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altă artnă germană va fi pusă în aplicare A~IERlCANII DE PE FRONTl)L INV A. 
ZIEI CER MEDICI D!::LA GERlUlL'U 
PARIS, 20. DNB. - Presa paTizian,4 

pubUcă o ştire, după Care într'un sect~ 
deosebit de activ, al frontului invazie~ 
trupele americane ar fi cerut ajutorul 
medicilor şi sanitarilor germani, cu pro
misiunea de a libera in schimb, prizo
nierii germani . 

proeetileie trimise deasupra Londrel personalul tehnic serie: "răsbunare pentru Berlin t" 
· BERLIN, 20. E. P. - După toat.e apa. Sud va fi perIecţionată printr'o altă armă energie şi mai mare. Cifrele britanice asu-
, lele angnjarea nnei alte Ilrme sec1ete secretă. pra bO!llbelor aruncate, vor fi documente 

Bile nU se va lăsa mult timp aştepbtă. In mlment ~ in bătălia de invazie din pentru ·!iitoarea proporţie a întrebuinţării 
JfŞOO că asupra laturei tehnice a aCl)~tei Franţa, liirijată dela I~ondra., sunt anga- meteo!ilor cu dinamită şi a altor arme sec-
· arme care st.ă ,;ata pOfttm a fi intre. jaţi pe~t.e 70 la sută eombatanţi neengiezi rete. care> sunt încă necwlOscute. 
. tată se păstrea:1.ii. cel mai mare secret. ci americani şi canadieni, faza Începută de In mnmt>ntul de fată englezii vorbesc, in 
~er~uril6 coml)l'tenre se declară că germani. a bătălil"i, a lo\'it Anglia drept in ('{)municatele lor oficiale, despre atacul de 

!lII fflsiva .. eîntrenJptă a metcol'ului cu di- inimă •• -\ce.stei bătălii nu se pot sustrage teroare. Arest lucru arată că Londra spe-
itA, ~mpotri\'a Londrei şi Angliei de ooglezii. culează mila lumei. In legătură cu aceasta 

se află <ă personalul tl"hnic al meteorilor 
cu din.1 mitâ sel'ie ]le pr(}~ctile cU crem 
,.Răl,bulI'lre pcntnJ Colon ia" sau "Răz. 
hunare pentru Berliu", Alţi sold..-lti s('riu pe 
aceste p"o~tile, care doboară străZi in. 

itor··· .......... • ......... •• .. 
re ituaţ:a pe frontul inv:tfcj 

'Rt:ttLlN.20 (Hador). - DNB aDUn
ră pe tl'outul invaziei condHiunile at-
1~lel'J('e s'au Îmbunătăţit asUel că pe 
gi o intensificare a luptelor terestre 

, Ildm;ă părtili.1 au pus azi in acţiune 
lviaţia pe d scară mai intensă. Hom
'iere-~e grele germane au Întrat În 

IÎune cu mult Sllcces contra blindate
, si coloanelor atacatoare inamice şi 
~borâl in lupte aeriene f.oarte îllv~r-

1ate numeroas avioane inamioo. 
, Pij [rttl1tul im;az.iei nu s't\. Soelunalat 

>1 u ~ţ'l.U1e de imll'Ol'tanţii.. .mai umre 
uJ.tl-'{.e III rcgiWl~ Sn,iut Lo alial-ii 

, .jIă l'ierdt:rile tor foarte sangeroase 

De II'li de zile !le publică MIa. Londra 
ton"jul bomb.~!or aruncate zi de zi, asupra 
ora~elor ge''mrme. DUIlă. datele eng!('Z'e, nu· 
Ulai aS1lpra Berlinului s'ar fi aruncat pest.e 
50.000 f' ne. Se a<;igură in cerrur!le rompe
rente, "ă 10\"itu:ile, pe care a trefmit să le 
aCC('lI{{l GC!IDania, vor fi inapoiate cu o I 

tregi În Anglia "Răsplntă )lf'ntru copilul 
mpu uc;~" sau "Monrte lui Harris", sau 
.. l'tloarte lui Vasitta'd". 

De 72 ore cea. mai importantă re~iune militară a 
Angliei sub locul ucigător al 'OGbelor germaae 
BUCUREŞTI. s. P. P. tran~mjte: care au sb rat deasupra Angliei, pentru 

Atacurile cu avioane fără pilot impotri- a constata efectele bombardamentului, 
va Londrei şi a regiunei de Sud Est au afirmă că pe toată această suprafaţă 
continuat şi Duminecă, atât ziua cât şi s'au produs incendii uriaşe, ale căror 
noaptea. Astfel de 72 ore regiunea en- flăcări se văd până pe coasta Frb.nţei, 
gleză cea mai importa:"1tă ~jn pun.::t de I . 
vedere militar se află sub puterea de Deasemeni regiunea Tamisei este, aco-
distrugere a nouc-i forţe explozive ger- pcrită cu o perdea deasă de fum, ce se 
mane. Aviatorii germani de obs..:rvaţie, ridică până la mai multe mii de metri. 

Prăbuşirea cursurilor la bursa din Lon~ra 

BERLIN, 20. DNB. - Faptul că so!da~ 
ţii americani au strigat în 17 Iunie la 
Saint L6 către poziţiile germane; "Tri
mite-ti-ne medici, vă dăm în schimb 
prizonierii voştri inapoi", nu înseamnă 
că americanii nu ar fi adus cu ei destui 
medici. Ei au adus chia.,. foarte mu.lţi. In
cidentul acesta dot'edeşte mai muLt c~ 
numero.~ii medici americani nu ajunq 
pentru imensul număr de răniţi Mulţi 
din aceşti .,.ăniţi au trebuit să aştepte, a
desea, ziua întreagă şi chia.,. mai mult, 
pentru a primi măcar un pansament su
maT. 
INSOlUNIA, ALARMA.. ANTIAERl· 
AN ii. l;ii ~r'l"OL.JULJ-.; ~U.l·:t;U1tlL{JR 
l'lN LO~.oi'A l!'l;.i~.'u S1:A.H,l*.,; IN .. 

