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• • •• merlcan •• se aşteaptă să fie bombardati cu ~~v. 1." 
(DNB). - Agenţia 

de informaţii Reuter, îşi ex~ 
temerea bazată pe opinia experţi-

. britanici, că este cu putinţă că ar
germană dispune de o bombă ra
cu efectul distrugător cu mult 

Lim. mare decât arma "V. 1". In care 
'it in această armă nouă va fi folosi-

sâ . şi în luptele de pe fronturi, trebue 
n· dovedească prin experienţă. 

toresptondeJ:lţii ziarelor neutre anun
Filadelfia, că şi populaţia depe 
Atlanticului a Statelor Unite, e 

dacă nu va fi expusă intr'o 
. efectului distrugă tor a armei nOUl 

Experţii militari au declarat 
toate teoriile balisticei clasice sunt 

cind te şi pentru bomba zbunitoare nu 
în principiu nici o limită de dis-

AUSTRALIEI" DELA. LONDRA 
DISTRUSĂ DE "V 1" 

13. S. p. P. transmite: O te
l ca!CI~ din Stockholm află. că. Q'.lpă cum 
,1 dinE" ţii. radio Londra .,V. 1", a căzut pe 

mai frumoasă şooea dintre Harriug 
.' ~ CitY distrugân.d CO'Jllplect Cam 
',."Straliei. . ' 

tDespre celelalte pag"U!be fi victime pro
mica. te in Anglia de Sud de continua t.ra
IOI(~ de eri, se dau amănunte de Wl comu
mieull.nt al Ministerului AerulrJi tranamis de 

t~~ I 
~fţui I PRIMELE FOTOGRAFII ALE 
îlt ~ 1 A..Rl\'lEI V 1'1 
,rd~ II . 

(_SERLIN.13. (E. P.) Sute de mii de 
e' ~ )r~ezi au văzut ~eri cea din'tâi foto-
_" jafle a legenderel a.rme "V 1" în ulti
cari ~ număr al revistei~JBerliner Dlustrier 

şi li. t. Ei au stabilit cu regret că. fotograr-
~ DU pro"ine din sursă oficială gel'lna

ui de ~ ei din ziarul englez nDa.ily Exp.ress"·. , La ~ ______ ..... __ •• ' • e .. 

l i~ i 
lu le j!.EGERILE PREZIDENŢIALE DIN 
,i rOI 'RICA N'AU NICI o IMPORTAN-
toarl( l'A PENTRU EUROPA 

_ BeT~in, 13~ (Rador). - Alegerile pre
· nţlale dm America de Nord şi re-tit erea. d-lui Roosevelt ca preşedinte 
. are nici o importanţă indeosebi ce 

· Iveşte politica Europeană. 

· SPITALE, ALTE IN8TITU'J'1I SANI
T.\RE. TREI ORFELIN ATE ŞI ALTE 

Fotografia engleză e luată. noaptea şi 
ara'tit. prin urmare in ooa mai mare pa.rtc 
un cer întunecos) preserat de miei COr" 

puri luminoasă. După titllll origiuaJluat 
din. ,»aiJy Expresst< ar fi vorba de 
proectile "V 1" sburând spre Londra. 

EFEC'rUL "V r t ASUPRA BURSEI 
DELAWNDRA 

Berlin, 13. (D. Z.) - Ziarul "Finan
eial N ews" expune in mod detailat e
fectele atacurilor .. V 1" asupra funcţio
nării bursei dela Londra. La 17 Iunie 
s'au incheiat încă 37,614 transacţii la 
bursa dela Londra, iar 28 Iunie numai 

. 2317. Afară de bursă comerţul întâm
pină cele mai mari dificultăţi. Şi in 
circulaţia cu bursele de provincie şi mai 
ales cu agenţii de vărsări din provincie, 
s'au produs tulburări prin atacurile 

"V 1". In orice caz nu se mai poate 
vorbi despre o funcţionare normală a. 
bursei din Londra . 

SEMNALE DE AL~IĂ A. P. IN 
V ARl~URI Dl!: CATARG 

Pentru a se mai putea lucra in Ceta..tea 
Londrei s'a introdus acolo, după cum scrie 
,;ba.ilIy Mai1" un sistem speciaJ de alarmă. 
Pe clădirilemaiinaH~s.auinstaJa.t ca1&l"
guri de vas pe care se ridici un coş. de 
câte ori ~ apropie prilllf'jdia. ltiai SW1t 

atunci 2 minute pentru a.-se aelăposti. 
Aetria cari luerează În etajele superioart 
DU mai au timp si. se pogoare în pivniţă, 
dar se pot arunca la pământ ('.8 să. nu fie 
răniţi de sohije. DoIJă cum scrie presa din 
Loo.dra, la un adăpost adânc~ pus la dispo. 
ziţ.ia. publienlui între timp de ministrul de 
iniel'l]1e dI Morrjson, l!IEt cere o autorizatie 
Specială, cart e foarte greu de obţinut. ...................... ~ ...............•... 

Evreii influenţează guvernul suedez 
. ,favoarea Moscovei 

" In 

OSLO. 13. (Radar) Vorbind în faţa 
unei adunări poporale, pro.fesorul Han
Ite a declarat că. majoritatea. 6OVâ.rşitoa
re a poporului este hotărâ.t CiQlltra bolş.eM 
vismului şi daoă s'ar ivi cazul ca forţele 
bolşevice să se apropie de ţ.ară., poporul 
intreg va lupta. contra pericolului. Nor
vegia. ştie că anglo-american.ili mint 
atunci când susţin că luPtă pentru. inte
resele popoarelot' mici, tot aşa cum 8 

minVit şi preşedînte~ Wilson din răz· 

boiul mondial trecut De fapt 8.Ilglo
americanii nu fac a.ltcevadeeâ.t deschid 
porţile Europei pentru bolşevism. Ziarul 
norvegian .,Aftan Posten" serie că ati· 
tudinea eurioasă a Suediei faţă de ace· 
ste probleme, care se manifestă. într'o 
ostilitate faţă de Finlanda. e determina.
tă de evrei, cari fiind susţinători intere~ 
selor Moscovei au innuenţat şi guvernul 
suedez pentru seopurile lor. 

1)( 

D. Wallace crede ci Statele Unite vor avea după 
război debuşee de expert in Rusia şi t hina 

ZORICH.13. (Rador) Vicepreşedinte
le Statelor Un!te d Wallaoe, care s'a re
mtors acnma. din Ohina lui Cia.n.k Kai 
Shek, a declarat că pentru producţie in
dustrială a. Statelor Unite, Uniunea So
vietică şi China vor fi un debu.<}en sigur 
după ruboiu. Dl Walla.ee caută să ame· 
lioreze cu aooastă declaraţie cele expuse 

de cU Erio J ohnston preşedintele Carne
r.ilor de Comerţ <lin St. Unite, care după 
reoena vizită la Moscova s'a exprimat 
foarte pesimist privitor la. posibilităţile 
de a plasa produsele industriale america
ne în Uniunea Sovietică după apest răz· 
beiu. 

~ c .. 

'1 rx 
Mi,cări revolutionare CU caracter comunist ÎI toată 

Allerica Centrală şi de Sud 
AMSTERDAM,l3. (DNB). - Dupi I precum şi in America. de Sud mişcl.rile 

cum se anunţă din Washington, că in revoluţionare sunt urmările unei agi
mai multe state din America Centrală, tapi oomuniste. Ambasada statnlui Co-
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lumtia în Washington a conHnIUl't. că' 
preşe«mt.ele statUUiJ, d. Lopez P)ii i;uvcr· r 

nul său a.u fost luu}! prl./.oll.~l·l Utl mem' 
brii m;~(;ă.rii revoiu~oJ.W, ... e Ul provin du 
lttarmo Ulll sudul ~t'ri. l'o-i,-\la. a reb.şit 
îr.să sa. e~ibercze pe preşt,'ilinteie ue Sla~ 
.i pe memIJrii guveuHtlw, cari s'au rein
tors in capitală, 

in stat.ul N lCaragua, sunt deaseme
nea. dezo-rdiui la. ordmea. z.i.leJ şi guver· 
nul a dispus arestarea unLLÎ nuDlă.r ma· 
re de politicieni disiuenţj. 

Din Ronduras se anuuţă grele lupte 
pe Străzi, lmde în urma c1oe.uiru( 
demonstTanţJor tU politia au fost mulţi 
morţi şi râu. ţi. 

Asemenea evenimente sângeroase se 
anunţă. şi din GUfl.temala. 

• 
BUCUREŞTI, 13. - S.P.P, trallsmtre: 

După cum se află d111 Usa.bona, eon· 
form unei ştiri sosite din B~hata P~& 
{tintele r{'l1')llbU('ei d, Alfref10 Lotez şi 
membri guverlmlul său, care fuseseră 
arestaţi de un gTUP de onţ.eri rebeli eu 
OCazia man~n'elor .Hn roo;i-unea VariDa 
din (,,{)lumb~fl de sud, au fMt eliberaff 
de nn !!rl:~ rle devot1'lţi ai guvernn~ni. 

AllAŢJI AU CONCEDIAT PANA . 
ACUM 18GO PROli'ESORl UNIVERSI. 

').'ARII'.rAUENl 

MILANO, 13. (DNB) Se 'anunţă din 
Roma că. in urma aeţiunei de curăţire a 
vieţii publice in Italia ocupată de aliaţj \ 
au fost conoodiaţi până în pre.zent 1300 
fllllCţionari rlin administraţia Romei 
precum şi 1800 profesori universitari. 
Acţi unea de curăţire urmase să se facă 
conform prineipiilor stabilite de Contele 
Sforza, dar a.utorităţile anglo<amencant 
dispun după capul lor fi nu se intere
sează de intenţiile autorităţilor italiene 
înscăunate de ele. 

CINE A PIERDUT MAI l\IlJLŢI SOLDAŢ~ 
, ENGLEZll SAU AMERICANU! 

Amsf;trda.m; 13. (Ra.dor) - Nici Anglia. 
nici Statele Unite nu mai sunt in stare sa 
ascundă pierderile lor enorme S'Jierite in 
decu.rsul hptelor pe frontul mvaziei. Ulti
ma manevră a propagandei aliate apre a. 
camufla adevărul este că presa americană 
scrie despre marile pierderi ale fot'ţ&lor 

brita.n.iceşi a trwpelor canadiene, până 
când presa Londoneză sene despre pierderi • 
le sânge roase ale trupelor americane. 111 
ultima analiză rezo.lltatul este aceIaş, dar 
adevăratele pierdeIi ale aliaţilor intrec şi 
oo1e comuni:ate de zlarele lor cele mai pe
simiste. OBIECTIVE NEMILIT"\RE 

BOllffiARDATE LA· ltlVNCHEN 

Berlin, 13. (Rador) - Despre ataoul de 
~ 'i • e intreprins de aviaţia nord.ameri. 
~8J'. Marţi dimilleaţa contra oraşului Mtin
uatA~, se COID'.lIl.ică din sw-să. autorizati că 
gro ~i<:UI şi-a aruncat bombele la o vizibili
I~ foarte rea la in tin p' are asupl'a car
,t Jlf . relor de locuit, astfel că. au fost lovita 
fOS1 '" ,altele 8 api·tale şi clinici, precum şi 
()ru1 ,Ic~ica, un spital pentru boli nervoase, 
Ilda' SPItal pentru ginecologie, cămin. ... l sani-

..... ., .... _ ......... ~,., .......... ' .. _.n ... pe,e ee .............. ~ __ ....... 1 .. ... 

;' al oraşului, trei orfelina~. pre~Jm ~şi 
.n ... neroase alte clădiri plllblioo. . , 
p& 
r 10' .' 
.tă . 

'\CHIMB DE PRIZONIERI INTRJl; 
GERMANIA ŞI ANGUA· 

are' 
ica" .. 8u?unşti. S.P. p. transmite: O telegra
nea din ~isabona aJl'.lnţă că tn port au so-

, 'Pe bordul um, i pachebot circa 950 ger. 
i din Africa de ~hd, care urmează să 
SChimbaţi cu englezi aduşi din Germania, 

.X 

Calmul relativ care a domnit eri În Răsărit, n'are nici-o Însemnătat~ 
DUaaburgul e seopul imediat al S.,yietelor 

BERLIN. 13. (DNB) Situatia pe fron
tul din Răsărit este caracterizati. de con-
tinuarea marelor lupte defensive in cu
noseu:tela centre nevralgice din cari soo
torul WUna . şi-a păştrat mat departe in
semnătatea cea mai mare. Dar şi la. Vest 
de BaranoviCÎ, la Vest de Lida şi la 
.Sud-Vest de Diinabnrg, sunt în curs gre· 
le lupte defensive. Scopul operativ al 
ofensivei sovietice este de a străpunge 
principalele linii defensiva . germane, 
precum şi cucerirea oraşului Dii.naburg. 
Apărarea germană a oprit pi,nă in 

prezent toate .t:a.eurile sovietice cău
zâ,nd inamif'ului pierderi extrem de sân
~el"C)a&L Luptele eroice date d(l gami· 

mană Wilnej la Sud*Vestul oraşului me
rită O atenţie deosebită. 

Cabnul relativ ee a domnit eri pe teat
rul de luptă din Răsărit nu are însă nici 
o însenmM.a.te deoarece se prevăd încă 
mari lupte grele pentru viitorul cel mai 
apropiat, Sovieticii concentrează mari 
forţe atacatoare atât în regiunea DUna
bttr.g, precum şi la Vest de Kowel. 

