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~!: erlinul priveşte cu calm noua m'anevră combinată anglo~ameri-
;~:. cano-sovietică pentru a atrage "Turcia În război. 
P~i ' 

e lI8t. 'BERLIN. -5. (E.P.). - (hresponden- 1 o atrage în război, guvernul ture decis· shml, Un al d~ilea tiind nevoia ee '0 ·reo· 
1 ca·; agenţiei E. P. d Goorg Scb.rOder ! rând in ultimul timp în repetate rânduri simte dl Roosev~lt ÎD eampanbl ia eIe& 
ilnd"l, .' rie, că ştirile din jurul 1'ureiei) ris- j că poporul ture vrea să rămâ.nă în afara 'torală si.oşi sprijine eu un succes clip1&-
crma· 'dite de 3 zile în eea mai mare misu' ' răzbQÎului. Atitudinea poporului fiind matic eclatant teza primiiă eu s.e<epU-
11 din de agenţiile americ~ şi britanice, I neschimbată e greu de inchipuit ea.go. eism de o partea poporului americaa. 
~clivi·' au fQst pentru Întâ.ia oră. relevate in I vernul ture să facă alteeva de eât o poli. Presianea a.c.tuală eombinati a t rebuii 

oficios la Berlin. Ca de atâ,tea ori tlcă, 'turcească. deci să adud. &eum UD DOU, partener de 
:N şi . ata problemă tureă este tratată tkI 3. Nu se poate stabili ineă azi dari război;. 
I'RA·. a germa.nă şi în faza sa actuală presiunea Sovietelor asupra Turciei este . Nu se poate câştiga impresia că tra· 
iER- •. ' ca ştire cât şi ca comenta.ri eu cea COordonată cu aceea a ang1o--americ.ani. tativete actuale ale Turciei ar p1'OVoai 

;. i mare rezervă, însuşi comentatorul 1 nervozitate la Berlin şi la Wilbe1mstra.s~ 
t gra.. Wilhelmstrasse se mulţum~te cu or. se. Subieetul aeesta "te tratat f.1I calm 
ă., I . lUIaliză. a extraselor de presă an.glo- • 4. Aliaţii au pornit mereu dela Adana, şi Germa.ni. refuză. să 9l'Unce de pe aeq-
rd de, rirftnă, desvoltându.le fuarte detai. Teheran ş-i Cairo ofensi\'e diplOOlatioe şi ma pe masă cărţile sale in acest joe di-
, tru' . I si fără. nicio nervozitate. Pe baza de presă pentru • atrage . Turcia plomatic. AmbasadOl'aI gtunJa11 dl VOR 
imeIe ' n*mei acestor ecouri, comentatorul a in război. lnsuce.esele depe frontul iov.... PapeJl a avut Marţfo mai lungă intre. 
e

J 
DI ' bllit următoarele: ziei, unde generahd Montgomery a tre- vedere eu preşedintele consmulnl .tDre, 

,ta U' 1. Există fără îndoială, o aeţinne an j buit să f,!loseasci mult, mal multe l'El' da.r n'a fost chemat la raport In Ge.rma-
li mi· americauo--soviet1că la Ankara. zerve deed se prevăzuse, rezerve ee ar 1 nia. Nll poate surprinde nici faptul ei in 
să-şi 2, Nu se poatf.'l şti dela Berlin ce pod- fi fost nOOt"Sare pentru alte intreprinderi) legătura eu Mtual& problemi • Tu:reiei 
)ntra 'ia Turcia faţi. de noua tentativa de a sunt unuI din motivele acestor noul pr& se ridică şi problema bulgară. f 
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'. SFERT DE MILION DE MORŢI 
li PIERDUT ALIA'j.'1l1N NOR!)IAN. 
J)JA ~ DE 7 OUl ATATEA V AS~ 

eATE R~UNOSC ' 

n SU, BERLIN, 15. (DNB.) i- Oeapre iis-b.. d~ 
pr&o 'rderi a marinei britaniee Şl nord.a.tneri-

'. M e publkată oficial la Londra'şi Washing-
ah- ',cercurile .competente din Berlin decIa. 
l('Ul1! . că aceste liste cuprinde de tapţ numai a 
t pl. j}tea. parte a pierdet·Uor adevararo. Dela 

, Iunie până la 13 Iulie anglo-amencanii au 
ţ CAerdut 6 crucişătoare, 26dist.rugătoare 
DE, fregată. şi zece vedete rap.de, a.fară; d~ 

[tU ta. au fosst avariate grav şi scoase din 
ptă 12 cr".lcişătoare, 25 distrugă.toare Şi 13 

lege- ete rapide precum şi un mal'e număr d':! 

>ose·' de debarcare Şi alte vase ~ r~boi 
ling. 'ici, CU o deplasare totală de 85 mii tone. 
brio .' Despre celelalte pierdrri anglo-americane 

.Ion' . pe frontul invaziei se comunică, că ina. 
tiart . 
lută eul a pierd:'lt cel putin 2.50.000 morţi, 

. iţi şi prizonieri mai depane <tin ceie 
:: 00 tancuri destiO.ate pentru frontul in

:' 'ei, 1000 s'au pierdut cu prilc-jul sOlfun. 
'i vaselor de debarcare, ~ar alte 1500 

:TU. curi, arJ fost distruse pe fronlul inva.zici. 
~T ,:unai între 26 Iunie !(It 5 Iulie, II.U fost djs. 
lt8tli;, e, sau capturate 482 tancuri. 
.eaţă 
fiul: 

,te, ' 
SUPERIORITATEA AERIANA 
ALIATĂ DEPĂŞITĂ DE ARMA 

Houa armă secreti I Rlarinei germana Dtatr.Uzează 
pratectia prin aviatie 1 ,','llllor" ina.i~~·"~·._.:·",·_',, 

BERLIN'~. ·15:·-( Jlador) . toresponden- piade ţărm chIar cu "ffte.uleel mai 1Dwr· 
tui naval a ziarului "DeutBehe Allgemei- şu.nata.t batel'Mor de eoastă. dacă o pu
ne ZeitUDg'( serie, ci. desvoltarea. armei ternici ionna,ţiune de a'Via.ţja asigură 
Dom germane J7V 1", po8Ite si dea. IU'" vaselor eseDrta necesari.. Se po.re lbsă ei 
matei şi inainte de toate mariDel germa- forţele maritime germane 4.spua de au 
~ o armă, în mâ.nă., care intrece atât nou mijloc eombativ~ eu O putere exp1.o
efectul armei JJ V 1«, precum să se dov& sivi extraordinar mai mare., eare iJltte. 
dească superioară tuturor armelor uzate ae din punet de vedere calitativ ee&. mal 
chiar dacă e vorba de. formaţiuni . mari. modernă a,nnă existentă şi poate să neu. 
Spre orientare ,se face cunoscut ei' de tralizeze scutul eseortei a\iaţiei ina.mi
exemplu la. luptele deJa, s.alermo, An. zio, I ee astfel C!ă in urma aeţi. unei ei' 'Vasele. 
Nettuno, da.r şi la Cherbourg,s'a dovedit M război'U inamice pot fi 00JI)bi.tu'te cU 
că vasele de război ina.mice se pot apro- sueoes prin orice imprejurare. "', 

" • L~.i ~'~ 

Bazele de plecare ale armei "V. 1." 
se află ,acum adânc în interiorul 

~rantei 
.., • <. < ~ 

Berlin, 15 (Radar). - Din sursă auto-, curile competente militare germane se 
riza. tă se comunică: Postul d. e radio bTi- comunică, că buele de Pletare ... iUe ilce
tanic şi alte ştiri venite din Anglia con- stor bombe, se află acum adânc In inte-
firmă, că bombele sburătoare ale armei riorul Franţei. , 
noui germane vin acum din altă direcţie A~eastă mutare. a bazelor de plee~t 
spre ~ndra şi Anglia de Sud., Din cer- a fost posibilă in urma observapilor fă-

cute eu tirul de până acum şi ln.utma 
ameliorării tehnice a armei. Acum arma 
nl)uă ~ennană acţionează pe o bază lată-;, 
fi adâncă, ceeace admite cu toată distan
ţa mărită o dirijare mai exactă precum, 
şi o nimerire mai precjsă a obiectivelor. 
In acelaş tunp se poate mări, in mod 
considerabil cantitatea bombelor sbură~ 
toare puse în acţiune contra Angliei. 
Cel mai important factor este că după 
cele constatate, distanţ.a nu are nici o 
importanţă pentru punere in aplicaţie a, 
armei nout. 

Ştirile sosite din Londra confinnă că 
mii şi miide locuitori a Londrei. au ră
mas fără adăpost pierzând totul in urma 
efecrului armei noui germane, majorând 
astfel grijile erescânde ale guvernului. 

500.000 DE OAMENI NlJMABA. AB
HA.'iA BRITANIOA DINTRE .CAEN 

ŞXBAYEUX 
~ ",L ' •.• 

Berlin, 15 (Rador). - Despre luptele 
de pe frontul in vaz iei se comunica din . 
sursă autorizată că forţa combativă al 
di vizillor germane a fost dovedi tă din 
nou in mod remarcabil. In deosebi la ett 
de Ome, trupele gennane au înregistrat 
un succes mare torţând inamicul m re
petate rânduri să cedeze teritoriul câşti-o 
,gat cu enorme sacriiicii,retrăgândU-Ie! 
in mai multe PWlCte la malul de -vest al 
râu1ui. Astfel toate incerc~rile generalu
lui Montgomery. de a realiza o invălutt'e 
a forţelor germane din regiunea Caen" 
printr'o operaţiune de flanc, a dat greş. 
Din celelalte sectoare ale frontuiw se 
anunţă numai atacuri şi contraataeurl 
de d importanţă locală. 
. D. dr. Alexandru Schmalfuss. eoret;. 

pondentul special al agenţiei D. N. ~ 
comunică că armata a doua britanică; 
care ocupă poziţii intre C8.en şi BOY.~ 
constă din 4 corpuri de armată CII 
puţin 20 de divizii de infanterie şi blt.
date, adăugând unităţile speciale, arma
ta aceasta se poate evalua la cel Pl1ţin, 
500.000 combatanţil Această armată djs-
pune aici de trei .mti de tancuri. Dacă, 

ţinem seama că inamicul a pierdut pâ~ 
Dă in prezent aproape acelaşi număr de 
tancuri. ne putem inchipui cari sunt 
pierderile adevărate ale inamicului care 
aângerează incontinuu pe o scară foarte 
lntinsă in luptele de pe frontul invaziei 
firi niciun succes. 

X, 

»V.L---

Berlin, 14. (Rador). - Ministrul de ex-

U
f, " 'rne britanic Eden, a declarat la 9 Mai 
t , 42, că poporul german sureră acuma 

SovÎeticii au', fost scoşi .din Grodrlo' F,rin ,"contraatac 
La Vilna Ilptele defensiv, continui cu Ilce,. d.,i dlsprlsurarea ,araizollei ' 

~ "~lele consecinţe ~le atacurilor avia
el angl~-americane. cari vor fi sporite 
mtensItatea lor în lunile viitoare in 

' .. d considerabil. Noul1< armă germană 
, at:um şi d'lui Eden un răspuns 

aII respunzător., 
Aa Presa neutră anunţă din Londra că 
gi- 'acuarea oficială a Londrei e cu mult 

Illu. 
peD' 

IfOf' 
,trecută de cea voluntară. Lumea a-

glOo ,.itează ghişeele de bilete aJe căilor fe. 
~t te, .părăsind capitala în grabă. Şi din 

a1I ,glIa de .Sud pleacă toţi cari nu sunt 
j 101' , aţi de ocupatia 'lor. Presa britamcă 
~ '.!U se mai reţine în recunoaşterea efic2', 

'tdU . Iăţii armei noui germane şi astfel se 
lOr" '::pIică, că ziarul "S1.mday Times" scrie 

. S'1.~periOl·itatţ!a aviaţiei anglo-ameri-
_ ' ,ne a fost cu mult depă,ită de noua a.'

·,1 germană. 
. X 

BERLIN, 15. (Rador). - Despre lup
tele de pe frontul de Răsărit Se comu· 
nică., ca. Îorţele germane execută. mişeii 
riie de desprinaere in cea mai perfecti 
in regiunea. Lutzk, spre a scurta frOlltu' 
ordine, conform ordinelor primite 
şi a câştiga rezerve stra,tegice. Toate a
tacurile soviet~ce întreprinse eu insem· 
nate forţe de infanterie şi blindate spre 
a auihila aceste mi.ş<.ă.ri au fost respinf 

se cu grele pierderi peotruinamie d41 
ariergirzile germane. Dupi re acestea 
au fost reluate în lmijle principale dE 
luptă germane s'au dat noui eiocniri în 
urma cărora sovieticli iarăşi au suferit 
pierderi mari şi DU au fost in stare să 
pătrundă in lin 'ile principale ge.nnane. 
, In r'C'glUllE'3 Pinsk precum şi la Pri· 
p('t an a:\'1lt Joc nUIWli .1mte eu e")YMtf'r 
local. du l.. Grod~ luntlta au fost de CI 

violeaţi mare, Inamleld reuşind de ddOl 
ori să pătrundă În 0fI,f, du a fost iarit. 
anm.ea:' afari in urma. eGIltra a.tacurilot 
,el'l8o.De cu eare prilej aU fost lv"l " 
'HOO prizonieri. . 

