
te vremelnic In Lugoj. Prof. SEVERIN DEODESCt1 
~~~ ._._ •• _.'ei;'-.r~ • .i..~~~.~.~._ ....... ~~~ ..... _ .. ~ ..... _ .. 
Serbărl ti daruri pentru răniţii din spitale, la Lipovi 
Reoent au Avut lOC) In sala Cehtral ş1 Din yenitul net. dela primele fepte-

cuttea. Uecuhtl comercial, 3 aetbări pen- zentaţii cu această piesă, t'au curnpărat 
tru rănlţl. Primele două au. fost organi- 2000 de ţigări şi 600 cărţi poştale, ce s'au 
late de Liga Culturală locală, de .ub implrtit răniţilor dE! cAtre 1l1ter~rete ,,1 
conducerea d-lor: Inginer inspee~or sil~ autor (George Beuran). 
vie Ioa.n Marin şi eubin»pector şcolar A treiA serbare l fost organizatii de 
George 13euran, cunoscutul publicist ~i către elevii liceului comerC'ial de sub 
animator cultural dela graniţa d~ Vest. gond\.l,cerea d .. lui profesor Petra Isdrăill. 
s'a reprezentat cU mult succes un ~pisod Programul a consta.t din: coruri; red~ 
din marell dramă a ArdMlulu1 "Sân- tări, exerciţii gimnastice fi dansuri na. 
g~le". Drtuna căsători1lor ffilxte fiind de ţionale. Pe lângă răniţi, au eeistat ,i me-
.cutA actualitate, când se lveac cOllflicte dicii ca fi intregul personal al spitalelor 
mtre popoare nu numai la noi, ci r>retu~ locale. 
tindeni. 

Echipa de diletanţi fOrmAt! din pte- -.. REDESCHIDEREA ŞCOALELOR 
militari şi extraşcolare s'a achitat min\.l- PRIMARE. Potrivit ordinului Ministeru
nat de rolurile încredinţate şi cei peste lui Culturii liraţionale ,coalele primare 
300 de răniţi i-au răsplătit cu ropote de din oraşul şi plasa Lipova s'au redeschis. 
apla.uze p~ntru tele 2 ore de destindere Mul'1ca de războiU ca şi şedinţel~ edu
fi ln.llţard sufletească. cs.tive de Dumineel dimineaţă continuă . 

Au mai dat concutsul Marin Ci()fI1bă Pe lângli toaM şc()alele prir.'lare au luat 
dela Teatrul Maria Filoti ,1 .. Iţi Retori. tiinţă !ubc~ntre E. E. băeţi şi fete. 
... _ .................. ~ ... ,! ........... ~.~ •.• >.~._ ....... , • ..::..~ 

Imp Unirea a trei 
războiu 

ani dela Intrarea României, În 
contra b ol,evismului 

In ziua de 22 Iunia a. O. ori 11 1. m. 18 
Biserica Militar.!!. din garni'Zoaha Timt. 
:!j:oara a'a oficiat un Te-Deum de către 
P. O. S. Păritltele lEc. Cpt. Antonescu 
Dumitru, confers,orul garr..izoaneL Răs
pUhSurile au fost date de către Qstaşii 
răniţi dîn spitalul militar Z, 1. 517 şi Z 
1. 518 matcă, conduşi de cantorul Bise· 
ricii Militare Frt. Iacob Nicc.lae. 

I 
După oficierea serViciului divin P. C. 

Sa. Păr. Ee. Căpitan Antonescu O-tru, a 
rostit ostaşilor răniţi o tnsufleţită cu
vântare, arătând cauza intrr.rii României 
in războiu contra Uniunii Sovietice. 

La sfârşit intr'o taldă Btmosferăde 
piozitate şi patriotism toţi răniţU au In
tonat Imnul Regal. 

Adevărul asupra bombardamentelor aeriene duşmane 
... E multi vreme de cind a.liaţli din. Apas al 8ovietelt)1' an desllnţutt asupra Europei 

intre&i furibunda. Jor campanie de bombar damente. Spaţii întinse de pe teritorIul bă.
trA.nu1ul nostru connne.nt au lu:.t !)reflen te in serum şi cenuşe. BazilicÎ, t.atedraJ~ ,1 
muzee. de numele cărora dviliz.:llJ& intreg oi omeniri ifi lega amintirile, ~ao ~ma in 
ruine fuw@gâ.nde. trnivel"Sititi, bibUoteci şi .pUale, in care eeoole dearâ.ndu) omul eu.
ropean şi-a găsit alina.rea. durerilor lai su fletfl!}ti şi trupetti, au căzut pradă aoole" 
lati nepotolită sete a uoiKB,ilor Ilerului. he tutindeni pe unde aee,tj bJon,tra IlburatGri 
s'au amuzat din înălţimile v~duhulul, sem ăoând pwtiul ,i Jalea, drumul lor a rimafl 
trasat de plrtia neagră a floliulni. C<Jpil, fe mei şi bătrâni, a căror singură vină este că 
părinţii, sotii şi fUi lot lupti departe de casă, ca sA-fi apere păm.iutul in fata duş
bl&nlllui o.otropit.or, a.a fost seceratt firă milă.. 

S'a uitat, fără nici o mustrare de 00 get, că la izbucnÎl'ea războiului, insuşJ pre
,edintele Statelor Unite Amrlcane, f~ apel la toţi beligeranţii să. cruţe in calea. Jor 
populaţia oivHă. ora~ele şi sa-tele f~ră impo rtanţă miUt.ari. Fantoma vlct<lllei cât mai 
arabnlee " Snăbuşit in sufletele ră2:boinicJ lor orice sentimente cmene,ti. Un singur 
lucru însă. an lKJă.pat din vedere du,ma.nii noştri de astăzi. Dacă. până la deslănţuirea 
t&roa.ret aeriene mai exista. in râ.Dduril~ noastre incredere fa vorbe de omenie dela 
dUJmaD, astăzi, instinctul u_ra de conser vare na.ţiona.li. • fltilUl t. alti.nm ICAntele. 
Glasul Patriei. al cărei trup e ftfâ.şiat t11 di$pre~ de dinţii de oţel ai bombl"lor aeriene, 
ne ... legat mai soJidar ca Mlci\nd. Scopul cu care a pornit rătz:ooiul aerian n'a fost 
şi nu va fi niciodată atins, O Fpuae Dooasta gla.~uI oonştiinf.elor noastre, care Dltllodat~ 
n'au fost mai inchegate pentru dreapta. il; bândă. care ne aşteapti. O apUlle pres. 
neutră din Intreaga lume, Dar cla.că nici unul, nici altul Ilu pot n hllltH In eonsldl:'! • 
ratie de către "bravii" avÎal(la-j amerirani, o spune. Iatăt insli.şi .. Ilata i<lf, }hula So. 
vietScă. prin glasul 8.utorint. al gene~:;.Iului louravlev, 081'& &eria mai 'ileie trecute In 
revista. .,Războiul ,i clasa Jlllmcltvl'easci.": •• Atacurile aeriene impotriv:l Europf-t de 
către englezi fi Dord-americSll!, nu pot aduce nicioda.tă şi niCi mă.~l1l' nu pot pre. 
găti in vre an tcl victoria. StDgurul mijloe de a )ngenunchia adversarul l!t& Jupta pe 
ci.mpul de bitae'. , 

Şi dacă nici părerea Ru,+lp.i nu va COl viuge pe aliatU el din Aplls ,t efe peste 
Ocean, - de inutilitatea rilboiolul 11)1' ae rian, eon'lderlnd ci 8ovletl~U, Mre duo 
rreW. războiuluI, ar ilor( mal It-uIt invazia. decit bombardamtlnte aeriene, '''Om aduce 
aleI ca ultim argument părere" In~i .. (Eul Hards, mareşalul american al aerului, care 
scria }ruta !recrutA tn revlAta ;.Tim~5f': 

~.Strategia boastră aerl9.ni i'a dovedita fi o lovitură ia gol, nepuli.ndll·M aJungo 
la o sli.blte .. potentialului de I'XU)(Ii al Germaniei fi aliaţilor ei". 

Nu ne buloim Insă ci, cu toate acestea, auglo--amerlcan~ vor continua teroarea lor 
aeriană pent.ru a suplini neputlnţ,a răzblril mai adânc pe continentul f1QrlI1}erul. Noi 
vom rimâ.n6 insi ea ,i pUlă acuma. Ia pos tui Dostru, AICI De ştim de v~ttcnrl. Ia 
poarta de RWrft Il Europei, apirltort ai olviU1aţ!el ,1 culturlt, apArltol1l1.1 hotarelor 
f. vetrelor Doune sfintite cu dngele atA toto strlmoşi. Nu "om şo\'ll1 o cUpă, orl~ 
eâte urgii ar mal veni atlupra nORstrl, pâ ni. ee duşmanul din BUă.rit, unicul dUfmau 
de mo!\1'te al nostrtt, nu \'8 fi ripa •• Şi D1lDl ne-r.eu. care întotdeauna 1e.1o 'Dlnecuvintat 
tt.rManiUe, • "& încununa " de asti dată Cu Izbl\.nda la elin lapta Doastrl ne dă 
dr~ptul, - ,.. • iWiJ DlUn"; ,1 aUlllAi ta. swnele dreptiţll. 

Duminecă, 25 Iunie 1944 

Inchiderea slagiunei 
Teatrului NatlDnal' 

Dlrecţia Teatrului Naţional dia Clllj.UOU 
Timi,oata ne-a dat urm~torw eoft11l.11l :Ll 
cat: ' . 
Dupăce a prelungit staghoL'1~a. ~ tot I,i 

te condiţiile excepţionale, pestt term f' 

nul nOl'mal,i obişnuit de inchidert, T~a :I~ 
t1'ul Naţional anunţă inchiderea .tagiu .: 
nei pentru Duminecă, 1 Iulie, cu pi~ "a 
"Apus de soare" de Barbu Ddll.\ll'anet VI 

Imediat dupl1 închiderea .stagiun.e! d' D 
Timi,ollra, activitatea itolltl'u]ui va ;on," .)_ 
tinua sub formă de propagandă pr fi 
turnee organizate in ora,ele şi 1Xl1l1\.m1i ~Ofi 
din 'Ardeal şi Banat, activitate care C< 
dura până la reluar~a tepetiţiilor pen fo 
stagtunea viitoare din Timiţ'oara. . (e! 

La Timişoara vot Incepe luctblle 
salubrizare a sălei, refacerea mobillel'1.l ER. 
lui, repararea decorurilor şi con.fec~ :ii 
narea nouilor costume pentru Itagiun 3el 
viitoare. 

