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n cele 80 de divizii pe cari le are generalul Montgomery În 
~nglia numai o mică parte a fost aruncată În lupta de invazie 
Apelal mareşalului P.t.in către peporal Iralleez. A loat zAd.ărnieitA 

Ineercarea aliaţiJor de a pane mAaa pe Nermaadie " - . 
BERLIN, 8. (RADOR). - DES· I ACESTE FOR~IATlUNI SE MAll POSffiILE ŞI CHIAR VEROSIMILE 

EVENIMENTELE INVAZIEI ADAUGĂ ALTE 2-5 DIVIZD ALIA- DUP CE PRIMA FAZ-\ A LUPTELOR 
~""'n,NTTD·n MILITARE GERMANE TE, CARI AU FOST DEBARCATE , SE VA DESFĂŞURA FAVORABIL 

UR·MATOARELE AMANUNTE: NOAPTEA TRECUTĂ TOATE ACE- PENTRU ALL<\.TI. DE..~PRE ACEA. 
RAPOARTELE SOSITE PANA I STE F'ORMAŢIUNI STAU SITB 00"1' STA INSĂ NU EsTE VORBA. DEDA· 

m,,.,..,'lru AU FOST IDENTIF'ICATE lJR.o 1 HANDA GENERALULUI MONTGO. RECE PUNC1'ELE IZOLATE DETIş 

•• HU'~~~~'~ 6 FORMATIUNI ALIA. MERY, DIXJI. SE POATE VEDEA , NIJTE DE ALIATI IN NOR~IANDÎAt 
DIVIZIILE DE INF. 2 CANADIA- CLAR) CA DIN CELE 80 DIVIZn DE SUNT ZA VORm ŞI INCERCUITE ŞI 
ŞI 50 BRITANICA DIVIZIA 79 CARE DISPU]\"E GEN. EISENHO. ,CU TOATE SACRIFICIII.E MARI, 

~.~,_I",,· .. n •. J .• ~ BRIT., DIVI7..J:A 6 DE DE- 'WER IN ANGLIA, NUMAI O PARTE OCUPAREA PORTUI .. IJI lE HAVRE 
AMERICANĂ, PRECUl"1 MICĂ A FOST ARUNCATĂ IN LTjp· A EŞUAT LA REZISTENŢA DAR. 

""H~"'" FORMAŢIUNI AME~ TA. DFA:1 NOUl INCERCARI DE lN~ ZĂ A AP . .\RĂTORILOR GERMANI 
A DIVIZIILOR 82-102, LA V AZIE ŞI DE DEBARCARE SUNT ! DELA INCEPUT. 

STAlA.N P ASTREAZĂ TĂCERE 
FAŢĂ DE INVAZIE o. 

uen re şti, 8. - S. P. P. transmi' 
Din Ankara se transmite ştjrea, că 

caută să pă.stt"eZe tăcere faţă 
din Europa de Vest. Mareşa.. 

este primul dintre cei trei par' 
lllUlJj~1laJIti dela conferinţa din TeheranJ 

a spus până. acum nimic despre 
aliat împotri"a Normandiel Ri· 

de informaţii sovietic nu a dat ştiri 
aceastA privinţă. Radio Moscova s'a 

să redea. numaq textul mesa
de invazie al generaluJui Eisenho

fără. a adăoga vreun comentar. 

L.o\ PAS DE CALAIS AUATD AU 
.·, ....... ..,.., ... L O NOUĂ DERBARCARE 

PE COASTA FRANCEZĂ 

Rueureşti. 8. - S. P. P. transmi. 
O telegra.mă din Berlin aflii. ci aliaţii 
făcut În<,e!'('-af'(",3 să străbată la lumi· 
~Iei eU vasele la Pas de Calais spre a 

.oos:i!~tr~ .. trupe pe coasta. franceză. 

D«pă eum se anunţă din parl.e compeo 
germană tlmuri Cn tragere de ma

au luat sub focul lor vasele Juamice. 
a luat sub focul 101' vasele inamiee 

focului· Dn aU putut fiobser· 
doal'ec>e inamicul s'a invăluit in 
Vasele inami l'e se apropiau ve

itin no)'dnl canallJ!llÎ Dmrer la Ca
Cu (1 zi înaint.e pliatii an inl't'!l'l'·nf 
si traverse7..e ht lumina zHei ~fp 

DI\l"'+oPI ~ eanalului, care este' Iată 
rle40 km. 

NOut ATERIZĂRI ~ GOLFUL 
SENEI 

h r. 111' e şti. 8. - S. P. p. transmi, 
· Ştiri sosite din Berlin anunţă., eă in 

spre Mil"reuri.. aU fost efectuate 
ater;zll.ri aerjene în golful Senei. 

OlIJll'''''l'UJiTJ1, UNITATIL.E DEBARCATE 
m NORMA~T))IA AU FOST 

DISTRUSE 

apelul marelalului Petain către poporul francez 
Paris) 8. (Rador). - Preşedintele prejurarea, că păstrarea obligaţiunilor 

Consiliului tle miniştri francez, d. Laval preluate este un eminent interes de stat. 
a Îndamnat populaţia francezâ,la linişte, lliioe act de indisciplină poate si aibă 
ordine şi disciplină amintinduoi că in ur·urmârl dezastroase ~ ~decl nu VOr fi to· 
ma evenimentelor din 1940 trupele ger lerate de guvern. 
mane, au asigurat lungă perioadă de ]j~ ' .•. ' ' 
nişte şi reconstrucţie parţială a Franţei. Neascultarea ordinelor ,guvernului 
Adresându.se autorităţilor franeeze d. Vor fi ~aEficat.e crime contra Patriei. 
Lava! a subliniat, . că raportul între La sfârşit d. Lava.! a subliniat, că popo~ 
Franţa şi Germania a fost fixat prin rui Franţei refuză să dea ascultare vi· 
condiţiunile armistiţiului. Faptul. că eleniilor duşmanilor Europei~ Presa 
azi se dau lupte pe teritoriul Franţei, nu franceză scrie în aeeleaşi sen~ subliniind, 
a schimbat situaţia juridică. Alltorită- că. Franţa ştLe să alunge iluziile dela 
ţila franceze au îndatorirea de a ex· realitate şi nu vrea să-şi pericliteze incă 
plica acest fapt poporului precum şi Îm- odată viitorul Patriei. 

franceză. şi-a păstrat· calmul Populaţia 
Berlin) 8. (Rador). - La locul Corn' I primului ministru Laval, cari cer linişte 

petent din Berlin se înregistr.ează cu şi disciplină. 
multă satisfacţie, că populaţia franceză. Şi populaţia Parisului a păstrat oo.l
din aprOpierea imediată a zonei de in· mul desăvârşit. Pe străzi nu se ohservă, 
vazie a păstrat liniştea eompleetă pre- c.ă operaţiunile de invazie sunt in curs. 
cum şi încrederea că trupele germane Nici despre af;ia zisă mişcare de re-zis· 
vor face totul pentru asigurarea sigu- tenţă, care există numai in fantezia pro,. 
ranţei ţării. Poporul francez dă as<'wta· pagandei ina.mîce nu se observă in Fran~ 
re sfaturilor mareşalului Petain şi a ţa nimiC; 

G~rmabia are acum , •• sa să Influenţeze hotAritor 
mprslIl răsboi.Jui 

Berlin. 8. (Rador). - Purtătorul de 1 diversiune. Luptele sunt insă în fa;r.ele 
cuvânt al Ministerului de externe. a de- lor începătoare şi v.oravea o îusemnă. 
01 arat in legătură cu evenimentele din tate politică în urmările lor numai după 
Normandia. că Germania Va avea,Rcnm ce ajung în faz..'l, culminantă. Cu toate 
şrmsa de a influenţa hotăritOT m.ersul că alia~H atribuesc10r deja azi o insem~ 

nitate politiC'.ă, pentru Reich însă mo' 
războiului. Acţiunile aliaţil(}T au o am- mentul politic a sosit când annata ger-
ploare, {',i nn mal pot invoca in cazul mană va avea ~anse de a lovişi a zero-
eşuării . lor, un blllff,sau o incercare de bi complect puterile inamimtlui. 

Incercarea aliaţilor de a pune mâna pe Normaiuii8 

a f08t zădărnieltă· 

Berlin, 8. (Rador).' - Centrul de 1 se dau la nord de Caen şi l~ n~rd est de 
grav!tate a11uptelor din Normandia, ce Bay-eux, unde luptele au continuat toatA 
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noaptea. şi au sporit in intensitate aic!a 
trupele germane se găsesc în luptă eu 
pa..raşutiştii. inamici, cari au primit în-. 
tărire. Forţele inJlmicului între Carante.. 1 

na şi Bayeux, au fost sdrobite oauzân. 
du~se mari. pierderi. Inamicul a căutat 
şi ieri să deoo,rce aici intăriri însă în de
curs dedoui ore, 38 planoare şi 52 mari 
aparate de transport cU muniţii ",i mata
rial de război au fost doborâtc.'" 

Incercarea aUaplo-r de a pune mâna 
pe Normandia a fost sdrobită rle:a inoo. 
putul luptelor in acelaşi timp speranţele 
lui.Eisenhower, că populaţia Franţei va 
da trupe1vr invaziei un ajutor efectiv 
s'au spulberat. In zonele de lU'Ol ă nu 
s'au produs nici ineidente, nici turburări 
şi populaţia F'ranţei a denunt'\t în m1.lte . 
cazuri paraşutişti aliaţi dând ,Jovafia. 
şi astfel urei lor faţă !.le f05tullor alia!;. 

INVAZIA SATISFACE POFl'ELE C~· 
LE MAI FLAM..4.NDE ALE UNEI PLU. 
roCRAŢJI FĂRĂ RASPUNDERE 

STOCKHOLM, 8. (Rador.) - Postul 
de radio Londra a declarat despre inva
zie, că, comandantul suprem aJ. forţelor 
aeriene bri.tanice a cara"terizat la O adu
nare poporală in interesul subscrierii 
unui împrumut intern' evenimentele' 
după cum Urmează: cea mal mare opera
ţiune militară este executată de cei mai 
I-)uni soldaţi ai lumii cu ajutorul aviaţiei 
ii marin ei cele mai bune,' Îiind în ace-
laşi timp condusă de cel mai buni mili~ 
tari ai lumii. Presa berlineză comentează 
foarte ironic' aceste exagerări ale unui 
militar responsabil bntamc, adăugând 
cii e regretabil că nu a precizat că inva
zia se face.din ordinul Moscovei, spre a 
satisface poftele cele mai flă,mânde ale 
unei plutocraţii celei mai lipsite de ori
'!e răspundere. Ceeace priveşte valoarea 
comandanţilor aliaţi de aceasta ei au 
dat dovada deplină în ultimii 4 ani de 
t'ăzboiu . 

INTRE UNITATILE DEBARCATE SE 
GASESC ŞI lNDIE1I.'1 DIN AMERICA 

STOCKHOLM, 8. (Rador.) - Din ra .. 
poarte sosite. din Berlin reese, că întrf. 
primele l..IJlităţi debarcate din aer in 
Normandia s'au aflat şi Indieni din 
America, cari sunt aIJ.trenaţi pentru lu
crări de distrugere, având misiuni spe
ciale:. Luaţi prizonieri, ei au declarat, c~ 
scopul invaziei este distrugerea Europei, 
spre a asigura aici dominaţia sângeroasă 
a bolşevicilor. '. 

UN EXTRAORDINAR ATAO PRIN 
SURPRINDERE LA GURA SENEl 

BERLIN, 8. (Rador.) - Noaptea tre .. 
cută forţe uşoare germane navale patru
lând au observat mai multe Vase de de. 
barcare însoţite de trei distrugătoare, la. 
Vest de Le Havre, la gura Seinei. Uni~ 
tăţile germane au dat un atac prin sur· 
prindere din poziţie, cu torpiloare, in .. 

.(CQntinuare in pag. 6-'8.) 

~rlill. 8 (Rfld0r). - Cercur'ile com· 
__ "'''''''jC''' del'lară. că aproaPe toate unită

· debarcate în Normandia în prima zi 
fi.e cu pnra:::uta, fie (OU p1anoa .. 