Luptele la Vest de ViIDa •• foSt ln
deosebi IncUIlunate de 8uooe8 pentru 
forţele germane. Gamizoana ~uj 
eare s'a desprins de inamic, 'OOI1form OI" 
dinelor primite şi s'. unit cu priDQ.:pa
lele forte germane, 10 lan la Vest de 
Vilna, a distrus în aceste lupl8 14 tan-
curi. ..' , 

Astfel pierderile' sovietice 'In eele 
cinct zile de lupti. pentru ~ blJ't'g11lOO8 
Vnn8~ s'a ridicat 1& 78 taaeurl, 29 tu~ 
n uri grele precum l'i mu ~ a.rnM'! pl4!l 
de infante.rie. NoaptE-a' trerutl forţei!! 
prindpale germane delaVest deVm....MI 

, primit intăiirt oonsiderabile .. 111-"'" 

dl. Ko'WDo. neutraJWând din aheSt apa.. 
jiu grelele lupte cari Sunt in prezent in 
e1ll'8 la Sud l!;st de V lina. 
Şi la Sud de Dueitabourg. .. vietieiJ 

at*ă eu insemnate forţe de inlauterie 
fl trei brig8.zi Windaie căutind eu orieli 
p~ .. stdpungi linIIle ~ fări 
nioi UB rezultat deoarece afară de unele 
'pltrtlAderl locale, Can au fost zăvoriw 
lmediaf., linia de tivor germană înaint 
te de D1wlabourg e In mâna genna:oi,. 
Aviaţia gerIIJlYlă. a participat eri f11 

unităţi Insemna.ta până la tăria unm re
giment ls luptele terestre indeosebi'" 
Slutzk şi Grodno PI"l'J('lIDl şi la Vest ele 
Vihla at.aei\nd I'U bun suceA"lS blindatele 
~i .nit1ţile motorizattl in~mioo.1!1'et>on~ 
!';Ii căile tle ('onmn\Mtţii fle arpoVJnon:a ... 
J)r.llS\lnra SpBttului Vilna--Grodno,.~ 
10. doborâte ·30 avioane ina.m'ee . 
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Plolonul ~!u~rz~Pea§!~~i~d!~I~a~~l!~!~D~:S~~s,~ri.~r~il~e ~~r!~I~a Oraviţa I C~~:iped!~ li~!:~~n~~~~:~·· 
~ ORA-VIŢA, - In ultimrll ti~p un pumn Şi târgul'i baaarabene ~m sub dUcâiul uni.l~ comunişti llici tâ-lhari la dl'nmul mare ~i t'~ ŞI br~ndt-ul ŞI tunul ŞI t.:Lnou~ iz 
)i,6let de, indivizi ,vân!urah de j;)(,jartA po cutropitor care nu ne~& indrâ,git ni::îodati. OSt~i ai • Regelui Mihai şi COllducător~lui r~tn;-:u chpelllr <:e . se ~r~, al ploii el 

~eagurllt ,O:8.vr~e1. au ~!l~ la incercare Noi, aceştia dela Centrul de in~trucţîe Nr, Statului, gata oricând de a-şi f&.ce datoria
1 

!âra~e ~ ~rtU:l ŞI al Inll'l'W. c: m:u:tnu.rl 
~>ijilenţa pollţlel oraVlţene .sa.varşind o serie 5, ne stră<him d"~ fi~are zi .ii fim ia înăl~ împlinind porunca ceasului de faţă" ln plepl.., plc,Ura domoole amlntirija ir 
,t.ntrea.gă de spargeri, cari ';a intervaJ de \im,c'a. datoriei oetaş.ului de pe front pentr:J Cele două zile de scrbări a"J. luat' sfârşit S'llfl~t. EI8~ VIn pe n&lş~eiptl'J.te, ca~ O lIlinu: 
~ zile a.1l ~OSţ î~frânţi. ~Lab~lin;.lu-:ae b~ruinJ& cea ,mare. U~ sil:g~ !U(;l"U imi 1!aI'e printr'un c~tuziasm de nedel:lCfjS, iar publi. ne ~ al~ ~ame, ca, ~ ne ad~~ puţini 
P~tlt.attm fl~~rUl.a In parte la biroul JU- rau ca. nu putem aa a.ratam. <ll adevarat eul "a StărUlt ca a.stfel de de:.'.făş.urări de l~mma Şl a~na:e' Daca trupUll~e n?8& 
jdieHlr al POhţtCl. La ln('eput !).lrerea ,CIte- celor cari Allllt depart.r, cum 6untem, ce sentimente naţionale şi· patriotice ai fie b,e sunt aIcI, md€ş,tate Cu lnallUcu\ 

I~ă a fost indreptată spre to~i a.ee~a cari suntem li OI putem. Iar d-voalrtl'i. l!ă ştiţi continuam cât mai neinU.rziat. 6d.n.du~jle~ pe care ~meni nu le po&t( 
formeazii. Centrul de instr. Nr. 3, stabilit de că. aceştj ostaşi nu sunt niei lo'\fionari nici Prof GHEORGHE MATEIU c:..pn ~a ~a!ator~ns('a acolo unde dOlilti 
eurâ.nd in câtev mun d' ..:Ioţ F ,. pleaca hb"re 1'11 b.og te la cei d .. ! 

1. ,a ro . e In JUU\:. .ar- •• ~ee."._ ••.•..• _ ............ ~ .. _ ..... : ~_._ ..... ~ ..... _ ••••• ; T ~., _ ,'t e acasa I 

aAndu-se echipe puternlCC ~ jandarml şI . - . ~!1 groapa umeda Şi lntun!'consă 2-.' f8.Q 1 I 

poliţişti pentru i~:nt~fieare!l. ,Şi. p:illd~reaRezultatul examenuluel de bat'alau"'eat teinut Ain LugOJ- d!;o<!,a.tă.l~iD:ă 9i. cald. In in~thne:t q 
acestora s'a stabillt ca numai cl.Ql ţJgani a~ , I ,. '" I ~e coboara chipurIle celor dir,a;;1. p~ br:il . I 
făcut pUte din această unitate militnră., te se iRItea.c.ă copii, la dreaptea. .Mar,: 
br rest1l1 p:mgaşilor au fost dezertori din Comisî. de bacalaureat Clin Lugoj a Trufaş N. J\ngela 7,25, Kunst P. Ioan !.}r,:iar prin colţuri părînţii şi bUnicji.~ 
'diferit1l larnlzoane din restul ~ării. fost prezidată de d. prof. umv. Dr. Con- 7,12, Rusu V. Gheorgne 7,12, Andriescu Sorisorile de vin. Primirea unei epi' 

, Pentru a .spulbera ,) CaIOffil!l,e .n~dreaI?'tă stantin Andreescu, Membrii comisiei: 1. V. Mircea 7,12, Herovanu A. Radu 7,12, le de-aoosă e p~i1ej d.e adt.vărată sirb . 
"1 • c:t.. certttudme in faţa O!>!nlel pubh04l română: director Dr, Aurel Peteanu; 1. Eustafievici M. Oleg 7,12, Dobrovici tll.ar~. O aşt€p!.l cu fiecare pcstă. Du~ 
c:i Oj!!,ta.şii . Cent!''.llui ~.~ ins~1". Nr. 6. sunt franceză: d-ra praf. Viorica Dumitrescu; Georgeta 7,00, Izotov V. Eugenia 1,00, (·e agentul imparte ultima seri.sa:ll'le <~ 
-elemente d15C1plmate il c.ornlCl8 de a fl rea- 1. latină: d. prof, Benea Lazăr; filosofia: Ignatencu N. Valentina 7,00, Popovid w·zi că. tu nu ni nimic, oeoVa ~reu n~irtj 
IbUita~.ypl'jn 8~}ir!tul de ,o:4i~e şi mrmcă d. prof. Romulus Musteţiu: geografia: d. de Eey p. EmiUa 7,00) Bordeianu T ~::'l~s, te apasă pe suflet. N'o fj} ajun~ I 

[bttenlDn, ~u tnm.ls ~ eChIpa dl,~ plutonul d~ prof. Vasile Ghibedea; matematici: d. Andrei 7,00, Dumitrescu M. Emil 1,00, .nn~a.ten ta a, ('asi, t.e t,!lt~re~i? Sau poa,~j 
:P~g'&Ddi. Ja Oravlţ&, unde -.un~ de doua director Benone Constantinescu. Udrea C. Elena 6,87) Bojin P. TeodOI trc raspunsul !or s'o fI rataClt pe undev~~ 
Zile au .orgamzat, in .1.3 teat_rollU_l c.:t. munaJ, 6,87, Florei A. Alexandru 6,87, Preda V Fel de' fel ~ndmi +.ot. inc€!'lreii. .. tunC)',:, 

- La acest examen au fOlit inscrişi în ta. St l' 687 Z't M' 687 Ch 1 1:1- l~ .,. ~ Vid!, !'l .• , de.TU" featlvaluri .a.rti. sti, ce,carl ela , , 'al z lr!~ea " e fTl\l AştM')ţ,_ ,i (,u nerăbdllre """""',ta vi)'tn .. -. 1; 
- taI 113 candîdaţi ~i candidate, dintre M'h'l 6 87 B'l~ DE' 6 1:'~" .' V'Q-I'" lI.u prllt.}ult <:111'. d, & AdevaraLli. .SiohdaTlLatt 1 al " , a anescu ' ugema .'75, O'nd in sfârs-t O pr;-~_·5;ltl· O p' &i 

i cari 11 au fost respinşi la examenul dat p p V' ,- 6"5 B bl' G 1 .., .... I """""'-'Y' la(t<4 
1:1_. ţionali ,şi înt. riitirt. ~oIJil:!ia. P.lIill <:u! ~rd... o~a . lr~nnUl ,7, U ea '. oan grea ţi .. a i,a d''':pe Ul1' ·ma~, :;'~l''''ll'';''' pr' .... '1": 

~ r in scris, 8 1. examenul oral şi 96 au fost 67" n 1- h' N V 1 ti '" 1 - "'" ... " .'~ 4~'" "'li Vlţl!l&n &dâ.nc lmpre&O"'l.at de eAl.. .~.le._ f' ,.... "",e msc 1 • a en n u,73, n· rei răscumMra~ trI'S"-t- a"H>"",, tir'l re' . - declaraţi admi~i, după cum urmează: . F"'- -1 6 75 H . t- D D . L'- LA::r-- "~_ . .t' 1 o U talent sunt capabili !lea;!' t Ilsi.ail , i~'~ raş· mlfi!I«!U .... avn " 'QC10 a , orm ea 'a venit d hul câm'l- u1'~; p ntru' " 
"plătit eu ospitalitate 1;>: ,1 drag.:;;;teI:8 rar N ' Bulandra p. Radu 9,50, Ster P. Gavril 6,75, Ciurea Emilia 6,62, Goldănescu V. ti""p u,; ... ; de U

to 
...... dl'n jOll;,a;'tă e T~· ~", 

j 9,00, Ionescu Mioara Mihaela 8,87, Ma- S ' 650 G And . 650 Ş ... """ al<::> L,-" n -lt"""". 
intiI.nqto in viaţă. ... P M'h 1 o 8 SEEI erglu" eorgesc\4 reI" er- s('ris'" dIA mat. ..... """~or ..:3~ ~l' "a'" vu' ", ' .', taescu . l ae a 1'>, 7, imcso . e- b G FI ' 650 B t t Gh h ,,- I:C .~ ... ",,1 <.i.J.'-ă .. ~ mi., Din programul bogat Şl vnr:at S/lU i'Xe' an " orm I , Q e~a eorg ~ eătoare In j rut hârtl" , uI ......,: 

, b ~. - , l' ~ , , . ă mer Carol 8,62. Popescu Valentin Geor· 6 "O S ~t"'r Get t- 650 Z b ' ,U 81 mIrlic ouse 18'1 cutat ucaţl din mUZIca C ilS1Ca. (Il m',Qern ,<1, pa .. u . om an In 1· , U alt l:aste o Illmle pe e re cun t· i ', ... ' 
d"tI": 1 ecl:t' • ronduş .~ sold Fa ge 8,62, Mi:,inschi Constantin 8,50, Cer- V. Vladimir 6,50, Mocanu A. Dimitrie '> .1 o ()ş l ~ o lUfJl:S·1 

! 1!c.~ 'i·~O~~s~~~e sub con~~cre(l. 'şolJ: nev Tamara 8,:31, Martinian Q. Taţial14 6,50, Nosee C. Maria 6,37, Constantines- [diu' ril~::"ldtoUtdl"ilee şi amintiril3 imp]in~ rt.~.j 
t 8,3'1, LupO(:eiUlU Elvira 8,37, Melnic Vla- G b i 1 ti. 37 E 1 El 637· " anna prea scurte pPJl+-' ... , Carabulea. Tenornl Claudiu M'}Jdovan, ost cu are a <:1, " neseu. flna , , <.Nu s r'S '-'u "Ol'J 

a.,n,gajat la opera. romA.ni din B'lCUl"e1ti, ori. dimir 8,25, Racolţ. 1. Ioan 8,12. Ţăran Liubil p, Liviu 6,37, Minchievici Leo- C 2 oare:. _ ~ 
~gin'al" din ţara NăBiiudului, & cânta.tarii din Tr. Alexandru 8,12, Rachitovan A. Doi~ pold e,37, Bârzu G. Niculau 6,37, Seiciue Dupa ~ 41 .. 1 ~itIţ-o odată ,i~ gOana ~'j 
,Rigoletto şi V-âJu.ătorul de pa'>Cri. Doinele na 8,00, Petruefeu Z. Viorel 7,87, Radu P. Gheorghe 6,37, Bujoreani Ştefanla setaţa, ,o ,l'Ilcepl din nou, n;:ll at.el1t, Poa.'i 
:din Banat şi Ardeal cit şi o plimbare prin D. Comltantin 7,8'7, Şindilar A. Octavia Oltea 6,25, Munteanu P. Gabriel. 6,2/;, t~ 8J. sa~lt pe,sbe unele ra.ndUrj, poa.~Î 
mUldea modernă. 1-/1:I'J copleşit .. u aplauzele 7,75, Moldovan M. Irimie 7,62, Serde· Pleşu A, Rodica 6,25, Dănilă C. Gheor. ţ'! au scapat In f~ă. anUmite lucrurt'l 
'turtun068e Acel84i succes bincmeritat l~a leani Gheorghe 7,62~ Cucu 1\. Pavel 7,62, ghe 6,25, Constantinopol V. Eugen 6,25, !ată că ~tr'un l~c B VQ:ba despre fe{;iţi.j . 
"<,o1tat elMI plutonier A. l'Tem.et deciD.' Luca 1. Alexandru 7,62, Vrabile G. şte. Niculesc:u N. Niculai 6,25, Simota N. lO_c,epe ,sa se ţl~ copac~l şi zic,: ta'ta.i 