Atât tumeele cât şi lw:1tădle tehni 
fac parte din programul de act1vi~ :1 

n~intretUptă a teatrului. ;er ..... _.~_ ...... o.... :ti 
:e ( 

Filmul În ajutorul Invatămintel~ .~~ 
pentru inlăturarea bombelor CI 

incendiare 
Pentruca toţi locuitorii să cuoou 

modul de înlăturarea bombelor mc 
diaee, in sala Cinema Capitol, va rula rE 
film, care va prezenta toate bombel t 

incendiare întrebuinţate! după urmi ni 
rul program: 

1, Sâmbătă, 24 Iunit 1941; ora 
~chipele de A. P. dela Intreprinderi. O ;e 
9-10 echipell!! A. P, dela instituţiIl, r 
particulare. Ora 10-11 echipele A. " 
dela. instituţiile de Stat. . .\Li 

2. Dbtminecă, 25 Iunie 1944 : ma 
toate formaţiunile A. P. din Ciro, 1 
II-a. Ora 9-10 idem din Circ, III ~I IV- a 
Ora 10-11 idem Circ. V·a ,i pent 
publiC. 

a. Luni, 26 Iunie 1944. Intre otele 
II pentru public. 

Se atrage atenţia, eli part~ci:parea fo 
maţiunilor A. P .. ale instituţiilor. În DE 
prinderilor şi ale Municipiului, ~ 'E 
obligatorie. idI 

La intrarea în sală, şefii E"chipelor va, • I 
preda tabelul nominal de ratsonallll )1. 
, te ~ 
la par . 'te 

·····.-·····_·_· ...... :!Ir 
~u 

Parastas : ~l' 
" ?l 

Fruntaşul TeodOT BoloV dintr'un re81~ ~S 
ment de vânători de munte. originar dii .) 
\'omuna Sorău, jud. Bihor, angajat ,
fabrica de mănuşi din Timişoara, a căzlli d. 
la datorie in ;z;iua de CI Mai 1944, 
frontul din Moldova. să 

Sergentul Gavril Şulea, bunul lui c" ;0 
:narad, in lipsa părinţilor, care au r ( 
mas in Ardealul cedat vremelni(!, anun
ţă parastasul de 6 sAptl1mânl. cac~ sevlel 
oficia la biserica ort. român~ din mtie- Vi 
rul Fabric, Duminecă, 25 Iunie 1. c" la ';T 
orele 12. T()ţl prietenii şi cunoscuţii sunt 
rugaţi sA participe. ..... _.~._._~.~ ........... .... 

, ~ 19 

Comunicat pentru ~.~ 
proprietarii de case 

) F 

In conformitate cu orainu! Ministertl' " 
lui de Justiţie, Servo 'Aprov, Nr. aSi ZiC 

din 20 Mai i944; li' 

Se aduce la cunoştinţă proprietarilo!. ~ 
cari refuză să revină a deschide locuin' 'ţI 
tele pentru a se putf:'l'I fa('t' cattjf\.lire·~i 
conform Jurnalului ConsUiului de Mi- , 
niştri, că aceste locuinţe vor fi d~lchist 
de către Parchetul Tribunalului prin l~' t 

tocmire de- proces-verbal c!espre lnven' o B 
tarierea mobilierulut şi lucrurilur cel' 
nice, găsite, rezervându-se I'ncăperile CU" 

venite loca tarilor potrivit "~rţi1 de lmO* " 

bil. 
Cei vizaU "unt rugaţi a m' se imp()lr~' ~ 

.vi la facereA cartiruirii. 

"' ~, 
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Ih UI ŞI GRELE PIERDERI ALE 
li 'UJR' LUI TITO. ZagT(~b, 23. 
· 1_ In regiunea Bjelova şi la 

ta' .• i, bandele Lui Tito au suferit din 
Ie.;;le înjrângeri pierzând într'o 
!a 'zi 270 morţi şi foa.rte multi ră
iu ICllffl şi prizonieri. 
~ _ ;;;.i ~~1.; 

~ VIAŢIA GERMAN Ă :.4.T AC.<l 
!. DE DEBARCARE. Berlin, 23. 
, ' ,_Aviaţia de luptă germană a 
r ~ eri cu succes bun vasele de 
e ,onare şi de debarcare în golful 

Concomitent s'a1. dat §i tupte 
foarte grele, în care au fost dQ-

ce[ puţin 9 avioane inami,·c. 

:ti ERMANIIAU RESPINS ATACU
i SAMICE LA ESTtTARUL OR
I 3eTUn, 23. (Rador.) - Se anunţă 

Tontul de invazie, c,'i forţelc ger
;u respins eri toate încercările 
T aliate de a forţa inelul încer
;erman contra capului de pod în-

· 'Ji est de estuarul Droei. Toate 
'e operaţiuni din celelalte sectoa

, . :out numai o. însemnătate redusă. 
IQ 'CŢWNEA ~RMEr NOUL GER
: CONTINUA. Berlin, 23. (Hadar.) 

, ,ul,ică. pficiaL, că acţiunea. armei 
· mnane cont-ra Londrei şi Angliei 

;.Est. a conti.nuat şi eri şi azi 
s 
'Il 'CARELIA SOVIETICI! ~'l TACA 
el /ERŞUNARE. Berlin. 23. (Rador.) 

nJă de pe 1rontul d'~n Răsă7·it. că 
: area Neagră pană la Lacul Lado
mnnit Linişte, ial~ în Istmut Ca.re

) !ieticii continuă să (ltace Cu în-
ii~. re foarte mare. .~Li.& _ , .. 

'MArII I-AU INTERZIS LVl 
. SA MAI CÂNTE. Mitano, 23. 
1_ Se anunţă din Roma, că auto
a(iate au interzis renumitului 

,ţ itaLian Beniamin() Gig!i să-şi 
'€ profesia sa cu motivare .... că eL a 

•. at· până în Erezent .cu artiştii 
· i. . ...... , •. ..::. , 

{) II CELEL'ALTE INSULE 'ALE; 
:5 ?ELAGULU! TIRENIAN AU 
. EVACUATE. Berlin. 23. (DNB.) 
vido.mentuL suprem german comu-

- :Ii odată cu. aducerea 10 ţărm a gar
,ei germane depe insula Elba şi 

.... 'te insuUţe ale arhipelagului tire
.·:uri au fost ocupate de, torte.le ger· 
· au fost evacuate.._ .. ,. ""'.;. 

~ rN ZIAR. CATOL,rC ENGLEZ 
; ~E OPRESIUNEA RELIGIOASA 

~i'! :"SIA SOVIETICA. Stockholm, 23. 
dll' .) _ Ziarul londonez "Catholic 
: .. "'scrie, că cu toate asigurările da
Z\.II ~. Churchill ca bă-rbat de stat bri-

guvernul sovietic nici nu se gân· 
!ii redea poporului rus libertatea 

ca·onală. In Uniunea Sovietică dom
r aceiaşi situaţie ca în anul 1920, 
un· . tu! confesional nu va fi exerci
vi ~ BtLb regimul actual niciodată. 
r~ . 
\., VIE ACTIVITATE ~1ERIANĂ PE 
~lIt';TUL FINIC. HeLsinki, 23. (R). De-

DACIA - ....... MI 

Dlăriurilor 
Administraţia Finannciară aduce la. transport se confiscă, dacă nu este inso

cunoştintă comerciantilor si industria· ţită de acte justificative legale. 
şilor că dispersarea ~1~rfl~ilor eX!)llse Pentru a înlesni mai mult formalită
pericolului bombardamentelor a2'riene ţîle de dispersare, Administraţia Finan'" 
se va putea face numai ('u aprobarea or· ciară a luat următoarele măsuri 
ganelor fiscale, având în ve(lerc că. în 1. Cererile de dispersare se vor pre-
conformitate cu art. 15 din lege-a. imp. zenta Ad~ţiei Financiare Servidul Con~ 
e..xc, 6%, orice marfă găsită in curs de trib. Indirecte (Palatul Dicasterial, fos~ 
.......... _._ ...... ~ .• _.~ ......... _._ •• ~ ... ~ ... _._ ........... J; 

SVORT 

Trei echipe reprezentante ale fii~ntului intern şi viitorii 
ingineri formează programul de Duminecă 

Nu este o înt.â....'11plare că. mu11titvrii Aceste trei echipe participă la turnoul 
şi angajaţ1l marilul" ir.trcprincteri fac de cupă, (oare va avea. loc Mruhată şi 
l:lport. .lY.Luw.:itorul Nma.n, cun. .. ~tient ce. DumintXa pe Arena Klectrlca, oând Cio
sarcina difleilă ca,l'B-i revine în aCtua- vadă «le t.ll moral excepţional Şă tle un 
luI ră.zboiu, a ştiut si aprecieze sIatu- dor sănătos de viaţă, care-şi reclamă 
rile bune ale con{l.uei~oj:orH(jr săi si Jă. o dreptul său. . 
atenţiune deosebită sănă.tăţii şi ştie că Var la acest turneu participă. şi echi~ 
pentru a o menţine, în ciuda efOl·tlU'ilor pa s1.uuclllilol' dela l'chteduliCa. din Ti-
pe care le felce 1n atelicrc, de multe ori lllÎsoara.. latil. O elocventă dovadă. de SO~ 
in acl'. Stric<:.t, t.rebue să caute o prCGCU- liwl.ritate romauească.- Pe deoparte an
pare, ca.re-i reface forţele pierdute, care gaj4~i întreprinllerU"r d5 metalurgie, 
s.i-l întă.rească. şi care să-I reţină. dela iar pe de alta. Viitorii ingineri, viitnrii 
distracţii nefol"sltoare, cum ari fi de lor con;;u(":1i:ori Şi co!aboratod în reali
€1l:emp1u ~hef"ri1eJ. cârcil.lma ,,~ cirţile de zarea (}unurllor de care ţara are nevoie. 
. Iată pentru care motiv atragem aten-
Joo. I :. • 

Această preocupare este sportul, în ţiunea publicului nostru - în mod spe~ 
practicarea că,ruia e5l,.e sprijullt de direc- cial - asupra evenimentului sportiv de 

Duroinecă. Străduinţele tineretulUi nos
~iunea întreprinderilor din care face tru, care caută fortificarea ()rganismu~ 
parte. NatU1'al, dil1tre sportllri mUllcito- lui pentru 11 putea produce un randa-
ruJ. agr~ladi. footbaUul, care .este cel ment mai mare la. posturile unde luerea
mai popular sport, este Un .joc de an- ză, merită toată atenţiunea. Aceasta cu 
samblu şi care îi poate proou..:.e reface- - ~ rea fizică. aht mai mult, ca cele patru echipe, cari 

diSp'J.tă matohurile lor pentru a câştiga 
Alături de echipele marilor întreprin- cupele oferite de Inspctoratul Muncă 

ueri, sportul esta practicat de mulţi şi Lumină şi revista noastră sportivă, 
alţii - din păcate nu ind de destui, cari Sportul Naţional, sunt echi,pe cari pot. 
sunt impr~tiaţi în dUerite ateli€re mai distra. - prin joCul or de football - şi 
mici, oari fie că. nu au o echipă. de fOClt- pe cea mai pretenţie-asă asistcntă. 
baU 11 lor proprie, fie că practică alte Pro.gramul de Sâmbătă începe' cU mat-
sporturi. Ne referim aici la cele două ohul Elertrica-C.F.R. şi continuă la 
eehipe de fooiball ale Ateliel'elor Căilor orele 18,30 CU matohul PoHtechnica.