. au fost distruse. 'Din eff:'ctivul tru· 
debat'cate pe ralea navală. auroane 

!a sută a fost deasemenea distrus tn
Ul Prima zi 1t n'!X'raţluni1or. Astfel aU 
eliminate în primele 24 01'1" mai 

divi?:ii inamiC'e ('ompJ~l'!te. Noap-

...... - ................................................................ . 

· trecntă inamicul a efedunt df:'bar. 
lIoui Intre fiuV'iile Orne şi Vire. 

Feldmareşalul Rundst~dt şi mareşalul Rommel se află În focarele de . luptă 
BERUN. 10. (Rador).· - Cercurile 

competente din Berlin declară cit aeti. , 
vitatea. comandamentului german din 
vest e caracterizam. de fn1 rt.e mult sân
ge rece7 in ceeace priveşte· jn~~ I 
ansamblului operaţiunilor. precum şi 

privitor la ordinde date. Feldmar''''plul 

Runt1stedt precum şi mareşallll Rommel I . Cercurile militare din Berlin sunt d~ 
se află în foearele de luptă.. Cu toa:tp~ că părere că aliaţii poat-e vOr incerca să. de-
luptele au un caracter foarte înver,u. barce ~ra.·]utişt.i sa," unităţi a~riene şi 
m·t se subliniază la Berlin. eă nouile in interIorul Franţei, s!'re a asIgura ae-
arme germane pregătite, i1l Spet'îalj rodromuri sau de a. op.era distrugeri III 
pentru. luptele iD'vaziei, DU au fost Înt'ă anumite instalaţii militare importante. 
angajate. Acţiunea. este în plină desfă,. Pent.ru toat.e aceste razuri comandamen. 
~urare ~ lupte ,grele SUBt în curs. tu! german a luat măsurile necesare. 

~ .... __________________________________ ~o_.~_._~~~~_ 



,; 

" 

\.~Pag=:.~~:. __________________ ...... ___ ..... ______ .. ____ D_A __ C_I_A ______ ~ _____ ••• _== ______ -w'vrr~ ____ ---~--bă--~ __ 1_0_I_~ __ le~1;~~t' . .. 
"p R o CUR o R U L" 

Cdr.a' de repertoriu a Te&trului Na
Po.nal din Cl.U.FIWişo&ra pare tre~ti.~ 
Cu piesa. .,Proourorul". despre & ea~ 
preulieră va. fi vooba in aceste rândun, 
.,l'işu1 se îmbogăţeşte ~ o luorare dra
matică atractivl, care Va 4 eu I!gu,ran
ti mult gustată de pU'blioul de sf&IJlt de 
8tagiune. .. 

Despre subiectul piesei n'", vrea sa. 
spun prea multe, ,pentru & nu strica 
plă.oerea spectacol ului, o b~ par~ a 
interesului, stând in surpn:za actulul al 
3-lea... In doua. cuv::l.n~, e vorba. de u~ 
proeuror nemilos, care sim~ ~i el od~tă. 
spaima. de a fi a~uzat de Cl'lma.. De u ar 
~ mter.esul dra.matJo al", piesei 8:'-: de 
viu, s'ar putea spune ca. e o pIesa eU 
tezi.. ,Ea ma.1 perml te şi o privire în 
'Viaţa păturei sUtJra.puse engleze, al ei.~ 
.rei a.speot prea Puţin atrigAtor l-am m&'l. 

eontemplat $1 In "Pygm.aJ.ioo
8

• , 

Rolul titul&r este inte~retat I!U 1niJ.,. 
restrie de d. Tlt08 upteş. Omul datoriei, 
~nvins de infaih'lbilitatea. :fus1:iţiei, pe 
eare o serveşte, a.pare fn jocul d-sqle 
Intâl neliniştit. apoi tu panică în taţa 
acuzăril, pe care o dispreţueşte totuşi, 
lrigur de inteligenţa sa I!I&1'e-I va ~te 
~n orice tncnrcătnră, da.r care fi arată 
brutal şi chlal" ~ Abia desnodămân. 
"tul neaşteptat pune In adevărata B8. va
loare per1'~ţiunea. jocului d1t1! Tit~ 
Lapteş. ' 

D. Tâlvan joad. rolul inspeotoru1ul ne 
poliţie, prieten al procurorului şi până 
ta ,urmă acuzatorul aoestuia.. Este 1II1 

per80nagiu interesant acest inspector 
Soot1and Yard. In.drG.gostit fără speran
ţă, om al raţiuDii şi al deducţJei logice, 
ea.pa.bil totuşi şi de i1maginaţe. D. Tâlvan ,-a impus pe drept cuvlnt - ~ 1 se eu. 
;vin lau1ie fări rezerv! pentru aceasta: 
- o ~etate tn gesturi şi intonatii tn 
Jnterpretarea dsa1e, care desigur' nu i-a. 
!\7enit uşor. D·sa este departe de a avea 
:temperament "englez'·, eu atit lD6.i 
ll'1eri tuoasă îi este creaţia. 
: D.na Maria CupceG, in soţia pt'()(I'tt!"o" 
rului. are rolul dubios al femeO. care iu. 
be,te doi bărbaţi. Năpasta ea:re 10'VElŞt(t 
lIoţul, tnaUnă balanţa In. favorrol &ees.o 

tnia. Zbuelumul femeii chinu~ de am& 
mnţă;rOe ee plB!leaoz& ~ b!r!Jaţi. 
-lor iubiţi, a fost atU de emoţionant tn
ieU pnblieul a uitat laf'llrea antipat1d A 
~agiu1ui. M'au surprins tnsă ati· ... :._.-:-.-... ~._ ..• -=.~~-.~ 

Şezitoare literară 
III aiua de 11 imi. a. a. in aa1a teatrului 

..eom'IDl&l din LugoJ va avea loc o mare f6 
;r.ă.i:oa.re li tera.ră mohinată virtuţilor eroice 
ale armatei romA.ne Va oon[erenţia dl ca
ao~ cir. Ad. ApostOl, despre "Literatura 
Z<aUtri eroică ta războiul sfânt .... 

Dt Gh. Aesintanu va prezinta. fa.pt~ de 
arme ale "EBcadrf1e1 al'be". 

Iti vor mai da concursul dne1e ti dnii: 
Floriea Ciura ştefă.nes::o. Mia Marian Ja. 
leş, C. Miu-Lerea, Nicolae Gl'e.CU, Drag'Of 
:Vitenco Nicola.e lvan, Dore! Draguescu, dr. 
Aurel E. Peteanu, C. Jaleş, Grigore Buga. 
rin Doria.l Gro:r;dan George CollBtantJ Pa-, ' 
~el Beiu Şi Petru Sfetca. . 
~ ............ ~ .. ~ 

Premiera Teatrului Naţional 
tudinile nemi~te ale d.nei Cupcea in rectă şi o dioţiune buni. Aceeaş obser-
uneLe scene, când - fără a avea replici vaţie s'a ... putea f&ce ,i ;l·nel U.odi("& 
de dat - d-sa ar trebui să part:('lp~ !nai DaminesclL Aceasti talentată. artistă 
mult 1& acţiune, măc.ar mimAnd neînţe. in-oepătoare (e la al doilea rol al ei, 
legerea.. Dar " imobilitatea aaeasta - dupa. "Hamlet") are o a.pariţie $enza
desigur voită. - fş,i poate găsi justifi('a. ţiona.li in piesă, pe Bare o serv,eşte ad· 
rea., miralbil frumuseţea. artistei. Peste câţ1-

D. Hristea Cristea are ro'_,,' sumar va aD/i .şi. d-sa va şti să pue mai mult 'pl. 
... toreso într' o astfel de creaţie. Azi are 

conturat al medicului legist. D-sa a fost insă graţia tinereţii, lângă promiţătoa' 
~t in acest persona.gi u epizodi o. 'In re Cl8Jită ţi soenlce. 
roln11adheului d. Vardaru a f(lSt handi. Direcţlia de scenă a dlui Emil losan 
capat de lipsa d·sale de rutină.. Aeeste e ingrijită:. Multe detalii de regie sunt 
mici roluri, înoredinţate unor aotori ex' puse la P'.lD'ct cu dragoste . .N r.tez parti da 
perimentaţi se transform.l In compQ.tl de şah şi efectul de l1lllliilă dela sfâ~i. 
zittii totdeauna SlLvuroase, şi e poate o in! actlli,.i 2 
eroare să le fncredlnţe?Je eIeomentelot ti- Traducerea lui Iosif Vanelu e frU-

moasă. ca limbă şi stiL 
nere. In orice ORZ dsa are .) prestanţă ee. Nie. Ivan 
• ._ .• ~., •• _ •• _ .... _1IlAI>_. " .• _e_ ..... _ .:.-::.-.~.'., ...... ~.=._._ .. _ ..• _ • .! 

, .. Exercitiu de atingerea homhelor la Timişoara 
"'.1 "" 

Pentru.& se cunoaşte cât mai bine m~' Luni~ 12IUllie 1944 ora 18 In P_ţ& 
dul, de ~ al bombe!.Qr incendiare, Dragalina. 
toţi ~ef~l de ~.P"7 ~ ~fii. eo~~pelor de Marţi, 13 Iunle 1944 era 18 în p.ta 
po~plen dela lmobile. inetituţii fi intre- La:bovari. " 
prlnderl. sunt o~a.ti să ia parte la de- Miercuri. 14 Iunie 1944 ori 18 In p.ţa 
monstraţfi1e de atwgerea bombelor cari A'VrBm Iancu. 
se vor face după cum unnea.ză: • Sâm·bătă, 17 Iunie 1944 ora 18 tn P_ţa 
Sâmbătă, 10 Iunie 194:4 ora 18 rn p.ţa Gării Doamniţa. Elena. 

U:oir1i. iDuminecă, 18 Iunie 1944 ora 19 In 
Du.!nin el 11 1 . P-ţa Teatrului. 

Tniîaa. e, ume 19« ora 18 In p.ţa La. aceste demonstraţii, eu bombe 
~.-•• _ •• _ _ __ ,. _ _ _ reale, este invitat a lua. parte şi publicul. - .•.•• _._ •..•.• _e._._ •.• ,~ •• ,._. __ ••. _ ••. _ ........ ~ 
Cele trei alternative ademenitoare 

Presa mondială, I!~ li ystaţioniJe radiofonioe stră.i:ne au relatat., CII iDtenle D8eblt, 
!De!IIajol trimis Româ.nlei de ca.t1'e d-I Molotov oomisana.l at'acerUor străineat Bw; •• 

DupA aceste Ştiri .'u ti propus Româ nicri UD fel de }lI8c8 8epa.ratii, pe temeiul : 
reia guvel'D.~ l'OIDâ.n avea d denunte oolab orarea militară cu Germania, u.nnând ta ::::.e ao:,=.:- tdogară., ori ia ooU.bora!re OII &nD.a.ta romiaă - - aoo.tă dia 'farA 

Cum sarcina armatei l'Oş.ii !'ODStă ~ :II cea d-I Hau.oiJski la radhl M08COV8t In ziua 
!e n Aprilie a.. ~. - nu llumai in expulzare oomplet.i. • năvăIitoriJol' ge.rmanl din Ru. 
~ precum ,,~ din aJte shLt:e vasale, ~ ,i de a combo.t.e pe Germa.ni pe teritoriul 101' pro

pnu •• :. (1I'eZ.i "Curentul din 30 Apl'lhe). ev ident armata 9Ol1etici ar fi. Devoită, ca să 
treaoi lMlMe terJtorioI RomA.niei, In spre d.r urn ci~ Budape8te-Viena-Berlin, anin. 
-- la vaIta 'l'tset .. trupele aliatilor din .Bo8inia, eonduşf de Tita. ' 

AeIeastă propunere sovietică corobora de&l1minterJ perfect oa felQltle earopene ak! 
BasIet de totdeauna, expllSlll - tiri ~tiCfl n'f.e - şi da Mareşalul 8t&lbl. Şi 8UlJ.t CObM 

firmate " prin ameubt1ăriJe aa.tegGr1ee ale Dem.ocraţlHor, adl'el'late Statelor miel een
~pen:e IJI