GfWZI'i.OAR~ 

STOCKHOLM, ~u. (Hador.) - Ziarul 
.,Afton Bladett" anun,ă din Londra, că 
populaţia capitalei Angliei de Joi înce
pând numai are odihna, deoarece me
teorite dinamită provoacă explozie zi şi 
noapte fără incetare. Deasemenea arti
Ieria antiaeriană britanică este in acţiu· 
ne incontinu. Insomnia şi alarma aproa
pe fără încetare au o influenţă extrem 

,;erite În ultimele 48 ore nu au mai 
.reprins azi nici o al'.ţilme demn.ă de 
mnalat. Din s-ursi autorizată la .Berlin 
I ~Iarat că Înaintatea aliaţilor până. 
toasta de vest a peninsulei Seher· 

''1rg .ne o Însemnătate Cu atât mai mi· 
dfoar('(~ coutramăsllrilegt>rmalle in 

STOCKHOLM, 20. E. P. - LA INCE- FĂRĂ SĂ POATĂ FI OPRITE. IN- de rea asupra mersului producţiei. De-
PUTUL ATACURILOR CU METEORII TR'UN COMENTAR LA ACEASTA aceia autorităţile britanice se gândesc la 

'si sector nll au fost indi puse În aeţi· 
e. Lupta pe rrontul ivaziei se carac· 
rizl.'ază CII enorme pierderi de t.ancuri 
'ale pentru cari Normand.ia a devenit 
adevărat cimitir. Repercursiuni1e a' 

'lor pierdeti de lJlind.-te se resim't ,le
la WasdIington tJluIe s'a dispus O spo

;re impdiată a producţiei de blindate 
1J3rece pierderile de pe frontul de inva
I iutrec de trei Gri aşteptă.rile eX{l€J'ţi-
· .. 

• 
· BEIU.!.\ .• 20 (Rador). - Despre 

k ~ntul inva7.iei se eomuniră că. trupele 
i1 te au reu~it să străpungă. penins.uln 
.la S(·herbour.~ la Sainf.Sauveur şi R

l~ând la mulul de \"est la BaUlltwilIe 
;; Mer. Comnndamcutul gernum iL ţi. 
Jt N1nt demult de acea stii posibilitate, 
· r a renunţat la apă~re, deoarece re-

· ~anea de vest a. peninsulei este lipsiti 
tăi Ik (.omlllti(,.:lţi;e Şi din lU'f'a~'ii ţ'au
'1ii1~I'ări'e dl" trupe germano an fost 
:lr~lIn!1te. l.l lOt de a an;!a.ÎfI fOI'tele 
'-3miee la luptă. la Nord şi la Sud de 
:na de penf'traţ!e au fost asigurate po~ 
;'i de ziivor germnne! astfel l'A trupele 
"~te se află azi într'o situaţie foarte 
1irati. Orice Înrerrare a lor de a stră

Il> '1l1"~ "I,r.. nord şi de a ~'.' 11llrllPia de 

dr hl!t'bOllr~ a fost zăflărnidti. In ace!aş 
• TI se de<'lară eă forţele gennane din 
t'rdul p,eninsnlr! sunt bine aproviziona

'eJ}l ~ ~11 rpzt>rve sttfkiente si pot face fată 
oJl . ~ril'e o;;itnaţie. La est ie Orne R't.acuri
luP . hlindatelor g('rmane a·1} mai Îngu.stat 
~djil 'nlll de nnfI inflml" in aceast.ă 7.()'1t!i. in 
,(iza. eon~lift"rahil_ Mnrsul operatiunilor 
~'Ml!a"e din l'It'leJalte sectoare se deve

J;lt'ază Ileasemeni În mod satisfă.eător. 

. Atal'ot'i ma.i Înver"llOate in~mi('e s'au 
'It ~ri h IHnlJele·părţi rle Tilly Însii. nu 

· l~ 1)Utllt Il;ă lnr(>~ist,.e7.A' nit'i un succes. 
,,,gD. ~Iterind in Sl"himb pierderi roade mari. 
9-f1' 

d 

introducerea unui sistem nou de aver-
CU DINAMITĂ, BURSA DIN LONDRA ŞTIRE ZIARUL SUBLINIAZA CĂ NU- tisare. Proectilele uriaşe sosesc dinspre 
A SUFERIT O SCADERE A CURSURI- MAI ŞTIRI SURPRINZĂTOR DE FA- Sud-Vest şi experţii britanici b5nuesc 
LOR. ZIARUL NEWS CHRONICLE A- VORABILE, DELA ALTE FRONTURI zona lor de pornire între Calais şi Bou-
NUNŢĂ CĂ DE JOIA TRECUTĂ AR PUTEA SĂ OPREASCĂ ACEASTA IlOgne, dar sunt proectile cari .susesc şi 
CURSURILE CO~TINUA SĂ SCADĂ, DESFĂŞURARE. din altă direcţie, 
............. _ ... -.-~ ........ ~ ................................ _-_ •••••••• +4t<l 