Ferate Române djn Timişoara şi la achi- Progresul. Invingătorii urmează să joa
pa Intrc<prinderilor Electromecanice Ti-\ ce a doua zi, Duminecă, pentru cele. două 
mişonra, ca e(')lipe corporative de m?n- cupe. Natural fjind în joo două trofee 
citori şi angajaţi ~i la. Progresul, echIpa ambiţiJe ~lor patru echipe sunt maxi~ 
muncitorllo~' şi meserlaşilor români din ma, astfel că publicul va asista la lupte 
Timişoara. .' ,1 i :. pas,ionate. I '. '. 

............. -•••• -:-.-..:+::.-:._~ .••• -.: ............. -......... .. 

Luptăm sfânt al 

fuI local al Percepţi.ei n insoţi te de U!I . 
Inventar detai:lat, llltoomit în trei exemJ 

pIare şi semnat de proprietar. (A se 
vedea modelul de Inventar laAdministra' 
ţia Financiară Servio. Contrib. Indirec~ 
te Secţia Impozitelor Proporţionale). 

Aprobarea se dă imediat, prin v.iza . 
pusă. pe inventarul prezentat. Donă 
exemplare din invetar se restitue peU' 
ţionarului iar. unul se reţie la Ad-ţil 
împreună ~u cererea.. Un inveutar se V4 
păstra la sediul sl)Cial al firmei. iar al 
doilea va insoţi marfa şi se va pă.<Jtra 
în încăperea unde s'a depozitat marfa 
dispersată. : 

2. Comercianţii şi lndustrla1j;ii n'au 
voe să facă vân.zări de mărfuri dela locul 
de dispersare. i 

Mivfurile destinate a. fi vândute tre, 
bue-sc readuse, în bloc, la sediul uocial al 
firmei tot însoţite de un inventar de
tailat. vizat de Ad-ţia Financiară. ' 

3. Organele fiscale vor verifica măr
fu~le fie în curs de transport, fie după 
SOSirea lor la locul de destinatie 1ndi~ 
cat în cerere. " 

. Transporturile trebuesc făcute Ia or~ 
flxată în cerere şi inventar ~i numai pe 
ruta indicată. . 

Mărfurile găsite în curs de trans': 
port" la. alte o.re şi pe alte străzi decât 
cele I~dlCa~.e m R:te se ~or confisca şi 
propr!etar1l vor fI Sancţionaţi. 

. Modificările de orar şi rută pr<wenita 
dm cauze de forţă majoră trebue anWl~ 
ţ~te i~er1jat,. chiar telefonic, Serviciul 
Contrlb. IndlreC'te pentru a se lua mă. 
suri. de Ve!ifiC;lre, contrar transportul 
va f1 eonslderat ca fiind făcut cu scop 
fraudulos. '. . . 1 

~"''''~''=''.~:''_'ieO''_~'::''~' 

Poş.ţ!!. refugiaţilor 
.r..:'\DU IGNĂTESCU din Racoviţa, jud. 

Tlm~1Ş-Torontal •. caută pe tatăl S'ă'"1 Aurel 
19natescu, sulxhrector la banca U.omimeasci 
din Bacău • 

--:- SAJI,mO~?III ELENA In'\? din jud. 
Hoti?, evacuată m com. Măceţj, j'Ud. C~ 
~Ută p~ s?ţul ei preot N. SambordChi Şi pe 
dna Natalta Mizoghl. ,~." :~1:.': 

- AR~IEAl\"U AlTREI; elev t. t r din 
Centrr.tl _ d? ~truc~ie Nr. 5 Tir~-C-a:raŞ. lşi 
caută parmţIi VasIle Armean, refugiaţi dilI 
Moldova, preC1IiDl ti pe Alex. Hagea tot din.: 
MOldova..!·'.,..·, 

În numele 
dreptătii 

Peste plaiw:ile de Nord ale :Moldovei neamul cel vrednw al moktoven.ilol' a . - t:ETR~O ELENA elevi in el. V .. 
noastre, s'au aba-tut ceasuri de cumplită cinstit Europa. Gl'~tină" de oâ.nd se ştie heeu! 'lUdu.ştrial ăin Rădăuţi, refugiată r. 
urgie; ogl)arel.e au fost încălcate, casele sub soare. .. r fIl '. coan. Sânicolaul Mare str Gh. Bariţiu 29 
prkLdate 1emeile batjocorite, batrânii lo-i Lupta. noastră-i onoârea~ strălbuniloî ju~. T~~Toronta:\ ~oaiă. ţl,UDos(nţii ~ 

. . ,... .. ~ . 1; h~-tate .• pl'letenn 5a-l scrie. .. " . 
Vlţi, COPUl UCIŞL. . ,! Şl.~u= a de V1Uţ-a a copiilor noştri, ..... _. 

CrUZilllile unui ruboiu pe care noi il este apărarea altarelor de credinţă. în Sl'ROESCU ECATERIN,\ din ~ 
purtăm in numele sfânt al dreptăţii unui I slujba. UIlUi destin }2e care noi singuri nj ~ită in rom. Cenadul~Mare 513, jud. 
n.eam de paşnici plugari, au devastat l~a.m făurit. 'l'i!m.iş-Torontal, caută fiul Stro~u Panaite

l 

aşezările moldC'Ven~ti; din Soroea. în Lupta noastră se razimi pe conştiin- evoouat au Politehniea din Cernăuţi şi ~ 
Câmpulung, din Hotin la Făltioeni. ţa menirii de popor ea.re apără ideea ~ Teodor Ionescu. . "'î· ' . . 

Peste necazurile şi suferinţele de acO' dreptate in aoest colţ al Eurapei. , .. *;;. .. " ! 

10., c_ faţa. cărora românii au rămas cu Lupta. n ........ tră· lunta pâi"·;l 1 - OURELARU ANA, refugiată din lqi. 
.LU • '-:-' -1·~ ......... , upta tn comuna Cenadul-Vechiu 7'5, J·ud. Ti ..... ; .... , 

frunţile spre soarele dreptăţii veşnice vechilor hrisoave, lupta graiului cU eare T ......... -
şi. cn mâna pe armă, s'au suprapus în- ne-au legănat mamele copilăria şi ne.au cC;::;:;. caută copiii Constantin 'i Zenobia:' 
fiorătoarele distrugeri de tru.pUri şi aşa. in:văţat si cinstim munca ,i credinţa in .';:., . .r. ..... '. 
zări, ale bombardierelor anglo-ameri- adevăr. , - OINE ŞTIE unue se află ran-~ma Olaru 
cani. .Armele luptei noastre, cele mai pu· Andrei, refugiat eu Consi1i"Jl de Patronaj 
Răspunsul poporului l'omân, pentru ternice, sunt sângele Şi viaţa unui popor din Cl3rnăuţi, rog a~Dli comunica pa adresa 

toţi du.~anii vieţi ltli, a fost ace1aş p9 de plugari, care Va şti să trăiască. lire!' Zăvoianu Vasile, oom. Sinicolaul Mare str. 
c.Ue sutele cle ani Iau auzit şi l-au trăit; în veohile~i hotare, ori de nu să facă Vlăhuţâ nr. 1, jud. Timi,-Torontal. 

· frontului finic ţlctivitatea aeria
· ultimele zile a fost foarte vehe~ 

..... In ultimele 24 ore au fost dobo
, l~ atiioane sovietice, iar aviaţia 

J: 'nă şi cea finlandeză au atacat cu 

e· Silcces concentrăriLe de bLindate şi . 
; . le inamice. " ;,'. >; • 

lu.pta drea.ptă., lupta eredincioa.sa pentru zid din sufletul Şi trupul fooiorilor săi - CINE ŞTIE unde se :lflă famiiia li"J.. 
păstrarea pământurilor noastre, pe C2. re până la unul. !. 

"Terea lui Dumnezeu Şi vrednicia stră· In,cerce dUf>manii ori~. Luptăm ne- ghiner Alexandru, director ~olar. familia AntOOl Dumjtr~, diY'eCtor şoc., 8, S_ Păr. · FRONTUC GERM AN JNT ACT. 
11l'·,,23. (Radar.) - Pe frontul din 
, E •. centTală aliaţii au continuat şi eri 

· -\iţe foaTte mari fllcercărHe de a 
Uor mge linia principal CI: geTmană intre 
~n" mo şi !.acul Trasimenus. Cu. toate 
ti "~le germane s'au văzut silite să se 

r. ~a ca câţiva km .• iTontul a rămas 
:dl·.. -
tist 
In- t-(ar-te-d-e-pa-ra-do-xa.-l-ă.-nc"'t-U-il-li-ta-to-~I'''''·I~' 
~ ~ 
as·!IARTIRil ~ 
~ ~ i 
~o- Chateaubriaod ~ 

~dusă. de pr. A. RaJu 'ii Dem ~~ 
'sen cu o prefaţă de Gala ;.m; 

d· ~tion. w De vânzare la Cartea -E; 
ltUinea.sca Şi Globul. Lei 500 . 

~~ 

c 

moşilor ni le·au lăsat. c0,:tf1it.ionat şi vom birui intru gloria Albrota, şef de secţ'ie jand. Da,ş Ioan, Jiei 
Lupta noastră-i vrere ele vin.ţă, Îzvo- stl'aluelltoare & neam.ului si libertatea d Y 

râtă din cTE'ptul'i <,on.sfinţite de i~t()ria vC§nică a pământurilor noa~tre, e post jand. Boltă Vasile şef de post 
însângera'că a neamului. Noi nu a"e~ Gh. C:hiper _ jand. Bosincianu Adrican, refll;ţlaţi din 
nimi..c de dat f{i nu râvnim la coea.ce nn-l ~ ....... -.'.-.-•• -.. ........ com. Ciucurul Mare, jud. Cernăuţi, rog a-mi 
al nostru. . ;. com-mioa a.dresa Zăvoianu Vasile Cotrluna 

Adnnnlstmtia Financiară Timişoara ~ânicolaul Mare str. VIăhut ; nr 1 J'ud T'. 
Plinl~I'tnrîl2 în c~lre odihnesc o1>cmin. , l""".. • TITLURILE ASLTPRA IlUPRm11JTULUI mJş-Torontal. 

tele sfinţite ale străm~ilor. izvoarel0 
d~n care [tU prins puteri voni~i purt5.tnri APĂRĂRII NAŢIONALE - CINE ŞTIE unde se află familia. Za-
de sna<lă: codrii cU oare r0mân;'ll s':\ in- _ Toţi subscrHtorli la Imprnmuttll Apărlrll vadiuc Ioan, Varvada., Toader fJi Veroni(:& 
frăţit de9.1un.~11 veacurilor, stropinrl ~nţlonale 19U, ('-~~i ~u D:0hitat ~ntribl1ţia refugiaţ~ d·in com. Dovedeni, jud. Storojinet 
fiecare răcla.r'idl.. cU sân~E'lp. săI' dăruit la Ciro. I-a şi nu h-s a elIberat eh1tan!a -1 rog 'a-llli comunica pe adresa Ziiv.;liaJlu Va-. 