CeelWe priveşte preg1.tlt"ile ofensive ale 
sovieticilor in regiu 'ltla Kow ~1 In ~rlln. se 
atrage atenţie asupm posibilltăţii că :-'..,"1.,.. 
«cii pot să Încprce să extludii. opel'"nţiuniI~ 
mari ofensive dlu direcţia .. dwel ljl_Mul·rn 
frontului sudic din fai .. ă.rit, care llână in 
prazent nu a Inrf:g1strd nl .. i o n~ţiune mai 
111&l'e. Comandamentul ..ro.prtm gE'nnan ti-

nâ.nd cont şl de a.c&3-"tă posibilitate a. luat 
mburile necesare pJ,utru intâ.m(ltooreQ. 
unei eventuale ofensive so\'il'uce şi in sec
torul sudic. 

• 
BERLIN, 13. (Ra.dOl') - IA Diinam .. ! c; 

germanii au inaintat şi au ocupa.t unele l,,· 
calităţi mai mici. inamicul a atacat şi a 
vrut să ocupe ol1l.şul Diinabourg insi fU'· 

mata germau:\. a respins toate ata~uri~~ 
iruJ.mict. La Vilna a.u fost numai atacuri 10, 
cale. Ziua de Marţi a fost mai liniştJt m~:~ 
gel'manii cred eli. inaulicu1 !le ocupă de un 
atac mai masiv intru('ât se fac concentrAr; 
de trupe în acest~ regiuni. Din partea ar
matt!i germa.ne s'au luat cuvenitele măsurI 
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o întâmplare şi nu din cele mai feri
tite, a făcut să-ml. port paşii pest-e şip.o-
tele repezi şi reci, ptlşte c.ullni go1a",e şi 
prin pCi.dUrlle din l'eg1ullea carpu,ucă. a 
Meheuinţului. Gândul m.i s'a furişat cu 
ani în urmă, când prin aceste piduri, 
sus de tot pe culme, şerpuia un hotar, 
de"o parte şi doe alta cu poteci bătute, 
pe cari se strecurau patrulele de gl'ăni
oeri a douii regate. Coborai atunci, pe 
valea Cernei şi nu ştiai de ee mai tre
buie să te opreşti la Orşova şi la Vâr
eiorova. Să-ţi infăţiez::i sorisorile de 
drum, pentru ca să poţi face in contt· 
nuare o căJ.itorie pe pămâllltul aoeluiaş 
MSro. 

Vremea .s'a scurs şi oda:t,ă. Cu eveni· 
mentele, lloLarele s'au pI'abuşit, istoria 
ştergând de data aceaSta o mare Jlle

dreptate. 
Eixista atunci un hotar cu oprelişti, 

măcar oficial stabHite şi recUlWBcute, 
.dill cari azi nu mai 6 decât o normală 
'despărţire administrativi între două 
jlldeţe ale aceleaşi ţări, Oprelli}tea a in
tetat abia acum un sfert de veac şi ar 
fi absurd si se creadă şi mai ales si se 
spună că legătura intre Banat şi Ţara. 
Românească aci începe. Odinioară Aus
triacti impinseseră a~st hotar, de pe 
onlme până pe malurile Oltului, cuprin
zâ.nd intreg Banatul Olteniei. t,Ian-cu 
:Vodă Corvinulu era. nu numai Comite 
de Timiş:oara da.r şi Ban de Severin. 
Dar miş.c-area aceasta politică a hota· 
1'elor n'a avut prea mare influenti asu
pra legăturilor dintre bănăţen: ,(olteni. 
Aooste legături continuau să se i'a,(!ă., 
lleglijind hotarele ~i continuind o SI. 
tuaţie firească stabilită intre două pr", 
vlneii loCuite de membrii a~leaşi comu· 
nităţi etnice. 
•••••••••••••••••• 

URMARILE CONCUBINAJ ULUI •.. 

Bombardamentele din ultima vreme~ 
prin moartea neaştepta.tă pe care au se
mănat-o din cer. au deschis o serie de 
probleme întru a căTor soZuţionare a1 
trebui să-şi dea mdna toţi cei care au 
competinţa 8'0 fac(/.. 

S'a. constatat astfel, mai ales in lu· 
mea ceferistă, că. o seamă de oameni 
trlIesc in concubinaj, nu din. teama de 
a. se cununa indeptinind form-ele le
gale, ci dintr'o caracteristică neglij~. 
ţă fi amânare de azi pe mâine. 

Concubinajul poate ii insel de multe 
oTi însă nefast, mai ales in vremuri ex~ 
cepţionale, ednd nu ştii fiecare clipă 
aduce. ' 

Am văzut astfel o femeie, care înafard 
că-şi plângea bă1"batu~ mort sub dărâ
măturue unui atelie-r C. F. R., nu uita 
să se vaite şi de soarta ei, întrucât deşi 
trăia cu cel care fusese omorit, de mai 
bine de 10 ani, în care timp muncind 
amb.ndoi şi-au construit o casti, nefiind 
cununată, acum rămdne şi frzră pensia 
p~f ca:re putea s'o capete şi fără casa 
pentru. care îşi sângerase şi ea mâinile. 

Sunt sttuaţiitragice care se pot in
Iătura. 
Dacă oamenii BUnt neglijenţi. da.că 

unii din ei nu VOT 8ă se deştepte din 
nepă,$area fi amdnaTea de pe o zi pe 
alta, credem că şefii lor, conducătorii 
101' direcţi, eaTe poartă şi ră8put?,dcTt.a 
lor socială asupra aceZom pe care-i ou 
in subC)Tdine, a,. trebui fă intervină, 
să-i detennine a intra in dTumul nM
mal al formelor împlinite, fie !'h~r cu 
3ancţionări. \ 

Este o datorie care trebuie implirdtfi 
cât mai curând şi care ar trebui sd 
constitue un comandament de imedia.
tă actualitate. 

Un cuvânt ar avea. de spus în aCf!(t,stă 
chestiune şi Biserica, prin .,.epre?-:en~ 
tanţii ei. - o 

Oamenii sunt neglijenţi şi T;oate {'hia1 
îndărătnici, însă atunci când au p(1.~it 
la acţiune ştiu să fie' Tecunoscători şi 
să mulţumească celo'l" ce i~a1L îndemna.t 
.ti p01'nească pe drumul cel bun. 

c. 'f. 

o 1-\ R 
Evident că difere.ţIeri psihulcglte, 

.. halectale şi de in~cleg.ere g 0.5 pod.in (;e a' 
scă, au eXiStat intre proV1ll'ell şi d,n 
mUlte puncte de ved'ere aoeste d<;osebiri 
hulăreso pentru Banat O superiori tate, 
faţă de provinciile cU ea.l'l se învecinea
za. Dar nu e desigur cazul să ma.l reve
lam acest lucru. 

E adevărat lnsă că Banatul a isbu
tit, în decursul vremii şi al istoriei, săoşi 
păStreze o mai mare mdependenţă cte.. 
cât celelalte provncu. A putut adică si 
păstreze ceva din acel avant iniţial eu 
care :IlJE:;amul a porIllt in ptlrioada de for~ 
maţie. Din acest punct de v:edere privite 
şi judecate lucrurile. Banatul are anu· 
mite hotare. Sunt acelea {lare delimitea
z.ă omogen:.tatea sa. spidtuală, iar ace
ste hotare au depăşit totdeauna pe cele 
geografice. 

Colţul aoesta de ţară cuprins intre 
Carpaţi şi Timiş, Mureş şi Dunăre, n'a 
putut suporta influenţele cari tindeau 
să-i s('himoo struetura sufletească. Bă
năţenii n'u admis asemenea influenţe, 
ei au pri.mit invăţătul"i pe cari an ştiut 
să le a.plie.e pvaetie, reu~ind de multe ori 
să dep.lişească pe cei dela ~ari l'e"&U îm
prumutat, 

Ceeace este mai interesant in aceastii 
a~ărare a sufletului şi a caraeetristice
lor regionale, e acea Zonă de siguranţă 
(o numim noi) ee inconjoari provin-

eia de toate părţile, 2lOIlă. care se situea
za în afara hota.relor geografice . 

E într'adevă.r mteresant acest feno· 
men. ŞI pEil1tl'Ll a-1 ilustra, dam un singur 
exemplu concludent, aoola al limbii • .J:S.a.. 
naiUl nu numai că nu şi-a pastrat limba. 
dar a imPl1lS elementele sale dialedale 
dincolo -de hotarele prov1ndei, ereind 
acea zonă de siguranţă. de care aminti
lam. La Nord pe malul drept al Mure' 
şului se vorbeşte dialectul banăţea.n, au 
prea puţine elemente arişe..1'le. Aoolaş lu
crU în părţile Hunedorelle ale ardea
lului şi peste Dunăre in Timoc. 

Intamplarea a. facut să petr.eo câtda. 
timp în regiunea subc.arpatină. a Mehe
dinţului şi să. constat cat de adânc pă
trWl;;!e în această nlgj une acea zonă. de 
sl<guranţă. a bănăţenilor. Şi aci ca şi in 
alte părţi, graiul aidoma cu cel bănă
ţean, ba uneori merge până. la a ,intre
buinţa cuvintele de in:1'luen6ă. strâ.in.ă. pe 
ca.r:i graiul bănăţean le are. 

Ceeace se petrece eu limba, se repetă 
şi eU portul, eU obiOOiurile, aşa Încât se 
po-ate spune că,din provinciile învooinate 
nu prea poate pătrunde în Banat nimie 
care să Poată avea o înrâurire nepriel· 

I 
nieă asnpra structurii sale sufleteşti. 
T·otul este fjltTat prin aoea. zonă de apă' 
rare, rare stabi1~te pentru Banat ade· 
văratele hotare. 

Ştefan Gomboşin 

Şcoala Ro~âneasci di. Banat şi C ri,ană În trecut 
Dacă. noi Românii după unire am această epocă n'a durat mult. Supre

în~eles să dăm Q cat mai mare Liber maţia lYluropoLiei. Sârbe din CarLo.viJ 
tate minorităţiLor. din toate puncte~e s'a menţinut asupra BiseTicii ortodoxe 
de vedere. am jăcut-o pentrucă nu a- ,'omană din Ardeqt şi. Banaţ până în 
veam de ce să ne temem. Suntem aici, anuL 1864. -. 
dealtfel pretutindeni pe intreg cuprin- CONSOLIDARITATEA INVA-
suL ţării. poporul dominat şi majoritar r AMAN'l'ULUI ROMANESC IN 
aşa cum am fost dea~ungul sbuciuma- A DOUA JUMATATE A SECO-
tei noastre istorii. LULUI XVIII 

Am fost un popor insetat de liber- Impărăţia austriacă - scrie el. insp. 
tate şi deaceea am ştiut să respectăm Va.jnea. după pacea. etetaCârLoviţ dm 
libertatea altora. Nu tot astje~ gândeau 16l:!9 s'a gând~t să-şi întărească hpta
asup1'itorii noştri de eri.' Prin toate ?'ele in punctele lO1: nevraLgice şi de
mijloaceLe care Le 8tăteau la îndemână aceea (li înfiinţat mai multe regimente 
ei căutau. să opr~ască. desvoLtarea unei de graniţă. Intre ele a fost şi aC.eLa al 
naţiuni a cărei vitalitate îi supăra şi Banatului, fonnat din Român~ 
Care era pentru. eio permc.nentă .ame- Pentru. Luminarea popuLaţiei. care a-
ninţare. . Vea să apere graniţa şi mai ales pentru 
, Astfel prima instituţie în care a. lo~ pregătirea subofiţerilor instructOTi s'a 
vit a fost şCOala. In această privinţă simţit nevoia de şcoale. J18tjeL s'a în
găsim un articol foarte documentat în fiinţat pentru pregCitirca învăţătorilor 
"Anuarul Invăţămdtului Primar - Nor- grăniceri, şcoH normale la Panciova~ şi 
mal" apărut de curând, semnat de d. Biserica Albei. Prin unnare IUb presiu
Insp. general Teodor Vâjdea. nea unor necesităţi politico .. mmtare, 

Au tOTUl demonstrează prin date şi populaţia BanatuLui a. primit tm im
documente istorice situaţia şcolii romei- p~us cultura~ Care a avut un efect con-
neşti în Banat şi Crişana în trecut. siaerabil pentru Românit -
Sunt secole intregi în care lumina nu o In continuare autOTUl se ocupă de 
putea pătrunde în pătura româneascd intreaga evoluţie a ~eoalei româneşti 
decât în şcolile confesionale, [oarte pu- arătând perioadele de sbucium când 
ţine la număr. ' credinţa de m.aghiarizare se accenru-
Până în seco~ul al XIII-lea, legea iează cu. fiecare zi, culminâ'l",d prin le

Statultti nu încuviinţa clădiri de şcoli giuirile şcolare ale Contdui Apponyi, 
decât pentru roman .. catoHci, deaceea ca.re exclude complect limba română 
şcoala românească s'a pus sub 3cutul din şcoală specificând că §i tălmiicirea 
bisericii desvoLtându-s€ în interiOTUl ei. religiei strămoş-eşeti să se facă tot în 

In continuare autorul arată cum ,'a limba Statului. 
înfi1·'pat încetul cu încetul învăţătura Am trecut insa peste toate cu încă
românească în mânăstiri. în şcoLi Cas- păţinare continuând să ne afirmăm 
r.ice din locuinţele parohialeJ sau prin prin toate mijloacele dreptul la v~aţă, 
dascăli ambulanti care cutreerau satele. străbăt6.nd anii, învingând toate opri-

$coa~a românească în mersul ei fi- mările până în ceasul cel mare al 
resc, s'a izbit de un obstacol şi anume: T Unirii, care ne-a găsit aici un popor 
întroducerea limbii. slavone sârb eşti în l' conştient de menirea şi drepturile sale. 
şcoaZiI. fi biserică. Spre norocul nostru MIA MAR/AN JALEŞ 

Cursurile de pregătire dela Liceu' Comercial de Bieti 
Botoşani, evacuat la Cermei (Arad) 

La Bllcureşti s'au interzil 
"explzitiUe lÎe ~iciurătI uii 

ga,ngurHe . mb.!~Il~,orl 
In ~,Gauta. Mu...'llClpala dIn hucuxet 

citim oc,le de mai jos~ j 

Lnspedoratul general sanitar al. eaJ 
ta1ei a fost sesizat de llumcLt;ase rec~ 
p:.Ulj, Wl~lt venind chiar din pa nea ar~ 
lor pla$l-cJ., cu pnvIre la tUllc~lO.nar~a ~ 
gală a pretinse-lor, .,expOZiţli" de tablo~ 
aşezate în gangun:e unor mari imol.lilo j 
ce-ntru! oraşulUI. 