imlad diferite ~i patriotice. Suoc«w fan 7,82, Tătaru Serghie 7,62, Mioc V, Aurel 6,25, Bubenec 1. Natalia. 6,12, BaiatUl e miwe ŞI se Joaca d'e-a razboiull 
'Moeebit. &u obţinut apoi aer;:. mAjor Ma- Persida 7.50. Camburov A. Neoni1a 7,50, Petrovici Alexandru 6,12, Rusu C.cu .a1'ţ"i copii. Şha făcut puscă şi tancuri.! 
11'ius Ionescu ti 08~i IXlbreS(fl. A. AnI:.<). Rusu V. Eugen 7,50, Romoşan V. Ale~ Gheorghe, 8,12, So:f'ci N. Maria 6,00, Bi- E comandantul armatei de copii de pe-! 
\rtiu Ticuleseu, Enaohl!, Calber~i ,i Ma.riao I xandru 7,~O, lsope/icu 1. Vasile 7,50, 10- lei C. Georgeta 6.00. Nicolau C. Eeena uliţă noastri, Inamici t:mnt oei <W peatt 
I~ Din mlJlile 8eelletfl l'NHntute r~- nescu Petre Şerban' ',50, Colceag G, 16'°°' Witzef E. Elena 6,00, Abraham A. l)â.râu. Doa.mn~. clar cât o ti. te intrebi. 
tmarcim Armele, Provhlciile• Parad.a spor. Odette 7,37. lancovici V. GhaJrghe 7,a7, Ioan 6,00, Cădariu P. IO$if 6,tlO, lndrean de_ când n'ai ~ost acasă, de s'au schimbat' 
JturHor şi morţii cer dreptate. Mureşan G, Iuliu 7,37, Racolţa I. Alex, V, Ioan 6,00, Gheorgheu N. Alexandru dtate.a. lucrun'1 ! 
, S'. r6prC:w1tat de'a~menea F!esa p~trio. 7,37, Greeu P. Simion 7,37, Eustafievicl 6,00, Ionescu Dinu Mihai 5,00, Gheor- _ Intorci apoi scriSOarea, te uiţi lai 
: tiei u8pre riri de Jmph~lr8 roma~~" d~ M. Agenor 7,37, VIăduţ A. Com~lia 7)23, ghiu C. Gheorghe 6,00. ~'3.ta.) la plic, la .ştampile, la. 'mărCI, Jal. 
tsublt. Petre A, Carumlau. CI p-Jk~nl(~ r~- ................ n II ...... o a ma ............ ....., ...... ...,..~ ·t ........ __ adrasă. R.€.gele ~ pe marcă e parcă ~: 
t liHl"II dramatici. A~t,o~ a :',eu~t ca. ,prlJl Jld •••• ,i · Ind tânăr decât e, mai ch1peş şi mal 
ta-lel'ltul du de vers~l(mţ~ _:il ~~ttz.aft cr.,"". frumos, ~lin de încred~ tn noi, _ cUlIj 
ai. creie.ae un oonfllet pSlchic llUIplTat da .... • • n{l;Î credem tn EU j 

ciudăţenia vremilor l?rin C2U'6
1
?ec:e Lea.n:u1 Credinţa Ctl srn.erenle - Un timp mai dăJnue in minte ima.l 

l'Omâ.ne~ ,pentru ~.lrllla.l'ea, .. l~ ~ .. destIn. Y .ginJ, gânduri, din ce in ce mai largi~: 
"Spre zan de ~wph~l~ ~~an:.'~ ~te o Credinţa. ,i smerenia sunt cele doua lUi, ea'ntotdeaun& rezisti el"Oie in fa- mai ln:dlepărtate ca cerourile de apă. din, . 
~i,l~crare llterara~: (le 1~~:8. ţinută p~: aripi a.le 8uHetu1u i , cari 11 ajută. s! M ţ& unui duşman PUtel1lle. pri" eredlnti jurul unei pietre arunoate; apoi toate se. 
trlOtie&. In fruntea. dl:.,t~bul~~e~ am roma 4lalţe spre împărăţia v,eşnic.a. acereurl' este sfinţită !!lunea sfântă a ţăranului llterg şi se pierd în cenuşiul lucrurilor i 

~t. !le d.,oara Sandy. ~,ou;dule(;cl.ll i:are 1'1 lor. Credinţa şi slIleren!a sunt virtuţile.şi pe ogoare şi aşteaptă un aeaerm bogat. uitate şi realitatea îţi apare şi mai crân': 
ll\terpre:a.t , r()i.1ll Romanlel. 1, '. C'heile miraculoase prin cari omul poate lat' smerenia Gl'eştinii. ne inalţ! pe eul- cenă ea. inainte. Se pare c.[ inamicul": . 

La Biarş1t. ln prezenţa.. câ..orva mil de des~hide pa.rţile ma.ntuirii. Evanghelia mile adevăratei ferICiri, râVllită. de o J,U· înteţit bombardamentul. Obuz.e'le ca4 
. ,pactatori. d. Lt, CQ1. ~ltJS, CQlnand. P. P. sfântă a acestei Dumi-neei, arată prin eU- me intrea.gL mai d€s unele după explozie de callbrUî 
i d~11 judeţ.uliar;?, =~~~~~:~~~î~~t~:; vintwo efintei '6ripturi, roadele aeestor ,,0 dOamnă Qrgolioa.sa. ,1 mândră, ca· f~ ';"are. iată şi eâtwa escadril~ d~ 

pe adresan (lu\~n.. ... wţ i. virtuţi ereştine, evidenţiind necesitatea re-~i petrecea vremea. în txând.ă.vie şi avioane amice. Le, reeun~t-em dună ~i~ 
din p.artea. Pi"cmIlltanlor cât şi a "eu en_l . enil D t W d u: bârfire, auzi povestea ou ca.mS'l-- ferici' Ilie-te după sgomotul ~at al m .. tO'l~ 10 a.cestui 01'<l.Ş Răspunde aIOOl d. colone lor în vIaţa oaID ar. e as a a\.lL.ora- , --r- ,w o , 1 

r . d .'1 Cenh~uhl de ins~l' şul CaN>rnaum este martorul unei ml- tuluL Ea rase si zise: Iată eu voiu adu· l"'lor şi dupa gnlbenu1din vârful aripilof'i 
Ghe.nescu coman an~t:. . • r- ce căma"'a unei femei fericit4=>: a căl.i.tat Pl că. • • 1 â d mu~ 
No. 5 Fi~ol care vă-rut emoţionat de SuC(l~, nunate vinde-eă.ri~ să.vâ.rşite ~ Domnul y ~- ('a btrotJ~nm~ln1C" n C'lNlr n vor 6 ~ .1\ 

1 .. f' • 1 populaţJ" Il'."" ="';-t~ ... p ..... cuva-n'tul""u - """""'. insi zadarnic. Descurajată porni la un t'".lll..... a eru e l1'lanuoe. ooptel1 ce \1T. lul nallza t c â.t ş! ",e CI'J cum. . .. .. O&Q ~.u. -IoD "'" ... .... u..... '.- - ... ~ t'::. W""I • 1" t 'ţ' ' 
. ă 1· ~ 1tL'"aJst ,. hnbrâ'l~t .. ti neegalau doetorie _ Iisus vindecă preot, rugându-l să-i arate o femee feri' 'Yeram sa ,--Ormlm lnlŞ 11. 

IMl$tUl ol"~ l.a ln~... 1. r . '",.. cită. Ştiu una zise preotul. dar e plecati " 
spulbtrând pentr'J t~t<icauna ,0 lmrl"ea:1 sluga. unui suta~, ce zăcea. bo1n&v. cum- cu oştirea in ră.z.boiu ~ă. îngrijească ră. Sit. rer.. GEORGE BELmAU1 
.... T\den~ioasii. .â răuv.oitoere, a mc.!ltml. tU pUt ehinuindu~se. Vindeoa.rea o săvir- RPnnrt ...... de ~.,.,bo'l'U S. M. P. J 
l-- "'_ _ 1 tă "'-tr niţU, Intr'un spital doamna. O găsi Şi o -I:'~ "'"" ........ '4 
('uvjntcle urmatoare. • şeşte M4ntuitorul drept rasp a P!;'Il U 't b W E tI ad ă t f .' y 9 D 1 

Onorată asistenţă., ve..c:ori triste d€ m· crodip~ sutaşului, exprimată pdn cu' lJl re a: fi cU ev ra encl·l>ll.· n, ... , .. ~ .... ~ •.• _._ ..... _~ ..... ~ 
.... n"unch"re au trecut l)CSte nC3.nml româ. . A tul . rispunse ea eu fata plină. de buc.uria. ,1 
6"" ~ vintele: .,numal zi cu cuvan SI se va In "-.:l' f f t· - . 't G f Trl 1 1 1 C ~' 
....... , NI'Cl'cd<>tti poporul 'noslrl n'a. t.răH ~::""a~dl'u ~lU<P'J: mea" ('Yl6~tMu ",S). <l.i grlJlll~ pe aceş Ira,l al mer. Slm o re a buna Il u ara,. e 
.. "..... '" .. d tl.rJ H tin 1 o.a.... ~ !DQ WJ(l. <;.1 ~ Y" deosebită bucurie ,i ferioire. - Atunoi " ~ 
~lipe mai grozave ca. cele e .. a~. . . o ' u· 8mepenla:., Bt\ eând sioe: "Doamne, nu Doamna i'a zis: Dă~mi cămaşa Dtale!- 1; X T RAS ';, 
lui ştefan cer Mare.. BotOŞallll ..... u Enunescu, sunt vrednic .si intri sub acoperemâ,n- '1I.r • d' 1 l. 
Cerniluţbl l'.1i Aran Pumnul ,,1 atlLta 5atO tul meu"l; J, .. u·o-mai am, Q2J, lmineaţa i!'sea p.n-

za de legat rănile şi mJam sfâşint c!ma
Mar1şi minunate daruri rodeşte şi 1j8.. II Ce pldi gră itoa,ro de SlllI!r~nie <!"i Bijuterie nl0dernă 

~.. ... ... - ... -....... a.zi credinţa şi smerenia pentru omenire! crOOinţâ creştină. pentru 2.ilelJ;! iusânge-
Pril1 credinţă n.est.rămutată in Dum· rate de. &Zi. Cr~Hnţa: şi smer~& vor fi 

I1,'ezeu, suntem de atâtea ori biruitori in ,i în viitor roditoare de lsba.vire iri feli> 
lupta vieţii. Prin credinţă oştile notf$tre, (lI'&- PreO'tul Horia 'Vitofn 

-
4pir.p-vi avutul. co.u .. bombe lor incendiare, cumpă.r~d 1t1UUl\i,lrit 

. Stingătorul CU spumă sau extinctorul uscat 
"AIROMAX" 

al 0611 stau fleut de clItre orgllnele 'A. p. exerciţiU., de 8tln,~rt a ooll'belO1' 
iDeendiare, in diferite wcurl d;n Timişoara le ,hiţl la 

W5'If .... 

==:::.::::::-: .. ===_ "A I RO" ='_===_===-==== 
A. WEB E It D. TA NAS:r: TimI~DIlr .. l. str. EU!1:en de Sllvoya 1 

TelefOft f~l Inreg. Cam. Com. No. 5/11998/94<1 2310 __ brz 

.. 1 ibI 

»'rin sentinţa e.Îvilă. Nr. 139/1143, rămasÎ 
d0finîtivă ti investită C'U titlul uecutorin" 
Nr; 69/944. recunoacându-l!!e lletsona!it~ 
jlt'idici a Societăţij de Vinătc.nre ,,Vit.~ 
din comuna Boz.ovici, judeţul Caraş, ." 
are de S(Op cultivarea. vâ,nitoRrei, ," 
dărirc& şi intrehuinţarea raţionr..li a v' .. 
tului, ş'a inscris în registrul per.'\(' 
juridioe al aceatrli tribunal sub Nr. 4:\ 
19 Iunie 1914. av.ând urmiit'ol'ul conlOiii;: 
adminiatra-ţit': a.vocat Pavel lava, ţ:.-l'., 

dinte; Ion Ciosa, Nicolae Ma~"ici, G 
Rh(;l Im-u, Dă.niIă Românu, membrii; Fl~r 
Matei secretar; David C'racrJI;ln, caBJC~ 
Ion C~aia, Ion Mrtrin. cOllzorj ~ 'Iacob arie 
Dumitru Mihăiutl ~i Ilie VedrBă, maeştri 
vânătoare. 