'vietii Patr;cL ne ordc.n;), să luptăm. titlu p~oviz?riu să se prezinte Jm~diat la sile corn. Sân.kolaul Mare, str. VIă.huţă 1: 

LU1"ta. n()"'.~tr11..i l,,:oh. unni noTI"" ("'~~ Percepţia Clrc. I·a din Timişoara V, Piata Yld. Timiş.Torontal !tol 
• W W r t lib"rt tI'''' TI""n in"'" il'ta Avram Iancu Nr 11, in localul şcoalei pn. CT1I-T'tIO Ş • 

f;l-n ras~l1mnn R I ,- "q v<O t'" ••. g' mare de ::;tat unde în schimbul chital1f..,.i ce .- '.l.l.""'. TIE unde se liflă familia. Bjj' 

.~ICTtfe ş, i nu înt.elege s'o ph!'~ă at1ttn. ~ mlO Petru d rect 1 ' • pose-.... lă li.se va elibera chit.1Jltn titlu pro.. D . '. I 01' ~o ar, refugiat din c,:m. 
VNme. cât, l?ltl'·Un. singtU' p:ept va mnJ vizorÎu. . overleru, Jud. Storojineţi rog a-mi C'O=1' 
b~tn ('1 inimR. ~p l"oU"ân. A' • _ ca pe adresa Zăvoianu V~si1e "'o S 

T 
j. w • 1 t '''';' "~i Pentru dmmi,,'-i,lll Fin""""l"-" ) _1 ~ ... _" , " m. ~nnl' t:, TI(':!l>'Lr:1.·l uŢl,!) n.a:~."l,~r Il n "1' -" ,,'I.l !l. .... "'Ulre stl" Vl~h y Şeful Secrctlll'h(ujl~i, :.tdcsciii'tti.Ja 2269 Tor' .... n:"-'.' . a .uţa nr, 1, -;ud. ~. 

cetatea Neamţului. este lupta cu caro '" ,1.Q.l .. , . .) 
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!II&A PUBLICITATE Opera Română Teatrul National ... 
23-30 IUNIE 194'1: 

I Jlica publicitate. l'ecl&.Dle. rec.1a..r.nalii, 

lA.dministraţia 'telefon: 50-62 
I 

. )10LDOVEANCA rejugiută, cunoscând 
\ 'oate lucrurile 'de •. uau, caută ser
'. ~ic*. Adre~ .. ,Gheorghiu~ Post Res-

tant Anina. 2271 

·i1IienJ6bHrlabil· fost funt:ţionar s.lperior 
stat, pensi-onar, caut post cort'l8punz.ător, 
fabncă, intreprindere,' adminisu'area 
lmooHuhn. Oferte Ja :tiar sub' "Teeh
nida:l". 134716046 

FURNIR.~[PORT 

IOAN HALle & CO. 
Timişoara -. 

continui activitat.ea !1J nom loatl 
din Moara Ma.:re, la poarta ma.re. 

Telefon nou 50-28 
1nr, 121,1265i1S41. 2254 

Cismărje şi Pantofirie "Lux". Primesc co. 
rnen!.l Şi rt>paraţiun,j, lucrez după tarif. 
Steb Tudor, Timişoara 1, str. LonoviCi 4, 
colţ Eugen de Savoya. 1348/0048 

ba . 

Caut o parte din locuinţă, 2 camere, cu 
baie, bucătărie, sau o locuinţă. Oferte sub 
,,2 perooan~" la administraţia ziarului. 

1:954;6155 

LAZI din placaj pentru împachetat, 
uşOa1'e. practice, de vânza1·e. Adresaţi 
IndustTia de Ambaktj, BuT,. Carol 8L 
Nr. de inreg. 81/1931. 2258-1 

Firma "BÂRZAVA" 
._a • & 

• Thni~oftra n'o Strada Gării 2. 

aDunţ.o1 onot". clientelii tă va.n~ările de 
. lemlW de foc se vor incepe din nou 
l}~te HI--15ziJe, ia" \'âu'r.ariJe mate. 
rialel!)! de c()ustru<lţie rontmuă re. 
gulat. 2265 

~ t.hlmb motocicletă N. S. U, Ctn. cubi în 
perfectă stare cu i:3uchcuri veritabile 
contra unei motociclete mai olari indife
rent marca, achitând in numerar dife
renţă de valoare. Adfesaţi portar. Hotel 
Carlton.· 1356/6157 

Refug;iaiă din Bucureşti, originară din Bă
r,;::.L, ~G5t impîe~ată de birou, cu-praxă in. 
clebngntă în admittistraţie, cu studii, cu
nosd!Hl perfeet d9.~tilogr,afia, caută post 
coreSinnzător.· Timişoara, str. Geneva. 
rol'. 35. 1~/6159 

SE (;."(;1'..1 O LOCUINTA CU 1-2 rE
"'" 

SAU 3 CA~IERE IN .iLISilBETL~. 
TELEFON 13-31, 

('3Ut hl('l'il~('ri <:ulificaţi, pentru pâ.r, Ein. 
ziehen şi lemnărie. A se prezenta orele 
1.:-3, Hotel Carlton la; portar, 1362}6164 
~_.iA aZZALE 

DE VA~ZARE OCAZONAL. 
1. GATl'ER (complect) de 36 colI, 
marca "TOPAN", Preţul lei: 1,5UO.000 
1. rrR.fFiCATOR de lucernă (compl.) 

Pre~lli lei: ;>00,1100 
1, LOCO.\fOBIL de 40 PH. 

Pretul lei: 1,060.0.00 
1. 8T.~lnLA dela Moara Şi cazanul 
"BABCOC"-Wrr.COCX" 5(1 m patraţj 
s'lprafaţa de Încălzire împreună cu co. 
şul 20 m lug. din tablă de fier. 

. Preţu{ lei: 2,500.000 
Spre informare comunicăm: toate ma~ 
şin ile sunt in perfectă bunăstare. 

Ofertele ::~b "E::cepţional şi ocazional" 
la auministraţia ziarului. M€llţionăm 
că !nmai ofertele absolut serioase vom 
lua în cons-iderare. P. 1640 .... 

Ziua Iunie SPECTACOLUL 

23 
:Vineri l\1-me BUTTERFLY 

ii' .24 Matineu popular 
Sfunbăfi 2:'RA \'IATA 

24 
Sâ.mbătă SUNT TATĂ 

25 Matineu 
Duminecă PRQ<lU ROBUL: 

25 
lJlllllineeă V ADU'V A: VESELĂ 

26 
Luni LlLl.\C1JIJ 
27 

Marţj MAGD.1\: 
28 

~lif'reuri VĂDUVA :VESELA 

I 
29 Matineu 

Joi TOSO.( . 
so ., 

Vineri ' LILlAcm; 

Biletele la Agenţia TamaşilL Telefon: 5O..ţ)5. Caaa deşchisi.: 16-1 4-6. 

Seria 

5,., 

5'75 

:m4 -S76 

5'11 
''-'<it 

~9G 

m 
5'79 

I 580 

Calendar 
,tINERI 23 ,IUNIE 1'9« 

(Jrtodox: S. M. Agriplt. 
.... 1.. ... 

Catolie~ Edeltrud ..... ,. 
&>arele răsare la ora 4,3(1, alYl3le la 20, " 

Farmadi de serviciu ' -~. "lNERI 23 iIlJN1E 1944, 

Cîrc. 1: ,.La Crucea de Aur" str .~r ~ 
Circ II: "La Şarpe" Pţa Traian '7' ; 
m-N: ,.La Sf. Bot," Pţa Ax~te'ee, , 

Fratelia: .,PanajO"-JI"; Meha~" R.J 1 • .. ...... u I 

rea.n u"; Freidorf: " v. Eremici". Aceate J 

fo.e servioiu permanent. 

Proctlror de serviciu -VINERI 28 mN1E 1944 
D. procuror Boria Eustaiie. ' I 

SAMBATĂ U IDNTE 19.4 
D. proctJJroOr Eugflll Qâ.rteiu ~-'-.-.• ~ ......... -. .: ...•• -.-.-:::.~.~.~---= . .:.-........... ~ .•.• _.~.: .. ....................... _ ... ~ 

CORSO Cinema Cinema 

I ~. 

~~;-'..'~ , 

3, 5, '7 şi 9. U1tima reprezentatie Ia ora 9. 

Apăraţi-vă a.vntu]f contra. bombe ]o,r lncendia.re cwnpârâ.nd nom.a,idecât , 
STINGĂTORUL nu SPUMĂ sau EXTINCTORUL USCAT 

,'AIROMAXtt 
" cu Gari s'au racut de către organele A. p. exerciţiile de stingere a 6om1)elor 

incendiare, in diferite locuri din Timişoam le găsiţi la . 

"AIRO" 
A, WEB E R II. T Ă N .\ S E Timişoara 1. Str. Eugen de Sa.l'OY& 1 

TE>ldoD 49-61 lnreg. Cam. Com. No, 5!1I998j1!M4. 2270 

# 

A sosit hârtie de camuflaj 
diferiti hârtie celuloasă, in sul.Se gă~te lf\ ubrăna 

"C 0& VINU 
Timişoara n. Ştefan cel Mare nT. 4 Inreg. 27/1300/1942. 2200 

Diferite mărimi loturi de ca5ă tn toate car
tierele oraşului O'tl preţ convenabil. A

gentura Eugen Fiala, Cetate, Str. Lonovid 
8, apan:. 6. Inreg. Of.Reg. Oom. 142/ 
11740/1943. p. 16.39 

1 Recamier pentru 2 persoane Ilill furnir de 
nuc, UI'gent de vânzare, preţ convenahil. 
Adresa: Stem Str. Feldioe.ra 12 Circ. IIiII 

.~.' j~;,j,,~~: .-:4.t(~.!,~.(.~ 1366/6Hi9 . ./.J ___ J':"'''L'_~~~.,1~. '- ~_,.- !1I: .. 1ot: 

ATE..~Ţl17NE L'\"'TREPRINDE
RILOR DE POMPE FUNEBRE! 

Prooura.11 sitriuri dela fabrica noa. 
stră din Anina'f cu preţurile cele 
ma.i avantajoase din lemn de sfe.. 
j$'l\ fag şi brad, in diferite culori, 

,. Furnizăm şi in provincie, prompt. 
KOPNIK. Ttmişoa.ra, Piaţa: Unirii 
. Nr. 3. Tel. 21-53. 2242 

Vi1ă de ~zal'e în EliBabentin s.pr<l8ope de 
tramvS;l, 3 oomere, bucă.tărit'\, camerră d~ 
alimente. cameră penUT.l aet"Vitoa.re baie 
W. C.englez, parcJIet, sobe de teracotă. ~, I 
rolouri Eslmger, pfovniţă., Rpaduct curte' 
,grădină cu pomi frucli:feri, 200 8t.'P. ~ 
ţUil lei 5.000.000, Agen'hml. Eugen Fiala, 
Stil'. Lonovicl 8, apart. 6. Inreg. Of. Reg. 
Corn. 142f11740/1943. 

~ cauti spre angajare ea şef :M. O. N. T • 
militar pensionar etnie român .• ,TeIba.", 
Samuil Mieu 2-4. 1364/6166 

S'a pierdut actele pe numele Maria Temi: 
. roan, rog dapunţi-le le. ml'Ul "Dacia". 