Arma nouă germană a prod~s o schimbare În situatia războ~u:ui şi a pollticei mondiala-
het li Il} 20 (J:'rin telefon). - Intre

i.ntJU~Ul·t/ll J.1vU~l lurue gerrua.ue Îillpo(,rlva 

l.&.U~'.l..;', a i~rou~s o ~uimblU'e L.I. ~utUl4r
~1a. .l.., .. /JOululJ, UU'tl~ uup", ll&rel'ea cer("u· 
.lHOC bel'.lllane nu t ... ·l;;;oiJ.e wd SUlJeSUllla

ta.;;oi ...... ci SUPC4CSl;lJUllta. ~ClJiillbal'<C>~ 
a.wilsta nu se relCliL nwnai la. situalia 
lliltitar ... , ci şi la (:~ po~iticâ. La. lSc:.r1Îl1 
se at ... .lge a.t!.~li~ia Ilbupra. urmitoarelor 
puncte: . 

1) Anglia, care de doi ani de zile acţio
na ea ataestoare, a fost ea însăşi atacată 
acum. Ea trebue să se apere impotriva 
tlll6i anue fă.ră să. dispună.~ pentru un 
moment~ de mijloace şi metode eficace. 
Dela sfârşitul anului 1942 - Anglia şi 
Am.eriea au }lQrnÎt atacuri împotriva 
Germ:tniei, întâi in Africa, apoi în Italia 
şi în sfârşit la 5 Iunie l~t. in Norma'!
dia. La acestea se adaogi atacurile dI
recta ale aviaţ.iei anglo-roericane iropo.
triva Germ:miei Şi altor ţări europene. 
Nucleul de un(le porneau atacurile erau 
lnsule~e britanjre Însele. Tocmai acest 
n\1t~len a devf\J1it ILl"uma un teritoriu ata· 
eat, 5e subliniază sne-cial la Berlin, d\ 
aceasta nu înst>nmnă ('ă. lupta din Italia 
şi din Normandia ar fj pierdut importan
ta lor. Dar Anglia nu mai joacă. acum 
sin '{Uri rolul "tacat(lrulut. 

2) Din punt de vedere stratelrlc, este 
semnifieativ m"'m~nto1 9.np,'a.jirii nOl1P,i 
aMTlt'J J!:erm~ne_ F'Iti'\ neîndoios di.. pregă. 
tirile erau temlinate M mult, Daeă t0-
tUŞi comandamentul german nu a inee--

put augajarea acestej arme decât la 15 
.i.I.Il.Îe ~~St.a &'a leb .... t.a tie mOllumiul 

, , 
t&lld armata lUi l"U.Olu.gomery era com· 
luect angajată în l'lorrnand.13. Iru~le 
răm .. ::.e In tlugl.a se pot cunsitlera de 
aCUlll t.a rezehtl stra.tC~ice ale unei cam· 
panii. l"rUl angajure-d nouei arme arma
ta ne in\azie a ajuns între dOUă. foeuri. 
Ea 813 ;;aseşl.e in situaţia strategică a Wlcl 
urmate care trebue să opereze, în timp 
ce zona ei de aprovizionare stă sub un 
foc (le hărţuire din cele mai grele. > 

3) Se vede de pe aellma că. este posibil 
a se concentra efectul nouei arme~ for
mâ.ndu-se puncte de greutat-e. Comuni(·a· 
tul german aDu:!ţa la inceput un gren 
foc de hăr~u.ire asupra Londrei şi An
gliei de Sud. Duminit"ă, a.celaş comuni
cat anunţa că. bombardamentu} e concen. 
trat asupra Lon(lrei. După ştiri mai noul 
Duminică. centrul de greutate al bombar
damentului meteorilor cU dinamită a 
fost depla<>at asupra porturilor> din An .. 
glia de Sud. Arma noui nu se dovedeşte 
numai un element de hărţuire generală., 
ci şi o armă. CU efoot de hărţuire şi dis
trl1~ere, ce se poate folosi operativ. 

4) Marea ram de actiune a meteorilor 
cu dinamită repre2":nt.ă' o noutate in ist&' 
l'i& mzboait'lor şi obligă inamieul să. 1'fflr
ganiuze, în intrl'!gime, orcmniZftţia sa de 
aurovizionare-. ce se află in An'!lia de 
Sud, pret-um şi to,ve p1anurile sale rl"fp. 
rltoare la aC-P.asta. După turn s'a r.omnni-
4':U.t din partea germanA, a.nna nouă se 

I 

'," 

foloseşte efieal'e până la Sud de llnia de. 
la Vest de canalul Hristol, până. la go1.1:ul 
l.he Wash, pe coasta. de Hăsă.rit. adică 
raza. ei de acţiune este de peSte 200 km. 
La a.c-easta se adaogii. că. al'ma nouă nu 
este legală de anumite momente limitate" 
ci poate fi folosită., CU mici înt.reruper4 
în permanenţă.. 