Pre2i&!ltul extnas se va. pllbliA.l in zia. 
Dacia din Timl~Oal"(\, 

Grcfi~r: 1. EI.U1""'. 



~~~~~~l;t~~'~MG~~"_~ •• _~_~~.m. .. ~.~~! .. ~,a~".'~MRNm-=.~-~AF~~~~'~~"~Na~~.D~,~A~·.ell~IĂx'~~·~M.-~<c._ .... ~ .................. ~ .................... ~ .. ~~~-:-••. -.' 
ee 
'~i)eude ffiei. e~fer:he 

iz ~iIf$? .!'3:s::-:e; D'::=Ji~ 
FEfvlEI INSTIGATOARE LA RAZBOIU 

1-
,CI i ŞI LA AL TREILEA ATAC DELA 
ltzi !)lt)NCllEN ŞI.AU ARUi\CAT 'l't;1~3-

Un capitol de istarei universală edificator 
lr igIŞTII ALIAŢI BOMBJ<.';LE I~A IN

?U: I~~E. ~erlin, 15 .. {Rador). -
Inl ICU prileJul celm de al tre1lea atac tero
~a IriSt' auglo-amerkan enntr.a oraşul.n i 
-ul'Mllndhen, au fost din nou lovi te, Şl dIs
~~ 'truse opere de artă. şi de culturi, pre
~ eIIDl şi spitale, biserici şi clădiri pu;)lice. 
- Cu toată vizibilitatea rea an fost dubo
I.Q râte numeroase avioane iI'-2.miee, cari all 
la a,runc.a.t bombeie lor ~u totul la întâm' 
r:\\ pla.re asupra oraşului. 

,:I'~" D. GANDln DE~LAI~A CĂ IJ]mU
v fATEA INDllLOU NU }l~A(:t~ J> AR'J~~ 

Cino răsfoieşte marea cane a. idori9i Franţa fiind aleasă de regele Franci::.c 1. ea 
univi::l'3alc, nea mai ee;ricatc:l'c d:n câu; să devină soţia fi:'llUj său, viitorli.l regr 
există. - c;. este scrlş,'J. de însăşi Viaţa şi Enric al Il-lea. După moartea soţu'.ui şi a 
lesi in umbră toată fantezia poeţilor - primului ei fiu Francis,," al II·lea - soţul 
întâlnc.~te mereu figur~ de femECi care din t'''', ves Itei J..Iaria Stuart - se suie pc lron'.ll 
culisele marii politici au excrcit~t o illflrlen- Franţei al doilea fiu al Cate:~nci, Carol al 
ţii pemicioasă asupra. t::'eblll'lier de stat si IX-lea. P...eg-c1e foarte slab dev:nc o ~.mea.ltă 
cii.tBooalii au d('slănţuit răz'l)Oal' e sânlr~-- ~ supusă in mina reginei-mame care ra-
"o~"e. ' , • ...., mân.âud in umbră, conduce, ~pre nenoroci~ 

Ca.1erma. ~[eilici, născută. la 13 Aprilie rea Franţei, toată politica ţării. Aceasta 
1519 la Florcnţa, fiică a lui LoreI!zo do femee inectată de putere urăşte re arr.iralul 
Medici, Dure de 'Ul"bino şi nep(.ată a Papei Coligny, consilier':il inteligent al regelUi, 
Clemclls, a. crescut la mânăstire şi la. Curte. carc este protestant, C<l să-l :n',ăture pe t'l 
Acolo a învăţat încă din cop:l~r:ie nrta in· Şî întreg partidul protestant, Caţerina VIDE> 
trigii politi,;e. fu vâr3tă dc 13 ani vine in la cale măoobl infiorător din 'loaptea Si. 
.......... -o ....................... ~ ........................ _._ ......... ! 

))IN PROGRAMUL ENGU~ZILOI.t. 
i~ BoDtbay, 15. (Rador). - Gandhi a de
I~ eJarat că după convingerea sa, guv"Cr· 

, nul britanie nu se gântleşto seriDs la so- Ju~et.t~1 Timi~-Torcntal are I cotă de participare ~a 
tn~ lnţio~'lrea problemei Indiilor şi se folo- 'l 
Ja~I: seste de diferite pretexte de a menţine tre~Hui Judetean ;i Comunal de 15 milioane lei I 
\':~ ~rea atualcă, deoarece libertatea Indii' 
tCI,l lor nu face parte dtn politie.a, Angliei. In urma. dispoziţiunilor :Ministerului de 98.649.583 plăteşte o eotă de 

Despre propnnerile făcute de d,. Cripps, d!'l F'inanţ-e u. general Const. Delicea.nu, 2.486,239 lei plasa. Buzia,ş la 32.166.Ş96 
(TA el Gandhi a deelarat că acceptarea lor nr Pi'cfeetul jUlk~ului TlllişTorontal, a dat lei plă.teşte 625.441 lei; CiacQva la 
!\i. ~i inserrma.t pentru India. o vivis'3cţiune dispuz:iţiulll. p'0Htru sta~;lirca cifrei glo- 50.992.144 lei contribue cu 1.019.843 Lei; 
C~ permanentă pentru Indii. ?ale ~ v;nIturllor ordmare bu!?,d~re: Comloş la 27.276.562 lei oontribue cU 
Ul11 ,..' lllScr1Se In bugetul oraşelor reşedlllţă ŞI 545.541 lei; Deta la 37.260,207 lei cu 
eli.! . D~NA CIANGKAISUEK PLEACĂ I comun:l?,r urb.ane şi rurale. ,~i~ raz~ 336.022 lei; Gătaia la 34.630.150 lei cu 
11'! IN /lMERICA.. Amsterdam, 15 (Rarlor). neestUl.J~(leţ, 1n vedcr~a ~tablllrlH coteI 692.603 lei, Giulvăz la 40.478,445 lei eu 
It, Se anunţă din Washington, c.l sotia ma- d,e p~rtlCI'pare la constItUIrea fon.durilor 800.569 lei; Jimbolia la 42.345.035 lei 
~ş.: l'efJalului Ciang-KaH3h~k a sosit 'la Rio Cretht ultl1 Judeţean ~i C~~un~., cu 920.087 lei; Lipova la 60. 457.198 lei 
~'l.ji de Janeiro şi că va face o vizită ş; în. . In 11~nna acestor. d:SPOZlţlUm sa Sta- cu 1.302.534 lei; Peri am la 62.834.802 
. ~ ~ ... ,tel U ·te blht ea Jur1Rţul Timlş-Torontal are un lei eu 1.256.696 le.i,· Reca$ la 37.254.312 

Ol,i v._ e n1 • t t 1 1 ·t· b' ' , • o a (e vem urI ugeiare ordmare de lai cU 705.452 lei; Sânnioolaul Mare la 
ln'~ D. VON PAPEN SE AFLĂ IN VI- ~01,545,974 lei, cota de contribuţie la 58.125.71R lei eu 1.268.326 lei; Timişoa-
la' LEGIATURA. Berlin, 1!). (Rador). La reditul Jur1cţean şi comunal fiind de I ra la 64,508,103 lei cu 1,286.226 lei si 
ta tn Il..... v l W'lhe" t 14.881.5m lei Vinga la un venit ordinar bugetar de 

t,r .... L'!; o treVl.1.re pusa al' LIDS rasse, se Aeeastă {.'{)ntrtbuţie este astfel renar' 57.5f'f.!.819 leI' contr1'bu,e la C:r-.:J:tul Jtl-
, declară că d. Von Papen amhasadorul 1"]V ~u 

~' Rcjp~l~ui în Turcia, se 11\0\ iMă la re"e' tÎzată: Prefectura Judeţului la un venit deţenn şi Comunal eu 1.229.126 lei. 
:.a-l dinţa de vară Il ambasad~; germane dm ........................................... _._.~._.~._.~ •.• _ .... _ ... _._ •• _._.~. 

iull Turcia şi că. b~,pe o că:ăt'lrie a :lsa!c 
,fi,' la SA)~in nu e:J:~ vorba 1.:11 ~,:;nce prlvc, 
pD. "t.e călătoria la ,Ankara a ambaso.d{)ru< 
Itt ]'I1i T.urciei din Berlin, aceasta este nu
bI. mai o vizită de rutină. 

• 

Ft~s~~.ctZ!ti prescri;JtiHe de apărare pasiVă 
,. Se l"OOmllltesc populaţiei }r~:uncipiuluj camubflajullocuinţelor. 
11~mşoaru, p~ecuro ŞI Instit~lţillor"lntre- - La darea, proalarmei publicul a.fkl.t 
pn~l~~rilor, Ca;selO~ bloc ~l .100llm~r pe str~, în mag.azine, localuri publice, 

LUPTA IMPOTRIVA RtJ,NDt::LOR par tlCllla~~ n1<I_:;ur ile preventive do a.pa- .50 Va mdrepta sp~e pe-iferiiI.e oraşului 

~
. TITO CONTINUĂ CU Sl,TOCES. I~i!l-: rare p~slva: m~surile ce trebuesc luat~ nr in locuinţe vor verifica rohlnetele ~ 

il grad, 15. (Radar). _ Comandantul 10. proaJ(d.l'ma ~l la d:ar.ea alarmei ŞI apa, le vor închide, vor stinge focurile 
• W W in . D 1 ll.oume: Co etc. 

~:,I ~:d~~::~t~e c~~[ţf~e:Ont~~ - ~ă. s; fOl1..~ ~ur~e .-de v toate ,Deasemenea Instituţiile şi înt~prind'e~ 
bandelor lui Tito, au foEit conduse la bun ~ m~t:e.n~~ lnJ.lalmB:~i1e, sa va~ul~ ~lem- rIIe vor pune la diSPOZiţia funcţionarilor 
sfârşit. Regiunea mllnt.oa~ă MoSor la nana. III pOl, 807- . aşt~arna ru~na p~ şi mUnciţorilor vehiculele nesesare şi-i 
Sud-Est de Spalto, a fost complect cu- supmfaţ<~ pod.uhu ş: . ~ Se pUna r.na~ VGr transporta în afară din oraş, căruţe
răţită de bande precum şi ~in..",>uIă din multe grarn~ de ll1Slp lllJlod, lopeţi ŞJ le de pe străz· se v.or îndrept spr pe ._ 
Dalma.ţia de mijloc, cu care prilej au v.:::d:re cu apa.: f'erii. 1 fi . e TI 
fost distruse şi 42 vedete rapide inamice. , - Să 83. aşe~ ni_si~ Aşi vas~ Ct~ 8!pă la - Echipele de incendiu vor rămâne la 

• fIecare etaJ, la mtran l~ lo~ulllţa şi .in posturile lor pentm1 a supraveghea. clădi. 
FtJHRERUL FELICITA PE PO-.' curt~, pentru a putea stinge bombele m- rea, iar in caz de bombardament Vor m-

GLAVNIK. Bt\r'lin, 15. FUhrerul a lIdre- eendl~re. if. .;1,_ w. depărta. bombele incendiare sau le vor 
:sa.t şefului statului croat d, dr. Ante - e vor ver 100 \A:l catre fiecare pro- face inofensive stingând\ll'Ie eu ni . 
'.Pavelici cn prileJ·uI aniversării 55ca, o prietar şi şi'f al imobilului organizaţia - La darea 'alarma:: .,.,.....,.... laH Slp. eeh '~l d ~ . y C ~ d d~ '1 .r-JJtl ,.,...a se 1113. 
(telegramă €xprimând urările sale oele ' It', 01', .~ aparare pasIva, acan ~ . aposti în dăpostnrile pregitite dinainte, 
Imtd bune. . ele ~e~clţll.pE'nţru a putea cunoaşte Sl- Jar p<1Pulaţia ce a eşit afară cY;n o 
i • tuaţla lm?blluluI._ ca. în caz ~e Ibombar: se Va împrăştia pe teren, nefiind adm~ 

GENERALUL DE GAUI~LE LA AJ.... d:.ment sa poata intervem urgent ŞI :1,glomerări., adăposijnd'U-se ro adă tun 
:GER. Amsterdam, 15. _ (Rador). Re- . e .. lcac('.. ". sau şanţuri. POS 
Itntor~nou.se din Statele Unite, gene- - Inshtuţiile l]l1 întreprinderile vor or- Toate aceste măsur' se 'vor fa 
:ralul de Gaulle a sosit azi la .A1ger. . ganiza câte două rânduri de echiPe pen~ constiinţimjtllte din ~nvinge~eU /u 
. • tru a face servlcml cu rotaţie, chiar Iti în că, în eaz 01'" bo~bardament e" pen ro 
',: .:ALTE OONDA "INĂRI LA MOARTE ::jJde OI" sărbători. m~ asa v, ~l03.n, nu· 
_1';:" J.~ Se .fie t - ' . se va PUtea. sn1v:\ VIaţa cetă. 
~1J& ALGER. Amsterdam. 15. (Rador). P _ -:-- _ va _ verI ,_ a n_ ~ecare ~ar:1. . Y~~I.r:.ulUi ~i feri avutul de distro.gere. 
/postul de radio Alger Il. comunicat, că .................................. ~ •••• _.-...... ....-... -....=.: •••• 
)rc41 mulţi membrii ai ordinulUi Legiu- CInema CORSO TI·ml-şoara 
in .. de Onoare, cari an luptat ca volun. 
'tAri oontra bolşevismUlui. au fos" con. 
\. damnaţf d'e tribunalul militar din Alger 
'la moarte ,; ,/;. ·r" i' .~,.' ' 

'~" .. -..;. __ a ....... ~~:~ 
G~fa Tribunalului Carnş. 

EXTRAS 

Prin sentinţa civilă Nr. 183/943 rămasă 
;ietin,itivă şi investită ,JU titlul \'xe~ltcru La 
Nr., ~5i944, recunoscându-se persona).itntca. 
~dlca a SocietăHi de Vânăto::lre "Soimul" 
~ln comuna Zorlenţul-.Mare, judeţul Cara.'}, 
~are a,re de .scop cultivarea vân;;toarCl, gcs
podă.:rlrea Şl mtrebuinţaI'ea raţ,bn(!lă a vii
lUl.t'.llui, e,tc.~ ,s'a inscris in l'f ;;;i.stna per
soanelor Jurldioo al acestui tribunal sub 
NI'. 7, din 30 Iunie 1S4-1" avâ:1d următorul 
eon~iliu de ~dministraţic: Ionel VU(!U, pre~ 
l}edmw; Trrusn SâI'bu, IO'an Ri;lf;eisc:l, 10<1:1 
JrJrea, Ioan Fnmţ membrii; Toan StâJlO'u 
aecrcpu'; Ioan ROlIn, cusier; IGan Te ieu" şi 
Durmtru Iaoobcscu, maeştri ele vânătoare. 

Prezentul extras se va publica. ::1 ziarul 
J;)acia din Timişoara. ' 

., . Grefier: 1. Epm·e. 2368 

Luni 
17 Iulie 

1iii!F'~_ 

Bartolomeu (22 August 1592). Colfgny, 4l 
toti aristocraţil protcstanţi, vreo 2000 dAI 
oameni, sunt mă:'...eliirlţi la Par~ într'o lin
gură. noapte. Urmând exemplul Pllnsuhî 
30.000 de prolestan ţi din prQovineiile Fra.n. 
ti"i cad victime ale bii; de ",'b'lge deslăn", 
ţuită. în capitală. Srlrpl'inoo. de o boală pe1"" 

fîdă, Calerina moare la 5 Ianuarie 1589 m 
timpul unei călătorii. CertUl'i1e rei~ 
desliinţuite de măcelul din Noaptea Sr.; 
Bartolomc'.l, care nu mai luau sfâ,rşit, ~ 
fost doar prGlogul tragediei 'lIlgroziwAl"e • 
Războiului de 30 ani din secol~l următor. 

O altă femee care a avut o :nfl11enţă 19 
fel de hndată a fost, tot în Franţa, Doam~ 
Da de POlUPlldour• Născută!a 29 Decea::n • 
vrie 1721 ca fiică a burgheziei, Madame 
Poisson a devenit favorita. l:ti Ludovic al 
XV-lea Şi stăpâna atotl)utern~ă a Franţei 
- din culise. Această intrag:.mtă ridicată la 
rangul de marchiză. de l'ompadoul" aţâţă. pe 
rege la războiul impotriva Prusiei Ptntt:J 
ca, in cazul unei campanii victorioase, re. 
gele să. fie şi mai legat de ea! .,\f,tfel sub in~ 
fluenţa Doamnei Pom!>adenr Franţa lnob.ee 
o alianţă. cu Austria ceeace ate drePt con. 
secinţă izbucnirea celui de al treilea Răz. 
boh Silezi.an - Războiul de", ani. Câ.nd 
cardinalul BernÎ5 încearcă. să (.onvingi Pe 
rege să. in~hee pace, Doamm. <k Pompa.
dour intervine şi acesta este obligat să-ti 
dea. demisia. Războiul impotriva lUi Fred~ 
rie cel Mare, care se desfă.şoa.t·ă nefavorabil 
pentr'l Franţa li atrage Doamnei ae Pom. 
padour ura. poporului. Părăsită de l"t'gt f!8-

moare, uitată, la Versailles '8. 15 A1!g!'.I6t 
1764. 

ltlaria Foo()l'ovna, rrinţesa. Dagma.r a 
Danemarcei, născută la 26 :N-:;omvri<} 1874 
ca fiică a r~elui Cristian al IX-lea, & Io8t 
logodită. întâi cu moştenitorul ";ron'llui Ni" 
cOlae, care moare PC neaşteptate la 24: Apri+ 
lie 1895. In anul următor prinţesa. se cW,.. 
toreşte cu fratele acest-lia Alexandru. Sub 
influenţa ei soţul ei, viitorul ţar Alexandrll 
a.l III-les. rupe tra.diţionale. pr~tenie dintre 
Curtea. m.sească şi cea prusia:ld. Tot ea il 
determină să. închee alianţa C'J. Fra:lţ& îm. 
potriva Germaniei, din cauza clreia pritn"ll ' 
războiu mowiial n'.l a mai putut fi evitat.. 
Şi după. moartea ţarului Alexandru al m. 
lea ţarina-mamă. aţâţă din um'bră pe con-, 
ducătorii ruşi impotriva Germ!lJlLei pe tare 
o urăşte. 

Printr'o ironie a soartei izbucnirea prt
muhri răzooÎ11 mondial în August 1914 (). 