. 136816171' 

Butoi de a.pă, pentrn apărarea pasivă., d~ 
vânzare ieftin la. Fabrica de butoaie "A{)
peltauer·'. Tittlişool"a IV. Str Frobl 5. 
Telefon 43-46. 1367/6170 

Bodegă de \;â.nza.r~. Loco lI, str, Ştefan 
Mare nr. 1. 13601.61 

Bră.jară de aur de vânzare. TimiŞOll.ra 
Str. MartIrul Cîordaş 14, a.p. 4. 136516 

()u.mă.r echipament de f<ootball, in 
nou sau uzat. Stelzner. depozit de 
de scris~ Pţa r, C. Brătianl1.. Telefon 27. i 

1369161· 

Cameră mobilati de tndhmat mtrare 
. rată, bai-e. lângă tramvai. InfOTmaţ:ij 

ziar. . 137Q161 

Bicicletă de damă sau bă:l'iJătească, eu ' 
urgent. A se adresa telefon; 4.8·88. 

. gr, 

~_.-.. _ .... : .... :.:.: ..... _ .. -.:.. - - - - -
PERI AM, S. A. R. pentru P'l:(,:,z.lcerea 
furnizarea curentului electt'~" p~ 

CONVOCARE ;f 
"J 

n-nii acţionari ai firmei Pe-Itam S. 
R. pentru producerea şi furnizarea c 
rentului electric, Periam; F4:'Jt convO(' 
in adunarea generală ordinal'ă, pe zi 
ne 10 Iulie 1944 ora 18, în localul Bira 
lui avocaţial dr. Augustin Bardosy , 
Timişoara. r.. Piaţa Brătianu Nr. 1, e 
l, apartamentul Nr. 5, având a deli 
asupr.a următoarei ordine de zi: 

1. Deschiderea şi constituirea adună 
generale., 

2. Raportul Consiliului. de Ad ' 
$traţie asupra anului de gestiune 194 

3. Raportul cenzorilt~r asupra anu j 

de gestiune 1943. . d 
:4. Aproba~a bii.anţuhIl, a cor.tun 

ce în~ier"e şi fixarea retribuţiei ~ 
nită censorilol' E.e anul de gesti~ 
lM~ , 

5. Descărcarea Constliului de Ad_ 
stra tie şi a comisiei de censori de gestiu~ 
nea anului 1943. ~ 

6. Alegerea cenzorilor., . 1 
.7. Eventuale propuneri. 1 
D-nii acţionari, pentru a putea, par~ 

cipa la această adunare ge~e~la ordi 
nara, trebue să depună acţ1Umle lor . 
cassierîa Societăţii, Periam, cu {'el p~ 
ţin 5 zile înainte de adunarea gene 
ordinară. . 

In cazul când adunarea generală or . 
nară, convocată pentru ziua de 10 Iu 
1944, nu ar fi întrunită în număr pen 
a lua hotărâri valabile, acţionarii 
convocaţi din nou pentru ziua de.18 Iu 
1944, la aceeaşi oră şi în acelaşl loc, 
aceeaşi ordine de zi, fără a ~tli. convocar i 

Timişoara, 7 Iunie 1944. : 
. i 

2267 Consiliul de 'Administ1aţle, ~ 

1~1l~'~L~ ~(;:tl!n!{l? ~~~~I~!! ml~llllllm T HAL' A 1I1111111111l11 1I11~lIjlII A ~.? L.L ~ IIIltlllllll 111111111111111111 LOR S O III!!!!!!IIIIIIIII 1~~~~II~II~~t! f~um?a11~~~!~~~ 
f.ra;weze ! . Fernand Gra~ Denise Grey FavorJţu publrenlol CAMILLO PILO'l'TO, MARIO' discurs cu cuvintele .,VREI W 

Ili n c â nte c pentru tin e intr'o comedie sentimentală. ~ed60 Nau.ari. Lilia Sil~ FERRARI şi ENRlOO GLORI in SABOT" nu se poate să. D'II fie ~ 
~ • mtr'o comedie exf;il'em de vesela enItată acesta este sfatul ea.re P", 

~Tin~ ~si. J~{,~UI~1ine ,»"eHibac ROMANIA 'III TREI ~ARAVANA SCLAVILORlmeşte 'ALIDA VALLI în 10l
ll 

(Jo film RllUlca] m care Tmo Ros- p. n Intr'un cămin de domnişoare ~ :\lagd6i din fiJmul 
şi cântă. cele mA; f:-,mo~"'~ ~riH Jurnal O,N.O. 111. Repr. 3, 5

f 
"If 9 PENTRU UN S~UT 

Repl". : 3. ~, şi 7 R9pr. : , 5 şi ,. Repr. : S, .5 §i '1 • • care prezintă de azJ la 
tPentnr Uumirlt>d si Sărhătnri se "ând in ore7.iuă bi1€'tp T. caserie dela orele 10-12 şi 16--19. IDtima reprezentatie la. 3'~ 9 Cinema. ARO 'flMIŞO.Ut;' . >. .. .... .a ........ ~.~~ ......... ; .... ~;;;;~~ .. ~ .......................... ~~ .... ~;;;;~;; ...... .., 

t... _ .F~~-----·_ţ.--::- _ ~ .. ." t • .."............ .P'. 



DAtH" Pllg. 5. 

I iL N IeD EsT O A , E 
~ULTA'rUL EXAMENUI~UI - OOMISARIATUL V. POLIl'lE, toagl 

. VE BA(;ALAUREAT TEO· ca pe data de 26 Iunie a. e. toţi sin1stra,ţii 
AL OOl\U81l;[ VELA LICEUL de pe rua aCOlItul Comiaa.rlat, Iii II;) pre&in
A DIN 'l'lI\U~OARA. Comisia. te la biror.ll A. P. dela Comiearlatul V, 

· ~l>ureat dela liceul C. D. Loga pentru a-şi ridica fişa de sinist:at. 
oara., formatll din d.n1i: prof. 

.:h, Al'I·gheIUţ!i. pr~adinte, lllAte-
~ .. Tr. Topliceanu română; P. Spi

: If!nWz.ă: D. Popa geografie: N. 
':- i8tori~; 1. Didile8CU fil~ofie; 

" ·pâl'lan latill&, membrii," pu, 
f Iri w-rnătorul rezultat: La exame-
~r. ~acala\lrcat în scris, 5'a\1 inBcril 
• ·dirlaţi. Ointl'e aceştia s'a.u pre
~ .. ;6~, dintre care 16 ll.u fost res
,eu' $<amertttl oral a tncepUt Vineti, 
:e 1 dittl. 

SE . MAI ACORDA lrEDU· 
DE A~IENZI IN CAZUL CON
NTIILOR LA LEGEA lM· · Lm. Ministerul Finanţelor a 

. '. ~!n cazul Mntraw:nţiilor OO~ 
· 1pl data d:e 20 Tunie la. lt':'gea. lm
. ; excepţionfll de 6 la. sută pen

- DISPI:RSAR!:A OAMltREI DII: 
AGRIDULTURA TIMIŞOARA. Serviciile 
Camerei de Ag'l'itrJltUri (Contabilitate", 
Producţia Vegetalii, Păşunile şi M.O.N.T.) 
din Timişoaxa s'au dispersat în comuna Be
ş.iMV.-Noui. La 'I'imi$o!lra. AU rămas bi
rrurile: OOIOniwl fi Reforma AgrarA. Tot 
la TÎ.lIlIiI9oara se var ţine fi consiliU. C&m.e
rfÎ. Birourile dispersate îşi vor i~epe a.cti~ 
vltatea in zi;Ja de 26 c.rt. 

- Al)fANARgA EX~lEr-."ELOa DE 
BAOALAUREAT AGRlOOL. Ministe
rul BJgricultlU'ii şi domeniilor Aduce la 
cun~tinţl celor interesaţi oi s'a hotărtt 
atnâ.narea exathenelor de baolllaureat 
agrl('cl, e~ fuseseră tiXat~ pentru zilele 
deI" 20--30 Iunle 1944, la o dat! ee le 
va at8.bUi u1Wlof' • 

IT 

S I PENTRU r or I 
- DE.'IISIE. eon.ilhI de adminl .. tra,ţie 

al fabricei "Standard" prima fahnc! de cio. 
rapi din TimiŞoara S. A. & acceptat dem.i
tia dlul C. Moldovanu din Con!1!iul de !d
miniatraţie, iar in locul dwale a fo.st oooptat 
d. general Ceori~u P. Ion. 

- PRELUNGIREA TERMENULln 
PENTRU OBŢINEREA CARTtLOB 
DE MUNCĂ. Monitol'tlil Oficial publică.: 
T~enu1 pentru deptJ.ne~ dedara.ţii· 
lOt pentru ('Ibţ!nerea eirţllor de muncă. 
şi tablourile nominale ale Intreprinderi· 
lor ,1 in.stituţllIor Care po~ed'ă ma.l mull 
dQ 10 salariaţi, se prelungeşte până la 
da.ta de 13 Iulie 1944. 

- Dr. ZAHARlt\ l)UMITRE80U. medio 
specl:a.1i~ In venelico-g8Iuto.urihart.lMfih. 
boli interna - Radi08OOpi6. eoo.ult., 2-i 
p. m. Tel~on 1S.73. Ti~~ L 8ul. ~ 
giha 143.l"la 23, lângă prefectura. judeţulr.Li. 
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'O -- CORUL OATEDRA.L ,·a tă.8pun&urih 
liturgi.ce la bilerica din Ioasefin j O\uninecă, 
z:I IUlU" Kembri.! tot1tti IUQt eonvoaat1 la 
r~ti~e. ali, Vmeri, oral. 18--20. 

- DlOCRETUL LEGE I:'EN rRU DE
ItOOAREA IlI,;LA x..:wn.1C SER\-ICnWa 
PUBLICE. In împrejurările c;.c.eepţionale 
de tUboill Oonsi.1iU.l de miniftl'il 18t4 &uto. 
rizat a decide, amâ.narea., .. uspelldarea sau 
modificarea rmor dispoziţiuni legllie d~ 
~pt publiC intern privitoare la. fu.ncţion&
rea ~e.rviciilor publice ale $t~tuhi. jUd"&-. 
ţului, comuna1or, .~ Dtoretul loge Cu prl· 
vi'te la oei. ele mal sua _te }-1lbhQat in Mo
nitoIT,w Oficial Nr. 1412 diIl .'1 laIIi. on. 

- PROGRAMA ţ\NAt.tTlOA A INVA
'J'AMANTVLUI OOMEB<JIAL •• ,Mon.ito~l 
oficia.!'" de eri, IM'ul 192 ))trblici. progr&o 
ma analitic' d..r1n~vi pen tru In Iflţ.ă.mAn
tlll co:rnerci.w.. 

irarea ţării, mai departe la legea 
:li ~ntrn ~te Iii fapte juridice 

61 ozitul pe lux şi cifra de afaceri, 
I ~ai a.corde îrt viitor niei o redu-
1""li respective. . 