5) Paral~l eU acest efect miIitar~ sunt 
efect-ele politH',e. Ia Berlin nu se ia pozi
ţia la elecotul de p(,"iti~ă. interioara, SU 

constată însă că. el'ectul de politică exte
rioară, e!:it-e neîndoios, Propaganda ang1o-
americană. a răspândit, cU oarecare suc
ces, teza sugestivă, l'A Germania ar fi 
pierdut de pe aeum războiul. Teza se mo
tiva cU raptul că de doi ani de zile Ger
mania nu se mai află decât in poziţia ce. 
lui ataeat, Această teză. sugestivă, a pri
mit o lovitură grea, prin faptul ('A An
glia însăşi a fost silită. să. treaeă. în apă.. 
rare. Anglia şi America au afirmat că. 
producţ1a de război germană nu mai 
putea nici ea să se ţhlă In pas, de.venind 
din ee in <,,e mai slabă. Afirmaţia era mo
tivată. eU pretinsr .. s~bi«hme a a\'iaţiei 
germane. Ar-Uln :.;e Vf:de eA aşa zisul re
gres al producţiei germane nu era deeât 
o tr~ere la arme noui şi ('on<,·entrarea ei 
ao;;un!'a rtunetulu; (~t" e:reutnte df>('isiv din 
Vest. In Rceastă <'onrInită, valabi1ă si 
rentru Rusia şi ItRUa, ~ll se JWate veile;. 
dună 'conf'en+.ia ~f'''r''''~nă, dcrât nl1fere "i 

. siguranţă interioară.. ' 
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~hr 1" '. t" ~lrl po lţleneş I din Arad 
! 

: ... CIIESTliRA POLIŢIEI din Arad 
7l!t: .<fi na soţie.şe1'comisarului RomUlus 
t(m~- !'v d,i: B 'b' -'e !eIliUO, evacuat n asara la, ca sa se 
: ~ . te la ChestuTa (.camera N o 44) în 
,ra I ' . ~persona. . , 
e., . . 

_ CHESTURA POLIŢIL'l aduc~ 'la 
:ia tintă ~or, că până la noi disp<>
lia.'· se vor3lprovizjoR'l CU alimente ex
!Ce· ~iv din Pia.ţa Mihai Vitează după orele 
'iti.·) inainte de amiază. Cuntrnvenienţti 
'e . fi intRnlaţi imediat îmi lagăr de 
2r~ ,mei. " : '.. " 

C;; - UN GRAV ACCIDE.~'T ~'a in!âm-
uni.lt în hctarele oa.rtrerulUl G.al pe camp. 
) orele 16, Sava Reohis, agricultor, de 
,~. de ani din Str. Sfânta Elena 37 şi co· 
'ge~ ia! Josif Mih>ailovjci, de 9 ani, a.u lucrat 
lot. câmp, când 'Sava Roohis a găsit o 
ţei. ::enad~ ()fensi'vă pe oo.re a eiC?nj~ d.e 
ăl'â' ~atră., Gntnadaa explodat Ş1 3 rarut 
ono ,~v atâ.t pe el, cât şi pe copil. Amân
r fi . nU fost tra-mporlaţJi în stare d~ ne
IIle:nţire în Spltaăul oemtm!, unde medicul 
de i serviciu, a dat cuvenitul ajutor. ' 

'. _ LUNI SEARA, pe le orele 18, a 
,IIU 'S! prinsă. în flagrant. d~lict o hoaţă. peri 
fI. ·joasă dÎ!D AI-.ad. Pe la orele 18 după. 
te, aoi. Dr. Putici, Str. "M{)oţilor 2 cu su-

.ca·'indere a constatat, că o fem::,]€' streină 
!~lt. paohretează imbră:eăm~nte şi lingerie. 
~e • d b t - . 'Ii. ;,m~€Ia a~I1Sta can a o serva ca e1-

SPORTIVE' 

Gloria--Grişana CFR 5: 5 (2:0) 
CFR din TImişoara n'a sosit la Arad 

şi în loc. de ma'l:.eshui între timiŞoreni şi 

combinata Gloria--CI"işana cele două. e
chipe arăuane au jueat amical.. MatClhul 
a foSt foarte interesant şi mai ales îna
intările au jucat foarte bine. In prima 
repriză Slavei şi Vodă au marcat, iar în 
rapriza doua Mercea a mar~t de două 
ori şi Gloria conducea astrel cU \Ul seor 
de 4:0. Crişana CFR a reveni.t şi cu go
lurile lui Candrea şi Jivall aegalizat. 
După aeeasta iară.şi Gloria conduce cU 

golul marcat de Vodă, dar Crişana om 
egalizeaza. prin Ca.ndrea. , 1 

Dela Gloria s'au evidenţiat: Popescu, 
Igna, Bătrân şi Vodă, iar dela Crişana 
CFR: Martm, Berindea. şi Candrea. A 
arbitrat d. Opriţa . 

La degC'hidere au jUcat piticii Crişanei 
şi Gloriei şi primii an câştigat ou 2:1. 

In pauza jocului a fost o gală de box, 
în care. elevii maestrului Covaeiu Aurel 
şi-au arătat calităţile lor. Moouţa a în
vins pe Vancu, BoroŞ & ÎI1'VillE; pe Ma
rian, iar Întâlnirile între Drăghioi şi Da... 
mian şi între Steru şi Toth au terminat 
la egalitate. ..,..' " . 

,,~~. X j 

L. A. R. E.S. 

ARAD' 

LINIILE AERIENE ROMANE 

, Orariul avioanelor 1. \ 

LTh'lA 2113 
TIMIŞOARA BUCIJREŞTI 

.". 
AB.~D 

LlIIt'lA 211'7 
smro BUOUREŞTI 

Pl. 8.00 J Arad I 
Sos. 18.30 Pl. 15,00 I 

Sos. 16,05 
Pl. 16,20 

Arad 

St'biu 

BfICU1'eşti 

1"10 Sos. 11,00 

I Pl. 9,55 
S08. 9,40 

PL 8,30 

Sos. 8,15 . 
PI. 8,30 Timişoa.ra 
Sos. 10,~'" Bucureşti 

Plec. 8,15 
Sos. 18,00 
Pl. 16,00 '"" Sos. 1'7,30 

Bilete şi informa.ţiuni LABES TimişoamteJ.. 3006-4000 - Arad tel. 1561.1905 . 't\'8. a v€'nitae.lsă 1uat-o la fugi dar 
ur~ la reuşit pem.truci locatarii casei au 

a
" ~'~~ns-o şi aU predat-o la PQ~iţia. Va preda !I'a!iIl':;;;:;:;;:;;:z)&m:e='W~Il'!' W:_=ŞI!!l_ZZ!I#!!!I!!!E!!= __ X15W • ___ .. _____________ ~ 
d'" ,il'IIlinarea.cerc~ăril(Îr peTiţia va preda FORUM tI~,~ hoată p.archztului, Hoaţa se numeşte Cinema Arad 
dr'hria M~jeff' mn Ara'd care Q si\rvit~it ... • 
ât~: j:ft'rite 111 rturi. . 