A 
sad~e, prin eu:vâ.ntările parlamentare ale d-Ior Oho.:rdJ.ill ,1 

Eden, l'eOmIOf!IaIIld 81llMr ei, pt'ivitor la p1'O pune:tUe lO'Vietie6 Anglia tUMII!!Ie ant&rior 
0CIIl8lIIia~ obtinând din partea aliaţilor ap asenI ade:zhmes completă 

Astfel ,Um precis ei,. ee ~ RusIa: anexarea BaooviDei fi .. ' BaMl"8h1el &pol 
dreptul de a ocupa VI' e meI ni c România. intreagă, sub cuvânt ca să 800ati. a'rmata 
~ dl!, Ţair~ ••• ~ ~m I'ărnAne, da că RuşU lnv1ngitori DU se ~ retrage, de 
bGnăvo1e, dm bozlhul Tism nici după războiu l' Vor veni Anglo-Saxooii ca să-i sooată 
de aci? Se "VQl;! bate Demoen..pile pentru .01 şi pentru oeialte state mlcl t In pneral: 
vor fi In stare, ca să ~ măsoare mi anna. invingăC:on.ftl a SovIe1:>elor'! 

la aee!lte intrNJări ~pti. Naţia Ro minI rlspen!JOl ~ilor. Şi .bia dal'l 
Dt !!le 'rol' commdea ţintele f1ll8le ale rizbola lai din partea tuturor beligel'anţilor se 
poate pre~lnde, ea să răspund' ,i RomAnia. Oid aeeace ni se oferi pânA In prezent este 

- ('gal ea 8maddel'e8} Inseamnă. cedarea Ifl la RăsArit • 1DlOI' tleT:irorii pn1ioase~ ee fae 
parte Jntegra.ntl din spa-pnl VItal l'omAue5 o: J.nseam.nA ooooomitent preface ma Îll dmp 
de luptă ti devastarea totali a tAriL 1, ','. ,.' 'Ii "'" 

h:,': Anume s'aa deschis RomAniei trei alternative:: "',I"~:~'~':-':';'" 
~f 1. sr. depună ail'mele Şi să lase dnmt li beJ' armatei sovietice. 
"7 ,. Ori să imite1Jl'l gestul "e1egantJ' al hU Badoglio ataşi.ndu-se mUitlreşte armatei 
~;I. ruse, pentru a Împinge nnItă~ gel'ma.ne din ROmâaia in ~nul Tisei. ' 
.,.....- Cu alte cuvinte lapid9lt1e: şi. intr'lDI M:a ti intr'altul teritoriul României &1' deveni 
eIimp de lupti., dOOftrece annats germană D a va păr~ benevol, Ardealul. bastJoaoa 
eea mai putemIeă a harlnutal dunirean. 

Bine In~. h alternativa a S-:a ne a şteap1;ă ~ soartă !It atund
J 

dad lup
tbd mal departe alăturI de R6ich. armata ~tieă al! inainta viotorl~ In feSUl 
munteaa şi peste podi.,al ardelenescJ ori a r MUŞi eă strAbati din .pllo Nord ID §e8Ul 
}J8Iton1&n. ~ < 

Adi .. , In toau, aoesf.e trei Ipoteze a; demenitoare Tara este ~asă.J ca să. se 
prElÎa~l'3 in sCl'Um şi cenu~ , 

Ei bine r DaeI pentru Tara Rom1neMcă DU există alti soln1ie, 'apoi este !bai ono
rabil si mn.i firesc, ca să apărăm CU arma in mână, dooât IIă. repetăm iDc'odată gestul 
- ,. • din 1940. 

Destinul !'I('I !'!f"Jrmf!, ne intinde din non pa-harul Il'mal', (la de atâ.f.eaol'j tn doomrsuI 
leaeuriJor. II vom r;oli ~i astă dati pi,nă la flDld; daI' • ă· 1 gol i m C 11 de m D i
t.ate ,1 eU eon,tifnla tmplea tă.. 

• a ii 

DR.C. GROFŞOREAN 

EDITURA DAC lAT RAI A N Ă" TBIIŞOARA 

Bulevardul Rege le Mihai L N o. 4.. 
Prezintă cea mai buni carte de \lOvestiri apărută In nltimul timp 

CILUllJl DIELA IINI~MĂ 
de: S E P TIM il) P O P ,\ 

De ~"e In UbrtrU la ehioşC&ri şi depozitarl 

Se poate cOMIlDda contra rambul'l la F..diturl. 

----~ -
__ ' ___ ~-:~~2.:. _: ..... 

o rugăminte 
Ne 88oci~ S?~~itării făcute de..G~ 

zeta TransIlvaruel (Nr. 3 Iunie) I'Q. 
gând Sooitatea, ea să ordone dif~ 
oomunicatelor referitoare la Situaţia ... 
ria.nă. nwnai prin postul România .(187$ 
m. lungime de unde) • deoarece POStul 
Bucegi nu se aude in provincie, 

Totodată. am propune eomunieate p.. 
~tive şi na oogatiV'B, căci pe nime_ 
nu-} interesează că., - tn- "spaţiul ae
rian româneso domneşte linişte desăvir
şită.", d lumea enervată şi nelinlşt,ltă &1 
dOJ'lj să fie} mereu. informati.: în ee "' 
giune a Ţării se află. avioane jnallli~ 
deoarece în felul acesta publieul ar ft 
la timp avizat, având poSibiltatea A!1. 
elentă de a se refugia. 

Si dăm un exemplu: post>.ll de radiG 
&nunţă - in momentul când se iv~u 
avionul pe teritoriul Ţării şi nu la fie. 
care ori implinită - avion inamic de" 
supra Orşovei; dupl câteva minute: 
deasupra Craiovei etc., evident un avi. 
pentru Buc.ureşti, in semn d raidul 
se îndreaptă către Capitală; publ!eUl, 
deci, are timp aproape un ceas, ca să se 
pregătea.scă.(Un bombardier faoo rea 
300 Km pe oră). 

La fel ee prezintă situaţia şi la cel .. 
lalte oentre din prO'Vincie. Dacă d. e, ra. 
dio semnalează avion dwpnan Orşova
Ca.ra.nsebeş-Lugoj (in anumite intel" 
vale, bine inţeles, adică, când avionul 
sboară deasupra or8IŞ-elor Vizate) at1lllel 
Comunicatul este un avertisment' pentra 
T~a. 

Fiind vorba de viaţă şi moarte, ere. 
dam oi, oererea noastră este justifit'l.tl, 
~ ...... , ..... _ .. _ ..... , 
Ştiri din Lugoj' 

Mişcarea demografică a oraşului 
Lugoj in comparatie cu anii 

precedenti 
SeIWioiul stării civile al oraşului U10 

goj a dat publictăţii un intereliant (1'&
tl.o al mişcării demografice pe ultllIl4 
patru ani. In datele graficulUi este ou. 
prinsă numai populaţia. stabilă. a or~u· 
lui Lugoj. Spi-cuim următoarele dati: 

Numă.rullocuitorilor: In anul 1940 1: 
fost de 24.233; în anul 1941 a fost de 
24 .000.; in 1942 a f est de 23.910 li in i 
1943 numai de 23.871'1 
Numărul d.eceselor: fn 1940 de 643j!ll1 

1941 a fost de 381; în 1942 a ţost de 
456 şi în 1943 de 331-
- Numărul că.sătoriiJ.o.r: In 1940 .'al 
oăsătorlt 193 perechi; in 1941 UD nu 
măr de 169; in 1942 numai 145, iar III 
1943 numărul căsătoriilor scade la 1«1 
peredbi eăsătorite. 
, Divorţurile: tn 1940 s'au Inregistrat 

33 de despărţlri; in 1941 au fost 21; in 
1942 au fost 24 şi tn 1943 au fost 23 d 
diVorţuri inregistrate. 

Naşteri: in 1940 un promll de 12,84 
în 1941 a fost de 14,21; in 1942 a lolt . 
de 13 şi in 1943 au fOiSt 13,04 n.aşteri 1 
fiecare mie de locuitori. 
CONDAMNAT PENTRU SABOTA.} 
, Tribunalul Lugoj a pronunţat eOndn.lll 

n.a.rea definitivă la internarea într'un 
lagiir de muncă pe timp de 11un.i 8 JoCru. 
toru1ui Vuleti.ci Aroadie din Lugoj, pen 
tru delictul de sabotaj. 
~ ........... ~ ... ~ 
Sindicatul Presei Româ.De din Arrlei1 

şI Banat; 
CONVOCARE 

Consiliul Sindicatului Presei Român' 
din Ardeal şi Banat, in şedinţa sa din 
ziua de 5 Iunie 1944, ţinută. la Alba 
Iulia, a hotărât: convocarea IUhmirlI 
generale extraordinare pe ziua. de 22 
Iunie 1944, ora 10, la. Alba-Iulia, In 
sala Teatrului "Caragiale" cu următoa 

rea ordine de zi: • 
"Situaţia Sindi-catului Presei RomiJlf 

din Ardeal fi Banat faţă de noua lege I 
p~·esei·4. 
DMă la această da tă nu se va inttun 

numărul statutar de membri, adunarea 
generală extraordinară S6 va ţinea J~ 
data de 29 Iunie 1944 in aceeasi locali· . 
tate, la. aCEa.şi oră, cd oric.e număr de 
membri. 
Preşedin te, 