surprinde la Berlin, unde este t:atată. ca:va..: 
lareşte de oficialitatea. germană, care fI p'1D6 

la dispozitie an vagon-salon ca. să. se duQ. 
in Danemarca.. .. In timpul revl)}uţie: bo1ş~~ 
vioe, băt:râna Ţarină. reuş.cşte - datoriti 
unei adevărate minuni - să se rehb;ezc in 
D~marca, unde :moare în vârstă înaintată. 

Un rol atât de funest au jucat in cam· 
panill deslănţiutA Impotriva Germaniei il 
prinţesele nrJlltenegrene Miliţa şi Anaata,.. 
sia, fiicele ultimului rege al M'lUtenegrului.,; 
Prima era soţia MarelUi Duce N~colac Nieo
la.Uwicl, :ia.r cea de a dGU& a PUllf.llui van 
Old.en4TJrg, care 9& afla in 8erv~ciul Rusiei,: 
Sopa Marel'.1i. Duce Nicolae Nicoia.ev!ci,' 
atotputernia la. Curte, duooa ,) c,atD'Panie Ih~ 
verşuna.ti in fa.voarea lâzboiului t.mpotriva . 
Austriei fi Germaniei. Marele Duce, un om 
br:'.ltal, era cu tOtul aub influenţa soţiei ~e: 
politie& as. fUllestă a. dus la eonf1ictul eu 
GEu-m.a.1lill imperialistă.In Iulie J !l14 câ.nd !.& 
hotăra soarta lumii, în timp ee preŞeQlnte1e 
Poinca.re ale afla la Petaraburg~ prinţe.sa 
Anastasia işi ridică paharul la. un l>a.nchet 
oficial adresând ambasadoruh:.i franctz ~lr. 
n:;.ă.toarele cuvinte: .,Beau pen';:;u intâlnirea 
cât mai apropiati a armattlor r,oa.5tre vie. 
torioase la Berlin". Am.â.ndonă. prinţeseie 
a.u fost ucise mai târziu de bo~şcvicl. -.. ea le -
Firma PRODUS s. A •• 
'W ii- 'M-' • 

din ea,aza e-.'ooimenteJor dorC'şte mu~ 
iarea prlvălicl din Str. Bl'ătia.nu in 
CARTIERUL }~ISAn1!.·'TlN. Avem 
Devoo de O pivniţă sau J1U'~zie şl 
două-trei camere pentru birouri. 
Posesori se vor adrc",,, 11\ St:!C'1Il'Sa1a 
noostr§. din Cire. L. nul. Be-;c.ie Fer-". 
dina.nd I/b, ÎnfO orele 8-13 ş.j 1618 .. 

Inreg. 7/723/933. 23'Z'1. I 
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;AdtRlatstraţi. tele-foa: 41-83 

Jl.lJLOCIM v ÂNZARI ŞI CUMPĂRĂ
RI DE [MOBILE, Ck'E. LOTURI DE 
CASE, PAMAN'TURI, ~VOŞII, ETC" 
IN TIMIŞOARA ŞI JUR. AGENTURA 
,.BALCAN" HERBEI 'efI, TIMI
ŞOARA. l., CETATE, STR UNGU
REANU, TELEFON Nr, -U-SO 
Inr.,. of, com, Nr, 601/11044/1941. 

2313 

Ingrijitol'i de ca.să, pereche, pot fi angajaţi 
imediat in Mehala, Str. Martirul Leucuţa 
33. Soţ.!l e ]~ber. soţia SQ va ajuta la gos. 
podărit>. 

Se caută ingrijitor de casă pentru imediată 
. angajare în Str, Gen. Domăşneanu 48, 

Elisabetin. gr. 

:\ngajăm luerăt-ori Sa:"l maiştn n:.ecanic1 
auto, strungari fier, sudorj, electricieni 
atit<>. tinichigii auto carosieri auto bine 
plătiţi, Pentru ateli~r auto militar. ',Dori
tori S'e vor adresa: Batalionul Auto Gâr
bova, Sibh, 1450/6634 

~7W ' 

I Instalarea fi repara- I 
' rea a,aductelcr 

2340 -. i'. 
Caut Îngl1jifor dE' ea'!ă, căsătorit, fără 

copii, nemobilizabil. A se adresa: Illginer 
Maruei '.1 , Timişoara, Str, Târnava 2 Eli· 
6&betin, intre orele 3-7 după mad, 

1485/6632 
- t 

Căutăm magazie cOl"EsprJn:aătoal'e pentru 
depozitare de materiale de vopselărje 

· înafară oTaşul~li sau în comună imecina-
· tă. lângă şosea pietruită, 'ori eventual 
, cUTţi pentru depozitar~a materialelor am
· balat~ in butoaie de fier. Telefon 25-71, 

14'14/6624 

ATENŢIUNE L'VTIlliPRINDE
RILOR DE POMPE FUNEBRE! 

f'roouraH si0J'iuri dela fabriea. 0011.

lJtri. djn Anina'f cu preţurlIe ~Ie 
ma.! &\'t\.Df.a..jQase din lemn de ,de
j.r, fag şi brad. in diferite culori, 
Furnizăm fi în 'provincie, prompt. 
KOPNIK, Timi~oara, Pia!3 Vrutil 

NI'. 8. Tclef&. 21-58. 2809 

Pierdut Buletinnl Biroul Populaţiei pe n~.!
mele El1:gel Livia, găsitoru! este rugat 
a·I duce la Foto St'Jdio, Piaţa Libe,rtăţii 4. 
Telefon 34-30. . 1479/6627 

Ilo 

Lăzi de scinduri goale-. bune pentru impa.. 
('hctat, de vânzal"~ ia fabrica "Progre
sul", Spl. T. Vladimfn!scu 39. Telefon 
2'0-20, Of. Reg. Com, Nr. 53/831-934. 

1478/6626 

,Caut partnel"i\ Tomân{'ă pentru schimb la 
Ungaria Kănig, Timişoara, II, Slr, Pa. 
vei Rotariu 15 1481/6635 

"_ 22& a 
Dt WI~lARc OCJZIONAL 

1. GATTER (compleei) de 36 .0U, 
marca "TOPAN", PreţuJ lei: l~iiQij,OO' 
1, pmnrICATOK de lucernă (oompl.) 

~ Pret.:] lei: JOo.aoo 
1. LO(lOMOBIL de 40 PH . 

. Prt.'lţu! Iei: 1,00t.809 
1. STABILA dela. },toara fi cazanul 
.. BABCOC"~ WILCOCX" 50 m patrati 
suprafaţa 1;4 ţncălzire hlipreună eu ea
şul 20 m Iug, din tablă de fier. 

Preţul lei: 2,300.001 
I Spre informare eomunidm: tO'de ma· 
(,inlle aunt, in perfectă bunăstare. 

Ofertele !!ub , Exc~pţiomd şi ocaziollal" 
fa !td!l'lini~traţi. ziarului. MenţioL.ăm 
că rnmai oferteI. a.b90lut MriO'll!ile vom 
lua ii! considl!ra.re. P. 1640 

DA.CIA 

Incilţimintl de t.t felul 
pt. da •• fi co,ii soldim 

CI p re t f.arte re dus 

HELLBERG şi KRAMER 

Timişoara 1, But. Reg. Ferdinand (tângă ClfelelUI 'uOperaU
) 

li 
Inreg. Cam. Corn. No. 311Q61i'938 2355 -

. De vânzare Banat • 
moşie 

apro.ierl Timisoara, cea. 660 pogoane pământ arabil şi pădure, 
inclusiv clădiri, maşini agricole, inventar viu şi mort plus recolta 
1944. Pretul global Lei 75.000.000. Intermediari admiş;' Oferte 
scrise transmite "Publicam" SAR, Bucuresti. Pas.giul COlloedia 
6, sub '"Mosie"" 

Aparat de radio la baterii, modern, schimb 
cu unu la priză, Str, Gelu 11, tramvai 5, 

1488/6643 

}'abl'îcă,. angajeazâ ime(iiat şef de atelier, 
turnator Şi lUCl'ători neca;jficaţ~. Str. 
Celu 11. 1487/6642 

-. " 4 

I ~!!~~a!'!.~l!~~.r ~!~~tă I 2345 . " .. 
Portar şi muncitori, bărbaţi şi fem~i, pen~ 

tru lucru în fabrică, de prelCIUlţă rămas 

2339 

\~lliDEJ( CASA. DE '&APOIIT 

bl :fueefia eu preţul d. Lei •• 500 ..... 
Casa are apa, canalizare, trotuar utaI· 
lat, lumină. eleetrici fi radio eu OUliA 

pa.vati, grădină, ~i lntreag~ casă are 
"J.bterană. ea.... el a.i::Jeolut tare ,i 1 ai. 
nut dela tramvai·Oferte rog sub "Pri
ma Investiţie" la Administraţia ziaru. 
lui. p.1tHO 

De vânzare palton negru de dame b]âni 
sUs, trei sfert , un palton negru. l:oirbăt.e/;J<; 
dirucior de eOPÎÎ, brăţară de ~ur, m., str. 
Martirul CiQrdaş 14. ,'.IŞa 4. 1462/6612 

disponibili dela întrepriooeri 8inistrate' ll H I RSCH L I 
angajea.r;ă "Progl'es',ll", Indust~ de Aţă, 
Timişşoa.ra. Spl. T. \1ad:imirescu 39. 
Of. Reg. Com. Nr. 53/831--.934. Timi.,oara m str. Trebonia l.c.mrean 

, 1417 /6626 NI'. 5. ~ Telefon: ]6.76. 2346 

--- aa 

• 

Caut bucătărea.să pentru sat, aproape de 
Timişoara, Calea Buzia.şuhi Nr, 2, 

:~ ~ 1483/6637 . 
De vânzare sau de închiriat :nagazillUrj de I 

rolonjale, Deli'Catese Bod egi , alimente, 
Resta.urante şi Brutiirie, în toate cartie
rele oraş".!lui. A~ntU'''a Ett~n Ff3.1a, Ce
tate, Str, Lonovici Nr. 8. Inreg, Of, Reg. 
COnL 142/11740/1913. 

MObile de bucătărie, mC'derna, cu {,lăci de 
etemit, în stare bună, urgent de vânzare. 
Adresa la ziar. 1484.h/6639 

'S'a pierdut acte, livret militar. buletin şi 
carnet C. F, R, pe numele Lillgli Iuliu. 
Găsitorul să predea la Horti·.~lt'lra. 

1482'/6636 

Da vâJUare efiin" urgEnt" dorn:itor, lemn 
, tare, in stare bună, Adresa ~a zial'. 

1481·a /6631) 

De vârn'.are pământ arabil, 5 jughere, 4 km. 
din TinUşoara, 1,000.000; 8 tJgtl, 3 km. 
de Timişoara, 3,OOO.OOOi 10 jugh. 4 km. 
de Timişoara 2,000.000; 14 jugh. 3 k:m 
de Timişoara: 2,200.000.; 26 jugb .. 20 km: 
de Timişoara, 3 km. dela gara, 2,800J)OQ. 
36 jugh. cu edificii foarte fr,~. 30 
km. de Timişoara, 7 km. dela gara. 
3,SOO.OOO; 40 jugll. cu edificii, 50 km. 
de Timişoara, 5,000.000. Agentura Eugoo 
Fiala, .Str", Loilovici 8, apart. 6, Cetate. 
Inreg. Cam, Com. 142/1170/943. ' 

Cumpărăm 

sâmburi de cai se 
'şi In c8utităţi mai micI. 

. :~ 

K A N DIA Fabrică de Bomboane 

CALEIOOSC8,f 
C~'endlM" 

SÂMBĂTA. J5 IUUE 
Ortodox: M. Chiriae. 
Catolic: Hedda. 

.': ~ 

Soarele răsare la ora 4.43, aou;n.e ta 20:. 

Farmadi de servtcie 
" SAl'mAT.4., 15 IULIE 

Ciro. 1: "La Vulturul Negru", Pi&ja'BIi 
tianu; Clre. n: Farmaeia Apostol. ~ 
Badea Câ.rţan 8~ Circ .. li-IV: La Clr~ 
Bul. Carol 27, 

~ DUMINEOĂ, M--1Ul.IIoJ 
Circ. 1: Dr, Lnpea Virgil, str, l{hMa.i1. 5j 

Circ. TI: Marinescu A., str. M'l1:'~şal Jof1tc 
4; Circ. lli-IV; Şarga Iuliu, ~tr. ~ 
Porumbescu 1. 

Fratelia: "Panajo-::h"; lleh.al.l: .. o.. 
reanu"; Freidort: .,V. Eremiei", ÂfliIMt "" 
ta. MrYiciu p.nnan~ 

, Procuror de servidu 
'., SÂ.i'IBATĂ, 15 IlJLIE 
n, pl'ocuror Georgescu-Vâlcea. tei!. 1~ 

DUMlNECĂ. ]6 IL'(.\E 
D. proo·.U'or J<}ugen Oi,rtmo 

Ridicl.tor de paie Hofberr, aparate Ptntlu 
încrucire, Elevator, osie de Batoază, t6tt 
de Viânzare. Minis Ştefan, Timişoara. m" 
Str, Rădulescu Nr, 3. 1481/6638 

Vând bîci{)!.etă Bianchi de daJnă, stare foar· 
te bună, cauci·J.curi noi. Dr, Ind~ 
Bul, Tache lones<n 77, intre orele 18-20'. 

, 1485/6&ID 
! .............. ~.~ •• ~ •••••• 
Uzinele de Fier şi Dom. din Reşiţa S. A. 

Di-recţiunea Exploatărilor 
Şcoata Tehnică Medie U. D. R . 

AVIZ 
Uzinele din Reşiţa, în colaborare cu 

Ministerul Culturii Naţionale şi al Cul· 
telor au organizat, ince,p.ând cu anul 
şcolar 1943j44. CI şc~lă tehnică model 
cu curs inferior, de patru ani, pentru 
meseriaşi de elită şi cu curs superior de 
alţi patru ani~ pentru personal tehnic. 
Absolvenţii :'le .vor bucura de toate dr~ 
:tueile absolventiloJ: şcolilor similare de .~ 
Stat. ;o 

:.Admiterea elevilor se va face numai 
'în clasa I-e" pe baza unui examen mew1 
.cal, eliminatoriu. urmat de altul de tiu, 
noştinţe şi aptitud4ti. 

Pentru a fi înscrişi la examenul ~ 
,admitere candidaţii trebue să fie ~ 
teni români, să fi absolvit cel puţin' 'i 
clase primare, să ~ibă la 15 Septembrll!l 
a, c. cel puţin 12 ani şi. cel mult 14 aii~ 
să nu fie atinşi de O boală sau infi1'tni4 
tate ~ să prezinte următoarele ade: 
Extras de naştere. certificat de naţiona
litate, certificat de origine etnică, certi
ficat şcolart certificat de moralitate a 
părinţilor ,i 2 fotografii de 4X:; cm. 
semnate pe verso. ,. Cinema ARD Timişoara 

Te.eroa 49-94 

TjmişoaTa~loiiefin. Str. 1, Văcărescu 3 
.2361/a Examenul de admitere 'V-a av.ea loc: la 

15 August a. c.' Cheltuielile de deplasare 
Dt vânzare casa familiară lângă tramvai şi intreţinere în vederea examenului de 

Azi o premieră exc@ptionaIă! Nr, 2, compus din 2 cQ.JlIilre. lrlcătirie, primire, cad in seama candidatilor. 

Omul Uan-tl de pe mare cameră de alimente, spălătorie, în strada Elevii vor fi toţi bursieri şi V'Ol' avea 

I 1· II· apadud. curte, grădină Ct1 pomi fl".leti~ i deci întretinere gratuită în căminul 
, . feri, 200 at. p, Pl'eţ.u11,500,OOO lei, Agen- '1 şcoalei. La intrarea in cămin elevii \101' 
! Un film nou italia:! tura Eug~ Fiala, Str. Looovici S, ap. 6. aduce cu sine in mod absolut obligato~ 

I 
cu un subiect n.u Inreg. Cam. Com, 142/11740/943, riu: 1 pătu~ă, 2 cearşafuri, o perină cu 2 

O I Il d 
h ~ , ~ ~ feţe de scHlrmb, 4 cămăşi de zi, 2 cămăşi 

mu uen e pe mt,!lre De va.nzart s~arherd m stare laartă buna. de noapte, 4 perechi de indispensabili, 
Iii Adresa Ia ZIar, 1484-c/6639 5 perechi de ciorapi, 6 ştergare, 6 ba-

l 
Ti Cântar d-e bucăcărie, rejOl"l de aragaz, pat tiste, 1 pereche saboţi, % perechi de ghe-

, Prima dată la m;şoara l' de odihnă şi o masă de ping-pellg dt vân- te, 2 costume de haine, 1 perie de haine, 

·1 Om.lull• unDi!' il rlG "~i.i ffi9rO l __ za_r_e,_A_df_esa_ ..... la_zia_r. ___ l484_-d_/_6600_· 1 perie de lustruit şi 1 perie de dinţi. ti. i Uu u U li Cererile de inscriere vor fi adresate 
Cabană familiară de inchiriaţ la muntele Direcţiunei Şcoalei Tehnice U. D. R., 

Repr. ! S. 5 ŞI ,. I Semenic. Informaţiuni! Timişoara. I., Reşiţa, jud. Caraş. 
str, Oholonişte Nr. 21, 1486/6641 2365 Ditecţiunea. 

~~M (: A w- I T .-, L m~ul#l llllijlllliMIl l' H ~ L I A ImIlH~1111i 1II1W,llIill )\ POL 1 o 111111111111 1II11l!IIIHllllll ~ o R S o IUUIIIHlIIIIIIi fllllllll!\lm!!!I!IU1 J\ R o IIH"ru. 
,,~jt l~ Iu!ie. ~ r~aHzar~ gr8n~ o reaJizare magistulă' Un film senzation.1 vorbit Oumineeă, 16 Iulie nJti.a oartl 

~
Ii .. a, Ml.terlO$ EJiIloţlOliaJlL N " b" d d t . J' L II ~ $,,' v. ? u~mJ vor I e ragos I In ImllO' romU.na 

~II' a UCIS pe Mos Cracwn. Viata sbuci!lmală şi plilti de !.ptea DEMONII JUNGLEI 

[

rele tragediall Harry Baur UIm plctorlţe, care tlM~şte .a devi-
";,~ . . R nă celebră, ettt'l zUrrăVltă în cadr.1 

, ulhma iSa crellt1P .. IIvmond .. et mici POTe,U tie drago-te. __ 
i . Rouleau, lk. ,",' :.1 J, tit ',' Ropr, : 3 5 şi '1 Jkpr. : 'J' 'J 

~1ir1I Dl1mill"l'i şi Sărbători se \'ând in prezluă bilt>{p Ta euerie dela er~e 10-1% .,116-19. 
, .:.~ - ti d {P ... 4 = ._ x 

SCAMPOLO 
C'l LILiA SILVI 