Preţuri maximale la boiangerii şi curăţătorii 

- DELEGAţn J:NtJLtJt ŞI tANE'PEI 
Uf JUDET. In judeţul 'l'imiş. TOl'ol1tal au 
f_ n".11lliţi delegaţii ~trt1 eoieet8.l'ea fu~ 
iarulu.t ,i câlţilc>r de tn ,i eAn~pl de e!tre 
Oficiul Bumb&eUluf. Inul\li. ~ C!.l'lep~i din 
BUcur84ti, PAnA uum din Mi Î dcle:gaţ1 l& 
CAm~ră. a', j)l'Uetltt.t nmna1 d1 e():tI3Jl&l'r de 
r&e1'Vi V.ndeUn 10fUl, p~h.tl'U plasa M~ 
nioolaul-Mare. )16 JOftA'HE DE C.<\PITAT •. Adunarea 

~
.l extraordinar! Il BlI.nci!>c>l'" Bănătene 

. 1. A. din 'I1m1~oll.!'a. !I. aprobat hotli
ri. :, a se majora capitalul cu suma de 
}l61 'ana lei. 

~OUl CONTRffiUŢfi 'LA COLECTA 
lţ:i\ JliU BlSl;H.!CA CAT m:m\LA Vll\ 
ti617tt.Uto\. hrohia ort. română 'limişoa
~ 1100,000 lei; lHncea Iul-u 10.Uoo; 
lIUI," Cigal'eMU 10.000 i Llbrârla Mun. 
/61 lOOOj Stoianovici Gheor6he 10,000; 
I • '.a Coriolan 10.000; ReunLunta ll'em. 

,timişoara Cetate 20.000j Dr. Man. 
• ·'el, primpretorul plăşii Centrale 

Dt, Dobrin Cssiu 0.000 j Dt. Urau 
- - ·1.000j Dr. Preda PetlT~ J.Oooj Mur
rea nl 3.000; Mihăi1es~u G!l. Tim.i.ş 
~;dr, Obiideanu PaVel J O.OO'J, dr. Cio

~i1i"l 50.000; Cloaşc l:!:lena 6.000: 
::;rjDlan Grădinariu 500 j Murariu Ioan 

S. ,tDr. Venetu toan 1.000; Lamrov Va. 
:a C~J: PlIlletAtia .. Univet3ala·' prin Ma.g
rO(' u~. Zar("ula. 10.000; Mar,ginn.-Reş1ţa 
! zi ; Banca Urban' S"lC. Thnişoara 
!irou : Dt. Dejllu Teodor 5.000 ~ Funcţie· 
y diJi;ei& ABigurăt'i Social • .I:.OOO; Creditul 
. , eta~i Industrial 16.000: linstllutul de 
li~ P.ominesc 10.000 j Prof. Ni-eolae Roşu 

1 ~lhai EmU 3.000; SUr!lu Mihai 3.000; 
mă :i $1 funcţiona.rii dela Camera AgTi-

· '.000; Faur Gheorghe Str. Toma. 
.mini . Dr. Popescu p. ConetMtin 10.000: 
194 • ))rnlle~u los.n 10.000; Ghtrnice!!!cu 1. 

mu lO.OOOj SângeollgEi Ioan 1:1,000 lei, 

~1'+"' ..... ~ ..................... . 

. Portiretlot, Tribunalul Timl~ 
Torontal din Timişot\rlt, 

~'t. 1023-1026/ 1942 
iminl-
estiu.!~BLICA'JIUNE D~ VANZAR.E 

Nr. 12.809 din 21 Iunie 19.f.4 

.Ce It cunoştinţă public! ci, in baza. 
: ~ Nr, 1544, 1832 şi 1~8r.i11931 a Tri. 

partl" ·ll Timu,·Torontal Secţia UI. I}i a 
or<l'i' ~r. 2687 din 16 l"lllie 19U: a Tl'ibu. 
lor 1 " l'hni,.Torontal SeocţlB llr. in eI,\ue. 
?l PU"1'~lIă a urmiritoarei Banca. Naţiona" 
le ~i.ni&l Suc. Timişoa.ra repr. prin Dr. 

.~: Ba.rdoey avocat din Timişoara, in 

Cu incapre d~la data. pUJblw~:ti1 pre
zentei dec·tziun! în Monitorul Ofioial, se 
fixează următoarele preţuri maximale 
pentru lU0rările efectuate de boia.nge
riile şi cură.ţAtoriile chitnioe din tot cu
prinsul ţării: 

Preţurile lu(!rări1{)l' de vopsit fi cud~ 
ţll.t pentru uzul casni.c: 

.. Lucmri pentru doamne 

O ro.mle de sem pentru eW'ăţit 8S5 
iti, pentru vopsit 13:5U lei; o rociliie de 
:i'li de mătase I!au ştofă pt. curăţit 402 
lei, de vopslt 612; O roonie de varisim· 
plă (iino, tMl~hi:tet SaU pânză) lei 287 
pt. curăţit, lei 531 Pt. vopsit; o bluză le] 
201 Pt. curăţa.t, lei 3{)O pt. vopsit: un 
combinizon !::o7 lei pt. curăţat, 387 pt. 
vopsit; un capod 391 lei pt. curăţat; 
600 lei Pt. vopsit; o fustă 2"11 lei pt. cu,. 

I'iiţat 387 lei pt. vopsit; un taior de sto
fl., cQmplet ~u c·iptuşeală 517 lei, pen
tru curăţat, 837 lei pt. VOPSit; o jache· 
ti 264 lei Pt. curăţat, 400 lei pt. vopsit; 
un mantou de stoCi. simplă 529 lei pt. 
ctlrilţat, 900 lei pt. v0p8itj un mantou 
de pluş sau oatifea 828 lei Pt. cură.ţat, 
1237 lei Pt. vopsit; un mantou de blană 
3105 Ici pentru curăţat; un troquarts 
460 lei pt. curăţat, 675 lei pt. vopsit; 
Un pudesiu 483 iei Pt. 0urA,ţat, 825 Pt. 
v('palt; un ,al de mătase 310 lei Pt. Ou
răţat, 562 leI pt. vo.psit; un fular de mă· 
tase 172 l~ pentl"l1 cură.ţat, 300 let :-t. 
vopsit; o pălărie de pi(jhet Iau un baso 
92 le pt. curăţat, 175 le pt. vopsit; un 
pulover de lână eu mâneol 218 lei pt. 
(l\Lrăţat, 387 le! pt. vopsit. 

Lucrări ~ntru bl.rbafl, 

Un palton cură.ţat 621 leI vopsit 1012 
lei, un palton OU guler de blanA. curăţat 
724 lei, vopsit 1237 lei; un pa.rdesiu·; 
ourăţat 517 lei, vopsit 900 lei; un parde
siu de ba.1onaeide eu două feţe curăţat 
563 lei, vopsit 1012 lei; un costum d<e 
stofă albă curăţat 563 lei, vopsit 9'""\lO lei; 
un costum alb de drll curăţat 137 let, 
"'opsit 787 lei; o hain! ourăţat 176 lei, 
Vopsit 450 lei; o per~he pantaloni cură· 
ţat 2'07 lei, vopsit 350 lei; un raglan im
pregnat curăţat 218 leL 

Lu~răti casnice. 
O pla.pumă curăţată 724 lei, VdpSit~ 

1237 lei; o cuvertură eUTă.ţat! 621 lei, 
vopsită 1012 lei; o pătură curăţată. 4~ 
lei, vopsită 671) lei. 

Lucrări pentru eopii pâ.nă 1& 8 ani 
O haină curăţa.ti. 161 lei, vopsită. 287 

leij o pereohe de pa.ntalonî 115 lei; C) 

bluză. simplă cură.ţată 115 lei, Vopsită 
237 lei; o fustă curăţată 138 lei, vopsită 
387 lei; o rot'ihie curăţată 218 lei, vopsi
tă 387 lei; un pantalon de atofi cură.ţai 
Z30 lel, vopsit 462 lei; 6 hailll <lurăţată 
218 lei, vopsită 3751ei: o ~~e de pa.tv 
taloni "ul"ăţat 161 l~i, vOT1sit 337 lei j o 
bh.r&ă. simplă curăţa.tă 161 lei, vopsite 
337 lei; o fustă curăţată 195 lei, wpsită 
337 le:: o roohie ourăţată 2S39 lei, vopsi. 
t't 4M lei; un 'Panta.lon de stofă curăţat 
345 lei, vopeit 512 lei. 

LucrAri pentru militari 
O biud. de drU kaki oură.ţată 195 lei, 

vopsitl 387 lei; o bluză. de drU albi. ou· 
rlţ.at 230 lei, vopsită 400 lei; o tunieă 
d-e stof.i curăţată 276 lei, vopsită.-i60 
lei; o pert"he pantaloni de dril curlţat 
161 lei, vopsit 325 lei; o pereabe de 
pantaloni de stofi. curăţat 207 lei, vop8it 
337 lei; o mant&. ourăţat 517 lei, vopsit 
900 lei; o pelerini curăţată 448 lei, vopt 
siti 787 lei; un trenchoat de bumbao au
răţat 494. lei, vopsit 662 lei; un uen· 
choat de balonseide curăţat 540 lei, vop-
sit 900 lei. .... 

Preţurile lucrărilor de spălătorie efee
'luate cu bUcAta, pentru 1nstaJaţiUDi şi 
intreprinderi comerciale şi industriale: 

Un cearşaf pentru pat Z11ei; o faţă 
de pernă 13 lei, un prosop 11 lei; o fa.ţă 
de masă 16 lei; un şervet de masă 8 lei; 
o c.âl1lă de budt!ri6 13 lei; un ~t"\1et 
de chelner 8 lei; un. şorţ 22 lei; o blU%ă 
44 lei; un halat 66 lei. 

Primăriile comuneloQr urba.n~ ţ1nAnd 
seama. de condiţiunile locale, vor stabili 
preţnri maximale pentru lu.t:lr·ă:rile e-xe
<mtate de "l'ăIătorii. Aceste preţuri nu 
vor putea d€1păşi pe cele fixate în arti-, 
ft{)lul m al prezentei deciziunl pentru 
Municipiul Bueul"eJ;lti. . 

- PRE'J'URILE DE V ANZARE pENa 
nu INCA.Ll'A.MINTEA DE CA-Veme. 
Incă.ltJ.m;mtee. eon:tecţl.Otlatl din MAterialul 
pus la ddspotiţi~ d6 ci1n Ministerul In-.. 
tririi atmAtei tAmAn abrogate. Del& dAta 
~ 25 Iunie 1944 fa.bli~.nţii de a:rticole «k 
cauciuc VGr vmde produsele pe b.a;a. listM 
<H preţU.l'i aprobată de către Cotnisar1ânl 
Gtilers1 al PreturiI6!'. 

- DELA DOOANATUL FACULTA." 
TII DE MEDICINĂ ()LlJd-SlBIU. Se 
âduce la aunOftinţ& d-reio.r şi ei-lor atu.. 