se. Sebastian Bomemisa 
Dr. Constantin Halea 

~~~! '@~~~~V 
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Măsuri pentru impiedecarea distrugerii recoltelor ., 

,....-,.... 
.., MINISTRUL PROPAGANDEl 

..o." fflANCEZE LA BERLIN. Berlin, 8. 
).l'Il ~,) - MinistruLp'ropagandei fran
ian. :G. J1enriott, a sos~t iJl. vizită oficială Za 

din' cauza atacurilor aeriene 

la ... ~ ... 
(187~ .... lllN NOf] PROBL~M A LlV RA
~tul:LOi DE .wOLFRAM. BerLin, 8. (Ra-

"'~) _ La o intreba.'~e pusă de ziarişti 
te p.. ~ iilkelmstrasse, privito-r i4 it1cet~rea 
tle.nt&,criLor de woLfram d-in Portugalia 
11 ae. :jlft Reich- care fapt a fost comunicat 
i\'if, ministrul de externe Eden in parla
iti" ~truL bri~tanic, purtător~t de cu.va~lt 
~e re. Reichulw a dedarat. ca nu este m 
lIli~ ,.,e Jă ia atît~'~ine ta aceast.ă c~.estiune, 
ar ~ !ă le pare ca ta Urma prestunu spo"te 
SIl!~ ~'Iiaţilor guvernuL Salazar .$'a văzut 

ilI să regLementeze din nou această 

radiG ~une. 
~te _INTREVEDERILE LUI DE GAUL
l fie.. r LA LONDRA. Amsterdam, B. (Ra-

de .. 'rI~J - Preşedintele Comitetului !ran* 
Ilute: ,;da Gaulle a avut la Londra intrev€* 
avir jIri cu cit EisenhmveT şi prim-ministrul 

aidlll ~urchill, însă fu/.mai deSp"re chesti'Unt 
llicul fUt4 e să ~ ~ ~ÂDOGLIO DECLARĂ NUL AR
~ rea 'STITIUL DINTRE MAREŞALUL 

Fr.am ŞI DUCE. Milano, 8. (Radar.) -
cel. ~ Bari a anunţat că guvernul Ba~ 

!, ra. ~Iio 4 declarat nul şi fă1'ă valoare a~
va- IlltiţitLl întrevenit înt,-e mareşalul Pe~ 
nter .1l!l1Î Duce, după terminarea războiului 
iOll.ul franţa. 
t1lllel - D. PIERRE LAVAL A SOSIT LA 
~ntra . MUS. Bucureşti. S. p. P. tn1n,smite: 

Idegramă din Parit anunţă, că şeful 
ore, vernului jrav.cez. d. Pierre Laval, a 

cat! . tii! Miercuri la Pari~. El va duce con
... CI'laţÎi cu autorităţile de ocupaţie Qer

~IIă. r -LA ROUEN S'A AMENAJAT UN 
~GAR PENTRU PRIZONIERII ALIA

ului l~ Berlin, 8. ~ DNB. Cel dîntâi lagăr 
~I'I .~"' anglo-american" făcuţi prizP
il im cu prile;u! invaziei, ~ jost OTgani-

; la Rouen. Când prizonierii britanici 
ronadieni a.u fost transportaţi $pre 

tu. ~ lagăr, pe dTum , a~ produs inci
il" ~te cu populaţia, .ca'.€: vede m prizo
tlIIui .~ cauza devastărilor. greZe pe care 
~ tllIt . ·all produs bomba~d.a.me:ltte'e inamice 
~a.şu. ~e.st vechi oraş. 
lau: - POPULAŢIA BUDAPESTE1 SFA-
40. vITA.sA EVACUEZE ORAŞUL. Bu~ 
t de ·eşti. S. P. R. transmite: O telegramă 
~i In" Budapesta arată că, comisarul pen-

i apărare~a PIlSioo al. Budapestei !II 
3;!lI :tesat un apel către popoulaţie~ in care 

de mdresează în ape.cial acel ara care au 
~e 8ă se evacueze. ca să procedeze la 

.'111 ~cua"e cât mai c~rând ~osibil. 

Zil-e1.e aOMtell & a;pă'nlt ordonanţ&. comi
siei Judeţene pentru Mobilizan Agricoli. ... 
cii.lită. de către cit pr~ General C. ])eli. 
oean.u, de I.ocot. col. C. Chin'amlţă. coom.n
dantuI Cererumi Teritorial. dJ. Dr. 1. Marun, 
direteonll Camerei ~ Agriculturi fi dl 
Maior Ion P\luşohi-r, oomand8ll.tul Legiun.ii 
de Jandanni. p~m care 8e l'eogtementează 

măsurile de a.pănre OOIltra-atacurilor u. 
l'iee oari vot' încerca distngerea reoolte1or. 

Norme pe-atru Irnpi~rea inuoomor la 
trâne. 

Având In ndere nevoia. de a J..mpYwleca 
eventualele incendii _'Il a diatrugfJr:ii recol
te10r din cauza unOI' a.t.a.ous~'i aerieM se vor 
lua următoarele măs.lri~ , 

Toate drum\u'ile ae 18 află printre lam
riIe de pă.i()l8.Se, vor ti. curiţite de burtti«ti, 
pră.şindu...se, ÎR acest scop, cât ma:i des, pen~ 
tnt a se împiedeca, astfei" PropegtU'eIL foou. 
hti dela nn lan 1& a]1J:l1. Aoolo lmde teftmut 
Îngădoo. se vor trage mai multe brude CU 

plugul in jurul 1mruzilor de păioue. 
Snopii. DrJ. se TOC eă:ra le. arii, ci. $e TOl' 

lăee. pe 18JIun.1e reepecl.i\'le, 8feZândU-f!e tn 
eroei bine clădite, pentru ca luc'l"ările ~ des
mitiştiiri pr-jntl'e cruci si se facă in bune 
eon'diţiuni. Nu este admiB căIratul şi ~
trJl snopiI 01' in clăi meA I'IBU şire 1& arie. Nu 
se yor căra la uie decât mnti:tăţile de mI). 
pi car:i ere treeră in .ma l"U!IpIet:tiri. 
I Agrieultorxi var ltmra in cete sau f.ov8.1'ă
şii Sn vedenl!Q eliminării primejdit!i de tot.. 

La toate a.riile, lJe eU tracttl8.l"e, fie eli 

locomobile. se Tor afla m permanenţă p0m.

pe de incendiu " rezerve de butoaie CU alPi, 
saci cu nisoip, pentr.l a se stmge oriee ince
put de incendiu, ~, !!le 1for orga.. 

nîza. Ji ooostitui din tiJXlil oohipeloe de 8'tÎlt

g:erea incendiilor. 
Toţi. proprietarii, paseeori şi deţinători 

de tractoare aub OI'ice titlu, sunt obligaţi 
să-şi facă cel mai târziu până la 10 llUlie 
1944, rezerve c.â.t mai mari de combustibil· 
Şi ~J.leuri neceeare funcţionării tractoarelOl'. 
.6utoaiele in C8l'{t:;re vor d~ta carbomnţii 
vor fi a.dă.post.i:te în bordeie de pământ, spre 
1. se evita evootualele incendii 

Sunt lucrări de tehnici agricoli o.bIiga~ 
torii pentru toţi proprietarii şi deţinătorii. 
c.u orice titlu, cu1tivatori de pământ, pre
cum Şi pentru toate in8titnţiile ptrhlice sau 
pa.rciulare cari deţin ori administrea.z.ă te
renuri BaU căi de romunieaţie de orice fel: 

DISTRUGEREA MARACTh'H.QR 
~ IIJIi.ricUtilQlr! fi a buruienilor 

din M!I1lă.nAturl, de pe hotare, de. pe dr,JiIllUIi 
şi de pe orice fel de teren. Arbu~ii şi bu~ 
ruienile nu sunt consro.erate ca semne de hOo
tar intre proprietăţi. 

Distrugerea. vetrelor de cu.scută, precum 
~ 8. paraziţilor ani!mraJi ,i vegeta1i de orice 
fel vătămătoare agriţYJJt,urii. 

Curăţirea seminţelor folosite pentru in
sămânŢa.re ~ trats.rea lor impotriva boale
lor eriptogamice. fiind eu d€'Săvârşire inter
sis . a se semăna seminţe nedecuscutate sau 
[le tratate cu pl'8ifuri a.nticriptogamice. Fo.. 
]OBirea pietrei vinete pentru traf:a.rea. Ire

minţelor este cu desăvârşire mterzlzi. 
IntOOl'cerea mbr'.iştelor. 
~ei prăşile la pottmlb, precum ~ oopiei

tul ll'i răritul pol'umbului 
'l'reeratlll CU ~ini al tuturor păioaselor. 
Exeeut.area tntul"or acestor lucrări se va 

face mlăuntrul terenului oe se va fixa de 
eăb'e eomitetele agricole eoroona1e. 

C_.lal •• entra e4tnstatarea .i ••• trelor 
tu Mu.ieiplal TI_I,.ara şi judet_- T •• Tero.taI 

In OOflformitate cu d~ţir.miie Legii 
NI. 252 pU!blieati • luIoaitond Oficial 
Nr. 103 din 3 Maiu 19«, a.u fost oo.natituite 
de nou Qami.siu.ni'le pentru CIOIlBtata.nla deti
niili-ă. a sirust.relw l'eaLUltau. din bombania~ 
men-te-le aeriene, pentru Dl'lllÎICipiul Timi
şoara şi pentm judeţul Ti.lJliş-Throota.l du-
pă cum urmeeză.~ 

Comiaiunea municj;peli avind .lIediW la. 
OJrtea de Apel locală 4& este formată din 
d-nii: Ioan Popiştiu ,Consilier, membru ti
tular; Alexandru Eniu, COllSilier~ .1Ilembru 
tj.tulat'; George Cal'iadi Con.,osijier. membru 
titular; Gheorg:be Cet<~, Consi.lrer, :mem
bru sUiPleant; Ghoorgbe Pal~u, Consi· 
lioM', membru supleant; ştefan Vodă, Con
sili er, membru supleant; Ş1.efan DuJll<J;>n.Lri. 

gre!:i6l't liOOI"ria.r titular; Ş-tet-. Gtoo, gre~ 
fier, &eoreta.r mplea.nt. 

C<wi.siunea. pen t.ru judep-JJ Timiş-Toron
taI a.V'ând oodi:ui la Tribunalul T>.imifJ-Toron. 
taI Şi e formată din d-nii: Marius An_a-
8eSCU, Oonailier, menrl>ro titulta.r; ArJ.relian 
~. P;reşed. Trrb. 'l'ilniJ-TolIonrn1, 
.meml:ru titWal'; Omstabtin DilJlitrlu. jude. 
Preş. Trib, Ti1nit, membru titulari Pavel 
Stt'oescu, Preşed. fub, TIm4ş, membru su
ph!rattt; Eugm Ohi<MJeihi, judecător Trib. 
Timi., menlbru supleant.Pa.ul Stallimir, 
J;Jdee. Trib, ~ membru SUople&nt7 Con
rtantin Călinescu, Prim gret. Trib. Timiş, 
seoretar ; Ovidiu Oltea.nu, Prim rref. Trib. 
"'tmiJ, secretar SUPleant. 

nu· _ D. R{)()BBVELT NU E OPTIMIST 

lrÎII. PRIVINTA INVAZIEI. Amsterdam, t Profesorul Petre Tol ~ 
1~ iDNB.) _ P~eşedintele Roosevelt a ~. - •. 

trat . 'Il$c,tenlia ziari~tîlQl: in conferinta de ORAVIT A, 2. - "Erietm"l li bunul cumpăra chipul. Nu a jost niciunul din-
; in ~ de a.seară, după cum anunţă Ea:.- nostru coleg Tol nu mai este. A murit C4 tre noi mai î-nţelegătoi şi mai pasio1U1t 
3 de O~nge Telegraph di1lt Washington, să se un e'tou, pe câ:mpul de onoare, eti dimi· înt1:'u apăt'area lor. Era singura situaţie 

~ească de prea mult optimism în ce neaţă, la ora 7, în a8alt contra inamicu~ în ccn:e el devenea vehement. 
OJ ~eşte invpzia anglo-llmericană în 'ţJ.i, in regiune(a Iaşi." Optimist, dat: 'flooest. iubetl viat .... cu :,O'!; ~t""". c ...... 

lolt "/"" Aşet-mi comunică tr~ vme .11 (JU pasiu1le. jără a-i cere mare lucru. O 
I'i la .. CAPUL DE POD DELA EST DE cpleg, ce se găseşte deasemeni la datorie. ~excursie. un concurs de sky ori câtevq 

lR.~g A FOST STRIVIT. Berlin, 8. (Ep.) FaptuL pare înconceptibil. Omul eel '~fe petrecute pe muntele Semenic, erau 
J CGpuI de pod englez dela est de Ome mai voinic, o cel mai să1Îăto$ şi cel mai ţJdevd1'Ut4 jericif'.e ptntru el. Aiubit 