Pent.ru a se da o sol"Jţie definitivă, 
cerut in primul nind aVl.i.iul Minlsteru!~ 
Cu:JtJurii Naţionale. - ,1 

In urma Wlei amănwltite şi doc:.unenta1 
cerc-etări, făcută prin organele l:iale de Sili 
cialitate, Ministeri.Jl t...ulturii NatjOj' 
lntr'Wl succint răs'puns, a aratat 'că 10 III 
joritatea cazurilor, aceste tabllXJ.ri 
fabricllile în scrie fiind de proastă calita 
artiistică. Câţiva din patronii acestor " 
poziţii" au procese în curs pentru falsifi 
rea. unor tablouri orig-iaale, iar spiti. 
pla.<itic românesc este serios prejudiciat p 
fu..'lCţionarea lor. 

In concluzie s'a arătat că atât Mlniste 
cât şi Cor]TJl artiştilor plastici, cer categq 
rie desfiinţarea acestor pseudo-expozi~J 
unde ta:blourile pornografice ocupă 1Jl1 ~ 
de primu:l rang, oferind astfel un OM:J 
spectacol iU'bitorilor de artă. adevărată. , 
Faţă de acest răspuns, Consiliul df i ' 

nă a hotă:rit imed iata desfiinţare a J' 
preti.nse expoziţii. cari funcţiona:.l iie 
fără nici o autorizaţie sanitară. 

Ş'i la Timî.!;LOara şi-au extins aclivit& 
sa.msarii despre cari e vorba. In Ul'lllR ~l~ 
de sus, credem că nu am mai revedea ~ 
noi ruşinea acestor expoziţii de "artă", ~ ........ -... .......... .. 

CONCERT SIMFONIe LA TUR!lAj 
Cunoscutul compozitor ardelean 

prof. Iuliu Mureşianu va organiza 
curând un concert simfonie în sala 
atrului din Turda, cu o orchestră comJ 
pusă din 50 de persoane, selecţionaU 
din cele mai bune elemente ale fanla 
relar militare din Turda. In programu 
concertului figurează compoziţii de 
Bena, Weber, Schubert. Iuliu Mureşia 
nu. 1 

CRnN·~CA. FILMELO 
CINE A UCIS PE MOŞ CRACIUNf 

( OAPJJ:OL)o 

Ca.sa de filme franCeză. ,.Conti.ne.n 
F~", car~ beuefidază de experie*j 
utilajui te!lnJ.C al UIl'A.cl, cu care este 
strânsă legăi<:J.l'ă., s'a prezentat pe ecraIl , 
ro.mll.ucşti cu o serie de filme distractive d4 
tlr~ul ),Primului rendez-vous". Abia dtl~ 
su,(,,'OOSuI acestor be.'l.:i uşoare ne a.duc..: a~ 
ti serie a1: ... -urile producţiei ca ,,Mâna ~ 
volului" in pregramul trecut al Ca.Pitol~~ 
şi "Cine a ucis pe Moş Crăciun?" - Măr, 
turlse&c. că l1U cunoşteam. mai de a.proe.pe ~ 
reaJmatorrll a.cestei din lIl'lllă pe~u1e ~ 
tian Jaque. Fhlmul sa.u este din cele ma,j 
bune. Foarte francez, el poate interesa M 
mai prin 8.Ct$t specÎlfia pe orice speotato~ 
căCi autenticitatea ŞI sinceritatea &'1 ~ 
totde&Wla cele mai bune elemente aie 8U~ 
c6Sului. In fumtea tii.stri'buţiei este Ha~ 
Baur, in ultiMa sa crra,ţie, o demnă 1ncb~ 
re de carierii artistică, 'DâJnăra Renu ~ 
estle cealaltă cedetă. Personegiile, f~~ 
inteliJgent conturate şi. tipizate de rea1P1 
tor, sunt: Ulll fa.bricant de globuri ter~l 
un fel de arti.st. Moş·Crăciun al sa,i:'.tlUl ~~ 
di'1l Alpii Savoiei; fiica. 1ui, care t~fŞte ~ 
vis aşteptând pe FătrFrumos; tânanil Ja~ 
ron decepţionat de lumea mare, in ear: ~ 
căutat zarlarnic o fati ce sta 1.& doi p~,~ 
castel; nebuna satUJlui. care îşi caută pl!le8j 

~ peste tot; hlvăţătol."'.ll "spirit forte", ta~ 
,. se luptă. !mpotriva "popilor" conturb~ ~ 

fiecare Crăciun ~Iujba de milezul nopW,c'j 
Lioelll Comercial da năieH Boioşar.1, eva~ făcându..sc fără nici o dificultate. Formele o fanfară a d ;1" c; farmaeistul care ţ~.j 

cuat la Cermei (Arad) înştiinţează. parinţJî nocessl"€ pr.ntru obţinerea aprobărH eXADIe. loc de medlc: pnmarvl care vrea să fie l'llIl 
elevilor şi elevelor, absolvtnţi a. 4,5.6 şi 7 nului de Minister se fac de şcoaUl., tot (1'a,.. p!lrţiaI; birtaşul nepieptănat; jucătorii ~lll 
cla.<;e primaret prC-C'lIU .şi a 1, 2 şi 3 clase do; t·nt. Cel in cauză. t:.rebue să albă. S4;.upra st. bdotă" imperturbabiJi, etc.. fără si "J~ 
liceu teoretic, seminar sau şcoală normalii j numai 82 lei, pentru Il timbra cereroa şi B ~Oţ)iiL Cl1!'e din aceştia I-a omorit pe ~~ 
că îşi pot trimite copiii la cursurile d~ prz· Q expedta recomandat. Lămuriri ma:. oom- Crăciun? Miste!'ul e bine păstrat pâna .~ 
gătire dela Cermei (Arad), cursuri gratuite, plete se pot da b:nediatşi prin, PC4}t.ă. Ele· sfârşitul f€ricit. - Dar de ce oare n,: f~1 
până. la data de 25 iulie 1944: . .ES'te in }tro vele şi el(vii absolvenţi a 4 şi 15 el ase pri. di'recţiunea Capitolului nicio reclama unU'i 

priul interes al elevi.'.lI :!Iii. sa ~rE'zint~ ime. mare, pregătiţi gratuit de Şooala. noastră, film d~ calibrul acesbta? pâ.nă când ~r~ 
diat la rursuri, deoarece dela 5 v.llie se fac \' pot da examenul de admitere la ori'ce ţ;eoa-- concepţia absurdă că. "filmele france~ ~1I~i 
câte 8 ore de,~ şi meditaţie Pe ::ă, Nrl,~t~ l~ ~!. WJ Dlumai l~ liceul nostru. Aceea.- &.uc::es d~ I',U.b1io ~! de c i (.l~ 1tU merItA ~ 
tlevoi~ ea pămţll ai insoţea~ca. c1evn Şl ŞI masura se apUc! ŞI &cclora ce se pregă- 11 se facl '1~(:r nui.car p11hllcltatea ca~ n i 
e!evelfl ~ la Cermei, l.nscrlerea la (ursuri te.e Pentru examenul de diferenţă. . cost&. bani?" (uie fţ,) 01 

j 

j 
d 
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INTUmEA LEGATURILOR DIPLOMA
T'ICIE GERMANO-ALBANEZE 

Berliot 18. {DBN)'. - Guvernul Reicllu
rtri • 'l'eWat şi formal relaţiile diplomati(e 
r.t1 A.IhB.nia. Consulatul gen.e.ral ~ma.n din 

't'j:ra.na. 8. fost ridicat la .rangr.1l unei legaţii, 
iar ecmJI'UilIl general d. Sclunidt a feat nu
".m; ministru plenipotenţiar. Şi legaţi unea 
.a.1ba:007Je din Berlin a acreditat ·un pleni

~ţUa. 

SITUATIA CHINEI E FOARTE 
SERIOASA, 

Berl1n, I3.(Rador,) - Le. Wilhelm
~ se acordă. o fnsemnitate de.osebită 

'tD~ ce a avut ]oc Intre el. Roosevelt 
li vicepreŞedintele Wallace, despre situaţia 

Cbixuei şi mai ales impreju'l"ării că după. 

I aoeasta nu s'a dat nici rJJ1 COIXLUnioat oficial, 
et\ toate că d. Waflace a declarat ziariştilor, 

. ei intrevederea a fost foo.rte importantă şi 
că situatia Chinei e foarte serioo.să.. 

STAREA DE SPffiIT A POPULA JIEI 
ENGLEZE 

~terdam. 18. (RaO.or.) - Ziarul lon
donez "New Leader" comentAnd ataren suf
lei:ea8efi. a populaţi~ Angliei, scrie ci fie
care famiUe britanid nutreşte speranţă dar 
~i friei. Speranţele sunt l!uaţinute de Incre
de!\'; generală că războiul .!le va termina de 

tă". ' O'Jl"ând, pW cA.n.d frica se bazează la. sub
poziţile, că pEmtru pace Anglia va plăti 'un 
preţ scump. lQ. aceleaşi timp se exprimă 

!an temeri că chiar dacă. aliaţii vor câştiga ră.z-
iza bobul, d. ChurchUl v,t\ 8tri1:a desigui." pacea 

ala viitoare. 

~ aculII 
ladiao 
ltolulul, 
- MăJ" 
epe\Je: 
fJhri& 
le mai 
sa. toc" 
otator, 
.'1 foSt 
le suc· 
Ham 

incMe-, 
F&ure 
foerte 
ealjla· 
reeUe. 
lui său 
!ŞU! in 
u111e. 

NOU ACT DE TEROARE IN FRANŢA 

. Parls. 13. (DNB.) - Ziarul .,Petit Pari
aien" anUltlţă, că o:aaa de ~tet'e din pro
vincie a cu.n.cscutulrli politicia.n francez d. 
Marcel Deat a fost incendiată. Se ,tie că 
anul trecut. s'a mcereat un atentat oootra 
d·1ui Deat, tot in satul ae." aata.!, dar el a 
ri.mas teafăr. 

REZISTENŢA GERMANĂ DIN lTA
UA A SURPRINS PE AUAŢl 

Madrid, 13. (Rador). - Presa spa
niolă anunţă depe frontul diD Italia 
ce!l!traJ.ă., că rezistenţa. Germană, pe 
toată intinderea frontului a f.ost o mare 
surprindere pentru aliaţi, cari au crezut 
că rezistenţa germ.ană este deja zdrunci
nată. Cu atât mai mare a fost SUrprin' 
gerea generalului CI ark , când o singură 
d.ivizie a lui a fost o.biectul eri de 9 oon~ 
tra atacuri germane, iar din c.elelalte 
sectoare se anunţ! contra atacuri vigu· 
roase germane Şi () activitate vie a ar· 
tileriei germane. 

ATAC TERORIST DIPOTRJVA: 
ORAŞULUI lUVNCHEN 

Berlin, 14, (Rador) • Aviaţia i.natnică 
& atacat oraŞul MUnchen din nou. S'au 
distrus multe oase, edificii, precum şi bi· 
serici. Mai multe avioane au fost doboo 
râte .. Numărul avioane1ol': doborâte nu 
le cunosc incă. 

DISTRUGEREA BANDELOR DE 
PARTIZANI DIN PIN» 

care 8 Belgrad, 14. (Rador). - Comanda' 
laşi df! ll1entul german comunică, că bandele co
pi!le! lIluniste cari au activat în nordul mun' 

" ~Tt· ţUor Pind au f.ost forţate să dea lupte in 
ând ~ decursul cărora a.u fost în intregime dis-
9ţji CI!. huse. Au rămas peste 400 morţi pe 
'r ţin!: eâmpul de lutpă, r.estul a fost luat pri· 
:je $' r.onieri Sau dezertat din voie proprie. 
:rii d~ 
să. 'lÎI . RECONSTRUIREA BISERIcn.oR 
,e }I1l',' GERMANE PRIN BOMBARDAMENT 
• • 1~ 

a~ ~' Berlin,14. (Rador). - 'Ministrul Rei-
~ aui chului d. dr. Speer a numit o comisie 
• unr' Specială pentru reconstruirea biserici
I ~ac lor germane distruse in urma atacurilor 
~~ ~~ .. ~ teroare ~ale a~aţiei anglo-americ.an.e. 
L ti l)m aceasta cOInlIsie fao parte pe lângă 

1111)11 :nginer.j şi arohit.ecţi şi dlli episcopi ger-
h'. . !!lani. ' 

IX! 