OOnţi din toţi, anii d6 etudii că. până. la 
IlI()ui dispceiţ.lWl.l DU l'a fixat O nouă se
siune de examene. In ~ când totu.şi 
această Beaiu:tle de ~ene se va ţine 
în vara 1944 d-rele 9i ei-nU studenţii vor 
fi anunţaţi eu cel puţin 3 si.ptiml.nl 
il1Ainte de data începerii exa.m€nelor 
prin pre$ă şi radio. 

.- SITUATIA AGBlOOIA I~ .nJDJ!lf. 
III urma plOilor căzute bt ail.le tucute â. 
tll&ţt& 8iJninăturilar (In llipeci&l porumbul 
e&re avea ma" nevoie de ploaie) ,'ali am.e. 
li~t .i.D\~ito.r • 

-..:.. OBJJOCn')!l OASlTE. Comisuiatul 
1 de poliţie 8Iduce la crun~t\ţ\ţl. ~ ,'ali 
găsit trei oartele pe numele Cioibot&rlu, 
mai multe aete ale unUi refugiat, pre· 
aum ~ o p111rle. ()Ibiectel~ se pot ridies 
dela ~t eomisari .. t. 

OONVOOAIt,® 

Acţlon8.l'11 .,P'abri~ ~ plll.rit fi e-16$u.ri 
a. Deaker f1 Comp. 8. A. a din Jim'IXIUa, 
sunt lDvita.~ • lua parte la 

Ad'Ol1&1'â GeD.en.1l lt"traordift.ri&. 

Oflre VI. avea loc tu sL-Ja 4. 10 Iulie 1~4, 
ora 18,30 bt Timi,~. Sul. Di&~novloi 
Uoga Nt. 87, a.pen, 1, cu Jrmlto&te8 
(Jt"<).n.e 4. • ; 

1. Raport eu ptiV'ire la rn,Uana &rporir.i 
capitalului hotArit de Adu:n'l1re~ G1merall 
Extraordinari 4ia 21 Aprilie 1944. 

or~ .rtnăritului Dr. ubertin Coreea, 
I IUiI. :-.casarea creanţei de Lei 246.467 ca. 
~nm::;!iIS conform art. 4, din lelea pt.liJOhi 
1 lsu:l . ~toriilor a.gricole şi urbane din 1943, 
l u Il ~nzi din ziua de 15 Mai 1938, plus 

... _ ........•..•.. -.'.-." ...... , ................. _ .. 1. l'teeuminare& hot&rA.r&î Adunării Qe.. 
nel"8le Extraordina~ din 2$ Noemvrle 1942, 

. ou privire 1 .. 8porirea capitalulu1 priu 1'1-
evalrl&l'e. Impunerea maşinilor de treerat 

oe, CU (e 3300 lei cheltuieli penttu cererea Impunerea maşinilor de trE!erat pe 
ocar~ ~. etabiliti in i'>ba .le 28 Iunie exerciţiul 1944-1945, se \Ta face in 

: :'a 13, in comuna JamrJI-Mare, jud. funcţie de capacitatea de producţie a ba
ltie .. :: ,"rontaI, 8e va vinde prin licitaţie I tozei exprimatA in cai puterp. şi ţinAndu-

averea mobilă a susnumttulu! debt- se seama de următoarele categorii : 
IlmW~1 ·\~tâllQ din: maşini a.gricole 2 cai,' 1. Pentru. maşinile de treerat fixe 
~ .11.20 purcei. .' Batoza dela 2-4 H.P. inclusiv, lei 
·..e(fS ~a se va. in<!cpe cu preţurIle ofe- 20.000 venit anual. 
le ~ .~adjudecarea se va face :J.ce:i.uia care Batoze dela 4-10 H.P. inclusiv, lei 

pri_ i preVll cel mai mare la a. treia stri- 50.000 venit anual. 
ero1u1 . Batoze dela 10 H,P. in sus, 40.000 lei 

/
'decătorul va suporta. tax~le l'espec- venit anual. 
·:'porţionale cU preţul de (.umpărare. 2. -Pentru maşinile de treerat mobile 
';~ra. la 21 Iunie 1944. Batoze dela 2-4 H.P, inclusiv, lei 

(tt.\ ?wtărel: Se-:retar: 20.000 venit anual. 
... ' Golan 2266 1iI!I. indescifrabil. Batoze dela 4-10 H.P. inclusiv, lei, 

'" -

E 

40.000 venit anual. 
Batoze dela 10 H.P. in tU!!, ea 000 leI 

venit anual. 
3. Pentru maşinile care QU o vechime 

mat mlct2 de 5 ani: 
Veniturile fixate mai sus lub pd. 1 ,J 

2, vor fi dublate pe exerc·iţiul curent, 

Acţionar-Îi cari doresc să ifl parte la Adu. 
Darea Generală Extraordinari • .::unt obliet:l.ţl 
iii. depună acţiunile lor, la t!.i.S$. Societăţii 
ou IS zile tnainte de data tin~ri.1 Adunării ~. 
neral Extraordinare. tot oâ:nă ?a. lceastă 
<lată, se Vor înainta in seris orice propuneri 
pentru AdunBrta ~nflra.l! B:xtrl\ordinft:r!. 

având în vedere că pentru acestea nu 8G Ded. la data Indicati ta eonvocator Irl 
fac cheltuieli prea mari cu reparaţiile ~ se va intrll!li n:'ll1lănl1 de Rtţ.lon&rt necw.rl 
(Iau o capacitate mai mare de treerat. pentn1 • putea &duce bot.lr1n v'labile A. 

Ve':litul arăta~ in dreptul fiecărei ~- dUMre& GeneralA Extraordinară J@ a~~,r,1\ 
tegorl! e~te vemtul for~et~r anu,al asu- pentu ziua de 18 Iulie 1944, ci.nd va. a.ve') 
t ra ~arula se calculeaza lmpo:.ntul co- 100 la loebu,i ori ,1 in aeelS+l ·loc Cu etic! 
n:erclal prev~ut de art. 30 ~lU L. c. 0'1 num1tr d~ a~ţionari prezenţi. 
ŞI supra cota fIXă de 4 la suta, conform 
art. 6.0,- pct. 2. lit. a din aceeaşi lage. Oonsi,,1 &te ;\Almbistra$ie 

" .. 
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~ea rl13Î crâncenă bătălie ~in actualul răsboi se dă În Normandia 
Jo Basarabia şi Moldova numai acţiuni locale. In 

mar~ b .. tă.ie de bhodate 
Italia se aştetlptă o 

)ttuQ,~"~ le (j.f'ltur;it ()r; .... _ __iZ~± • mo-r'ts1= __ em 

BERLIN, 23 (DNB). - Despre luptele 
lepe jrontuL din Italia centr~lă sf comu
tică, că trupe~e anglo-amt;'Hcane regru
)und forţele lor după greIere pierden su
erite în Luptele din uLtimeI,!:, zile atA. po~
ut din nou La asalt contra EniiLor de apa
'a're germane la embe~e părţi' d~ lacul 
frasimen exercitând a p'resiune foarte 
nare însă au fost respinse de rezistenţa 
!arza germană. Din cetelal~e sec~t()are ale 
frontuWi italian se semnuleaza numat 
lt:puni Locate. ,servlcwL britani~ d~ in
formaţii a admis azi de dtmme.aţa,. c~ ~1·
mata 5-0. americană şi B-a bntantca tn

tCLmpină tn toate pun(;tde nevralgice o 
rezistenţa joarte dârză u apărQ/ortlor 
ţj~rmani. 

* 
BERLIN, 23 (Rador). - Cel ntai in

lemnat eveniment pe fro1!lHl dia Răsă
rit a jost atacnl masit: dut de impoTtan· 
te loa1'ţe de avioane grele ele l.uptă ger· 
mane contra aeroporWlui Pol.tat:a, care 
serveşte drept bază aviaţiei anglo-ameri
cqne pe teritoriuL sovietic. Atacul ger
man s'a datjuLge1'ăto?" şi cu surprindere 
astfet că numeroase aVi0Qne inamice 
afl.ătoare pe pămdnt aU tost distruse s.au 
grav avaria te. Soviettcii uu întrepnns 
la Kowel şi-la Vitebsk acţ,ld~i Lotale cu 
forţe mai puternice, :!ar miciLe patrun· 
deri pe cari au reuşit să ie reaLizeze au 

'fost imediat zăllorite. Din celelalte sec
toare se anunţă o acUvitate mai rie a ar-
tiLeriei din ambele părti. 

;1< 

HELSINKI, 23 (Rador). - Pe :iontul 
Careliei luptele continuă cu înverşunare 
nemicşorată. Liniile de apărare fin!an
deze la Nord de Viipul'i au rezistat tu

turor atacurilor. La istmu1 AunHS s'au 
dat numai acţiuni locate Presa Jinlan
deză arată. că oraşul \liipuri a căzut a 
treia oră în mâna bolşeviei:or, dar pier
derea lui nu are nicio însemnătate deo
sebită şi nici nodul feroviar nu are pen
tru inamic o valoare însemnată. Acest 
t'veniment urmează să fie ţentru armata 
finlrmdeză şi popor un indemn de a con
centra şi mai mult toate energiile pen
tru apărarea ţării. ... -.... ~ ....• .,. ....... . 

IMPOTRIVA PROIEC'I'ILEWR 
AR~IEI SECRETE, ~"U }~XISTA D~ 

CAT O "APARARE l\10RALĂ«( 

Bucureşti (Rade.,).. Co.aud.mentu' de căpeteoie al armatei 
.-omAile celDUB.ca cu Z.UIt de 22 .un·a. Pe Nlstrul in~eri." ŞI 
Basarabia. m,jtec.e, precum şi pe hoata. Mold8\'ei, DUIIUli 

at'ţ.uo~ de .UaJUl eu caracter loeat. 

Se aşteaptă un mare asalt aliat de blindate pe fiOntul italian 
bhl~LlN, 2:-.$. (Ra.dor). Se anunţă de

sPJ:<: lea.\,rui ne lupta. om Italia. centrala 
ca lurţele anglo-a.mericane tac pregătiri 
foane mari pentru noui lupte de amploa
re. Aviaţ,a gt:rman::l. seral,aleam înst-m
nate eomemrâri de t;!in(iate pe de o par
le intre Mal'ea Tireniană şi Tibru, pre
cum si localitatea G-russetto şi lacul 1'ra
~imcn. La nord şi nord-est de Grooset
tu şi oraşul Perugia, nceste concentriiri 
de tancuri sunt foarte mari ~a că co' 
mandamentul suprem german a.,:\teaptă 
aci lupte fcarte grele. Eri înainte de 
amiază artiler;a inamică şi-a deschis fo-

Alh:ţii caută să fDrteze 

! T o k i 0, 23 (Rador). - Cartierul ge
leml ju.ponez comtmică ~ă În apropierea 
im'uLei Gua11l. a fost grJ:v avariat ua mare, 
vas de linie nord-amej'ican de 45 mii to
ne.Din cele 4 purtătoJ:re de avioane,cari 
nu suferit în luptele navale din uma in· 
i:'uleIor Mariane avarii foarte grele, 2 au 
fost de câte 32 mii tone. 