~. !te Sinvit, astfel garnizoana gerl'n(lnă iubito?' de viaţă, p!eca.t doar de-o luna- .aţa pentru ea, nu pentru bunurii~ ei,. 
r'1JIl 'ercuită timp de 34 de ore, CI fost hhe- din mijlocul M$trU~ nu mjli este! lnCTezăto:r, îşi făcea proecte extrem de 
lem. ~~. Chipul lui prieteno$, expresia sufleiti.~ ~ple pefttru triit01", dar simţeai cum în 
pe'l1' - MARE NERVOZITATE LA ALIA- tui său slncer, apare ca.. o viziune fa'A- ele ptdsea;:ă ceva: O voinţă fi-o energie 

DIN CAUZA LIPSEI DE: INFORMA- rosti că, ift. ochii u.turQTj mic f' mare. cari în simpla lui descriere, căpătau 
.. 1,Stockholm, 8. (Radar.) - Presa sue- femee şi bărbat. contlLr şi luau fiinţă aievea. . 

!1ăse ocupă deasemenea de aproape de - "E adevărat ('a 1DU1"Ît Tol? Dar asta Iubitul meu. prieten, '1ol! Poate fratde 
eal ,~imentele de invazLe, publicând nu~ • nu se poate !>~ t4u - dispărut şi el în războiu acum 2 

i Ştirile din. Berlin, deoarece comuni- Şi uimirea şi r.egretul eopleşesc suf! e- emi - trăeşte pe undeva.; poate v'aţi în
lle din Londra' şi Washington sunt tul fiecărui întâlJl,it i:ile de-aTdndul. tâlnit amândoi în lumea drepţilor; dar 

~âD' ~'te sumare. Rapoartele ziariştilor Dacă e foarte uşor: &ă fii duşmănit în iubite ta mamă, înduref'ată. va tresări 
din ~;Iri din Londra şi Washington con- viaţă, eînsă aproape imJ'()sibH să fii de eate ori se va deschide uşa, de câte 
lba· "Jă imă, că în ţările aliate domneşte iubit de toată lumea. Tol intrunea acest Mi va bate cineva la fereastră: "Poate e 
lrll r-re nervozitate din cauza lipsei ştirilO'l' miracol. ~ Prieten it~bitor aZ cel,OT mici Ji Petricd! P'oate elon!'" 

22 ~:iale despre invazie. Sunt temeri că ca'marad de nădăjde al celor. ~4"1. eTil Şi viaţa ei va fi un vis: o mucenîcă 
!Il krderile întrec cu mult cele admise de poate unicul om din oraşul nostnt. iubit purtată pe-un nor de doi arhangheli. 

g&',ialitate. fără nici-o rei!ervă. Pa..~ittnea M. 1nai Leli4: te-a uitat! Te va uita şi Rica! 
!>o-. ales, era lumea lle1,inm)(ltd şi liPiită de Copiii tai dragi! Nu te vO'r uita însă, ni-

OomiteteIe 8.grl:eo~ emmmaie pot ... 
Clfta in contul proprietaTul.r,1i sa11 d~t$. 
r.u1ui terenului respecti", toate lucrările pre. 
"ă,tz;ute in prezenta ordonanţă, pe care ace. 
BI..a nu le-ar exec-.tia in 1:er'meitui fixat. 

SUmele efectiv cheli.trite cu exeoobu'er f 
luerări:lol', oortiiicate de pr.fma~, ră.rnâ.n h . 
sarcina pwpietaruJui sau deţinătonulrJi re
spectiv fi vor fi urmărite OODform coo.ldIIâ 
de procedU'l'ă fiecală. debital neput.ând fi. 
wntestat şi modificat pe nici o ca.ie. ~ 

Cu adu.<:eree, la indeplinire a fis.. 
poziţiunilol' cuprinse in pNZeD!ta onicu:wmţi , 
sunt încredinţaţi pe plasă:: d~nii pretori • , 
~efii de Ocoale Agricole, penJrn comune: 
(;()lllitetul agricol comunal, 

Organele a.dmini.stratiYe fi poti.ţie'.llElfti' 
sunt obligate să dea tot conCUl's-Jllar orga. 
nelol' agtioole pentr.l executarea ~ 
nUo!' pre?Jentei ordonanţe sub sancţ:iu:nea 

prevăzută la Art. 65 al. 6 din Legea pent:rHo 
mobiIizarea. agricolă. 

Orice neajunsuri, cari n.u. se pot bWrepta 
de către comitetele agricoje cOm'Unale, vor fi 
semnalale de primarul şi a.d.min:i.stratoMll 
agrieol COln"J.na1 d-Ior pretori şi şefi de 
Ocoale Agricole, iar aceştia, în acelaşi e&

zuri D-lui Prefect ai ju~ţUbli şi Oamerai 
Agricole. 

S AN C'J'llTh'l 
• • Of"îce abatere dela ~-i.la 

prezentei ordonanţe se vor pedepsi în 0011-
formitate cu art. 11 modificat de LegEa. 
aaupra Ol'ga.nizăTti naţiunii şi teritorului ~ 
timp de război de art. 65 din Legea ~' 
mobilizarea agricolă m vgoare 1l'i art. 111:1. 
modifica.t de Legea privitoare la orga.nla_· 
Tea şi in~urajarea agt'i<nllturii în vi~re. 

Pn;vede!'~ prezentei ordonanţe ... 
tră in apJieoare imediat dJupă publicarea. ci. ... -.... _ ... ~ .......... ~ ... ~ . .:-... 
Poşta refugiaţilor, 

, Silvestl'w Prelipcea.nu, note..i' comunal· 
evacuat, din eomuna Horodnieul de ~ 
judeţul Rădăuţi. de prezent st8lbilit tu 
comuna Coşava judeţul Se\IIel"in. eauti 
rudele sale, Prelipcean Gavril frate, şj 
Prelipceanu Dom.nica nepoată fosti : 
funcţionari. la Prefectura :se:ezovca. o· 

Transnistria . 
Cine are vr.e'o eunoştinţă desrre ei, 

sunt rugaţi să anunţel la adresa de mal, 
sus. 

- AklrxandM1 Lefter. agent fiBatl, dia o" 
:Valea lui Vlad, jud. Bălţi ret".lgiat in o~' 
Cheglevici, jud. Timii}-Torontal, caută pc 
soacra sa. Natalia Propuş:neae, rănită 1. 
.. Aprilie, la Bucuru,ti ~ eşită di.n ~ la 
5 Mai a. c. 

- Berdei 'l'eodor. brigadier~. o dia 
Cemăuţi. refugiat tn Comuna Sibrieoiri. 
Mare, str, D. Ţi'Obmdeai Nr. 18, jud. Timit; 
T01"OJl'tad., caută pe fi'Il1 _n Berdei Mircea.. 
SOldat din reg. 3 'I'rana&lIriBirm-i, ooIlllp. 2-& 
Deva. 

- Serg. T. R. Ioan G. Pinte& din spit:.aNI, . 
Z. 1. 473 Sibiu, îşi ea:J.tă familia ~ ~ 
sotioe, Iancu şi Veturia copii, refugill.ţi din· 
Chişinău, Basarabia. 

Invalid MARCU GHEORGHE, retugiat .. 
din laşi, caut pe Oprea Nieolae, funcţiona,,: 
C. F. R. Rog cme ştie ceva despre el si mă. 
am,rnţe in Splainl TudOt' Vladj,mire9C:'~ 16. 

Dşoal'ele EOATERINA şi EUGENIA 
GHFAlRGID.>\N, refugiate din Ia..,i, strada . 
Sf. La~r 62, cu domiciliul in Timi<;loara, 
str. Barbu De1avrancea ro, CQ;1.rt.ă pe dşoa.ra : 
M'arici~ Buruiană, ~a!f:ă CU "tnlcţhme& 

~. 
(l()8M.4. SA V A, din Reg, n In!. Lugoj. 

caută c.wosc-~ţii din eomutla CobâlC8, jud, 
Orhei~ 
MITICĂ CAZACINE~d()nUci1iat in ~ 

mişoara str.Porumbeseu 12, caută pe P'r'e
fira Mita. refugiată d'in Iaşi cu ~n.aJtd, 
C. F. R. ~ 

NU UHA'J'T! , " 

Cumpărat·i 
ânf
e 

I .l~ uitati! _ Un loz I ascunzişu1'Î meschine - Ca şl lujletHl ciodată eZe'l'li tăi şi nu te vom uita noi, 
Lui - a ce~or mici. N-u era copH mic în- fiindcă ai fost cel mal bun dintte "oi, 1 

!~fOR6HE SIAnO'U 
tâLnit pe stradă, pe care să nu-l ridice în toţi. 

~ , '--

'I!1llrelal ~ I orare şt să-I alinte drăyii.stos. ,ifi tre- la.r. indureratei tate mam.e îi trimitem 
':::; buia o doză n\4ximă de "ăbdare, când mdngâlere4 că ,. noi aulltem zdrobiţi de 

aJj. aduc'" bogă.'ie in mergeai cu el pe stradă. jiindcă !Cen«!e pierderea. şi-i dmim ca Dumnezeu s'o 
<7 y~. repeta cu fiecare copil. 14jM.U.1ii ft~te llăprasnica lovitură ce-a 

de lbişoara., Bul. Reg. Ferdinand 8, Da.,. elevelt' şi elet:ii ~Hi? Ct-4 î'loI'efn- pi"imR. 
7W-elotl: 3(H)8 2175 'Jiat Tol pe~tt.tru ei, ,.~.ruttli din faptul eă . ~ , 

, ....... Qcum e p'elef'iMi kt fotDgwr;f ptH'ltru .~i ~ OH, MATEI 

COLECIURA AROELEAna 
ee; i~j 

Tj~ •. But. ~ Fflrdioaud l. 

Tragerea la 1'0 Iunie t9ft.. "2186 

................. 1.' ...... · 
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DAOIA Sâmbătă, 10 lunle 1941 

SOLIDARITATEA 
N'AŢIONALÂ 

-
-.,p q - ~ 

, ~ ,\~tiJSl'aful 'filmelor grandioase Teldon: 23.-22 

~'"<'""'4 \\ Bepl'~ta.tn la 3, ~ 7, Sâmbătă. şi Dmnin~ la orel. 8 seaza \ 
, ' " 

Azi) premieră! 

Fermecătoarea comedie muzicală a drăgălasei vedete 
ALIDA VALLI, alături de marele comîc Umberta 

Melnati, Osvaldo' Valeati În 

PENTRU UN SARUT 
Singurul film al celebrei vedete, În 
care va' cânta 3 ~lagăre muzicale" 

DQU .. , Jurnal Jurnal nOD. 

Cinema ROY AL Arad: Str, Alexandri 2. 

!relelOR': 19-3S Repr.: la orele a. ~ 1 li 1 :fiz. 

Azi 

FEMEI IN LANTURI 
Un film de mare acţiune aocială şi intensitate dramatică, 

d. intrigi ,i dragoate r ... iueă. 

. CU VIVIANE ROMANCE 

- ADMINISTRATIVE. Redac~ia. şi Ad
ministl"'aţia pentru oraşul ~ jud. Arad, este 
încredinţată exclusiv dnei Vlorica Bogdan, 
care e singura. in drept de a face abona
mente, a-chiziţii de reclame şi publicitate, 
precum ş.i de a răspândi ziarul. Nici o altă 
persoană Ir"~ poate reprezenta. in această ca
litate ziarul n06tru. Redacţ,ia din Arad este 
reprezentată. prin dl Al. Popescu Negură. 

• 
- A VION{JL "LARES" !:n.ceplmi de 

Luni, 12 Iunie a. c. are plecarea spre Bucu
reşti eu flrmăf.orul orar: 

o sa.\'1U'oosi comedie de salon de UD 

WIlOr Iletntreeut J 

"AMANTUL 
MISTERIOS" 

eQ Vittorio de Siea - Beate SaiBt Syr 
Umberio Melnati 

t:.::i."" __ 

I 

.... 

mICA PG~U&IlAH 
5 lei .cuvântul apare in fiecare zi. ... : 
st" prUDeSC la Admini."ltraţia ziarului la II 

Str. Ecaterina Teodoroiu Nr. 4, tel. 27~ 
..... 

Vânzări -- Cumpărăr 
De vânzare in cartierul vilelor ~ eu .. 

3 apart. 8,500.000, casă în centxu 
~taj 6:500.0?0, vilă cu 6 C8.mere fi .1 
mtraTIlanun 6.500.000, ca.să hl aeatrt 
apart. 4:.500.000 lei, casă in ceatra \III 
ticular 1) cam. 4.000.000 lei; casi "- .. 
tru 8x3 cameră {,500.0oo. Q.aaă In _ 
2 apar;. 3.500.000, casl cu 5 &ptri, 1 
prăvălie 1.500,000, ca.s& eu 3 .. 
1.400.000, in Pil;rneafl. casi cu loe. .. 
800.000. in Buja.c casă nu 2 cam. Ilid 
ni cu 80 pomi lMJc.tiferi MO.OOO,_1 
jug, plmlnt a.~O.OOO, 6 jug. ~ 
1.800.000, pămbt tie lb:chlrjat 12(} ~ 
Oferim casă ele vlnaare dela 200.000. 
pAnă la 20,000.000. .A.goentura ILUII 