--

Adevărata sprijinire il românizării, comertului 
industriei din capitala Banatului 

• 
ŞI 

o .luptă care se ya fer_I •• ca o Ylelerie. DepUa. IDteleg-ere a exp •• e.ţUer 
ace_tor ramuri de aeUYUate. Instltuţla.Ue de c .. ,..dit aII euyAatuJ. Ati. 

Ylirat •• prljlllJre • ro_aal.ur .i. 
Timişoara a fost şi eontinuă să. fie 

unul dintre marile centre comerciale şi 
idustriale ale ţării. Aproape toată. vjaţJJ 
acestei minuna.te aşezâri dela granIţa 
de Vest .este legati. de industria, !;". eQ' 

merţul. ~, in .ultimii ani de er.i româ.
nească, au luat aici un avânt Uintre cele 
mai remAreahIle, atât pentru intere~1e 
~ocale. cât mai ales pentru m'l.rile inte
rese eConomice ale neamului. 

Şi spooem ace-asta cu atâ.t mai mult, 
eu cât legiuirile actUalei conduceri a ţă
rIi a determinat 00. industrU'. şi comerţul 
capitalei Banatului să cun.oaseă. trana' 
formarea - atât de mult dor·tă - pe 
care a realizat·o rOmânizar8!l. 

Industria ,i oomerţul Bl.'1Rl,ului pri· 
vite sub acest. aspect. deslJh;.d probleme 
Of.::':'(. în alti parte poate nu au importan
ţa pe care o au alei. 

R~'mlinizarea a insemnat - i::v."ă din 
primeTf ~qe - o n::mcă ~rea, {'.are abia 
in'Cepea, o lupti ma.i bine zis, care tre
buia să pornească pe drumul 'Victoriei, 
Dacă energia şi prieepera românească, 
recunoscută în toate ocaziile, puteau SUt 
pLini experienţa indelu.ngati a străini· 
lOt' oare stăpâneau comerţul şi industria 
in această regiune, 3.('eastă energie ~j 
pricepere mI puteau să sup1ine~s3ă însă 
capitaiul. oo.re <'u greu a fost ad\m'lt CI' 
să S(' p'lată tace faţi cer:nţeLo(' legii Ş\ 
deci să se realizeze o român.i.zare serioa
"ă, şi nu • amuf1a te, cum din nefericira 
unii s'an pretat să facil. 

Aceasta 8. fost situaţia eana 21"eută· 
ţile r.ăzboiului purtat in afară de hotare 
cn atitea jertfe, au început să bată in 
'Porţile interne ale ţări.i şi ale i'n terese-
lor acestui neam... :; I 

Ceeace putea. să. meargă pe Uft drum 
de prosperare mm.ânească, demn de a 
fi dat ca exemplu oelor care neglijau' 
BaU (;hiar negau, a.;titudinile noastre in
dustr.iale ,i oomrec'J.le, a trebuit să ., 
rez~e la a face taţă situaţiei greLe ea.
re in.cep.e.a.. Şi meritul tocmai a.cesta este, 
că industriaş ii şi comercianţii romÂfli 
înţelegând adevăratul eens al greutăţi' 
lor create de aceste vremuri, luptă. cu 
toată dârze:nia ea să le })Os ti. intnmta 
~i să ducă la bun sfârşit opera de romA' 
nizare incepută. 

INPU8T&IA 

Industria Timl,«>arei nu este repre' 
zentată de mici ateliere, ci de intre
prinderi importante. in sălile cărora se 
străduesc mii de muncitori. Aceşti !nun· 
citoTi constitueso o adevărată armată, a 
cărei activi ta te nu trebUie stânjeni tă şi 
mai ales îc,treruptă. După cum soldatuJ 
este mobilizat şi trimis să. lupte în pri' 
mele tinu pentru apărarea in(eg'rităţii 
teritDri ale, tot aşa &etlstă, armati m
temă este mohilizati. pentru a lupta. fu.. 
tru menţinerea. unui . perteet echilibru 
economic. 

Conducătorii de intreprinderi au in
teles pe deplin acest comandament ~ 
treând peste toate greutăţile oari s'au 
ivit în drumul acţiunii lor merg ÎIl&i4lte 
au destule sa.~ificii. 

Cu ocazia reoentulul eonsiliu de oola' 
borare care a avut loc Ia Prefectura Ju
deţului, glasul autorizat al dlui dr. Simi

I on Haţiegan preşedintele Camerei de ID
I dustde.i Comerţ şi directorul Prime; 

Fabrici de Ineălţă.minte. foati Dermatat 

Noul tners al trenurilor 
cu gările de p,lecare şi sosire 

Ou incepere dela 12 Iu~ 8& reia 1n mţia I D. E. pentru Orice staţie şi de-la orice staţie 
Tin:~~~ D. E. trafic:Jl de ~aj!1 me8~- pen~ .s1:a:ţ~ Tim1ş<>a:r8. D. E •• asemenea 
gem ŞI timbre de francare mclusiV agn- expediţlunl m mOO ntltmitat. 
cole, atât la predare eit şi la soeire. Iată mersul trenurilor ce eirculă in p1'e-
Predătom pot preda in staţia Timişoara ze.nt: / 

PLEACA DIN ST. TIMIşOARA D. E. SOSESC IN ST. TIMIŞOARA D. E. 

La Arad tr. 2311 p'l. ora. 5.06 DtIa Arad tr. 2318 801!1, ora 9.50 
anr ~ 13.30 2324 ,. 17.55 
2321 ,. 18.30 2326 ,. 22.06 

tr. 1203 ,1 7.-12 Deja Buzl.a§ 0-. 1202 III 7.40 
1205 ,. 13.00 J.2(K " 10.22 
1201 ,. 17.14 l206 ". 15.4:5 
1201 ,. 18.45 12(18 .. 21.03 

tr. 1321 ,~ 4:.M Dela mers tr. 1322 .. 4.10 
1323 ,. 13.11 1324 ,. 12.10 
1~25 t. :0.45 1326 • 19.35 

~I. 1~1 N 8.30 Dela Jimb·.lia tr. 1026 II1II 7.05 
1023 N 13.10 1022 III 10.38 
1469 ~ 15.50 1024 ". 15.20 
1025 " 19.10 1460 .. 23.56-

!r. 12G1l .. 8.20 D&la Itodni tr. U62 .. 7.17 
1233 ,. 13,27 1232 .. 11.38 

La Giera 

La Rudna. 

1461 ,. 18.58 1234 .. 17.~ 
La SâJlweolauUlal't tr. 1445 ,. 4:.40 Dela S8.nnioolaW.H&re 1446 H 4.15 

1447 " 12.50 1448 • 12.18 
1449 ,. 20.50 UiiO . ,. 18 . .54 

tr. 1301 .. 9,20 Dela. Cenati tr'. 1306 w 6.55 
1303 ,. 14.58 lM2 .. 14.30 
1305 " 19.00 1304 .. 20,44 

tr. 1311 .. 8.55 Dela Variaş tr. 1316 .. 7.13 
1315 .. 18.07 1312 .. a.50 

La Cenrul 

La Variaş 

PLEACA DIN FRATELl.4. SOSESC IN FBATELIA 
La Razi", tr. 1257 pl. ora. 6.49 DeJa BazJa, tT. 1258 _. cn 19.57 
La. B.eşita 1215 , H 13.51 Dela Reşlta 1212., 6.46 
La Beşija ~I Belgrad 1213 .. 10.11 Dela Reşiţa ~ Belgl'ad 1216 ,. 11.24 
La St&moJ'&.-Mol'Bvlp. 1253 ,. 17.00 DtlaStamora--Moravita 12.52 ,. 7.50 
IA elebel tI'. 1243 .. 16.21 Dela ,Je.bel 1%44.. 13,~ 

PLEACA DINTIMIŞQARA-FABBICA SOSESC LA TIMIŞOAItA..FABRICA 

la Bucureşti tr. 1004 pl. orli. 7.23 De4a ~ it. 1001 sos. ora 5.13 
1002 .. 22.52 1005 .. 17.44 
2202 ,. 8.07 Dela Badna 2201., 7.25 

La Jel'm&ta 
2206 .. 18.19 2205 .. 21.29 
2424 " 13.31 DeJa. Iel'mata tr, 2421 • 6.23 
2422 " 1'9.14 2423 .. 15.30 

Spre a. nu fi expttB UfiW nou atac a.~rlan trenu.rile noastre, Ut'Olndu-. In st&ţi.ik li
Intrt orele 8.30-13.00 şi 21.00-2.00, pu-l mitl'm staţiei Ti.'mia,oara. ea: Fni.U:lia, Ti. 
blieul căJătm • rugat să ee fol~ de mip,ra....Y&?ncă.. ll'la!i&J Sicăl.u, _ 

a expus situaţia. industria.şilor hltr'.; 
f.orma care a impresionat, nu prin aa·. 
gerarea greutăţiloT, ci. prin snaJ.i.zareI. 
lor şi incercarea astfel de agă:ti posibi
lităţi de înlăturarea a aceslqr g!X!tntăţi. 

Incasarea creanţelor data ~ aohl
tarea rambursurilor de C.F;.B...~l& 
ma. transporturilor, etc., toN Ba fost 
trecute în revistă şi suntem con.".., ei 
soluţionarea lo:r nu va hltârziC •. : . 

, COMEBJ:UL 
lntr'un or~ comercial unde se &fIi şl 

poMbiltiLţi dE! aprovizionare direct&a . 
Gela illdusirtile existente. problem& ev 
merţulul ar părea. că nu se poate &gra.
va. ~i totuşi timpul pe e&re-l străbatem.. 
ne dovedet;te că şi în asemen~ oent.r. 
se ivesc greutăţL Deşi durata războiului 
ne pare destul de importanti, totuşi 
a.nii eare ne despart de vremurile de' 
pace nu sunt prea mulţi, aşa. că ult:.i:mile 
rezerve nu aU dispărut şi majoritatea 0a.
menilor în 100 să. cumpere de ex. o stofă., 
ea,re astăzi in mod fatal are eelofibrit 

sau o g'hiată. făcut! din surogate.pre
feri să întoarcă. pe dos hainele vecrhl. 
sau să se mulţumească a purta o lncăl-' 
ţămint;e mai vecihe şi ah1ar petecită. 

A.,."a. seexplică f3lptul, că. majoritate&. 
magazinelor de stote, sau ele încălţă.min· . 
te, stau cu rafturile pline şi CU privi- I 

liile vizitate. din ce în ce. de tot ma.11 
puţini eJ.ienţi. . 

Si tua.ţia este aceiaşJ şi in alte rammi I 
eomerciale. excepţie tăci.nd num&l ca- I 
merţul alimentar. . . I 

Obl.igaţiu.nile comercia.ntului. neţi· ' 
Dând seamă de această. situaţie, merg: 
inainte fi el, vrând, sau nevrârul, putâ.nc:i, 1 
sau ahiar trecând ]a mari ef.ort1l.Iţ -j 
trebue să. se achite de toa.te. . 

Atitudinea aoea.tsa. n cinsteJte, ti oaJ 
atât mai mult. ei trebue SCUtit. de.şi~ 
şi trebue inţeles de reprezentanţii au , 
rităţilor cu care la OOlltact. pentru .. 
sprijinit, DU descuraja t. '" ţ 

ROLUL INSTITUflUNILOB D. 
~I'JC . .\ 

LăsâiIlli la o parte misiunea ln6titu1 
tului de Credit IndUiMial. sall ~ 
Comercial. oare joacă. un mare rQl'in l 

sprl'jinirea comerţului ,i m<i'ustriei. dăd 
Oare nu pot fi deranjate pentru împru
muturi IjUrente, atât lIe legate de viaţa 
acestor ramuri de activitate. intoaza.irea, 
formalităţilor preu.entând oarecare ~ 
tate. ţ.a1em să suhliniem rolul Îompol""' 
ta.nt pe ea.re ar trebUi să·l joace în ~ 
te vremuri excepţionale, iIlatituţiunUe 
loO&ie de credit, băncile de care C&Pitalat 
Ba.na.tului nu putem SPl.lM că. duce lipBi..j 

Din nefericire în.si, după cum ne.af~ 
mă mare parte dintre oo.meraianţilti! 
industuriaşi, aceste bănci sunt departe! 
de măI ţimea 1& oar.e ar trebui să ajuntg.i..l 

Poate, se datoreşte în pr~~ r' 
faptului eă a.oeste institutii decred.i,t 
interesate direct în diferite industrii_" 
întreprinderi de comerţ şi decI .inegll.
jâ.nd firmele 00 cad in afara propriilor 
interese, caută să. creeze situaţii Qe1i .. ' 
oate. care decurg dintr'un spirit de COIr' 
eurenţă, astăzi CIt totul ne la loc:ml llti. I 

Dacă. OOooile t1m1l';lorene ar vrea ai 
p~veaseă problema creditului PriJ 
prlSm& mflliLor interese eeDnomioe a.k 
neamului, .. !.Unei eu totul alta ar t.i Poli· 
tÎ$a lor e".;nomică, cu totul altul rezul·l 
~~k, \ 
S~ ~răm insă, ei până]a urmă. se I 

~ pUÂll!? infiripa o serioasi legătură 
între reprezentanţii creditului şi ai in
dustriei şi oomerţului. Aooasta ar insem
na adevărata sprijinire a romă.niză.rii. 
. ~ ... Const. iJ&leş ....................... 
ASOCIATIUNEA PROrRIETARILOB Dn 

CASE DIN TIMIŞOARA • 
aduce la cunOŞtinţa membrilor, că ln rlrm 1" 
imprejurărilor extraordinare dA acum 0l"()1?" 
de birou se vor ţine începând C!'U data de Il( 
Iulie a. e. iDtre orele 4-7 după ~. Pro-, 
prief.a.ril de case cari au suferit pagube int. 
~Jrrna bollllbardamentul~~ ill.f~tl:Uht 
thmi fi sf&tud graf.:lrij __ --....~IL ••. 2359 I 
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Măsuri de 
• u 

apărare pasiva 
T<mte casele şi m.treprin~rile vo"(' avea 

.fo permanenţă pS!'OOllalul strict Ilecesar 

.~ a stin.ge bombele incendiare in cel 
llI8Î scurt timp. 