AMEDEO NAZZARI 
,Jurnal O. N. C. 120 

ReprezeataţiiIe: 3, 5, 7. 9. 
Ultima repl', începe flJC la ore'le 9. 

. . 2 

, Azi premieră 
exerpţională! 

Omul venit de pe mare 
Un film nou îta1ian cu un ssubiect 

llIOU, Pl'ima dată, la Timişoara. 
Bepl'ezenta.ţiile zilni" 3, I ,i '7 

-= 
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~. I 1 N IeD E 
r -F~L" A A.LIIA E LIBERA LA VAN· 

" PAJ.'VA LA 10 .\UGusr. S'-tbsc<:re. 
: ' tu de Stat al Apr;>vizionării a dispus 

farea tuturor cantită.ţiIor de făin!i 

, . aflătoare în mOfi şi în depozile. Vin· 

'O A T E 5 I PENTRU 'O ,,1 
ea făinei albe fiind liberă până la 10 

t. Fqbricarea pâinei albe (;ontir.uă să 
ee ână interzisă. 

_ MAI SUNT BIROURI DE AUTORI 
: rE CARE NU !.'VCEP S;\ LUCREZE 

'T}!; DE ORA 9. Atragen! atenţia ce
ri fn drept că mai sunt la Timişoara. bi
~ 'de autoritate, de mare importanţă 
.~ tril publio, ca.ri incep si lucreze abia 111 

9 dimineaţa, adică in practicA nU!e 
'd aşa zicâ.nd deloc. Credem că ar fj 

5! 'cat să se deschidă şi aceste birouri cel 
ir4 in la ora 8, dacă nu la 7. 
It 

_ VIZITA J>.NEI MARIA MAREŞAL 
... :roNI<~SOU LA SPITALELE IJE RA. 
-.j . DIN CARANSEBEŞ. !n marea sa 

, i ă pentru răniţii din spitaJe;~ militare, 
i a Maria Mareşal Ant(lnescu vizitează pe 

toate aceste spitale din ţară. ZiI"le 
te, a so!!it 1-. Cal'ansebeş, insoţită de 

~ genera.l POPesllU -Corl:n, pret c<:tul jude. 
lui, Intimpinat fiind oe autorităţile civil<! 

e, In frunte cu d.nii: dr. Isac Rădu. 
u, primarul oraşului, B-!~Q!' Barbu, 

• " 1>retor, Die Câmpeanu, .. 'dul poliţiei, 
. 1. Coatinescu, su'odirectoJ'r.ll liceubli :u 

te l:ii&ţi, Pl'. prof. Oct, 'lhl"!!a, precum şi da 
C, fii spitalelor de zonă interioară. D-r!a Ma· 
~ MfU'eşal Antonescu a. stat de vorbă cu 
r. are rănit în parte, cărora lt.& impă.rţ1t 

erite daruri. Apoi, d·sa a avut o eonsfă. i 'e cu autorităţile locale, exprimind
l 
u-,i. 

6 tui că, doamnele şi d-şoarde din oca· 
te, nu activea2:ă la spitalele de răniţi. in 

1 Cn<:ii ROfii" sau al "Con~liului 
" Patronaj" . 

_ CATEDRE VACANTE LA ŞCOAL,\ 
GRMALA DE CONDUCĂTOAltE DIN 
~UJŞ.L& Şcoala Norma.li <.rLodou. ro-

! ă de Conducătoare din Bciuş IlUIlt va
l! ! te pe anul şcolar 1944/45 catedrele ~i 

turile următoare: Catodr~ vacante de 
IbA franceză, ştiinţe naturale, ştiinţe 
1cole, geMll:ană-italiană, medic!nii.-igWn', 

1 
1 

id, ţesut, Educatie Fizică a lI-IL. Ca~ 
de supliment: Catedra II-a de peda. 

. de Geografie, Fizică, Lin::ba RomAnii 
~ 'Ii a n-a, Istorie, Des~mn~Caligra!ie, 

'lC~ de mână. Posturi Adll1inistrative: 
infirmieri, economă, educătoa.re Şi de 
agoagă. La Şcoala de Aplicaţie sunt va
te două posturi de mvăţăto~re. Retlec
tole vor tnainta. până la 2S Iulie, prin 

Jecţiunea. Şeoalei, oerel'i ad(esat. COruli. 
'llui eparhial ort. român din Oradea, eu 
'ul· In Beiuş, insoţ.ite de actele necesare, 
didatele trelnie să. fie de religia ol'to-

- ...... _--~~ ~ ---.....-
Grefa Tribunalului Carllş. 

EXT.&AS 

Prin :::..:atinţa civilă Nr. 215/943, rămasă 
initivă şi investitii. eu titlul (xtc'.ltorill 1, 

i,70/944, recunoscând:'l-se personalitatea 
'dică a Societăţii de "lnă,toal'e, I,CliSUl'6\" 
comuna Moldova-Nouă, judeţul Caraş, 

Il are de scop cultiva.rea vână1.<larei, g05-
- irea. ti întrebuinţarea. raţiollali .. vli-

· tUlui, s'a inseris în registr..ll ~aoanelor 
· ;ridice al acestui tribunal, SU') Nr. 6. din 

I Iunie 1944, avand u.rmatorul consi:iu \1e 
, inistraţie: avocat dl" Ioan l<4arta., prc-

· !Qinte; Balea. Traian, Stoicovici Slavco, 
:ilrrner Constantin, G'.lran Nicola.e, lnem· 
.. ; Tra.ian Balea, secretar şi cas\er cU de
ţie; Anton Polk, maestrJl de vânătoare, 

Pruentul cxtr,s se va. publica. in ciaru1 
leia dil\ Timişoara. 

Gref i er: 1. Epure. 23;0 

Doctor 
Dumftrescu 

medic speciali.t 
l{tnerice - Sl:eaito·wrinarl - ,ilHi. 

Boli 1nterne. 
CODBult 2-5 p. 1Il. 

Timişoara 1. 
iulevardul Regina Maria Nr. 23 
{lâocă Prefectura Judflţului) 
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- AUTQMQBILELl: REP.:l,RATE SUNI 
SCUTITE DE RECHIZITIE TiMP DE fi 
LUNI. Pentru a se Incuraja proprietarii de 
auto, să-Şi repare maşmile, se 3crodă auto
vchicolelor reparate sC!ltire de 6 luni 111 
condiţi:'mile şi cu indePlinina formelor 
prevăzute in Instrucţiunile M_ Str M. Pen
tru aceste maşini se vor tlibera adeverinţe 
roşii, simple şi ele nu vor putea fi reClJlizi· 
ţionate aub Dici un :e:aotiv pinăla ex.pirarea· 
termenului de .cutire. Cele ee smt ri>.parti, 1 
zate vor fi înlocuite cU a.lte maşini. Scuti· 
riIe se acordă de oorpurile Teriforialel con· 
form instrucţiunilor. 

- ADUNATI FUBAJE PENTRU IAR· 
NĂ. Primăria invită pl"oprieta':"4! de aniJna. 
le. 5ă~Şi adune din timp furaj"Jo (pon.unb, 
sfeclă, fUl'ajeră, etc.) prec!lJn şi frunziş 

nacat de arbori (ulm, {ialtin, Jalcie •• tclar, 
etc.) necesare a.provizioll9.rii vitelor proprH 
la iarnă. Se prevede că reeolta cie furaje din 
anul acesta. nu V& putea sati!hce, In mod 
compleet, hrana efeetivelor de animale, in· 
clrJsiv cele din Subsi.stenţa A!'ll1stei. Co
!l1trei8.l\ţii de furaje deasemenea sun': invi· 
taţi ai ŞtI aprovi-rioneze eu furaje şi să le 
depo-z.iteze la dt"po~itele publice existente la 
periferia oraşului. ., ................. ' .................... .. 

Inspecţiile d· fui primar Dr. Ion Doboşan 
Di Dr. 1. DobOŞan primarul Munici

piului Timişoara in cursul a.cestei siptă· 
mâ.ni a inspectat lucrările de desfunda.
rea O8.l1alului rrineipal,jl deteriorat eu 
ocazia ultimulUI bombardament, CDnsta
tind ci se luorează intensiv şi tn câteva 
zile se va termina desfu.nda~a canalului. 

Tot In CUrsul acestei săptămâni dl pri. 
mar Dr, 1. Doboşlln eu D'ua Primar ~i 
cu D-na Tătaru dela Cru<"e1J. R(t.}ie, a in
specta.t Spitalul din Cernăuţi, plasa.t In 
loealurfle Şcoalei Silvice din Pădurea· 
Verde, In oare sunt intemaţi bolnavi ci-

ViU, militari şi sinistraţi, ClI oca.r.i& ul· 
t~mului bombardament, unde a consta· 
tat o ordine şi curăţenie e,,~roplari. D·na 
Tătaru a distribuit din partea Crucei Ro· 
ş, alimente ~i ţigarete pe seama bolna~ 
vUorl 

Au lXlai inspectat fi spitalul din Banaw 

ţia, unde deasemen~a. a.u iăsit o ofdi~ 
perf'ectă. 

Azi, cU Primar li. inspectat piaţa dil\ 
IQsefin, u,nde a oOll$tabt că marfII. .. o,,· 
să spre vânzare este Îndestulătoare. -.............................................. 

Activitatea de vară a profesorilor 
ti tineretului de şcoală şecundară 

tAa 

- DACTILOGRAFA ARHIVARĂ 
STELA POP, care a dispărut cu bani. 
documente şi chei dela depozitele aiaru
lui "Dacia" şi care suntem informati ci 
se găseşte la rudele ei din Timi.şoara SQ11 

Voiteni este căutată pentru a restitui 
ziarului obiectele furate. Rugăm orga
nele poliţieneşti şi jandarmerie din Ti
mişoara şi Voiteni, precum şi persoanele 
cari o cunosc ca şi rudcnile cari o adă
postesc să ne anunţe unde se găseşte 
această individă pentru a o putea inain
ta Parchetului. 

- LITtJBGHlA tNCI!:PE LA ()RA 8, La 
ca tedrala ort. 1"amânl din eart1erul Io~i ;Il. 
bt Dumineei ti sărbători, Sfânta LitUfS'h!t' 
se v,," oficia la orele li. dim. Ace!l.3te. di 11 

ca"J%a evenimente1Q'1". 

- V4NZARUJI: I'll: PlETE ~CEP LA. 
08ELE 6 DlMlNEA'J~. Din C,N~& IrteJlll
floirij al&1"1ll41or.. vân~rile bl J..Iie~llll dIn 
Tim,ÎfrOll'. ~ la. ora a di~c&ţa. Atra
gem ateDţia &OlIU:IOdirIeiQl' fi C'onsWXI&torilor 
ia ienar~ li ...... g~ 1.1) orel, maUn,a.ie pell~ 
tril o~itl'.lrit dâpd PQlibi.lit:s~ (Irod-uel. 
toriior ~i li piiri8tl\.l$ei ot'>'lfuldt m,1\l 
repede. 

. - A.LE:GtFtEA OE PREOT LA PA .. 
ROHIA mp~ DIN CARANSEBEŞ. Zi~ 
lele trecute a avu.t loc alegM'e. de pnot 
pentru postul vacant de el. 1 la parohi. 
III dll\ Caranaebeş. A fost ales tânlrul 
Pl"eot Trai.1l Dobrom.ireseu, care _ ad~ 
mini.trat ,*o.astA parohie de m.i mulţi 
ani. 

Inspectoratul Şcolar Regional 'I'imi~ Salariile pe Aprilie se vor .chi~ tu-
şoara aduce la cunoştinţa membrilor turora, iar pentru lunile Mai şi Iunie se - CURSURI DE ,rARĂ n~ Wl»J 
corpului didactic şi elevelor şeoalelor de vor pli~ti numai acelora ca.re vor jWiti~ I'fALIAN4 IN BUZIAŞ. lnstitl.i.tul ~ Cul. 
grad secundar, pentru strictă conior- fiea munca prin adeverinţă.. Salariile tură Italiană, Secţia 'l'ixuişoVol a.n.rmţi ei 
mare următoarele O1'dine ale Ministere- pI'ofesorilor care nu au activat 11\ lunile până la. 20 Iulie, sunt dcscltise :l1saierile la 
lui Culturii Naţionale: Mai şi Iunie vor fi consamnat~ la c"si~ {C'Ul'Surile de limba italiană. (pel\trq ir.OQPă-

1. Activităţile libere in cacll'uI Oficiu~ ria şcoalei, până când profesorul va ade- toti şi înaintaţi) care se vor ?ue d( trei ori 
lui edt'!caţiei tineretului se prelungesc veri completarea stag'ului in Iulie- pe siptămâ.nă m. 13uzi3,lJ. Inscrierile 90 pri, 
până la 1 August. August. mese la. Şcoala Primari din loealitatt in 

2. Obligaţia profesorilor şia elevilor Elevii sunt obliga'~ la 2 luni de aetivi. zilele de Marţi. Joi şi Sâmbătă bltre orele 
de a presta activitatea de vară se soco· tate. Cei inscrişi târziu la autorităţi işj 112--13 fi 19......19. 
teşte dela 15-20 Mai şi dureuă În tot vor completa stagiul până la 2 luni (16 
cursul vacanţei, cu excepţia unei luni şedinţe). Frecvenţa la aceste activitiţj :- AV A:NS~E. ~ CAR~NSEBEŞ. 
de odihnă. Profesorii, cari.. au Ineeput e obligatorie şi pent'l'U elevU şeoaldor Pnntr:e ofIţerii actIV! avansaţi ~eeent, ŞI . 

mai târziu să activeze îşi vor completa particulare. afli fl d. 1000" r:olonel C,ornehu Fortu .. 
stagiul in continuare, fie In cadrul orga- Direcţiunile şcoalelor de toate catego;. ne.ICu. comandantul garnlzoanei CuIUl· 
nizaţiei .tineretului, fie la imtituţiile riiIe vor comunica imediat acp.st ordin lIebef, care a ~05~ avalUl·at la gradul de ' 
publice. celor interesaţi, in localităţile respective. colonel. Reamtntiln că, d-sa a luptat pe , 
•••••.• _._.~.-.~.:.~.: • .:..~ .... ~ ••• _ •••••• .:. .... ~~ .... _._ .. ~ frontul din răsăritl fiind decorat cu . 
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l]rObfema banilor se poot .• 
• rezolva Ulor t da .. numai 

pentru aeei ee Joaca la 
loteria de Stat lunara. core 
distribue ;n liecare luna 

51.600.000 
Loteria de Sfat 

LUNARA 
GRUPA 32 . : SERIA IUUE 
TRAGEREA LA 3 AUGUST 1944 

"Crucea de fir'"" ' 

- DOUA FEM.EI UOISE DE mAS
~~, IA ORA Vl'JA. Zilele ţrecu~, des· 
lă.nţuindu.se o WoaÎ4li torenţlaJi ~u des· 
că.rcături electrice. trăsnetul a uelS două 
auroti, tu timp ce se intorceau dela. eâm.p, 
unde fuseseră. să culeagă flQri pentru 
oeal. Su.rpriMe de furtună. pe drum '!lU 

fost lovite de trăsnet, murind pe loC. Vie· 
timile se numesc Aloisia Dinst, tii vâtstâ. 
de 59 ani t şi Terezi& Leia~ in vârstă do 
55 a.ni, domiciliate In strada Mihai Vi
teazu Nr. 96. din Oraviţa. Moartea. a. 
produs o impresie adâncă In rândurile 
populaţie!. Parohetul 8 dat autoriza-ţia 
de ridicarea ~i lnhumarea cadavrelaf .. 

- Dt. PERtSTEIN ARTUR s' ... mutat 
I1in pe.latut ,,Dacia·' In Elisabetin, Str. 1 .. 
Deeemvrie NI'. 19. 2S6! 
•••• c ............ ~ ..... ... 

Grefa Tribarulolwul C_ra,. 

EX'l'RAS 

Prin aent.in14 civilă Nr. 214,'943, rim&eă 
defiDitivi ,i investită eu titlul tUd'Jte.riu hl' 
Nr. 71/944, rec1llloecându·se pp.rsonalita.te~ 
juridici a Soeic!4ţii de Ylnătoare .,Jderu~·~ 
din comuna Be.na.aca, judeţul Caraş, care 
are de acop cultivarea vânătoiU"d~ 80E'podă· 
r)re.a, ,i tntrebulnţan. raţlona.!5 a vânatl"} 
lw, a'a inl!lC1'Î8 bl regi&trul pers\)'aAelor juri-} 
diea al acestui tribun&l, lub Nr. 6, din 27 
Iunie 1944, &vi.nd unn.ă.t.orul cor..silill de ad
miniatraţit: Dia RtJ.chici, preşediIate; '1'o1'a 
Nj,eo1ae. Circu Vasile, Nicol&u Mihail, Ti
lăngeecu Dumitru, membrU i Popescu Ioan. 
Paul Brăila, U!lZ(lri; Nicole.e Ber1>tei~~ 
secretar; p~tru Nqi.c;. cuier; BWaban: 
IOb, Aloiş W tirauc:h, Chiţu Milan şi Fran., 
cise Weil'tluch, ~aeştri de vânătoan.' 

Prezentul extrB.s se , •• 'pu.blieă in ziarul 
Dacia din Timlfoara.' 

. ' .,... Grefier: I. Jtp:dre, ~ 
~..:-~.~ ~ , 
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sestcrul sudic al frontului da Răsărit trupele germane 
şi aliate obtin succese 

'. I . 

. DefensivA pe ~oate front_rIIe secu.dare, In lavGraJ Ir •• tula' d~ I.Taale. B ... t.ardarea 
Budapestei. Ex~mjDistl'ul •• rea al Fra.ţel Ceor,. Haad.' • , .. t _.orAt 

~itc.~a.~ia ţes. ~t,"ils.r; 
~~~~~1"',,-'iW"iMMDM P & Mi • 
.... __ -...... ,-.... t:f ~ -..... ftzttţ. ee 