A Z II Reprezenta.ţii la 3, 5, 7 şi 9 fix Telefon: 20-10. 

- V A,SILIE BURDUHOŞ.lU din.Ara.d 
~lţi :!lţajal de maga.zie,Fa1brici dp..Bere din 
di. :imi~oarl1. a roda,mat Pe birjrul N o 31 
ra· :entrn fa.ptul oi sâ.mbati du.pă masă.a 
~m;'lit eu birh bi'OjC1ets. S!.1, pe care dis
tu- :!'J"S-o. CerCeitare a început la (\~ tlza. e 
ent-ro-···· ....... • ..... ~ ............ .... 
l' !NGRlD - 'SE R G M AN' N "eroina 

~ă:llenitatUlui film: ,,IN'IER:'rr.:Z.ZO" va 
'ăz.,: apare pe ~ cinematografului "CA
ep- PITOL" din Arad în noul ~i ultimul ei 
'ili· • ,'" film 

:~ AMANlA LEGITIMĂ 
'n;~ fihn ce ~eva ~~ta î~ PRE~IIER.4. 
ără. PE- r~RA LA ARAD ' 

S'a Cu' ... if" .. t 'al . . enorm", sacr lCll ma: eri 'e Şi CU 
~a ~ot mer~ul gremal dneom,:ttografelol' de 

r. ;:~ eH,'IMA (lAPITOL DIN ARAD 
~ J:'Cruţâ.nd niciun S9.crifioeiu material a 
reI, , ~ l.4' 'ţ. ",-. 1 ARA cei Teu~lt sa aeulZ1 lone:!:e p1.t'uhcu Uj -

, DAN un film din aoglea filme de PRE
'[ a ~IERE, cari ver cuceri publicul şi va 
~o. rămâlr.'~a neuitat in amintirea fiecăruia. 
;ei4 I~GRID BIlJRMANN lneuitata vedetă 
do- ":~ I~:,:n::ie,fE7..z0 alături de LF.8UE 
nbi HOW AR}) au lăsat brazde 11 dânei în me· 
uţii moria şi "sufletul ,publicjului din ŢARA 
ma ' ~,r de d'lVl aceasta marea vecletiSUE
ar. DEZĂ, care în i;lrna acestui an a termi-
1 şi liat n.oul ei film "A~IASTA LEG-IUMA;' 
au ta aPare din ll'OU 111 rolul femeii, Care 

dill ".lfl;>ră a!1'âne, dar nu-şi mărturişe;şte 
de, St>ntim€n'~e~e fs.ţă de acel bărbat pe ca-

, ~ îl apreciază la mai mult 'şi fi iubeşte 
'Hă. mai presus d:. td. V cosn ie in luptă. mi 
scă. ,:ontimi.tt:.tete femeii iubitoare, se sacri
i se' lică n.umai artei şi, caută ca iubin>a ei 
cut ,ă nu fi€! aflată. de nimeni. 
sar Inţr'o sero-i, instelată de val'ă în minu-

nata "Ha a .soaO>iui .,Eva" l~l.grid Berg
~ nlann, mărtnrişeste adevărul. Dar 
_ , >carta crndă. cu ea şi în' momentul 

~nd delVine "Amanta legitimă" a ace--
lihol. 1'1':: c:uc il iubeşte este ră.pită . • • ' 
,Su'biectui. aaesi1uj film ese din OQmun 

O ŞI Vă va roomimti de filmul celebrei ve-
~ ,: ~~tl?' americane ,.Bette DavÎS", "N·n 
G \l'eau să lllOr'" ; 
O Prr>mieM: pe:ntrn România la Capitol, 1 

1111 Al'ud. • ,,' . . 

... 

Unul din cele mai reuşite creathmi ale neîntrecutei 

VIV!ANE ROMANCE 

IIA· N GEL I C A" 
cu Georges Flamand ------..... ---------

t 

dLE3E 

" Cinema URANIA 
Rep~. zilnic 3, 5, 7 ~, 

, 
Cintm1a de premieră Arad 

Telefon: 12-32 

, ,Azi premieră! v ' Puternica dramă italiană! 
" FLACARA PASIUNII 

CU~' luisella Beghi ,Andrea Cecchi 

:ee it " ...... 4 .. ~..c;_'$"" .. ,"-_-.!.;. itA..,.. , ... _~_ !ZSiU'L_ 

Olga Solbelli 

Ciuemato,raf 
d, premieri! Rulăm 

mu.ai premiere! 

, . OAMENI IN PRIMEJDIE' 
Snbmarinul 103 A. Film senza ţiona}. Jurnal ONC. cel maj nou. 

•• 

&4 • 
Cinema CAPITOL Arad, Str. Brătianu No. 18 

, AZI PREMIERĂ! 
. .' ~ 

AMANT'A LEGITIMĂ 
ou INGRID BERGMANN neuita.t~eroină din lihnlll "Intermezzo" 

& 

EE 

JQ.l'O.&I ONO. 