1 Taate c:!W)le trebue să aibă planul de 
~;e. Cal'e Va fi ţmut la eu,reni şi având 
persemaJ:.l.l,iistmit care răspunde de măsu
.ri1e ~1i~$â'le ia la timp. 
I Semn&lul de preabumă se dă din două 
~ -doEl 3 tonuri in3ilte de o duratâ. de 15 
~ eJlJise la interval de 1 minut, o se~ 
r-~~tă. . 
I SelImalu1 de prealarmă va insemna că ne 
lfJt]i.em aştepta la un atac aerian, care ar 
rm-ma să se prod:'l'?ă in circa 40 min'lte. 

După prealarm.ă va urma alal'ma. 

Totuşi nu este ex.cilus ca după prea1axmă 
să onrmeze o ~tare Il. alarmei. care este 

.1Dl Slmet lung de cea. 2-3 mm!·1te. 
Populaţia trebue să nn se enerve2le şi să 

aştepte în linişte semns.lele şi să execute 
inst:rucţiuni~ ce s'aU. dat in nenumărate 
rA.nclr.1ri prin ziarele locale. 

Forma.ţiu<nide sanitare, pompieri se vor 
!ndrepta spre ltocuri de a.Ounare ~i se vor 
amposti ooţioonând îmediat după. primul 
~ de atac. . 
) CeLelalte formatiuni vor fi gata a inter
,veni duvă trTminro-ea bombardamentului. 

lin ea~l cân3 mft'Ulfl sector nrl se pro
(luca bombardament, echipele vor interveni 
1& o:n:lin'liI Comandantului de sector pentru 
,t\ da ajutoare~ necesare. 

Cki ce nu se adă:postesc şi vor fi răniţi 
I S&iIl omoriţi de sehijele bombei or , nu vor 
ra:vea dreptJI la nici un fel de despăgubire 
,ăm partea statulUi. . 

Se pedepseşte cu amendă dela 10.000 la 
~ l5O.()()() lai şi cu internare in lagăr dela o 
~lQtlă la 2 &ai persoanele civile, cart făcând 
. pa.rte din formaţiunfl@ de A. P_ sau având 
.servicii speciale, nu se prezintă in caz de 
alarmă Sml bombardament la postnllol". 

Toţi cetăţenii cari llIu cmoştinţă că &1' 

eXista bombe neexl'lodate, vor anunţa prin 
~is, verbal sau telefonic Sub'Wna A. P., 
telefon 10-53, cit mai urgent, pentru a, se 
l\1a rnăsuti de î.n1ă.turarea :toQ, 

Toate despărţiturile din poduri Val" fi 
Jtnediat scoase de ee-hiPele formaJ;.e de SfJh
p!OrI:ă cu începere d:c'la 10 Ilh a. C .. eere;rile 
rvor fi adresate Subzonei, rnmân n.umai cele 
l:vopsite cu VOi>sele i:gnifugc. 
I Toate poduti1e trebue să fie golite de 
'd\'!!e material şi trebue să fi~ luate roMuri 
de !L se ad'Ice nisip, klpeţi. bntoae " .!lJli şi 
'gileţi. 

Toat.e casele cari nn &u Jud btoo măsuri 
~ il-şi orga,ni7~ 1Rl pllln de A. P •• \"0\" lua 
măsurî imediat, ('a a~te planuri să fit tn~ 
tOemite şi persoanele Însărcinate cu stinge
rea incendiilor vor fi ht oriee m()ffient la 

i faţa. lOOlt'ltti, pentl"'"l â ,utea face faţă eVrn
fualelor incendii. ~ei ce nu vOr ('xecllta, VoT 
fi arestaţi şi trimişi În judecata Curţii 'Mar
itial~. 

Toott organele vor r~porta până la data 
de 15 Julie constatările făcute cu ocazia 

;bombardamentul"li din ziua dl:! 3 Iulie a. c. 
, tAc~te constatări se referă la :refuzul r,r.o-. 

Lpl'iefatilor d~ a. interveni în stingerea in :en~ 
tdii:1or, lipsă pcrsonarn;ui dela datorie, lip~ă 
de material in stingerea incendiilor, etc. 

In zilele de 13 şi 14 Iulie, orele 16, se va 
faoo o demonstraţie practică cu toată popu
;Jaţia Municipiului Arad la Compania de 
'Pompieri de moo<bl cum trebue să 00 stingă 
bombele incendiare, (:onstatăTile făc·:te in 
ziua de 3 Iulie şi măsuril~ ce trebue să se 
ia de populaţie ~ntru salvarea aV'lltuluL 

Se rramint~te că toţi acei ce vor fi ZOri
:,iţi furând in timrnl camuSajului Sau bom~ 
bardament\11ui, vor fi pedepsiţi cu moacea, ........ ~ ............ .. 
Cţtili ziarul 

. -
DACIA 

DACIA Sâmbătă. 1;') iuHe 194:1 
= 

Condamnat la 10 .. munca silnică omor • ani pentru 
Cutrea de Apel din Arad a desbătut din cauza datoriei, ce a avut :victima 

eri procesul de crima de omor întâm- pentru pământ şi că Hueţiu a provocat 
plat în luna Decemvrie anului trecut bătaie şi l-a lovit. El s'a apărat numai 
m comuna Valea Brad. In ziua de 6 că fiind adversarul mult mai tare, decât 
Decemvrie 1943, pe la orele 18 Avram el, viaţa lui a fost in pericol. La des
Oprea de 26 ani, muncitor din Valea baterea de ieri, inculpatul a susţinut 
Brad, s'a întâlnit cu prietenul său Ioan mai departe aceasta declaraţie. Au fost 
Huietu, de 42 de ani, muncitor din ascultaţi vr-o 19 martori, dintre care 
Brad, care a avut o datorie în suma de nici unul nu a putut da vre-o lămurire 
40.000 lei dintr'o cumpărare de pă- referitor la crimă, întrucât fapta s'a 
mant. Din această cauză s'a ivit între întâmplat între ei doi şi nu a fost ni
ei o ceartă şi pe urmă o bataie. Hueţiu meni la faţa locului. Curtea a incheiat 
a lovit pe Avram Oprea şi l-a trântit probaţiuni şi a dat cuvântul procuro
la pământ. Oprea a reuşit să scoată un rului general, care a susţinut rechizi
briceag din buzunar şi a lovit in cap iorul în întregime, arătând, că crima 
pe adversar, iar pe urmă l-a lovit şi de omor a fost săvârşită intenţionat, 
cu călcâîul bocancului. Rănitul dupa aceasta reese şi din aceia, că acuzatul 
trei zile de suferinţe a încetat din via- nu s'a mulţumit cu o lovitură dată cu 
ţa, iar criminalul a fost arestat de jan- briceagul, ci la mai lovit şi cu călcâi ele 
darmarie şi după cercetările făcute a bocancilor, care a fost adevărată cauza 
fost predat Parchetului, Judecătoria de morţii. 
instrucţie a emis contra lui mandat de Apărare a invocat legitim apărare, 
arestare, iar Parchetul a dat rechizito- întrucât victima a fost aceea care a în
riul, care se afirmă, că acuzatul ar fi ceput bătaie, fapt acceptat de către ca
avut dragoste cu sotia victimei şi că a mera de acuzare, A arătat mai departe, 
omorît din această cauză pe Hueţiu. că victima a trântit pe acuzatul la pă
Astfel a fost încadrată fapta în dispozi- mănt, care n'a putut astfel scăpa, decât 
ţîunile art .463. C. P. pedepsit dela că a lovit în cap, Cearta a fost înce-
10 - 25 ani muncă silnică, pută pentru datoria de 40.000 lei, care 

Acuzatul a recunoscut fapta din pri- victima n'a vrut să-i plătească. Toate 
mul moment, că el a omorit victima, aceste împrejurări dovedesc, că neno
dar a negat afirmaţia despre legătura rocirea aceasta nu s'a ivit intentionat, 
intimă cu soţia lui Hueţiu. A declarat . numai întâmplător, mai ales că acuza-

categoric, că cearta şi bătaia s'a ivit tul a locuit ani de zile în casa victimei 

Adăpostirea călătorilor din trenuri 
Se aduce la cunoştinţă populaţiei că 

atunci când se dau semnalele de ala
rmă şi se găseşte în tren de îndată ce 
s'a oprit trenul la locul unde organele 
C,F.R. l .. au scos din gară, pasagerii 
trebue să se împrăştie pe câmp adă-1 
postindu-se cât mai bine prin şanţuri, 
gropi, după pomi, etc. . ' 

Adunarea iarăşi la tren să nu se 
facă până ce nu s'a dat încetarea alar
mei căci călătorii se expun a fi sur
prinşi îngrămădiţi şi pot fi mitraliaţi 
de către avioanele inamice, cum s'a în
tâmplat in statia Pătroaia în ziua de 
4 Iulie Q, c. când o astfel de impru· 
denţă a fost p)ătită cu pierderea mul
tor vieţi omeneşti. 

L. A.<'R. E. S. 
LINIA 2113 

LINIILE AER~'E ROMANE 

OrariulaYio&nfJ)or 

UNU. 2111 
ABA,}) TIM1ŞQAJU BUClJKEŞTl ARAD SIBIU BUCUREŞTI 

PI. 15,00 I Arad I:\\~.' 11,00 
Sof!I 16,05 SibhI CI 9,55 
Pl. 16,20 V 808. 9,46 
Sos. l"l,SO Buettretti Pl. 8,80 

::,; .. ~;~ I ;d 'I'!:. ~~~~ 
FI. 8,80 ,1 uroşoe.ra Sos. 18,00 

Sos. 10~SO Bnenre,ti PL 1~OO 

AVIZ 
" 

lolrenrinderile FLORA S.A. 
anunţă onor. clientelă că pe ziua de 
5 t c.' şi~au reluat activitatea., Sec
ţiile fabricei de licheor, depozitul de 
bere, fabrica de ghiaţă. 

2 2 

7ff :l re·.; '] A!!l 1 i, #! Zi;: :: F r.:! ., . 

, O R S O 
( ARAD" .Ga~:.tHlfi1.UIU1d.IUCC.' 

~ Ala. Repr. 3, 5, 9 
. .... T fi, 23-W Cmemat.,raf d. pr •• iere 

. t .~ • Rulim D •• ai premiere! 
FERN~ND GRA.V.Y 

ROMANŢA IN TREI 
După cele.la. pielă Il lui Ba,. Amiel, reaitsat de Rtrer Rickebre 
cu D ... r;se Grey. SJmo.e Re.and, Mi.hel M.reay 

2 

I 

şi a trăit în prietenie atât cu victima 
cât şi cu soţia acestuia, A cerut schi:m~ 
barea delictului din crima de omor la 
vătămarea integrităţii corporale grave. 
cauzând moartea. Curtea n'a acceptat 
cerere. 

Apoi s'a retras Curtea în deliberare 
şi peste' câteva minute a pronunţat de
cîziunea, prin care a găsit vinovat pe 
inculpat şi l-a condamnat la 10 ani 
muncă silnică, obligându-l să plătească 
200.000 de lei, despăgubire soţiei vie, 
timeL 

GUVI<~RNATORUL A~IERICAN .\l. 
ROMEI S'A STABILIT LA QUIRINAI. 

BUCUREŞTI, 12. S. P. p, transmite; 
O telegramă din Veneţia află. că. guver· 
natorul nord american al uraşului Etern 
s'a stabilit CU stc1,tul său major in Pala· 
tul Quirina1. ~ , 

* 
Amsterdm, 12. (Rador). - Cercurile 

militare din Washington au declarat, că 
în Urma constatărilor făcute pe fI"fJllJl{ul 
invaziei s'a dovedit că Germania nu du
ce niei o lipsă de metnle neoesare indus
trei de armament pre~um şi că eu toate 
atacurile aviaţiei aliate nici producţia 
dearml\Jment a Reichului nu a fost mîo
şorată. Chiar un p1tofan este în stare pe 
baza celor constate să ajung.ă la con· 
eluzia, că cu tOl'lte atacurile aviatiei an· 
glo-americane, frontul german n~ sufe-

" Iri ouyi.ntul &pare In fieea.re iii. Ala....., 
R ,..iI:aMe la AtlJaiDiI....,. ~. Ia ., 

Ecaterina Teodoroill Nt, 4, .-. 27..Ql 

De vinr.a.re In carti~ Tilelor :tilă C'4 .... j 
3 &pa1't. 8,500.000, eaai Sa .-ntn .. 
etaj 6.500.000, Yili eu 6 _ilMl'fl ti CI. ~ 
intra"ila.nuri 6.500.000, cui ta eeGft , 
apart. !.!'iOO.OOO 1«, cui la. t)4II1tnl ptr. 
ticular 5 cam.. ~.OOO.OOO lei; ~ In •. 
tru 3x3 camel'ă 4.500.000, caaă 10 .."tn 
2 apa~. 3.000,000, ee-. ft 5 apa't. Ii 
prăvălie 1.iOO,OOO, __ - :& lIfI&rt. 
1.~,OOO, tu Pi.rnea'YW. cui eu ro. DIIl't 

800,000, hl Bujftc eaflIă cu. 2 ~ pla
nă en SO pomi fructlferi 550.000, - 10 
jug. pământ %.500,000, e iu1:. pimlllt 
1.800,000, piimht de toohiriat 1"20 jos, 
Oferim casă. 4Ie viaza:re d.ela 200.000 ~i 
pâ.nlla 20.000.000. Agentllra H.USZ, 
str. Dr. I. Petrtm. JIfo. 3. Telefon: SiS-,.. 