Dela Ca?'tierul general al Fuehrerului J 

inu.Ltul comandunwnt al jorţelor armate 
gennane comUnica: 

h partea vesi:ică a captL~ui de pod din 
N QT1nan<ua, nordamcricanii aw. aruncat 
7lcLti jormaţiuni in luptă şi au continuat 
(WIC:UTde lOT cu centrul de greutate in 

d~rt:cţia St. Lo. In curSI.! Luptelor cran· 
cene in care inamicul a sujerit pierderi 
g(ei~, ei a respins pozllitLe 7tQast1'e. in 
cuteva sectoare, 10urte puţin innapoi. In 
niCl un punct. eL n'a reuşit să obţina 
strapungerea plănuită. Luptele grele 
canti,mă, cu vioLenţă neschimbată. 

Foc greu de represalii cade, fără ince
tai e, asupra spaţw~lâ LondoneZ. , 

In It.alia, în cu.rsul zilei de eri, inami
cu~ s'a mdrginit la atacuri date in spa
fiul dela nord de Voi terra şi in sectortt~ 
dela Cita di CasteHo. In tot cursuL z~~el 
de eri s'atL dat aci ~upte crancene şi' 
schimbatoare pentru o ridicatură de te
ren, in ciuda puLernicilor masse ge oa
meni şi materiaLe aruncate în luptă de 
inamic, el n'a reuşit să. realizeze câ.,ţtî. 
gtt,ri importante de te1'en. 

In regiunea din spatele frontului şi in 
SFl~ivJ din ItaUa no'rdică, au fost nimici
te m.ai multe bande de saboteuri. 

Ba •• rettl 15 (Rader). C .......... t •• d. f;ApeteaSe 
al Ar .. at~t R.o_Atte eelU •• i •• e. ziua de 14 l.ne. Pe 
Ni"trai jaIerior, tll H ••• rallie tie _ilJ.e. ,1 t. M .• I"ya 
niBlle •••• e.U "e ae •• aia'. 

Un sfert de milion de londonezÎ au 
părăsit până acum capitala' engleză 

BeTlin, Ui (Rador), - Cercurile com
petente iau act de comunicările inamice 
conform cărora arma noua germană 
"V 1" a fost pusă în aplicaţie şi contra 
trupelor anglo-americane şi pe teatrul 
de luptă a frontului invaziei. In urma 
acestui fapt nu poate să nege nimeni va
loarea tactică şi ~trategi~ă a armei ~ou~ I 
germane ce o lncep sa recunoasca Şi 

anglo-americanii. . 
Ziarul "News Chronic1e" scrie despre 

efectul armea noui j că foarte multe case 

. ~.. . 
din Londra se . prăbuşesc in urma pre
siunii atmosfeAce puternice~provocate 
de explozii. Efectul distrugă10r este atât 
de mare că sunt foarte puţine speranţe 
ca să mai găsească ceva sub dărâmături. 
Acelaş ziar mai anunţă că până acum 
au fost evacua ţi . din ordinul guver
nului, 120,000 persoane in Londra, dar 
numărul celor, cari au părăsit benevol 
capitala e cel puţin tot aşa de mare. Nu
mai eri 22 mii copii au părăsit Londra. 