Cinema ROYAL Arad Str. Alexandrl 2. 

Telefon: 19-33 Repr.: la orele 3. 5, 7 ,i 9 fix 

r. pllioDe:ut roman d. dragoste iI. cadrul epocal al .fâ,iefoareler 
. lapte m.ila.ele 

l\1ARCO VISCONTI 
cu ('ar!" Nin~bt .. MarieUa 1". iti şi Roberto "Yflla 

, 

Jof, 22 lun", 1944 

5 lei cuvântul a.pare ÎIl fiecMe zi. Anunţuri 
!t' prilllMC la Ad1DiDÎstr~ţia ziarului la Su-. 

Str. Ecaterina Teod:oroiu Nr. 4, ~L 27~97; 

-----------------------------1 

I 

~ \'1inzare Îl1 cartierul vilelor Vlm cu ~..aj I 
3 apart. 8500.000, casă în oeu1::ra c. i 
etaj 6.500.000, vilă CU 6 camere şi cu 2 I 
intravil811uri 6.500.000, casă în centru .( j 

, apart, 4.500.000 lei, casă în centru par_ 
ticular 5 cam. 4.000,000 lei; casă in cen
tru 3x3 cameră 4.500.000, cR.~ in oentr11 
2 apar:. 3.500.000, casă cu 6 apart. ti 

, prăvălie 1.500.000, casă cu 3 apart. 
1.400,000, in Pârne1in. casă cu loe mare 
800.000. în Bujae casă. cu 2 cam.. grădi
nă cu 80 p()mi fructiferi 550.000 - 10 
jug. pământ 2.500.000, 6 jug. Pământ 
1.800.000, pă.mâm de inchiriat 120 jug" 
Oferim casă de vânzare dela 200.000 ]ei : 

până la 20,000.000. Agentura HAASZ, 
Str. Dr. t Petran. No. 3, Telefon: 22-24:. 

ARTHUR IIATSC1IEK, agenţie Mijlocirea 
timobi1elor; Arad, Bulv. Carol 17. Telefou: 
16-95. lnreg. Ia Camera de Comerţ sub Nr. 
Fi. 205 la 30 I. 1937. Sumele in mii de lei. 
CASE MOŞII, vn, MORI, LOTURI DK 

V ANZARE: 25.000: casă la colţ eu pră· 
vălie 3 obiecte in cartea fund. raport. 
25,000: casă la colţ cu prăvă.li-e 3 obiecte 
în cartea fund. raport. - 20,000: ~lă 
modernă, bun raport. - 16.000: Lângă 
Lugoj 240 jugh. vie, castel, instalaţie: -
10 000' v'ilă spre Mureş, apa.rt.&mente 
luxoase, - 10.000: 7 apartamente. fie
care parchetate, baie, grădină mare, ~ 
port b.m, - 8000: ocntrn vilă în colţ klt 
viran, moară ţă.rănească cu valţuri, ;'c;, 
1:rmă. - 700: moară ţărănească cu val~ 
ţuti, reg. bună. - 7000: ~bsolut centr-u, 
casă renovată, 4, 3, 2 cam. Ş.i baie, 2 ;;.p. 
mmi, 500 st. p. grădină, venit bun. -
6000: circ, teren dublu, 6 aparl. mari. ~ 
5500: 7 cam., ba·.ie" 1 jugh. "ie la Podgo~ 
goria, halta accelentului. 

Clutăm vinzAtori de ziare 
Dentru Der.ferii 

A se prezeata la ad.iailtraţia 
ziarNlui liia Ara.d 

PRESA ITAUANA SALUTA. 
NOUA ARMĂ GERMANĂ 

Milano, 20 (Rador). - Presa din Ita
lia. de Sud salntă nouă armă germană, 
cosntând, 6i aluziile sceptioo ou cari s'a! 
vorbit pâ.nă. în prezent la Londra 'despre 
această annă nU amuţit. Fără să ~ ... 
noa-,~tem t~hnica armei noui este sigur 
că în viitor nu se poate închi-pni :Moi lift 
război fără. aeeastă armă. Aoum cel pu
ţin .şi poporul brttanît'i oon·oaşte' adevă
ratul aspect tenoil al războiul aerian.: 
Poporul italian nu se bncură de ravagii.J 
le ee s'a fac în Anglia, li 'de faptnl ca 
astfel durată ră7Jboiului se va scurta. 
FRANŢA SATISI'ACUTĂ DE EFEC-) 

TUL ARMEI NOUl GERMANE ! 

Pa.ris, 2() (Rador). - O.pi.nia pulbl.ioc.i.! 
şi presa francezi registrează cu satE' 
facţie efectul armei noui gBnnaJle, oontr 
Angliei şi declară că Franţa are tOt 
tul la ură bărbăterească oontra Ang1ie\~ 
iar aliaţii simt acum pe pielea lor pro-, 
prie, urmarile purtării criminale a ră? .... 
boiului mtroduse de aviaţia lor teroristă. 

t 
Copleşiţi de durere anun:ţ:ăm 

moartea 8CU!Il1pe1 şi in veci nemta
tej, noastre soţie, mamă soacr'ă şi 
bUinică 

MARIA ADRIANA MI()C 

\'Î'ctimă a bombardamentului. din 
noaptea de 16-17 Iunie in etate de 
57 ani. 