ABTJIlJB IIA'I'SCBEII, ~ lIiJIeIint 
timobilelOl', Al'IId, :a.tY, c.GI n ~: 
18-95. ~. Ia «::1eme-. a. CoInI1 ....:& lfr. 
111. 2'05 la. 30 J. 19'51. $amele ,. :nrii a. .. 
CASE MOŞlI, VII" 1l0R.I,. U>TUlU DI 

:VANZARE: 25.000: __ 1& eoIi .. pri' 
vălie 3 obiectii in cartea tund. raport, 
25.000: caslla eolt ea pd;vă.lil/t a obMeU 
în cartea fund. raport. - 20.000: lili 
modernă, bun ra.port - 16.000: Lb,i 
Lugoj 240 jug .. ne, ~ jIlfJtahţie.-
10.000: vilă SP!'1l llureIJI.' ~ 
luxoase. - 10,000: 7 apartaIn4!D!be. fii. 
eare parebetate, baie, gridini mare, "'. 
port bll1l. - gooo: oentr11 "lli bt eoJţ, wt 
'YlraI\, moară ţărănească cu va1ţttri, rtţ, 
lnnl. - 100: moară. tirinească eu nI, 
ţurt, 'N'i, buni .. - 7000: tI.bso!ut cen!t'l, 
casă renovată, t, 3, 2 cam. ~ baie, ,,,~. 
miCl, 500 st, p, grădini, :'f.mit bun, ... 
&lOO: circ. teren dublU, 6 apart, lIl&ri. -

5500: 7 cam., bai." 1 jugh. Tie la podgo' 
:oria, halta ace.le:ra.tului. 

-Fa.bl'ica Po]yt'.brom <B.n Arad în~hiri8Zi 
pentr"J treerat una !oeomobi:ă doe 8 C. Y 
5,5 atmosfere in b',lnă stare de funcţiD· 
nare, Telefon '16..()2. 

J 
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. DECLARAŢIA PAGUBELOR SUFE

. DE PE UR;\IA BOl'rIBARDAMEN
, . Se ad,'"lcc pe aceasta. cale la cunoş
~ :utU.TOt" sinistraţilor din ra;:a Comisa, 
, " V Poliţie, care nu au declarat până 

t pagubele suf~rite după bombar
, tul din 3 Iulie 1944, să se prezinte 
, Sâmbătă, 15 blie 1944, la birO'U~ Apă
• pasive depe lângă Comisariatul V 
"" pentru a. da declaraţiile reiativ la 

leMUferite. 

· SERBAREA DELA SATCHlNU. In 
'a Satchinez a avut loc Oumin~, 9 
ert., o frumoasă serbare dată de rflfu
dela. Iaşi şi localnici cu ~ bogat p1"l" 
o'J..pă serbare s'a jucat hora unirei 

'{re moldoveni şi bănăţeni. Bufetul a 
icut de Şcoala de Menaj din laşi. Sir
a f<l'St organizată de că.tre dona prof 
Apostol cu concursu:l. notnrulul şi pri
'ui comunei. 

PRESCllIMBAREA AUTORIZA'J'TI, 
SPECIALE PENTRU AUTOVEOHI
. Direcţhmea contro1ului industriei 

'booiu, Serviciul cireulaţiei, aduc$ la 
tiinţă proprietarilor de autoveh~le, 

, va face şi pres~himb'area autoi""lz.aţii
;pec-ia1'C. In acelaş timp se va face şi 

, JJl camioanelor. Operaţii se vor fa(!e 
comisii apec1ale. 

': OUM SE AOOkDA AJl,;rOAR~LE 
RA'JILOR. Comitetul Municipal de 
j aduce la cunoştinţa sinistraţilor, 

solicită ajutor în alimente, bani sau 
'ciminte să se adresez asiatenţelor 80-

" care a~t detaşate pe lângă fi"rare 
. t de poliţie. Ajutorul :.~ poate 

, ' ~ fărA fişa de sinistrat, care Il fost 
. ată de comisariatele respective, nu

pe baza referablui organizaţiei A. ,P. 
oltUCEA ROŞIE DONEZĂ P.E..~TRU 
HŢL - Crucea Roşie, filiala Timişoara, 
IIlb conducerea dMnel Zoe dr. Coare, a 

pentr:'l răniţii spitAlului "Notre Da-
280 cărţi poştale. Gestul Crucii ROşii 

. trebui urmat de toţi oamenii cu S"liflet. 
?rimese donaţii de toate spitalele in ali-

aj . 'l!, ziare, ţigări, etc. . 
tii AGENŢII DE CONTROL DE PE 

l 2 mA MORlI VOR FACE ŞI CONTRO-
l • Cf;REALEWR CUMP ARATE DI~ 

DELA PRODUCA'l'OR. Minl.ster'll 
h· , ţelor a. dispus ca agenţii de controi pe 
tn 'ă. morjJe comerciale şi morile cari lu-
fi temporar pentru comerţ şi can con-

Ll't. "arii activează in sensul dispoziţhmilor 
iN • din 4 OCtomvrie 1943, sunt datori pen-
d,i- un control mai efblce să. treacă. in con' 
1(1 hIlar al evidenţei lor şi urmatoarele 
IIIt ... : Cantităţile de grâu şi secară. cumpă. 
~i direct dela producător, suprataxa cu' 

- EXA.1WENELE DE ABSOLVIRE ALE 1 - FUNCTIONARI AI PREFECTURII 
ŞCOLILOR TEJINICE INDUSTRI/\.LE ŞI JUDETULUI PUŞI IN RETRA.GERE. D. 
ALE ŞCOLILOR DE l\lESERU. S. P. P. Iosif Penţia.. sWxlireclor eu treI gradaţii in 
transmite: Ministerul Culturii Naţionale şi administraţia centrală a Prefecturii, a fost 
Cultelor aduce la cunoŞtinţa. Şcolilor Teh- pua in retr&g'ere din ()fici:'J., pe dată de 30 
n1cC Industriale de gr. r. ~ gr. n. fi Şcoli· Septenwrie 1944, pentru vechime de ser. 
lor de Meserli, că an:.l~ s.cesta examenele de viciu. D~meni a mai fost p'J8 in relra
absolvire vor avea loc intre 17 Iulie fi 1 gere pentru veoo.ime de serviciu şi d-na 
August. Locurile unde se vor ţin,e exame- KOC31s Aurclia, şet"1I. de birou cu trei grade.-
nele, vor fi fbtate de fiecare ~a.lă fn parte. ţii, in administraţia centrală a Prruecturei. 

- CARBURA.NŢI PENTRU AGRICUL-
Elevii eare au mai mult de trciBeoi de ab-
8(':nţe 1& practică pe timpul vacanţei de va.-
ră., nu vor fi primiti la examen. TORI. Ministerul Agriculturci Şi Domenii· 

_ VINEREA SE POATE OBTINE IN- lor face cunoscut. că. s'au q;rganiz:a.t 5 m· 
FORMAŢIUNI LA. SERVICIUL SILVIC nuri cu esrburanH pe zi pentru tractoare. 
JUDl1'ŢEAN IN TIMIŞOARA. La ~di~l Pe mBB.1I'a. sosirei se vor anunţa locuitorii 
din Timişoara al Se1"'ViciuLui Silvic jude- pentru a putea să. se apr<W'izioneze. Indată 
ţea.n m fiecare Vin-eri în orele de serviciu 
rln funcţionar -este prevăzut I'\'{lre Il primi 

evOC'Dtuale cereri şi de 3. da lă.muriri. 

Punerea În circulatie a 

ce o oomună. va fi anunţată, se vor trimite 
fără alte dispoziţiuni tră.sui pentn apro-
vizionarea. agricultorilor eu earburanţi. 

certificatelor· de plată 
JiUCU;:0:jU, 1.1. JRa.dor). Ministrul Fi- taxele de timbru pe acte şi fapte juri

.J.iln~~()C ~ i'UOA~at o cwuiZle în ieg.ij.lJ.1' d~C6 taxa. pro}XIrţi.onali. pentru a.cteie de 
r do W e.lllll$<u,nea certuica,(.6Jm de plata, procedură, taxa. de una la. sută dupi. 
<:'1 caror J?la.I0'll maxima.! a fost stabilit vân.ml'i a.gric.o-le, mai departe taxele <18 

in 8 milib.rue lei. Cu a.oest.e C6rtificate se brevet, pe spectacole, pe automobile 
va plăti 50 la SUt3. a valorilor reohizi~o- precum şi taxa exeepţîonali de şase la 
uace pentl'U scop-~.ile al''lll8.tei şi cari sută mai departe amenzile după oon-
au roSt plătite in parte în numera.r pre, travenţii 1& legile fiscale. , 
cum şi Cu bOllurl de rechiziţie. Titularii certificatelor de plată pot 
Deasemene~ vor fi Flătite cu aceste plă.ti datoriile lor cătr.e Stat in intregi, 

certificate de plată 50 la sută din valoa- me, iar cesionari numai 50 la. sută bine 
rea bonurilor decumpărări precum ş.i înţeles afară de cele enumerate mai sus. 
a bonurHor de plată emise de ofiţerii de Ir.trueât la desocotire nu este o sumă 
legătură români, pe lângă armata ger· rotundă Şi plata nu se poate face in 
ma.nă pentru cumpărări făcute pe sea- întregime cu certificatele de plată dire
ma armatei germane in cadrul oontin· renţa de sub 10.000 lei va fi plătită. în 
gentului de export. numerar. Titularii pot folosi certifica' 

Certificatele de plată vor avea o valoare tele şi pentru su:bscriere la imprumutul 
nominal,ă, de 10.000, 50.000, 100.000 de înzestrare din 1944. 
50.000 şi un milion. ' Toate operaţiunile de transmitere, 

Aaeste (lCrtificate de plată Pot fi 00" lom-bardare, etc., cu a.cest;e certificate, 
sionate sau transmise fără restrictie sau sunt scutite de orioe taxă. Ele sunt pri
f<?rma.litate. Ele 'Vor fi primite de' aomi· mite in intreaga va'lo8.r.e n.omin&lă ca 
mstraţiile financiare şi percepţiile fis.. garanţie pentru Stat. In euuri speciale 
cale in contul datoriilor câtre stat pe şi bine justificate, direcţiunea milţ('l.ril 
exerciţiul 1944-45, pentru toate tvre- fooourlor, va putea. aoorda prescll1m-
1~ şi impozitele eu excepţia celor ma,;i barea lor in alte r.ente de stat. Plata im' 
JOs... . pozitulul cU certificatele de plată nu a· 
. Sunt exceptate din impozitele directe I Unge dreptul Ia redu~ri !ntrucât plăţile 
lmpo~.itel~ imobi}ial"e şi impozitele pe se eefertuMză dealtfel in cadrul Pl'eve
salarll. DIn Mlle indirecte sunt excepta te derilor legale. 

FAPTE DIVERSE -
Tragica moarte ,a unei femei 

de alarmă aeriană 
pe timp 

sz, 
J(. 

.... 

• , supra.taxa ineasată precum şi m~.jo
eventuală perceP'ltă, conform legu. 

mişoara, str. Leului 4, a plecat din Timi-
ublicaţie pentru evrei şoara,. pe jos, intr'o .. comună din judeţul 

_ •.• _ ..... _ •• ,., •• , .. _ •. , Maria. Simionoe9CU, de 58 ani, W:n Ti-

.. " _ .: 'Z'V~rm. Pe drum, ftmd noa pte şi fiin· 
M'r, lllll o.al'O~~!.l evrel posesor~ de .car~ du-i dleci frici, mergea alături de o că. 
_ "de scutire de munca obllgator1e Şl ruţă. In acest timp, dinoolo de Ghirod 

OOOPERATIV A TRIMISA ~ 
RJDEOATĂ PE~"TRO SPEOULA 

Cooperativa "Producitorul" ~n Deta 
fost trimisă. în judecati pentru ~lic

hll de $peculi. Această. cooperativă • 
livrat altei cooprative sfoe.ră de hârtie 
fără a elibera fa.ctura cerută de lege.. 
Sfoo.ra, pentru care nici chiar COopera.· 
tiva "Producătorul" nu &veafactură, 8 
fost confiscată, dar conducătorul coo
perativei, anume Ludovic Gugler, 8. re· 
fuzat al o păstreze in magazie ,i a-i fi 
custode. 