Străpungerea aliată sp re Livorno a e$~at 
Berlin, 15 (Radar). - Din italia cen

trala se anunţă că presiunea" puternică 
exercitată de blindatele nord-americane 
in sectorul liguric al frontului, a conti
nuat şi eri. Toate incel'\:ările de a stră
punge frontul spre. Livomo, a dat însă I 
greş. In urma presiunei exercitate de 
inamic în sectorul central, localitatea 
Poggibonsi a fost evacuată iar ma~tâ.r· 

ziu inamicul a fost aruncat afară cu un 
violent contraatac german in urma că
ruia poziţiile· înălţate in sud de acest 
oraş au fost recucerite de forţele ger
mane.,La ambele maluri ale fluviului 
'i'ibru, grele lupte defensive sunt in 
curs,' dar forţele germane a~ :respins 
toate atacurile britanice. __ 

'"' 

In sudul jrontului răsăritean, trupele 
gCT7nane şi aliate au respins, în spaţiul I ndigenii 
dela Colomea, atacuri locale ale bo~ş€t'i-

din Indiile de Vest vor fi folosiţi 
În aviaţia engleză cHor. La vest de Lucle diviziile nO!lstre 

s'au retras conform ordineLor prim~te şi 
au 1·espins din poziţiile noui mai multe 
atacuri de bolşevicilor. in legătură cu 
mişcăJ'Ue noastre de desprindere în re· 
giunea lac/trilor Pripet, care decU'11 na
std.njenite de inamic, a fost evacuat ora
şuL Pinsk 

In sectorul central al j,'ontului rri.~ări
tean, divi;âHe noastre au zădărnicit nout 
încercări de străpungere ale sovieticilor, 
Centrul de greutate al luptelor era oci la 
nord şi la est de Grodno, unde puternice 
jorm~ţiuni de tancuri, infanterie şi :;11-
vulerie au fost oprite. 

Berlin, 15. (Rador). - Ziarul ·londo-I 
nez .. Daily Telegraph" scrie că ministrul 
aerului britanic în urma marilor: pier. 
deri ale 'aviaţiel se vede silit de ş antre*1 
na contingente din randul popoarelor au
xiliare, ca piloţi. Zilele aceste a sosit un 
transport de recruţi din Indiile de yest, 

care vor fi antrenati ca piloţi. La Ber-
lin, se dedară ca până acum sclavli din 
imperiul britanic şi-au vărsat sângele 
pe fronturi, .dar de acum inainte vor a
runca şi bombe asupra oraşelor Europei, 
după cum fac negrii dmserviciul aviaţiei 
americane. 

George Mandel 
a fost 

alias Rothschild 
omorât 

. PARlS~ 15. (Rador) - Fo:§tu~ mmlst.rt1 1 germane, .. f'O.'ri; rfeent pus la J:",pozipa. gu. 
e"l'eu al Fl'adţe.i ~Qrg" )Iandd. ertre pinii "emului franOO%, c&re Il dis.pa'i transporta.. 
ill oJtimu] ti.mp a fost prizonier &1 f{lI1elor rea "d la. an lagăr de priwDieri. Traupol'-

I 

~ 

ruf a fost atacat In drum sprf lttglr pe .. 
sea. şj în mcăerarea iscată eg &ceei Pl'ill' 
M&Dd61 a fost omorit. ' 

• 
George Mabdel Il fost cel mal Istet intr . 

put al vieţU politice franceze. Numele .. 
adfvarat a fost Rothsehild, fi1'i ai fi 1_ 
rudă cu baroD ii de acela, uume., c.l'i6ra 
şi ... in(,~put..o sub Clemenceau, aj1l.ll.gUi· 
m.njtq,tru abia in Illtimul eabi:det ~ 
('.ari, acela ai inf6nJ);erii.. Cu ~t titla. 
f{JoSt unul din vede-teJe {lrocesul\li inirelupt. 
dela Ri(lQ1. 

GlJ''ERNUL . BONOM[ VA PUBlJCA 
OONDIŢDLE ARMJşTI'rlULUI OU 

ALIAŢII 

Z ii r i e h,. 15. ('IP). Majoritatea gu. 
vernului Bonomi a hotărât să publice ÎlI 
intregime eontliţi lte arministiţiului in, 
eheja_ cu aliaţii. Corespondentul speeial 
al agenţiei Reuter adaugă că guvetnui 
Bonomi priveşte aceasta ca Ulreputul 
unei noui desvoltări în raporturile sale 
eu aliaţii. 

J)EMERS EGIPTEAN L'A LONDRA I 

PE.NTRU CLARIFICAItEA (.~T1EI 
SUDANULUI 

A MS'l'ERDAM, 15. (Radur) Se anUlt'. I 

ţă (lin Cairo (!a guvernul .t.iglptu!ui a in- I 

treprins Ja Lvn~ra un d..::mers oiicial 
peUd"U u hal"\..a publicată in Anglia, pe. 
c&l'e !:)tH.anll! egwtean se arată. drept ~ 
rit.oriul britantl:. l;lr.esa. thn Egipt, . oen 
eu acest prilej clarificarea chestiei au • 
dan ului. deoariXe dispo.z.i.ţiUlliile referi' I 

toare ale tratatului allglo-egiptea.n,diu 
1936, nu sunt precise. 

BUDAPESTA A FOST DIN NOU" 
, I 

BO~IBAItDA'rĂ VINERI I 

BERLL. ... , 15. (Rador). -Putemiee I 

fol'mtl.ţiuni de bomha,l'diel'6 DOrd-a.mert • 
ea·ne, venind din Italia, au pătruJw Vj,l 
nr'l in regiunea DUllă.rii mijlocii 00m' I 
bardâud oraşul Budapesta. Artileria III' 
tiaeria.nA, f-i vinăt&ii germani şi ungari 
au doborlitmai multe avioane ina.miee. 

J 

PIERDERILE AMERICANE IN t 
EUROPA INTREC DE PE ACUMA CE- r 

LE DIN RAZBOIUL TRECUT i 
~ 

~ Lisabona, 15. (Rad or) , - LocţiHlor. 
ministerului de războiu al Statelor Uni· . li 
te Peterson Il declarat aseară la o conle- li 
rinţă de presă, că pierderile armatei a· l 

\mericane de pe continent intrec cele cJm fi 
primul războiu mondial. Garnizoana eroică a vechei capitale 

rituane, Vilna, de sub comanda genera· 
.lului de brîgadă Stahel, a străpuns, du-

.............. _ ............ 1 ......... III ., ................ , •••••• Ie .le •••••• NI .,. •• ! 

Jl?,ă o rezistenţă de 5 zile, ine~ul de incer- G · • 
cuir€ inamic şi a reuşit să ajungă, prin I e r m a n II 

,lupte, la trupele de sub comanda c~lone- 1 • 
luwi Tolsdorf, care erau ceva ma~ spre mar I 
vest, Rezistenţa şi îndeplinirea datoriei 
de c(i;re aceste două unităţi de luptă me
rit.ă recunoştinţă şi laudă. La sud de Du
tn,aburg, precum :'ii intre Dun<l şi lar:ul 
?eipus, au fost i";';;l,il~sc m~meroase ata· 
CtJ~ ale inamicc~bi, iur pdtrunderile lo
cal e au fost Zăt;')'/'1tC. 

reocupă 

sacrificii 

D . . 
cucerite cu 

• •• 
InVaZlel 

pe rând localitătile 
de . aliati pe frontul 

Pi 
dela Carenta.a 8ple PerlerS. an'" in ai_tarta el 
lUi • fost oprita.. La DOrd de Sa: III' l.o iN, C, 
Jl1MIJ !iti atla la 14 km «16 acea,,"j, l~te ~ 
ti a aufN'it Pienleri extrem de _lJg~lO!IM K 
CU prilejuj J.UO&.fcârilol' de IL stri\tJ'doge liniiM te 
de apărare germane cad aQ dat greş. LI 
ut de Urne fOl'ţ,ele gel"D18.Q"8 continuă ,. AvioQ;ne de I ;~v; TJ",jjwne au interve

nit şi eri, cu nu~t efect în b.ptele teres
I tre ŞI au nimicit prin a~(~curi razante nu
'llV·'nase tancuri, tunuri şi at/tovehico[e 

[O. 1namicuhd. . 

k~~""'·"····"''''''''''''''''''''''''' ~-... ·f-J 

'ÂTE~r;ZAT CU HO~mE IA POLIŢIA 
DIS. U:RUS.\LlM 

,le r ,J ~~ III i r.1. 15. (EP) Oameni inar
~'lti P;Li,"-~'lt ,li~lţj au {::ătruns cU f(lrţa in 
~r#j!""",:, pcJiţiei d,' cistrîd din Ierusa· 
Hm. Ei an aşe7.at bOi~:~~ (lJ expJosia în~ 
':~~btă şi au fugit fă:':ă să fi~ cunQscuti 
r'i.':~ă un s{'hÎIr.b de focuri ('li pol iţ1ştii 
{~llJ.'!ezi şi palestinl"ni. S?ul'f: tiIn!) după 
?.f.e!8 t".u ri3Hnll1 put.ernjr:- r~:,IlIo7.ii. Cli
;~:i":l poW!ei "i ra"l.el.,. h'" i" c au Iup.t foc. 
r;"rrt!rullllcrţHnr şi ră!1!ţHor nu s'a sti,· 
r i> t in(~., ' " .. 

~ .. '" , Xl 

. BERUN~ 15. (I'ador) Din sursă auto
rizata mljla,ara se det:Jal'i t'& in IU·ma. I 
olensi'H;i genH~16 in~f1ut'" de inam.c:.e pe t 
cele trei fronturi eUfOpl;.IIlC. situapa 8 1· 

caracterizata de 1) rezislcntâ cre%â.udi a 
forţelor germane.. 

Pe frontui invaziei nouile a:taeuri ina· I 
mice În regiunea. Caen şi la' N urd de 
SaÎnt LQ au Iost din nou oprite eu toate 
că. anglo-Rn:teri':llnii au sacrIficat d'n nou 
enorme forţe umane şi materia] de răz· 
boiu insă. fără niei un rezultat. Diviziile 
"generalului Montgomery stau şi azi unde 
s'au aflat În Jll"ma săpi4mână a luptelor, 
iar forţele germ!lne (,.Ilri duc ataeurî iftJ
l>etuoasa contra.' inamicului smulg ta 
rând localităţile. ocnpate vremelnie eu 
m;.trj saerifidi, din posesia ina.mieuluf. 

Pe frontul de Răsărit presjun~ so,'j.e
tiei nu a s!ăhit, dar ('onf:ra. atMnriie 
~rmane au ză.dă.mieit toate inef'rcăriIe 
de străpuDgere ~i in 8~ela~j timp forte
le gerTl"UlJH~ execută 1"11 1 oyitl1 " , tA"t;".e 
maTj planuri stratf'glee ilIe sovieticilor 
fiind Ci)Drluse de planttrHe eomandamen
tu, SUY"fl"cm JCeJ'Jl)I1D de li faef! fl!e()notnil ~ 
r~Zt'lrVe. ,C':Rri sunt DN'.eS3J'e JW!Utru lupt& 

le decisive djn Vest. 
Aceia . .,i situaţie se afli ,1 in Italia un

de trupele mareşalului Kesselring zădăr
nicesc toate Întertirile inamienlui de a
şi pune in posesia oraşelor Livorno ,i 
Aneona. Generalul Alexander ar ayea 
.,evoie de forţe Boul earl însă nu 8e pua 
la dispoziţia lui fiind lI.et"JeSa.I'e 1. alte 
fronturi. U1tima 'Vinii Il g~eralDlui la 
Lonilra Il stat ia legătură eU UM8tl pl"00-
bIe-mi. . 

, De5pre Jne1'8U1 4!venimetltelol' pe dlf~rite 
'ronturi ~ ~munfd. armitGanie: Fii! f1'OD
fuI fnva:riet fortele aDl«'icaae. au .t.aeat 
noa.ptea treMlti de 8 ori m seforal li'-udie al 
,en.n~le( Cof.tntin ti " Est de Vin dar 
afnri de un.ele h~ locale no AU ID~!'Itm.t 
nici Olt 8U~. In f'ElogiUDta de IA Haye du 
Puit$!! S'aq da t lapte foarte ,.riD('iIfIID;e ~ot""p 

Ia ee", In unna cărora rllin"'le eraş,-.Ioi au 
f~ cedate htami{'.qhli. J .. a "'Qd ,. la ";~t de 
~5ta localitate toatfl poziţilJ! Jnitlt.ate ~ 
află in mina germană, asfel ~i joate mi ... 
cărDe inamioulQi 88 află suit r.01ItJ"ohtl ar
melor gl"(Ie ~~rmane. Inamieol _ mIIi Qfa.. 

, t'&t ,1 de a~" Pilit al!'! şMele • .(!~ "UN" 

mJJaoatăţea.ecă. poziţiile. lor. 
La frontul din RWrit sovieticli a ata

eă eu mari forţe de lnfa.ntel'ie şi blndaY . 
la centrele de graVitate cunoscute, ,dai C 
toate awurlle a.u f08'4; respinse. LUI*' 
foarte erâneeDe se dau la Est Şi Sud de , 
Gl'odno, precum şi intre Dtina şi lacol 
Peipus. precum şi la ))1ina.bourgJ un~e 
afari de eâteva pirtunderi 1O($e j,pa.Pl;. 

ouJ nu a realizat niei un sueee5. ) 
In 86Ctorul Sudie al frontului din Ri

sărit luptele eu eal'1W1ie1' Iorai s'audesfi
şurat favorabfi pentru forţele genWl~ 
şi alia.ţii Germaniei. Pe frontul din ItalJa 
se dau grele lupte la Citto. di ()MtelJ4t, 
la Nord de Volterra şi pe ambele malGrl 
ale fluviului Tibru. Postul de rad 10 bit' 
tani(! coofinnă re:ri8'tenta crescAndi. • 
Iorţelol' germane din Italia.. 

~ 'X 
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