La.zăr Mioc soţ; Zoriea, Silvia.. 
Anişoara şi Grigore copii; 
Jud. Dr. Paul Stanimir. Proo. " 
Bujor Imbroan-e, Ma'lia Mioo. 
gineri Şi nom; frineI şi LiaDa 
Imbroan0. nepoate •. , 2247 

~ 

eo. destihQ.~ie I 
I 

\ 
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[DIEN'fELE LA D. PREFECT. Se 
;\.el1ţia publi<:ului că. audienţele la 
. C. Delicea.nu, Prefect al jude
. lOC Sâmbăta intre orele 11-11.30. 
in OO2luri excepţionale publicul va 

, ~'iicit:a audienţe şi tu zilele de Luni, 
llierc\lli şi Joi, intre orele 18-18.30. 
, XALE. După o serie de inspecţii 

o:,ntive, făcute în mai multe centre 
. 'e din Bana.t şi jud. Arad, d. inspe.c.. 

~-al admmistrativ dr. Gh. Ciupe s'a 
in cursul zilei de ieri la Timişoara.. 
O~\fOCAREA UNIUNII ZI.UtIŞ 
ROMANI DIN TRANSILYANii\, 

J ComitetrJlui de Direcţie ai U. Z. 
jlllt convocaţi pentru Aoi, 29 :frmie 
, ele 11 a. m. la şedinţa Comitetului 

.k J~e, la sediul său provizoriu di.n Bu-
i strada Bateriilor Nr. 16 ap, 7 etaj. 

4,36.16, urmând a deli.bera a.swpra 
de zi fixati. 

. '01;TERL.Y):'A UNUI YESTIT GER
ra. LA TIMIŞOARA, Luni, 26 1<ooio 
I~ 100 la Lectoratul German conferin
... :tului germanist d, prof, univ. dr. 
~, . r asupra apogeu lui ola.sicism!'Jlui 
. . Conferenţiarul este profesor ardi
III, lrU limbă şi literaturi germană Iu 
_ 'iţHe din TUbi.ngen şi BucU!I"€Şti, fiind 
~ : CIlllOSC'lt intelectualităţii din Capi
r. un distins interpret al literaturii ger
, Wcu:'l'ile fiind limitate, se vor distri
~~t, auditorilor conferinţei obişnuir erinţe ce va avea loc Miercuri 21 

, 19.15 la Lectorat, despre "Sfârşi. 
-;' 'lhti de treizeei de ani". Vor putea 
~" şi alţi oaspeti, anunţaţi !n preala

,:ancelal'ia Lectoratului, in limita 10-
~~ ră.m.aae di&pemibile. 

; mUl PREŢURI MAXIMALE PEN. 
~ CARĂ~nZI ŞI TIGLA. Bucureşti, 

Urarunnite: CC)misariatUJl general al 
~ :~r a dat o deci~ie prin c.aTe se fi
lt-., ~oui preţuri maximale atât pentru 
'II'! dă C1â.t şi pen tl"U ţiglă.' 
;.;' ~UTORIZl'fnI~E DE TRECERE 
Id,' ZONELE MILITARE. BueuTeşti S. 
lui ::ansmlte: Monitorul Oficial p-J.bli.ocă 
'1>-. : prin care se stabilesc noui norme 

(liberarea a.utoriza~illor de trec~e 
~,Mele militare. 

~ ,ZAHARIA DUMITRESCU. medic 
iş-$t, in venerico-genioo-urinare..sifilis 

, ~ - Radioscopie. Coooult. ~ 
ilj. Telefon 18-73. Timişoara. L Bul. Re
,i bria 23, lângă. prefectura judeţ\rlr.Ll. 
~; , 2251 

. 1' PRIMARIA ORAŞULUI DE REŞE
Ill" \ &TOROJINEŢ îşi are nudeul admi
Inl ~, permanent la primăria araIJu~ui 
1&'1 " 'l' oţi locuitmii oraşului Storoj.ineţ 
iP~ :u~aţi a trimitle a~,resele lor eu even-
[&O' doleanţe la aC!fJt nuc~~u. ' I 
alo" PREZENTARE."- CORI';SPONDEN
M PJ:;NTRU AVION. Corespondenţa ur· 
ai ,;';lte urmează să plece cr~ a.vionul, 

fi prezentată la ghişeele tuturor ofi. 
~1!1' llIlştale din Tim.işoara, până la orele 
a\"d funcţionea.ză set'Viciul (.eI1zurei. Co
n' enţa prezentati\. după. a.ceastă oră ,va 

.} lntâ,rziere de 24 ore. Se face CIll!1(16-

1&-, ~ autorităţile pot oo-şi expedieze ca
ra.. :lenţa oficială Cl'l caracter Uil'gent şi. 
al, lant pentru Bucureşti, jud. nfov şi 
lin ' !le la Est de Bueureşti prin a.vion. 
"ndenţa va purta menţiunea "Prin 

li.' '~ Va fi primiti\. la ghişeele ofic-htlui 
tii "~tral dela orele 8-20 incliJSlv, 

al, ,',W SOSIT CHITANŢELE DEFINITI
i:re i !LE ThIPRUl'olUTULUI A1.munstflJ.' 
an . llP.Miat'ă. invită conttlbud.bihi cari, 
~!~ind la împrumut, au primlt cbltanţ~ 
IUl' ~i (de tipul. celor de iU'.C·r ... j~) ~ă se 

i~ până. la 30 Iunie pentru n primi 
tr, ţele defillitive sosite :nt.rc Ulai-'. Cll 
811" ' ocazie se fa~ din nou atlel la co~
:0-,. iti să se prezinte din ti.il1~ atât pcntm 
~ie· . illlba.rea chitanţelot' cât ş; pentru 
.. ',! !lIbscrieri, fiindcă. prez.:.'lta;~a tUt'l· 
un ~ ullimele zile, provoacă aţ:vmro-S1't'l 
ea, fiilor in aşn măf;Uri tndt nu pot M. 

a:, ' ~e toţi sau îi face să a~.' <,.~l' la ghi-
~ re intregi. . 