Purtătorul de cuvânt 2Z armatei japo
neze a declarat că pe :;emnt aliaţii caută 
ca in ace~aşi timp când in Europa de 
Vest se dau Lupte pe /Jlli.ţă ii moa.rte, sa 

Nici un succes 
Berlin, 23 (Hadar). - Despre fwntul 

invazlel s·a COUlulW':ilt a:â dlminea~a ca 

pe pel1l11sula L;i1crbourg, L.!ptele au a
tins ieri o mtemiltate 1U'1lt(> mare deoa
rect: inamicul a intreprins mai multe a
salturi să se apropie::te "datea Cher
bourg. După ce primul atac dat din spre 
Sud- Vest, cont.ra forlăl'ei<3! a fost' res
pins, un alt atac, cu ';nsemllat~ forţe 
blindate, a fost mtn:prins (ontr .. centu
rei exterioare. a fortareţ~i din si-'re Sud 
şi Sud-Est. 

Inamicul nu a înregistrat nici un re-

eul contra poziţiilor germane, iar asaltul 
tancurilor se aşteapta pentru fiecare 
moment. In luptele de eri, în regiunea 
Gmssetto aU fost distruse 17, iar la 
Perllgia 1'9 tancuri inamice, iar forţele 
germane nU reuşit să depărteze întactă 
principala lor linie de apărare. In 
schimb pierderile infante,riei americane 
şi franceze care luptă in acest sector au 
fost foarte mari. Dat fiind eă inamicul 
a r.nncentrat şi la est de Tibru insemna· 
te forţe. r€!Însufleţirea luptelor in acest 
se(!tor este deasemenea for;..rte proba
bilă. 

decizia şi· in t'acific 
forţeze lupte decisive şi in Pacijic. Cu 
tou·Le cei aceste inceTcări .lin PaCific nu 
au aat pana acum rezultatu.l dorit de 
inamtc, Japonia nu subestimează eveni
men~eLe şi pregătirile lJentru marea de
cizie. 1 n Luptele navale dat·.! până în pre
zent in Pacific, ambele pă1 ţi au SUferit 
pierderi însemnate. Fort~!e navale şi 
aviuţia japoneza au insă prilejul foarte 
bun sa dea lovitură decisiv{: forţelor ina
m~ce Situaţia de război este serioasă şi 
succe'.ml depinde de efortul maxim al 
popuLaţiei intregi. 

la Cherbourg 
zultat şi a suferit pierderL foarte mari. 
Jealungul capetelor de pod din celelalte 
.'edoare aliaţli au întreprins eri () acti
... itate vie de şoc spre a lărgi capetele de 
pod, insă toate inccri.':;r;l~ au fost res
I:-ill.se. 

PrE"sa suedeză reprouucc o ştire a 
agenţiei "United Press' dJpă care for
ţele germane rezistă cu o tndârjire . ne
mai pomenită dealungul şosele~ spre 
Tilly, unde de 48 ore se dau zi şi noapte 
.upte extrem de inverşunate. 

Condiţiile 'e pace puse de·" Soviete Finlandei 
B u. cur e şti, 2.3. - S. P. P. t1·a.nsmi~ 

te: După cum se af~ă din Eerlin, în con~ 
jOTmitate cu ştirile aduse de "Exchange 
Telegraph" şi reproduse de presa suede
ză, au fost formulate urmă.tuarde condi
ţiuni principiale a~e Sovietelor pentru o 
pace cu Finlanda. 

1) Revenirea la graniţele de~a 1940; 

2) Trecerea liberă a trupelor so'Uietice 
spre frontul din Laponia, pentru comba· 
terea diviziilor germane; 

3) Predarea unor baze de pe coasta de 
~ord a golfului Botnic. 

Aproape tntr(lagă populaţia '.nlandeza s'a 
refugiat d~n fata sovieteior 

Bucw'eşti, 23. -. S. P P transmite: 
Ştiri primite din Helsinki anunţă că in 
urma ofensivei sovietice din Istmul Ca
reliei, anumite regiuni au fost evacuate 
de finlandezi. 

S'a constatat cu acest prilej, că s'a re~ 
fugiat către interiorul ţării aproape in-

treaga populaţie şi s'a recunoscut că asta 
se datoreşte purtării pe care au avut-o 
sovieticE faţă de populaţie în teritoriile 
cedate. 

Teroarea bolşevică :lin 1940 a îngrozit 
toată lumea finlandeză, prin depoi tările 
şi omorurile înregistrate. 

'1 

CINCI DIVIZII DE TRl:PE RIDICA ,: 
DAR,UIATURILE DIN Wt'lDRA 

Amsterdam, 23. (Rador) - ~e &nun 
din Londra că comandamen1:li militar 
pus la. dispoziţia autorităţilor civile 5 dii 
zii complecte, ca ajutor pentru ridicarea 
dărâmăturilor din urma acţiunii armei nou' 
germane. \ziarul News Times constată 
v:ânătorii britanici Spitfire, cari au o v; • 
de 640 km pe oră nu g·mt in măsurâ st UN 

mărească avioanele fără piloţi germane' 
acţbne, astfel că s'a renunţat 51 se ur; 
mărească noua armă germană cu avion ' 

REGr~LE ANGLIEI J:XAMINEAZA 
Ei'EU1.J::LE NOt;EI AR~IE 

G}I.;R~IANE 

LGNDRA,23. (EP). Regele Angliei 
s'a dus la lo<'urile sinistrale de bomba.r
damentul nouei arme gennane, pentru '. 
dovedi poporului participal'ea sa activi:' 
ea în toate nenorocirile naţionale, După 
cum anunţă agenţia oficială britanie" 
de informaţiuni, Regele George a vi . 
tat pagubele într'o reguine, care n'a f 
numită. 

226 AVIOANE AU pn;RDU1' ALIATII 
IN 48 DE ORE . 

BERLIN, 23. (~ador) - A"hţia alia 
a pierdut atât la atacul contra capital 

Rek.hul~li precum şi în raidurile asUl> 

Renaniei adecă în ultimele ' .. 8 de ore in 
taI 226 avioane, din cari 202 cu câte pa , 
motoare. 

NUMAI 25 DE PROECTILE RACH~ 
TE AU REUSIT SA DOBOARE i. 

ENGLEZIÎ PANA ACUM ,; 
., 

Berlin, 23 (E. P.) -- Focul de hârţuir4 
ce cade saupra Londrei de peste 160 ~ 
a fost hotărît prin "lovituri de foc", d 
pă cum a declarat Joi la amiazi purtă 
rul de cuvânt miIi tar german. Prin "l~ , 
vituri de foc" se inţeleg salve trase ~ 
acelaş timp de către mai multe bate~ 
efectul fiind astfel considerabil întări~ 

1 
Tirul de apărare al englE'zilor imP?l 

triva nouei arme germane, purtăturul dt 
cuvânt il calificti,.~ baza însăşi a raj 
poartelor engleze ca "f,:,arte modest'l 
Englezii n'au făcut niciun pas înainte~ 
lupta impotriva acestei arme, al căre 
efect ei însăşi îl califică de "teribil". E 
tot mai caută, să găsească bazele d~ ple 
care şi să le distrugă. Purttitorul de cu: 
vânt n'a vorbit nimic, bineinţeles. dea 
aceste sforţări au avut sau nu SUCCei 
Chiar şi afirmaţiile fă.::ute din partea el! 

gleză se mulţumesc să spur.3 că ap~rarel 
întreprinsă prin toate mij.!oacele artile 
riei A. A. şi a vânătonlor a avut Ca suc 
ces doar doborîrea a numai 25 proectil! 
Un rezultat foarte mod("St ('onclude pUl 
tătorul de cuvânt. De altă parte el s' 
ridicat împotriva concepţiei că din pal 
tea germană s'ar duce un match de '00' 
intre Berlin şi Londra\ că adică fost. 
atac terorist împotriva Berlinului ar I 
reprimat print'o înăsprire a focului a~ 
pra Londrei. Măsurile germane impotri 
va Londrei se iau din con-;-Jderaţii p~ 

1 
militare şi ele se execută conform cu U 
91an precis. 

. Londra, 23. (EPL Ziarul "News Chro
:nic1e" dă o~ul Dower ('il exemplu de 
urmat pentru populaţia engleză, cum 
trebue să te porţi când se apropie noile 
b"mbe germ;]ue, pentru a se evita pier
derile. Orasul Dower a fost de mai mul
te ori Rtne~t S'Î poulat i a celorlalte oraşe 
de pe coasta engleză trebue să tragă 
cr,nc1l1ziHe pra!'tice făeute a.ici, mergind 
In adăpoStl1ri ..• News Chronklc" adaugă 
('f.. este sigur eă orieine a făcut cunostin~ 
ţa noilOr bombe nu mai dă nici un 'preţ 
Rc("shr eX"pE'rienţe. Totuşi nn trebue să 
te la~j influonţat .. moralmc.nteU de 
aceste bombe fără pilnţi. ._-.................... - •••• - .... - ...................................... A ... ·-.... 

70 el<; A nO.\NE ALIATE PIERDUTE 
JOI DEASVPR.\ nERLL~'lJLU1 160 avioane, 1500 persoane, zece minoane litri benzină, au pierdut alia~i În 48 on 

Bucureşti, 23. s. p. P. trans~it~: O te. BERLIN, 23. (&ador) - Un mtmbru al litri benzină iar pentru pregătirea şi efw-
iegra.mă. din Berlin anunţă 'C.ă formaţiunile marelui st<lt major german fare Il colaborat tuareazborului s'au necesitat 4.0 mii 06. 
de bambardiere americane care au bombar. la invenţia şi perfecţionarea ~r~cum şi la meni de personal şi soldaţi. Cu toa!c aceste 
dat in diminea:ţ& zilei de Joi Berlin'li au punerea în aplicaţie a armei noui germane a 3\-ioa.nele resJlcdh"e au IlI'U11oot mai puţili 
8'VUt mari pren:Ierf •. Nrnnărul aVIOanelor declarat următo-Mele: aliaţii au pierdut în decât:; mii tone bombe deasupra ttl'iroriulu: 
pierdute se ridicii. Ia. 70, dintre ~ari majori- 48 ore 160 8\'ioane cu câte 4 DlQtoare cu Reiebului ciin carÎ Însă foarie lD<lhe au că. 
tatea fiind cu patru motoare. !)upă cum ecl puţin 1500 persoane din t'ehiPagiu.( zut pe câmpul liber din, caU2a apăt'ărij an
anunţă. presa fn.edeză, 12 au aterizat in Preţul aparatelor distruse !'oe dil"ică la 50. tiaeriene f'larte eficace. ,-
.suedia. ' ruWoane .iolari, au eonsumat zec~ milîOt\De Se poate constata fără "':zitnre că acest 

atac nu a urmărit S('"opurile militare ~ 
avut numai o însemnătate !wlitică ~ 
aliaţi. . , ~ 

Germania a renunţat de mllit la. ~ 
struirea avioanelor cu 4 nlo~re ca,fi 

I 
demodate_ Noua armă germana c!Jflfa . 
put. in decât S mii dolari bucaLa in ~ 
este iocă f'xtrcm de eficace ceace ~ 
şi înamictli, _~ 
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