Str. Dr, 1. Petra:n. No.. 3, Telefonl n.. 

C ';t 4WijliAiEi444hl<CQ,;. 

ABTHUB HATSCHEK. agenţie HijlOGilll 

amobilelOl't Arad. Bulv. Garol n. Ttiettl 
le-siS. Inl'eg. la Ca;nera de CQmert ~.~ 
11. 20~ m 3Q It lG3't Swnţ~ iIJ ~ ~ ~ 
----.. , ---~.i"""E _(-_q_~ 

CAS:m MOŞII.. VIt ~IOal, LOTlJR!!lI 
V ~~ZAR~; 25.000: casă la colţ ~1I ~ 

. valle 8 oblecte fu cartea tund. rajlOl! 
.25.000 i casă la colţ cu prăvă1i'6 S obieq 
in cartea funel. raport. - 20.000; ~ 

~ modernă, bun raport. ~ 16.000: UnI 
Lugoj 240 jug'l?~ vie, castel, instalaţie, ~ 
10.000: \'ilă sp:"tt M:llrl~Ş, ap~rt4l!1et_ 

. IUlf;()a$a. - 10,000: 7 apartam~nt4, f~ 
ca.r-e parcnetate, baie, g-rădi.nă mire! III 
l20rt bun. - 8000; centru vUă in CQJţ ~ 

I 

viTan, moarii ţărănească CU valţuri, I:q 
altlă. -- 700; moară ţărănea.scă c~ 'iti 
ţuti. reg. bună. - 7000: p~bsolut oenu. 

'\ casă :renovată, 4., 3. 2 cam, ~i bai$, a al 
mie{, 500 5t. 1'. grădină, vmii bUl\; ~ 
6000: cire. terell dublu, 6 apart. mari. ~ 
5500: 7 cam., bale" 1 jugh. vie la ~ 
goria. halta acceleratului. J 

~~ ........ ~ ... ~ 
C!ut~m vanz~torl de ziare 1 

pentru perjverU 
A sa prezenta la. adminiltraţia 

zjarulul iIIIin A1'ad 

Azi! 
O realizare fascinanU cu bogătie şi elegantă 

I 

CONACUL FERICIRII 
• 63 l ' I 

Două ore de Teseli. 

CU Harry Liedtka, Kaetha Haack şi Hannelore Schroth 
Repr. S. 5, 1 şi 9. JURNAL NOU 

• 
Cinema URANIA Vinema da premle.N. Arad 

Telefon: 1"-

ReIU-~~~ti1"a S,' ~ 1:~mbăt(l. ~ Vumi necă la oreie 'u '~ 

Prezintă Îl premieră 
,Filmul vedetelor celebre 

, ... 

CAPRICIILE IMINEI 
Drama Annei Karenina cu Clara Calamai şi Sandro ! 

Ruffilli • Jurnal o. N. C. nou. • Sâmbătă şi Duminecl: 
I reprezentatie si la orele 9 1, 

iI .... na ...................... __ ...... ~ ...... e .. e .... r ........ ~ -
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-li PBEZE..''TABEA ŞEFILOR DE 
. :- .. ! l\. P. DIN CIRC. n. i.u ziua de 
~ BIr,pe, ee va. face in grădina resta.urantu-

2741 c.ocârlia" la orele 18 şi nu la orele 10 
~ cum lS'a anunţat. 

rări..s'A PRELUNGIT TERMENUL PEN-
eu VIZ!\. SPECIALA A LIVRETELOR. 

Intru -.11 pentru viza l!Jpeo1a.lă & livretelor 
fi.. pre!un;it, dar numai pentru acele cari 
~ ~1IlIă de forţă majo:ă nu 8'3."~ rnt ut P:f. 
tra la vi'IA. Trebue sa se ~zlllte: ac~~a 
, '" ,dela 21 Iunie 1941 până. la 1 AprilIe 
1 0I!a!!t Il'l au executat 0. concentrare fără In. 
.n, timp de 45 zile. Trebue să se pre-
~ fi ctg. 1941-1925 ind'.lsiJv, toţi oii-

:It. • şi subofiţerii până la trecerea lor in 
:. lri4î- re pentru limită de vârstă. 

1, -1I.00NOERTlJL CORULUI ARMATEI. 
~ Iia d~ 11 Iunie a c, orele 15, in sala 
Zi.} ~ , • ~aţicnal, va' avea loc un ooneert 
1.Il00 1( lllA dat de "Cor.'Jl Armatei" din M. St. 
~ '~ia Propagandă, eompus din 50 per
I 1J.J4, l'eCf'IJtate din cele mai de l'Ieamă ele~ 
~ ~ ale muzbcei româneşti, avA.nd un pro.. 
Ljl- de aieasă muzicl patrloti<:ă, clasită 
re~lIlt ~Iari, din repertoriul celor mai mari 
s~~ J 'toli romAni şi stră.in~. Ve~itul n~ 
i 4f 1!i ~tul ooneet't _este. ~«Ittn'ILt aJut~ră.r~l 

:iilor eroilor cazuţl m actualul NLzbc)\. 

-- DF:tLA .,NOTRE DAME", Căl ugă.ri
!U D! ~ Institutul NotJre Dame" au donat 
!:11 p~; 'nltJi org&nizat'" de "Darul Ostaşulu~" 
I'$M . 518 arexa Notre Dame, o mare cant1-
obiee '!Ie Prăjituri, 

\!~ CASATORIE. Sâmbătă, 1~ I:mi~, ora 
aUe il avea. loc in biserica romana din 10-
4111~t amtmia reHgi'CIaBă. a drsi Livia P, 
, ; 'II, fiillc& dlui Pavel Manciu, şei de 
A, 1., Ia Prefectură., CU d. Gheorghe Fi
~111 rt. :gmer la In6pocţia de Intreţiner~ CFR. 
~U,I' 
ti Ai ŞEl)1NfA DE OOM]TE'l' A SINDI
'c~ m ZIARIŞTWJB PRQFESIQ. 

t DIN B1\NAT. Mvţi 6 Iunie a avut 
GII\ ~ 1!ediul Regionalei MilJ,iSt.er'UlrJi Propa-
i 2,~ ..... edin+l!. ·d ' .. Ii Naţionale o importan ..... Ş t'" :e 
1Il., te( a Sindi.ce.tului Zia.rişti1or Profesio-
laI'], . prezidată de d. Consilier Yinl$teria! 

wel. CosmA in c:odrol căreia s'a intoo. 
~ ~tilOil' care urmează. să. fie 
.. ai Oolegiul:"ll. 

- ORELE DE LUCRU LA PAROHET. 
Orele de serviciu ale pa.rchetatului local au 
fost stabilite &stfel: dela 14,30 la 19 se dau 
informaţiuni pentr."~ public; dela orele 15,30 
la Qrele 11 se acordă audienţe la d. prim
procuror dr. Petre Talpeşj dela orele 16 la 
17 audienţe la procuror:ul de serviciu, iar 
dela orele 8 dimineaţa ~ p!nă la orele 13, 
procurQrul de servieb prime.şte recla.ma
ţi~ ur~ente mai ale6 in materie de sa-
botat • 

- EXAMENELE DE BACALAUREAT 
INOEP LA 16 IUNIE. Bucureşti S, p. p. 
tr8llSmite: Ministerul Culturii Naţionale şi 
al Oultelor, w:bce la clUloştinţă celor inte
lesaţi că examenele de bacalaureat COOler
eia! încep in ziua de 16 IlUlie c. ora 6 dimi
~€8ţa in localurile fi la fCOlile ee tie vor 
I.nrlnţa ulterior. 

~- EXPLOATAREA GRADINILOR LO. 
TURI şCOLARE ŞI BISERICEŞTI. Minis
terul Agriculturii şi Domeniilbl' va duee la 
indeplinire cultivarea cu legume II. IO~lrjlor 
şcolare şi bisericeşti, de co:m;m acord cu 
J'IlSPOOtoratul Şcolar Judeţean. D0IlBe~nea 
fiecare ~l Agricol va lua măsuri pentm 
a IJămăn~ eel puţin 50 m. P. eu fleminţe 
de varză de toamnă in vederea. produ(',eru 
de răsaduri" cari vor fi distribuite săte
ni1or. 

- ZAHĂRUL DĂRUIT ARMATEI DE 
OPERAŢII SCUTIT ;DE TAXE. Bu<:ureşti 
8 (Radar). se face cunoscut dl ca.ntităţile 
de ZBIhă.r dăruite gratuit armatei şi care ur
mează. să fie distr~buite la trupă 1Il zona de 
operaţie a froot:'Jlui sunt soutite de toate 
taxele Şi lImpozitele către stat. Formalităţile 
necesare le face Ministerul de război pe 
lângă Ministerul de finanţe. 

- FUNOŢIONARH FOSTULUI GU
,rERNAMANT AL TRANSNISTRIEJ, pre
cum Vi populatia civilă evacuată din acea 
provilltcie, se poate adresa ministerului de 
Finanţe. direcţia Mişeării fClJld"lrilor, pen
tru prMchimbe.rea mă.r<:iior de de războiu 
ger.ma.ne. 

- lNYIRMIERE VOLUNTARE PEN
mu CRUCEA ROŞIE. Pentu pregătirea 
personalulUi 88llitar al Crucii Roşii in fie
care an se organizeaIzA de această insti
tuţie cU'rSuri de imirmie:re \101untare ,i 8:.1-

xiliare, a.,.a că in lDOdul acesta. Fiiliala Timi~ 
şoara a putut să ajungă ca. să. aibă nSnă 
l A' r--' 
a sfarşitul BlrJlui trecut 72 infirmi efe bine 
pregătite, .. 

- MULl'lJMlRlLE nffiECŢIUNEI SPI
TALULUI CENTRAL DIN TIMIŞOARA 
Z. L 618. DirecţilUl68 şi Administraţia Spi. 
tAlului Central din TimÎfOOl'a resp. Z. r. 518 
Matcă, BdU'()e :mulţumiri in numele răniţilor 
fjrmei "Fratex" din TfuniŞOB.ra-Fratelia 
pentru darrJ,rue dl.stri'buite in ziua de 51uni; 
1944, răniţilor internaţi in Mest spital, şi 
anume: 25 kg vin; 104 pachete prăjituri şi 
cozonac; 1040 bucaţi ţigarete. 

- DELA CAMERA DE MUNCA. Ca
DlEml de Muncă din. Ti1lllşoara, face cunoe
cut că a schimbat ora.riul de Primire a pu
litlieului in fe1:'11 următor: pentru cei din lo
calitate dela orele 8 la 12, iar pentru pro
vincie dela 8 până la 2.30. Publicul este ru
gat a se adresa funcţiunei Camerei cu toa
tă Increderea iar nem-Jlţumirile să fie adu
M imediat la cunoŞtinţă preşedintehi Ca. 
merei sau inloeuitoru1ui acestuia. Accesul 
intermediarilor la Camera de Muncă leste 
excl;J& 

- CAR'fI PENTRU BA..~IŢI. Publicul 
Îl:ţe).egAnd apelul organizaţiilor. care au ce. 

- PE 1945 NU S'AU FACUT IMPUNERJ rut căl1i pentru răniţi, a ficat o fa.pt.i care 
NOUl. Bc:ureşti. S. P. p. t.raD8m.ite: trebile ff".tbliniati, Din DCeste danii fieca.n 
Ministerul Finanţelor comunică că pe exer- spital de răniţi a ajUDl!l să posede o biiblio. 
tiţlul '1945 11:'1 s'au mai făcut ilmpuneri noui teoă bine aaortati, care contribuie in mod 
ai a'a raportat numai veniturile Şlt impozi- f'fetrt.iv la &meli«&l'ea. stării lor sufleteşti. 
!teJe din 1943--4:4, sporite eU 20 la sută, eu Astfel numai la spitalul Militar Z. 1. 517, 
excepţia. impozitelor antreprenorilor, Soc. a cărui bibiotecă eate condusă. de dna Va-
pe acţi"Jnl, ~tul pe proprieta~ cau- Ieria dr. Mez,cea, &mstă. 1242 volume care 
wle noul pentru. eare se \1'& face impuneri &"~ fost cetite de 3635 ori, in cursul ' unui 
~ 1944-45. lingur an. .. :.._._ • .:..._.~ ... -:..-.~...:.=.~ ... ~~ .•.• _. --_._+ .-._+_ .. _._ ... ~ 

- AFIŞUL OPEREI. Vineri, 9 Iunie O. 
pEn &omlne din Cluj-Timişoara, ve. repre
zenta ,,Lucia de La.mmermoor" cu cIna Ana 
Roza-Va.siJi"l. Sâmbătă 10 în matineu 8. 
cântă •• F~dedio" cu di1!!trib'.lţia deLa premie
ră. Duminică 11 Iunie seara se reprezintă 
.. Yâ.nzătorul de păsări" cu distribuţia: dna 
SlmonettJ .. dna ~rate, d. Aug.Almă.şanu, d. 
P8!'.1l Muilu. Lunl 12, se cântă "Văduva ve.. 
selă" eu distribuţia O'biş.nuită. Marţi 14 se 
reprezintă "Mal'tJha" eu dna Lya Mărcuş. 
~a., dna Bosi<:a, d. Iaroţchi. d. Paul Ma.
Zllu, d. Avrjgeanu • 

- O OONV'EN'fIE IN LEGATURA. CU 
PIERDEREA HABTIEI MONEDE IN CAZ 
DE BO)IBABDA~IENT. B'~cureşti B. p. P. 
ttan811lite: In urma dispoziţiunilor luate 