.. exercitarea profe~iei pe pl'~mul se' s'a Sunat o alannă aeriană in nOaPte~ 
DE : 'ttu al anulU'l 194~, sunt ()bh,g,a,ţl a se de 8 Iulie. C?iruţa nu a op;it şi femeea 
ri- ~llta. peni:.ru achItarea taXel de pre- f:j'a ţinUt d~ Căl"llţă, meregând pe lângă 
:Irt., ru'e a ca.rnetelor pe a~. ~o~ea aemes· ea. Din urmă, venea, in mare viteză, un 
:: ':al anului 194~" la ,OhCIU1.J~deţe~ auto-turism, care, din motiVe ce nu se 

Centralei Evreilor dm Romama, dIn cnnosc, a eă1cat pe Maria. Constantfnes. 
mii . 'şoara Il, Spl. Kunz No. 2, in~re cu, trântind-o jos la. pământ tntr'un lac 
1IIi<' ~e 8--:-10 a. I?" ş! 3-.1 p. ~. in zile~ (:e sânge. Altă maşină veninJ~ spre Timi-
fit. . i~_ or~mea ara~ta mal jos: ~ şoara, a luat victima şi a' dus..o dre.pt la SINUCIDERE 

- APROVIZIONAREA MUNCITORI . 
WR ŞI A FlINC'JIOl\ .. UULGB P&Vl'EL 
IARNA. Sub8ecretariahl de Stat al MlUle~ 
pune in vedere Inspectoratelor diu ţsri c~ 
întreprinderile sunt obligate de a &e îngriji 
din vreme de aprovizionare.a a muncitoriloJ 
şi a fiwlcţionarilor lor in vederea .iernii c\; 
articolele n.ecesare. In special se vor in~r:. -
ji intreprind(:rile de aprovizionarea CI. le,,'
ne de foc. 

- CĂLĂTORIA PI!: CALE,'" tLRATA 
A l\ULlTARILOR CU ORDINE DE CHE. 
MARE TELEGRAFICE, In conformitate 
cu intervenţt& Marelui Stat Major, direc
ţiunea generală 8. regiei autonome C. F. R. 
a aprobat că - pAnă II!!. nClUi dispoziţhmi
toţi miliţienii conCfltltraH, pe baza ordine
lor de chemare tel~gmfice, cari Ile vor pre. 
Mn1:.a la orice staţie de oale ferată., vor fi 
admişi 18, "Călătoria gratuită, pe bat:& ace. , 
lor ordine telegrafice. In schimbul acestor 
ordine telegrafice easierii \Tor emite bile'l1l 
blanco creditate, pe: care YOl' notA n"JmlM1] 
ordinJUlui de chemare telegrafie, ee se va 
~ţine şi se va anexa la centurI. 

- INTREPRL,"DERlLE $ABI KU l"L4 • 
TEse TAXELI: S.~ITARE VOR FI IN. 
CH~E. S. p. p. tI'"allSMi te: In con l&rmi.
tate eu pre\"ederile 'flrt, 91 din Legea de Or-- ' 
ganizare Sanitară a Statubi, intreprinde
lilt şi industriile. care nu plătesc taxele 
anuale sanitare de oriee fel, vor fi oprite 
de & mai funcţionA prin lIigilarC' 

- (JURSURILE DE VARA ALE IN. 
STITUTllLUI ITALL\N. Institutul de Cui • 
tură Italiană din Timişoa.ra aduce la. c'mOf
tinţ.ă că inscrieril~ cursurilor de vari ră
roâ.n deschise pănă la 2<l ~.1lie. A se adresa 
la Secretariatul Institutului in fiecare zi 
intre ore~ 11-12 şi 15-16. 

- DACA. VITICULTORII MAI AlI NE. 

VOIE DE P~ATRĂ VANATĂ. Dacă din 
cauza ploilor, atropirile vor tr~bui mai 
multe, se anunţă viticultorli că d&că mai 8.".1 
nevC)fe de eulfat de. cupru, Sindieat\\l Viti. 
col C,$te In măsură de a Ie pune la. di8por.iţie 
cantitatea necesară. spre 'Il nu ee compro. 
mite recolta. Preţul Qf'icial de distrib"lire 
este de 410 lei ki. 

- CONOEDU FUNCll0NABILOB ~J 
lUUNCflORILOR IN SERIL SU'beecreta
riatul de Stat al M.-Jllcii, a.duce 1& eunot
tinţă cA. s'a a.probat de oitre Consiliul In· 
teQPin.iBterial, ca. intreprLnc:loerile să aeorde 
tonced.i.i a.tÂt funcţionarilor, c!t şi mnnci~ 
torilor in eerii. Aceste concedii se VOI' da 
numai de către lntreprlnderlle a căt"Oi" acti· 
vitate permite acordarea lor. 

- BESPEClTATI BARlEBELE ~USil. 
LANGA CASELE OOMBARDATE. lA ur
ma. bombardamentelor aeriene une!e c.&.$6 

au rilnaa si. fie periculoase pentru ttet:.ă. 
tori. Pentru & ee evita accidente ce s'ar pu· 
tea. intâ.mpla, in jurul &OeStor caae a fQ\it . 
baricadat, pentru. ea populaţia să. uu se 
apropie, S'a constatat, că publicul nu res· 
pectă ~e baricade, şi din contra. le ridi, 
că ti trece prin locurile periculoase. Cei ctl 
se vor mai face vincwa.ţ:i de aceasta.. 'lor fi 
consideraţi cootravenienţj şi pedeplOÎţi CGn
fonn prevederilor legii, a.plicâ.ndu-li·se ş: 
di6po.zi.ţiunile penale din legea A. A.. T. 
pcntIT.l nerespectarea măsurilor luate de 
autorităţi 1n leaătură cu a.păra.rea. pasi'lă • 

• \'llle:l la~ 14 IulIe o:lc!l;re ~ltera, ~antorul de chirurgie "dr. Cândea", U'tl-
:; : Dumln~ca, la 16 Iulie hterile A B C D de, după câteva zile, Maria Constanti. 

r. ne seu. din cauza rănilor grav~ II!. incetat 
Ecaterina Lehn.ert, de 56 ani, din eGo _ POSTURI PENTRU L o. V:Se C&"lti 

r". : Luni, la 11 Iulie literile G H 1 K L M din viată. ' 
",\. GQ 

muna Sân:petl'Ul German, 8'a Sil'lueU pentru anga.jare următorii 1. O. V. 1) Con
Evânrurând~l-ee tn locuinţa. ei, in timp ce tabU autorizat 1; 2) Mai mulţi oroitori Ş! 
băJobatul ei n'O. era acasă, Ci Ia munca tn, • ~ ţ'. 1 18 1 r ~'t'l P R S T U ("..erc~tările efectuate de poliţie şi de 

a~,' Zari, a u 'le 11 erI e posturile de jandarmi au stabilit că Ma- câlfl!l'Ului. Ecaterina. Lehnert era b()lna.vl tâmplari; 3) CirculaI'Q4ti 2 pentru fabrică 
de nervi ,i s'a, sinuc;q findcll boala ei de cherestea; 4) Pendula.ri~tl 2. Doritt>rii 
ena. incurabilă. ' de 8. ocupa po5tUrn. de mai !!ous, se vot .. ; ~ atrage atenţiunea posesorilor de r~ Cons:antinescu a fost căl~ată 00 m~ 

; mete, că. Bunt obligaţi a achita. ta' ,.'lna unUl oarecare Constantinescu dm 
1(0- " ' ; le neapărat în zilele fixate, pentrucă Lugoj. Cercetările ccmtinuă. 

lungirea valabilităţii carnetelor se 

MORT' IN lJRMA Sm':iBARD/U1l:,'N- adresa Ofici:'Jlui de Muncă, Plasare şi In· 
TULUI DIN ZIUA DE S IULIE drumare din TimişO&ta Str. Eu"!en de Sa· 

- li face în zi:la de 20 Iu1ie 1944 de un 
is;zi';llln msnector General al Comisaria· 
. V'~ General pentru pI'Dblemde evreeşti 
ţio- . ,~rial delegat in acest scop,d!lr numai 

.iora cari au achita ~ (14' " " ~.~, ~ 

J 
, , .=---, 
, După acest termen i face 
; "i o viză de prelun 

Oficiul J uMţl fnntal 

mânh 

INOENDIU LA DETA 'Aont()tl Hotar, de 44 ani, din ~una voya NI'. 11. 
Bacova, a fost rănit In ziua de 3 Iulie d'e - DECLARAŢIILE lNEX~CTE PEN· 

In hotarul Ctunun~i Data s'a aprino câtevt& 8C'hije provenite din mc.p1ozibel.e 'l'RU OBTINEREA C.o\RTfi DE !tIUNOA 
conacul proprietarului Ioan Jung. Focul aruncate de avioanele inamice. oare trc- SE VOR SANCŢIONA. Se a.trage ai;enţiu
a mistuit un gmjd şi trei porci ce se cuseră pe MaSUip1"!l. eomUnei Baoova. $inea, ei art. 32 din le~a pentru organiza. 
aflau într'un coteţ. Paguba produsă In tn hotarlll cărei~ :nt lă::mt câteva oom~. rea EVid1,'nţei Plasării şi Indrumării Mm~
llrma acestui incendiu a fost evaluată la Hota.r Anton !& fost internat In spitalul cii In industrie şi comerţ. prevede sancţiu
circa 150:000 lei. Postul de ;}andarmi 81 Qin T111~1 şi eno! rea.dmt :'I'cas1i. tn comu- bi severe pentr.-.l aceia caIi fac declaraţi' 
s~bi1it CB incendiul a fost provocat din 1'11', Ba{'0V1'1. l1Tl(]<> a FIi murlt elin Cfll1Z:~ Iti inexa~te la. obţinerea. ză.rţi; da Ll'JJl<:i, câ', 
.1~glljenta proorletarului, ("Rre: fumând, h nM'n,'I, "~l1n('r "'~ooate de sc,hijele ,i pentru aceia, cart V/l1" (,ertifiea d€cl'3.ri. 
a asvârlit capătul de ţiglari in' paie. ~ ',. ~~~Qr.1natn.i.ol. ' ",-. -_~,..~ .. ~,le Y-t(~ i!l.~'" act", 
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Sâ.moătă, 15 Iulie 1944 

e * C d" a,... .... ..... 

Difi cultătile aliatilor În Vest profită frontu!ui de Răsarit 
s.c •••• tlefe ... iye p. frontnl IjnJaBdez :si pe aee&. al iav .. ;,;tei. 

O Două presiune poti beA asupra Turciei 

contra-atacurilor germane cari 
sebi la Est de Orne şi între Orne şi 
dan au înregistrat succese bune. 
ce aliaţii au plătit foarte scump 

S"U..~f4, I,ohtu.t:il.~ 
'tJ>O$O- .. ,..... , __ , st1d ....... . - -

De~a cartieTt,L generaL aL l'uehreru· 
~U~~ ma~tuL comu"oom~nt aL Jor;ett.o 
ţ1rmate germane comumca: 

.t!u.tdu.u. din 1'11 ormanmu s a întins Şi 
a..sup'ra jlLtOT $ectoare. JOCUL ae artuene 
" o,t:venit şi ma~ puterlUc. 

La Est de Orne, trupeLe noastre au 
olullgat inamicuL pi.l.trl.4.ns La L:owmoeL~e 
pe }Joziţiile sate ae p(ecare. J..,a ~ua.

Vest de Caen, contraatacuL 11.o"U'u a 
ca.ştigat mai aeparte teren. Pentru Lo~ 
eama~ea ,t;tervi~Le se dau mai aelJai'te 
Lupte crancene. 

j J..,Q. Sud *' Sud·Vest de Tilly- puter· 
nice !ltacuri ina.mice au. !lat ~rl::.ş cu 
pte'rderi greLe pentru inamic. 

Şi în sectorut de Nord in Nord - Est 
de Saillt La, incercănie de strl.J,Jlultgen~ 
date de inamic pe un jro'l~t ~arg, au dat 
greş. In câteva locuri de pătrundere se 
mai dau luple. La Vest de Airei, trupe 

· blindate germane au ,'espins pe inamic 
, spre Nord. Intre Vire şi ,saint Eny la 

Nord-Vest de Le P~essis şi in sectorul 
dela La daye de Puits, fărd ca in.a.ml
cuL să ji reuşit, pand C/.cum să obţma 
Su.ccese esenţ.ate. 

In $pa~w. Jrancez au fost omorîţi, în 
lu.ptă, ,am nou 66teronşu. 

I Poe g1\eu de represaLii "V. 1." cade 
mai depu:r:te asupHL spMiuLui Londrei. 
. In itaLia, inamicut a continuat ata

curiLe saLe puternice dc14 coaSCa ves· 
· tică panci in spaţiuL dela l"'oggioonsi, 
· EL a 10st respins cu pierdeTi su/r~geroase 
foarte greLe. Centru~ de greutate al 
tupteLol' era eri de ambde părţi aLe 
Twrului, 111. sectorul deLa Sua de Cttta 
di Ca..stetlo. După un foc de artilerie 
a.sema.nătoT unui baraj, inamicuL a re· 
uşit, după lupte bogate in pienleri, să 
impin9'l frontul nostru câţiva kilome· 
ţri spre Nord. 

La Est de Tibru. contruatacu.rile tru
pe~or noastre au oprit înaintarea ina· 
micului. Pe coasta adriatică inami.cul 
n'a continuat atacuriLe saLe. 

In sectorul sudic al frontului răsări
tean, in cursul zilei de ieri a domnit 
numai activitate locală de luptă. 

. Pe intTeg sectorul centTal dela Şciare 
până la POlţk, presiunea puternică a 
inamicuLui. a continuat. Diviziile noastre 
s'au Tetras pe acest front, în lupte 
grele, ceva mai spTe Vest. 

La. Est de Olita. sovieticii caye îna
intau. au fost opriţi prin contraatac de 
diviziHe noastre blindate. 

Garnizoana dela Vilna a zdrobit în 
vestul oraşului repetate atacuri bolşe
vice şi a nimicit numeroase tancuri. 