de d. M~ lan Antonescu, Conducătorul 
Statului Romin, pentru a preveni pe IOC-li
torii ţări·î de pierderea hlrtiei monedă care 
ar putea fi distrusă de b:>mbadament B81l in
oondii, Ministerul Finanţelor IL inoheiat C) 

con'Venţie cu Banca Naţională a Romlttiei, 
potrivit căreia orice depunere !'Ipre fr."leti
care ee va. face la mica irudituţie de credit 
şi la orioo bancă fJ!)I"$ a fi plftMte in Ilo
nunte de C88l. eon!onn legii Nr. 304 din 
2 lamtarie 1944. 

- INSCRIERILE PENTRU CON. 
CURSUL DE ADMITERE LA LICEUL 
MILITAR. bulcrieriIe pentru coneursul de 
admitere in elasa r. la liceul m:llitar, ,.,Şte
fan cel. Mare" Timişoara, tn.cep in ziua de 
10 Iunle a, c. Actele necesare pentt\t in
seriere cât ~i COtIldiţi1le de admitere sun t 
cele publicate tn Monitorul Oficial NI". ] 04 

. din 3 Mat 1943, Decl%ia Minis. Nt-. 516 dbt 
3 Mai 1948. Inscrierile !'le fae la l!Iediul li
ceulUi din Bul. Carm~~yIV8. Nr. 2 Tim1~ 
şoara. Data. la care .se va. ţine examenul se 
va com.".znie8. ulterior. ................. ~.-.-.-.-........ 
.,lNTREPRINDERll.E DE RAME S. P. A." 
~ w. Pia.1a B_ricii No. '1 

Fami 1nreg, .ub Fi. fJOO. 397 din 1931 
Adunarea. Generală ordinară a Societăţ;ij a 
n-onime Intreprinderile de Rama S. P. A", 
se tixeu.i la 19 Iunie 1~ ora 11 a. ll1..~ li! 
localul ta:bl1cii din Piaţa B'iBericii Nr. 11 

având de discutat următoarea ordine de si: 

ŞEDINŢA CONSILlULUI DE ADMI- FAPTE DJV WlRSE 
~'fJE AL CA.'ffiREI DE AGRIC1JL. c. 

1, Aprobarea bilanţului Şi contul-li de 
rrofit Şi pierdere încheiate la 81 Decemvrie. 
1943. 2 Alegerea comitetului. 3. Dive1'8&. Joi 8 l'Imie a. e. 'V'a avea. loc la ea.. 

Â~lă din Timişoara şedinţa Con- Moartea suspectă a unui 
, A.ămiD.iBtrativ al Camerei de AgZi

UIlde se vor discuta chestiuui cU-

locuitor din comuna Obad BIL.<\N'J.'. AIltiv: C1imr1 441.641, !la,ini 
ili i.twtt.Alaţiuni 384.700,- Bonuri pentru în
zestrarea armatei 40.000.- Maşini tn de .. 
pozit 244.083.- F. A. N. 10.450.- },fateriJ 
ptiUlfl 2.519.771.- Mărfuri rJ52.<iM.- C. E. 
C. 355.113.- Debiton 1.698.702.- Ca8ea 
98,010.- Pasiv: Oa.pital lei 2.~.OOO.
Fond. angaja.ţii 4.106. Transitorrl 679.211 .. 
CrMitol'î 2.94i'1.011.- Fond. de reJleI'vi pen. 
tru devalvaţie 70.955.- Fond de 2'ezenti 
pentru ereanţe dubi(lft&! 84.913.- BeIlefi~ 

i [o\.~A DE AGRICULTURA, aran
o ~e eu marii propI'ietari din 
la 8taţirmea. de eJCI)el'imentare agri-

din Cenad la data de 15 I'll.lOO a. c. Ilnde 
:::1), E. Negruţi:u, dir. :S1;aţiunei va. da 

ţii d$pre tlouile dsale descoperiri. 

tvITATI AGLOMERAREA ULTIME. 
ZILE LA PLATA JMPOZITULUI 
ISTm, Se re8llDinteşte tuturora ~
cari Jl."l ş-i-au achitat impozitul statis~ 
~ ultimul termen estQ 30 Iunie. Cum 
'ln ultimile zile se var irttâlnpla aglo
\ llu.blioul este sfătuit să-l plătească 
~ vreme. Cci cari nu.l vor achita până 

, I Iunie vor fi urmăriţi cu formele le-

- nr SE MAI DAU SUSPENDARl DE 
.. IRI DE DWOZIT. Cunosclnd vre-
ad .~ excepţionale prin care trecent, toţi 
d i bUli sunt invitaţi să-şi aohite lm· 
,. ee de orice fel. Echipe specifIle vor 

;una aceasta pe teren Şi '\101' rJl'l1lĂri 
! cari nll mţeleg ri,..şi facă. datorl8., 
,e.dări de \ll'!miirlri nu 96 mai dau. 

&MENDAREA AcELORA CARI 
t iEZERVE DE TumBE 6%. Se 

I 
'Ia cun.oştinţă celor interesaţi că pen
!;pozitul de 6%. fiecare trebue să fie 
~J.bnat eu timbre pentnt 15 zile. Cine 

I i!'ce aprovizionat in acest fel şi va fi 
I la controlul care ee face pe teren. va 

'O ... . t. 

:IUUrORARE.\. MESERIAŞ1LOR IN-
. Din 'Jltimile fonduri rămase din 

i J ~rel'Ciţiului finandar trecut al Ca
'~e Muncă. au fost optaţi pentr.'1 a-~f 
,le ateliere mai mulţi mel!eriaşi mva-
~lJlra acestei opere sociale de \) mare 
"late "om rerveni r.u un reportaj erpe. 

Parohetul 100. a dispus să ::se fad. cerceUiri 1 ti'Vă de 30-35 ani. Gadavrul ost:e gol şi 
ClI priv1re la moartea 1o<rJ.itorului Por:fot:ici eunt M>ttUle că el n inecat, fi,o&nd baie in 
Ioan, de 4-2 a.ni. din comuna Obed, care a ),{1J.R9, , , . " '. 

~ .subit, .dar bl ~ lBlDr cauze ~. AVEA a KlLOGRAMJ!: T.U.-PA. 
p~e • .Med:l~ legiSt ~.l.l'lnea"tă ltă faca ~u.. ,CUMPARATA. ClANDESTIN 
top8le. cada.vru.lUl, C4Te poartă semne de VlO- Poliţia. din Mnnieolaul Mare a tnc'h~dat 
lenţă. aeUl de trimitere in judecati impotriva 10-

Sunt băttueli că l00uitottll, care avea dese CUitorul:'li Petrovici Branco din Sâ.nnico-
eertu.ri ~il familia ., ar fi iOd;; g1tuit de 1nul Mare, pentru aaboto.j. P.rtro\1icl Branco 
cjoow din ni e&bei. '" fost priD'lJ cu 3 kg ta.Lpă.. pe care, cum a ciu net 59.742.- _ , 

declarat el la cercetări, O cumpăl'8.8e fără 
PcstUll de jat,d&rmi face primile ee:rc.e. faeturi dela fabrica .,Korber" din Sânnico-

, , 

t 

P. conformitate 
Infrepri2lderile de Ra~ S.p.A. 

tă1i. ; L .~ lauI Mare. Dit. AUREL ENESCU 

DOI RESTAURATORI ŞI UN 
FABRICRNT DE SIFON OON
'lRAVENIENTI LA LEGEA 

SABOT1\JULUI 

D".unitru Olărescu şi I()'8ll Fră
teanu, restauratori din Sâ.nni.colaul 
Mare, pl'i!lCUlli şi Wolt3 Ecatel'ina, 
eonducătoarea fabircii de sifon. au 
fost găsiţi că nu reapetCtă legea sa
botajului. Ei DrJ a.veau preţuri a
fişate vindeau mărfuri fără fac
tură şi nu avaall litrta de preţuri. 
Adele aU fost maintate paToheh-
lui. ' 14.<., ..... ' 

lNCENDm 
In 'oomuna Ghiula .'a produs un 

incendiu care a mistuit o parte din 
gospodăriile femeilor Elisabeta Do
har şi Maria Lai-aş. Focul a luat 
Daştere din neglijenţa rmui copil, 
care s'a jucat CU chilbritele la paie. 
Pagurbele produse 8tmt de 30.000 
lei • 

CADA VRU PESCUIT DIN 
MUREŞ 

In hotarul eomime! Batu-Mare, 
cum. a an".1nţat postul de jandarmi. 
a toot pescuit cadavrul unUj bărbat 
D«mnoscut avâd v~ta .. proxima. 

POIMÂINE 
TRAGEREA 
LOTE RIE I~·DE · STAT· 

,lfâ/igg;J ~u, 
,-

, 

• 

: ::: : mII 
2168 

" 
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La Nord Vest de laşi sunt În curs violente lupte 
La Est de Roma aliat~i se isbesc de re.dsten~a trupe~or germane. Vatui Atlan;icului un 
simbol al muncii intelectuale. tehnice şi tadice. Româniil rispunde eş.rltor osUie ale BudapesteM 

S,tuQ.~ia 'eof1.fuci.tGC __ 2:_ PFE_I_ 
.r __ o 1 d 

BERLIN, 8. Rador.) - Ultimele ştiri 
d4 pe jr.ontul de Vest dau următoareLe 
omănu11te. in ambeLe parţi aLe gurii f~u
,""ul.ui Orne. precum şt ~a Vest de acest 
Jlbnct aliaţii încă deţin un cap de pod pe 
<it Lăţime aproape de 34 k1T'.. şi care in 
.. .,teLe Locuri atmge adtincimea de 2 km. 
An acest sectar se afLă resturile diviziei 
• britanice debarcată pe la început (ţin 
wieT fi care a su1erit pierderi joarte mari. 
~ai departe divizia 49 de Mindate nord
"mericană., di.vizia. 50 lnjanterie brita
.... ică şi divizia .2 infanterie cadaniană. 
Noaptea trecută trupe~e aliate aj~ătoare 
In. acest cap de pod au primit p"in trans
porturi aeriene intăriri insa-mnate, tot~şi 
"u au reuşit să înainteze spre Caen Şt o 
incercare de înaintare II bhndatelo" în 
diTecţia de Sud-Vest, 4 eşuat deaseme
"ea. Bombardamentu! avioanelor aliate, 
precum şi tirul artileriei grele de pe va
.ele de războiu aliate au reuşit să amu
Jească o parte a bateTlilor germane de 
J>e coastă, însă alte poziţii germane "ă
mase intacte şi aflătoore înlăuntrul capă
tului de pod. rezistă ("u inveTşunare în 
regiunea gurii Qrne şi cauzează inami
eu.lui cu focuri de arUlerie şi cu. mitra
liere în lupte la distanţă redusă, mari 
pierderi. 
Unităţi mari ale marin ei de război-u bri

tanice au înceTcat azi a două oară să 
treacă punctul cel mai ingust din pasul 
de CaLais dinspre nord, să se apropie de 
eona invaziei. Bateriile cu tragere lungă 
germane au întrat imediat în acţiune, 
daT dat fiind-că inamicul s'a ascuns sub 
ceaţă groasă, nu. ş'l,l. Eut14t observa rezul
tatul foculw. ~ .. >MIf ~'~ .. ~,I:. 
... al' .... ilJiJRJI'fUijQd $ ....... -~. 

DL. 01IURCIIlT.L NU POATE SA 
ANUN'J'E NICI O ~,sURPRIZĂ" 

S t o e k hol m, 8 '(Prin telefon). -
Dela Londra se anunţă, eă de Luni după 
masă ea.bÎJ1etol brita.niede război ţine 
tedinţ.8 fără intrerupere. Dt Churchill a 
vorbit de mal mu)~ ori, dela 6 Iunie 
btcoacl, in prima. zi a inva7lÎei, Ia a.rniad 
,i ehiar seal'a, totu'i n'a putut să ofere 
ascnItătodlor săi Diei una din sqyprizele 
anunţate la Inceperea inva.ziei. 

NICI O NOUA DEBARCARE 
IN GOLFUL SENEI 

BUCUREşn 8 lRador) Comaadamentul d. Căpeteaie 
al Armatei ce.oalcA cu zi •• de 7 Iu.nie: La Nistr.l ialttrior 
şi In Da.arabia miJloeie ulei ua eveniment impart.at. La 
~~ortl Vest de laşi inaolieal a conta-a.blcat tie mal multe ari 
CII Sprij(DUI puternic al artileriei ,i bUadateler că.tAod iA 
recaeee.aseA tereaal pierdut. Luptele •• Ilt 10 eur •• 

La Est de Roma aliatii' se isbesc de rezistenta trupelor germane 
Berlin, 8. (Rador). - Din Italia de Sud 

se anunţă că forţele aliate se izbesc la Est 
de Roma şi în regiunea Tivoli de rezis