In spaţiul dintre Utena şi Paloţlc, pu
ternice atacuri ale botşev!cilor au dat 
greş cu pierderi g1'ele pentru adversar. 
,Şi la Sud de NovoTse mai sunt în curs 
lupte grele. Formaţiuni de avioane de 
luptă au intervenit, cu efect in 
luptele terestre mai cu seamă la Sud. 
Vest de Vilna şi laSud Vest de Duna· 
purg ţi au cauzat i1'lamicu~ui pierderi 
grele, prin atacuri dela mică înălţime. ......... ~~ ......• 
ANGLIA A RECUNOSCUT OOM1TETlJL 

DE ALGER CA GVYERN DE FAPT 
AL FRANTEI 

r 

. Bucureşti, 13. S. p. P. transmjt~: Ştiri 

8OI!Iif.(: dln Stockholm află că guvern'.!I en
glez a recJlnoscut comitet:JJ. din' AJger ca 
guvern. de fapt al Franţei. 

D. F..dt>n a. .făcut declaraţii'în Camera Co
munelor in sensul oolor de mai sus aecen
tuâ~d I'ă această. re(','moa.'Şt~re aJ" fi avut 
loc dem·llt di'n partea guvernului britanic, 
dv s'a '1Şteptat vizita la Wi..<;hington a ge
llIrral1l1ui De GR.ulle. 

Bacureştl13 (Rader) C9D1aRdamellt.1 de Căpetenie al 
Ar_atei KuwAme eamuDioă eu. ziua de 1~ talie url.UI
t.arel.; Pe N~lIiitr.l illferier, 1. Hasurab~a mliJiuOi., pre .. 
eu_ '1 pe IroatUt MOldoyei, DuOtai a.~h~Uau~ re"'lUiA. 
•• aCtUlt., rellu .. , na Munl dee.Q.( haple l.u ..... 

Forţale fi.,landeze, sprijinita de germahi 
r\;;:z.sta 'l.U"(loirOr it Lc,u,;'U ri I vr SuVI c; I".:e 

Ber~in, 13. (Radar). - Sovieticii au 
intrel.ll·u,S ZHeJ.t ~1 -.;\:ute r(!pe,ate ll'lCel'~ 

(,;ări Qf;' a debarca 111 gOJ.IUi \lllpuri ŞI de 
a ocupa Ulsulele din acea:;tă regiune, cu 
care yl'ilej au su1erit msa pierderi ex
trem de sangeroase. 

Numai la ocuparea insulelor Teikari
sari şi iVlensal'i. sovletic:ii au pierdut pes
te 2000 morţi, 10 vase de debarcare, un 
vas de transport de 1000 tone şi nume
roase alte vase mai micL A via \ia ger
mană şi finlandeză au luat parte activi;l 
cu mult succes la combaterea acestor 0-

peraţiuni de debarcare, lovind mai mul
.. c va,,;,;: m plin. 

• 
Helsinki., 13. (Radar). - ueup';'ndu-se 

de situaţia depe frontul finlandez, zia
rele din capitala Finlandei constată câ 
armata Fini a întrecut cu rezultate bu
ne cele mai grele încel~cări ale acestuj 
războiu. Au trecut trei s~ipÎ.~mâni dela 
ocuparea OI aşului Viipul'i de către bol
ş'evici, dar de atunci frontul s'a stabi
lit şi for~ck finlandcze rezistă tuturor 
atacurilor inarl1ice. 

/ 

Tensiune poJitic~ Întra Tur(~a şi 
Uniunea SoYietic~ , 

LONDRA. 13. (1'. P.) - Ştirile agenţii
lor de iniol"maţiuni I)rll~Jli3e ~(lj}t lie ~vrd 
pil'Iltru fi. ~mnala. o puterllidi. iC<lblune po
Utică. la Ankara, scrie "Laily .t;xpr~s·' 

auaugâ,nd că această l.eil~""UllC, dupa ml'o!'· 
maţiwti din {:ercurile dl!)imml..~ice lUl~ti, 
jlji are orlgin(fI. in tindel'ea rl~la!iullii(,r Nu· 
sl-ei faţă de 1 ureia., Minbtrul Mlvietlc dl 
Vinogradov, ar ti exp-u::i în uHima sa Î.ntl"c
vedeii;l cu dl Saracjoglu, punctul de \'edcre 
al guyernului M}vi~(.{c tar~ {'.ere imediata 
colal>tJ.t':lrc a Turciei tU aliaiii. 
Agenţia "Re-uter,ţ citea;r,ă din rores

pllndenţ.a din Ankara a ziarului "DaiJy 
Telegraph", eare vorbl:'şte de o admos., 
forii. neob:şnuit t1e plină de tensiune din 
cercurile pillitice turcu.ti. Dllpă. această 
corespondoenţa !\-loscova pretinde o ~xtin:. 

dere a tratatului angla-tul"c Şi asupi"a 
l'Us10<, Ah.e i .. lorIu .. ~luni ~l!U~ie cii. Lni· 
uuea Sovietică., ar fi avut . şi intrarea 
imediată in râ:r:boiu a 'l'urc'ei. 

• 
Bucureşti, 13. - S. P. P. transmite: 

După cum se află din Stockholm zhrul 
Afton Bladet redă o ştir';? din 1 .on3ra ~n 
care se spunf' că se a~t'1apt.i ca Vinei;. 
comisarul pentru exter{ll! al Uniunei 
Sovietice d. Visinski să plece la Ankara 
pentru tratative in legătll~'ă cu raportul 
de după războiu dil.tre Uniunea Sovie
tică şi Turcia. 
După cum se spunernai ~er-artp.. c:l!.<.;

C'ldiunile se vor ,e.f."':i în speclal la in
teresele Sovietelor in legăt iJr~l cu l"ar
d.melele şi Marea M2d~t-=rs.nă, 

Succesul contraatacurilor germane pe frontul invaziei 
Berlin, 13, (Radar). - Despre frontul 

invaziei se comunică că marea luptă de-
fensivă în sectorul Caen, a continuat şi 
ieri, dar a stat toată ziua sub semnul 

câştiguri de teren realizate în 
precedente cu priiejul marilol 
in cursul zilei de ieri 

germane au recâştigat aproape tot 
nul pierdut. 

Alte patrunderi inamice din zilele 
cedente au fost zăvorite în urma 
nii de surpl'indere a grenadierilor 
mani, aducandu-se prizonieri şi 
du-se.o bogată pradă de războiu. 
ceste lupte anglo-americanii au 
din nou 23 tancuTi, precum şi alt 
daI de razboiu. Şi in ceielalte 
contra-atacurile germane au fost 
nunate de succes. O acţiune 

intreprinsa în regiunea Tilly, după o 
ternică pregătire de artilerie s'a 
şit. Dupa ce pnmul atac dat la 
elat gre:;;, americanii au atacat ieri 
Vest. de Tilly, însa Iaraşi fără nici 
rezultat ŞI au suierit pierderi 
sângcroase. 

LIPSA DE SERIOZITATE A 
LGî~ .-\{ib.L\~lK( i{~tJ',tJ::;li DU,," 

DIN NOU 

StockhQlm. 13_ (Rador).
britamca de informaţii Reuter a 
mi.s aseara ştirea ca guvernul 
Unite ar fi recunoscut cOlIllt.etul 
din Alger ca guvern provizoriu 
l"ranţel. . , JI 

Reuter a fost silit după foarte se . 
timp săaşi desmintă singur această şt~ 
deoarece la Vvashington s'a declarat 
ficial ca atitudinea guvernului State] 
Unite faţa de comitetul De Gaulle 
rămas neschimbată şi comitetul nu es 
recunoscut ca guve~'n provizoriu al Fr 
~ei. Şi acest epizod dovedeşte limped 
unde a ajuns agenţia Reuter, care 
faimoasa agenţie cea mai bine info 
mată din lume până când azi nu este bi 
ne informată nici despre evenimentel 
din tabăra proprie a aliaţilor. 

X ... ..... _-.-.-........ -+_--....... -..... -.... -..._ ...................................... . 
Marea bătălie a invaziei are caracteru 

din războiul trecut luptelor staţionare 
BERLh~, 13, (Prin telefon) - Luptele 

depe frontul invat:iei scamă.uă in earacterul 
lor tot mai m:·.ilt cu marile bătălii de poziţii 
ale primuJui război mondial in ca!'e n.u s'au 
putut CJlbţin~ decât mici scllimtări ale liniei 
frQJl tul ui cu toate că &; angajau cele mai 
mari masse de oameni şi >natcrlale în 
ata.c"..u-i ce dura'.! să.ptă.n:â.ni Şi luni de zile. 
Crasa diSlproporţle iutra forţele !)"jse in jQc 
cu. mari pierderi şi 5paţîilc câştiga te ca· 
raeterizeaz.ă. şi azi ca şi atunCi a.cew.ti bă
tălie staţiQnară. 

Se ja în considerare şi faptul eă Înain
tarea anglo~americană în Normandia, 
ch'iar şi când s'a obţinut, ca acum la 
Caen, CU mijJJ)ace masate se exprimă in 
metri şi nu' mai rar în km. Modestile te~ 
ritorii cnri s'au câştigat sunt regulat 
expuse violentelor contraatncuri germa-· 
ne cari restabilesc total saU parţial si-
tuaţia anterioară. . 

Un exemplu tip atât pentru violenţa 
cât şi pentru stagnnrea bătiî1iei de inva< 
zii este oră",ellll La Hayedu Puits. pe 
flancul rle Vest am€T;can care a ~.him. 
bat atăpânri1 de 5 ori după. rapoartele 
germane. 

O caracterrstil'ă a bătă.lieiesteşÎ fap
tul t>,ă nng]()-a,merj('anii n'au reuşit> să 

spargă frontul fie apărare german nici 
rnăcarprin angajal"P. la maximum a ar-

roci aerene şi a celei blindate, cari până 
acum in talite campaniile s'au dovetlit 
t;R a.rmele asaltulw ~ a1~ străpunger.ei 
precum şi mijloacele războiului rapid de 
mişcare. 

Crâ.ncena luptă pentru sate. oraşele, co. 
line şi cursuri de apă, în Normandia este 
rezultatul unui ră.Ziboi de invazie ce clurează 
d€ mai mult ci~ 5 s8.'ptămâ.nj 'ji care de si
gur că. nu corespunde aşteptărilor cu cari 
au !n(!Oput aliaţii marea lor intrepr~re. 
Scopul lor a foot rizboi:'Jl de mişca.re ope
rator care să-i scoată in scurt timp din 
.wna d( debarcare, adu'l.:ând trupele aliate 
prin -ooasta Franţeî, în câ.teva saptamâ.ni în 
Germania. . 

In loc de aceasta, 30-40 divizii aliate 
stau legate azi în luptă crâncene de fron· 
tul capului de pod. din Normandia. - Şi 
această este 10 mare parte a trupelor pre
gătite pentru atacul asupra EUropei.....: 
şi din aceste divizii multe sunt depe acu
ma distruse s'au respinse cu mari pier
deri. 

Pen<t:ru a atinge scopul original al in' 
vaziei comandamentul aliat nu mai' are 
în fond decât nouă posibilităţi. Ma; întâi 
o considerabilă întărire a frontului ,fie 
invazie .existent pentru a smulge aci de· 
cizjil prin angajare.a tuturor forţelor 
existente, După experienţa de până acu-

ma şi in faţa imprejur,hu că şi comanda· 
mentul gerlllWl {jispun în mod firesc de 
forţe sU1.tcien1:c pentru întărirea frontU' 
lui ei tIe aparare din ]\jorIDandia, o astfel 
de tactică. n'ar aduce o sc:himbare & si 
tuaţiei. 

(J a două posibilitate a comaJldamentu 
lUi stă in noui operaţiuni de debarcare. ea. 
re ,s'ar putea încerca în alte zone de c . 
I,:U scopUl.! de a fărămiţa apiraI'U g1!rman" 
şi a.poi de a pătrunde in spaţiul francez 
centre de greu. tate mult superioare.. ~ 

EfL'<!tele armei seerete germane .,V. 1 
şi dorin~a britanică. !it a le preintii.mpÎllS 
prin ocThparea bazei o.~ plecare a acestei Il 1 
P·.ltca să fie un alt indemn pentru exe.:outa
rea unor debarcări suplimentare. Dar co
manda.mentul german este suficient del 
pregătit, In planurile defensivc gerro.an.e 

eventualitatea şi contramăsurile sunt de61-
gur prevăzute. 

In' stauiul actual al marei bătăli~ de 
inv.azÎ'e este greu de spus prin ce J1}iJ1o~· 
ce vor căuta aliatii să dea o altă intorsA' 
t:.:.ră evenimente-ior cari aU avut pen~ 
,p •. un curs atât de decepţionant· De a1tf~ 
cursul de pină acuma al luptelor ~rJllI 
te comandamrmtlllui .german o e~3 J'e"l 
partiţie a greutăţii intre V~st Ş1.Esl l 
Orice dîficl1~tăţi a alntij'nr profită SltU.'l' 

ţiei german(l din Răsărrit. ' 

. -!k>eietates Nationa.l!. de Edltn!'i !Ji Arte Grafice ,.Dacia Traiană,1J Tim.Îfoa.rB 1. Strada Lene.u Nf. 4:, 1nanatr. sub Nr. 52!1488/1943 la. Reg. Of Com. Timiş"an 
< leeretar- de ~ep.e "'~bJl: OOBIAN GRQZDA)l,. , .. :' Tipărită la 13 Iulie 1944 
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