tenţa neclintită a trupelor germane. In 
schimb atacurile inamiculu: cu forţe su-

perioare de infanterie şi blindate, la Vest 
şi Nord-Vest de Roma au avut ca rezul
tat pătrunderi în pOZIţiile de apărare 
germane. 

Bărci pneumatice CU drapele albe ••• 
Berli~ 8. (E. P.) - UO grup de 

băroi de debarcare inamice a ajun'!; la Le 
Havre în bătaia unei baterii gemrune de 
eoa.. .. ~'i.. Efectul focului gel'IDan a f(tst 
nimici'tor. Qeupanţii bărdlor le,au pără' 
sit în fugă intrurât mai era posibil, în. 
cercând iii se salveze în bărci pneuma
tice. 

Rărcile ~e "ebar<'81'e eraa pnrtate de 
valuri; făl'ă cânnă. Pe bă.rcile pnemna. 

tice se făceau semne de capitulAre eu 
prosoape. 

Inei in noaptea spre Marţi re('unoaş
terea germană a idenWicat o unitat(l 
navală aliatA, mai mare, compusă. din 
cea 100 nnităţi dela cuirasat pânA. la 
001'('3 ele debarcare .• Prin pierderea sur
pI';zei încercarea de de.ÎJareare dela Le 
Havre Îşi pierduse toată eficacitatea. 

Deplasarea acţiunii aliate spre vest 
BERLIN, 8. E. P. _. Lansarea unor 

nOUl formaţiuni de para:;.utişti de efecti
vul unei divizii pe coasta de Vest a Nor
mandiei la Vest de Contances şi o nouă 
înantare dinspre nnare penteu formarea 
unui alt cap de pod la Cap de la Hague, 
punctul al mai nordic al peninsulei nor
mande, în cursul zilei de Miercuri, do
vedeşte o deplasare a acţiunilor aliate 
dela golful Senei mai spre Vest. Insăr-1 
cinarea operativă a acestei noui forma
ţii de paraşutişti la COflStances ar putea 
fi str angular ea peninsulei nermande 

prin Sud. Infanteria aeriană america
nă dintre Carentan şi Sainte Mere Egli
se continuă să reziste cu îndârjire. 

Formaţiunile navale inamice, cari au 
vrut să debarce trupe la Cap de la Ha
gue, au ajuns in puternicul foc al Valu
lui Atlanticului. Dupa<.e s'a obţinut un 
mare număr de lovitml în plin pe vase, 
formaţiile navale s'au intors camuilate 
în ceaţă. Mai multe vase de debarcare, 
blindate de mari dimensmni au fost in
cendiate. S'a putut observa scufunda
rea a 3 vase încărcate cu trupe. 

Contraatacul german restabileşte legătură cu 
Valu I Atlanticului 

în permanenţă flota inami-că din golful 
Senei. Cu toată vremea nefavorabilă. au 
f.ost torpilate numeroase vase din cari 
unele au explod.at. Vedetele n'au avut 
nicio pierdere. In noaptea trecuti. eu 
toată vremea nefavorabilă au fost .do• 
borlte 33 bombardiere cU 4 motoare şi 
mai multe avioane de vânătoare. 
ŞI RADIO LONDRA RECUNOAŞTE 

ATACUL GERMAN 

~ 

MANECHINE llilPLUTE cu PAIE 
ARUNCATE IN BRETANlA 

BERLIN, 8. E. p. - LOCAL!TĂ 
LE DIN FRANŢA DE NORD-VEST !.(). 
RIENT ŞI NANTES AU FOST IN NOAP. 
TEA SPRE JOI ŢINTE UNOR 
NICE ATACURI AERIENE INAMICE, 
REGIUNEA LOCALIT Ă 'fIII BRIENE 
BRETANfA, ALIAŢII AU ARUNC 
MANECHINE UMPLUTE cu PAIE 
GATE DE PARAŞUTE. 

LORDUL RALIFA.~ RECUNOAŞTE, C 
INVADATORII INTALNJ~SC o 
BEZISTENŢĂ TERmILA. 

Bel'linf 8. (Prin telefon). Din experien 
rrimelor 2 zile ale ivaziei se pot trage d 
concluzii, Intâi, aliaţii caută să cree;:.e capel 
le de pod. prin punerea în bătae a Wlor co~ 
s:a.J.e forţe umane, şi materiale, pentru 
ele &cOlo să pornească operaţj;mi de 
mare spre interior. A doua, oă pierd~ 
:« de până aeuma au atins o inăI~.i.me ~ 
intrece CU mult toale aşteptările. 

Aceastii. constatare este confirmată 
printr'o declaraţie a ambasadorului bri 
Dic la Washington, Lordul HaIifax., '~re 
.leclarat ziariştilor că. trupele de invazie a~ 
întâlnit o rezistenţă teribilă. J 
l'ROPAG,\NDIŞTII EVREI LAN8EA 
ŞTIRiLE SUCCESELOR lM..\.GlNABEj 

ALL"\TE 

BERLIN 8. (Prin telefon) - Armeli 
poui produ;e anume pentru invazie an~ 
ţate de către aliati nu s'au arătat pâni 
aCl"Jlll nici unde. Şi tactica lor de lupti eati 
lipsită. de originalitate. D1mipotrivă, ~ 
putut con.stata din primul ceas al lICţiu~ 
lor, că şi de data aceasta aliaţii fol~ 
calea massării unor puternice forţe aerie~ 
şi navale, precum şi trupe massate pentri 
C'bţinerea unei pătrrlnderi. Ştirile n~fiei& 
)6 puse în circulaţie de către aliaţi _Ii 
preţioa.selor lor succese, trădează im~ 
r.aţia propagandiştilor evrei. Cât de pu~ 
sunt acestea crezute se vede cel mai ~ 
din atitudinea populaţiei franceze caii 
{U1lOSCând fOloţa germană se fereşte·l 
orice impr,·Jdenţă.,. păstrând liniştea 
<hsdplina. . 

TRUPELE ANGLO"AMERICANE i 
N'AU DEBARCAT IN PORTtL 1 

GRECESC PATRA 1 
-1 

Bo(mreşti,8. - S. P. P. transmiltl 
Din Belgrad se anunţă că ştirea răspU 
dită de către agenţia anglo-amerimU 
privinţa unei debarcăl'i a trupelor an~ 
americane in p<>rtul grecesu Patra a 11 
oaracterizată de forurile competente gl 
mane ca fiind complect inventată. ' 

• Berlin, 8 (E. P.) - După rapoartele 
so"site Joi, până în zori nu au ma.i avut 
100 alte debarcăr.i aeriene în zona golfu

. lui Senei. Nici forţele navale aliate n'au 
debarcat noui trupe. 

Berlin, 8 (Prin telefon). - Agenţia 
,,Interim" anunţă din Franţa de Vest, 
că anglo-amerieanii n'au debarcat noi 
trupe nici azi. La Est de gurile Drnei 
trupele germane au treout eri după masă. 
la eontraatac. Ele stau în lupte grele cU 
formaţiile blindate inamioe. La NOrd de 
Bainz a reusit restabilirea !eg.iturii cU 

un punct de sprijin al valului Atlanticu
lui. Şi în alte puncte ale zonei de debars 

oare forlificaţiile germane cont'inuă să 
reziste a.sa.ltuluL Incercările inamicului 
de a le reduce la tăcere prin anmeătoare 
de flăJcări SaU atacuri frontaIe de infante" 
ne şi pioneri au eşuat. 

Vedete rapide germane au ataeat eri 

Berlin,8 (Rador). - După ('.tim anun· 
ţă postul de radio britanic, azi dimineaţă I 
trupele blindate germane au pornit in . 
Normandia în diferite puncte la atao. 
Reuter vorbeşte în acelaşi timp şi despre. 
o aocentuată rezistenţă a trupelur ger· 
mane în toate sectoare. 

Moartea soldatilor este foarte bună pentru industria americană 

CL'M UR~IARF...şTE JAPONIA LL'fI 
irELE DI!.: INV AZIE 

TOKIO, 8. (Rador.) ~ Cercurile mili 
tare din Japonia urmăresc cu viu inteIe 
şi cu multă încredere evenimentele in 
vaziei. Factorii competenţi au dedaral 
că Japonia este convinsă de victoria fi 
nală a Germaniei, cu atât mai mult, peI1 
trucă militarii japonezi au avut prilejS 
se convingă personal de instalaţiile d 
apărare ale Valului Atlanticului. pres 
japoneză scrie in termeni de mare sim 
patie şi in adevărat spIrit camarader~ 
cu .. Germania despre evenimentele I 
curs constatând că ceeace se intâmpl 
azi in Europa de Vest, este ordinul d 
rect al Moscovei. 

:, . .:..~.~._ .... ~ ........... -.-...... -.-. 
, 
UN EXTRAORDINAR ATAC PRIN 
SLRPRINilF;RE LA GlTRA SID\:E.I 

(Urmare din pag. 1). 

ngistrând două lovitUri in plilly la 1m 
(dstrugător, care a ramas imobilizat şi 
in('cndiai. Atacul a fost atât d-e surprin
zător. că distI'1.1gătoarele in."lmice nici nu 
au putut deschide focul. Vnităţile ger
mane s'au reintors după o oră fără nici 
o pierdere, CU toate că formaţiunile de 
avioane inamice au incercat urmărirea 
şi atăcurea 10f. 

Aviaţia: 'in[',L1~.:ă a fo;-;t noaptea trecută 
foarte activă; mai .. ~es cu transportarea 
trupelor de debarcare aeriană. 30 avioa
ne inamice de luptă şi mai multe de 
transp0rt au fost distruse de forţele ger
mane. 

Berlin, 8. (Rader). - Revista america-I 
nă Life, pune intrebare de ce luptă sol
daţii americani in Eurcpa. Ziarul con
stată că in domeniul politic al Staţelor 
Unite domneşte haosul, iar soldaţii de 
pe teatrul de luptă din Europa habar nu 
au de ţelul acestui răzbeiu şi nu ştiu de 
ce trebue să atace valul Atlanticului. 
Presa germană subliniază că Preşed. 

Roosevelt a anunţat cu un zâmbet in 
conferinţa de presă inceputul invaziei. El 
ştie dece a fost bine dispus, deoarece 
moartea este pentru industria de arma
ment americană o afacere bună .. Iar da
că soldaţii americani nu ştiu dece mor, 
atunci plutocraţia şi c'ipitaliştil ameri
cani O ştiu foarte bine. 

~ ................................. _ ..... -.... ' ..... _-........... -.-... ~ 
Răspunsul 

"'-romanesc la manifestatiile· ostile ale Budapestei 
tcstâ.nd dl.'f'P'turile ruilena.re ale noastre. 
Uăspunsul nostru este scurt şI liLmurit. In 
raţa situaţiei gravef a..pă.ri.nd in acelaş timp 
'.'u arme dJ-epturile şi onoarea. noastra. Da

ţionalăf am tăcut. Dacă Ungurii totuŞi nu 
au înţe.4>Js această. atitudine şi au oontinW1t 

si De jign.easca.. atunci a.ceastă a~~iDt~ 
lor deplorabili "110 fi registrata ŞI ~ 
de Istorie. Se ştie insi eă naţiunea t~ 
nu uită şi nu iarlă olensele aduse COlI 
drepturile lor. , 

BU('ure.';'ti, 8. (R~r) - Postul de radio I 
Bucureşti a transmis a.zi o comunicare du
l1ă esre cercurile din Budapesta, precum şi 
l!(Isiul de radio Budapesta in ultimul timp ,. 
eaa maoifM>tat din nou ostil şi ji.,,""Ditor la 
f)dl'esa României. pierz.ând măsura şi 000-
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