~" ' . FICARF~; D~tr'o regretam1ă gre
a . de tipar a aparut U1 loc de d. Tase Da. 
!O-" ~ktor care a donat 2000 lei pentru 
.. le operaţij (lela Spitalul Z. L 518 -
: Dame, d. Victor Demian. 

" 

- SFINŢIREA LOCALURILOR A. P. 
DIN CIRC. III, Membrii formaţiunilor A. P. 
din C~rc. li-a A. p. sunt Lnvitati a se pre
zenta in număr cât se poate de mare la $O

lemnitatea actului sfinţirei localurilor Cir. 
oomscripţieî A, p. in ~ua de 22 lunie 1944, 
om 18,30. 

- CONSF ATUffiE CULTURALA. CoM
fătuires, culturali care ~JTma să a.ibă loc la 
Pre.fectlrt'a JUideţului In ziua de 19 hmie 
orele 19, din motive excepţionale s'a amâ~ 
nat pentru o dată, care se va anunţa la timp 
pentI1'l caxe urmează să se facă nolti con, 
"ocări. 

- MASURI PENTRU DISPERSAREA 
L.~TREPRJNDERu.oR. D. general Oonst. 
Delicea~u,· Prefectul Judeţului TLmiş. Toron. 
tal, af'oof. însărcinat cu depline puteri pen
tr:"l a lua hotăriri cu privire la dispersarea 
~i ~ anumitor irurtituţiuni ~i întreprin
~ Wn nu:a. jud. Trmiş-Torontal • 

- A APARUT REVISTA "INDREP. 
TAREA". Revista "Indreptarea" ce apa
re la Timişoara, sub conducerea colegu
lui nostru' de ,.edacţie, d. LONGIN 1. 
OPRIŞA, a eşit de sub tipa,. zilele ace.!
tea, purtând data de 25 Iunie 1944, an. 
lI, Nr. 11-12. Semnează articole ju.di
cioase şi de înaltă ţinută d-nii: ing. Şte
tan Ardelean, directOTtLI liceulu.i indus
trial, dT. C. Grofş01"ean, pTeşedintele In-
stitutului Social Banat-Crirana. p1"of. 

- OOMUNIOAT. Şefii de $tradĂ A. p. 
din Circ. m-a se vor prezenta la 24 I:'mie 
1944 ora 18.30 la sediul Circumscripţiei a 
In~a A. p, str. Porumbe.scu N .... 94. Pre
zenta !oine loc de ordin ~ chemare. Cei ca 
vcr lip~ vor fi ~' se.ncţionaţi. 

- S'AU ANULAT PRETURILE MAXI- f 
MALE ALE FLORILOR,In urma ~Jllor noui 
d1apoziţJJ luate de Comisariatul General al 
Preţurilor se anulează preţurile maxima.le 
fixa.te de 'Pri'măria Timişoara pentru vin
mrea florilor naturale. 

- DELEGATII DE OON5f:\TARE din 
fann.a.ţhnile A. p. ale Circ·.1Ul3Cripţit-i a 
m-a A. p. se vor prezenta. 'a, :'4, Iunie ora 
19, la st:-diul Cil'C".IiIllSCr1pţiei a lll-a A p, 

strada f'orumbeseu N.r. 94:, pentru a !Jri:nl 
instrncţiuni. Nu se admite r:i !i-~l absen~. 

, - C.\RBORA...~I PENrÎtJ 'IRACTO.\. 
RELE AGRICOLE. In urma intervenţiilor 
făcute de către Camera de Agrie. Timişoara 
Ministerul de AgTimrltură şi Domenii a 0b
ţinut din partea guvernului atocul de carbu
ranţi Mcesari pentl"ll campania 1-e vară \I:l~, 
cerfş, lt'eer ogoare), aeoroâ.ndu-se de fie
care tra~tor o coti de 3500 igr. combustibil. 

- INIiJPECTIE. DI, ing, Corneliu Boge.. 
leseu, şeful llnsp. Agricol Regional Timişoa. 
ra se glseşte in inspecţie la Camera Agri
colă dm Oraviţa. 

Gh. Atanasiu, poetul Aron Cotruş, dr. - ASUPRA BOZOYICIULUI A CAZUT 
Eugen Suciu, pTeşl:!dintelfl Colegiului O GRll'i"DIN,,( FENOMENALA.. In ziua de 
medicilor, p'l"of· universita,. Victor Stan- 12 Iunie s'a Bibă.tut a.8"JlPl'B Bozoviciului a 
ciu, Octavian Metea, (Zvocat, pTof. Rene grindină fenomeală, Timp de 1) oră. dia. ~ 
C.Brasey, pTof. Zeno Vancea, etc. In duh au CUIl1I numei bulgări de ghiaţă de mir 
cuprinsul Tevistei au m.a.i o.părut a'l"tico- rimea pruneldl', -iar intinderile au devenit 
lele: ,.De când suntem aici?, "Viaţa Uni- atbe ca 6upă o nineoare a1Tmden-ţă. Au fost 
ve1'sita'l"ă la TimişooTa", "Studentul fin- sparl.e geamurile dela locuinţe, iaT ,recolta şi 
landez in lupta pentru existenţă", "Ce- g'l"Admiie distruse definitiv. In unele l()1C1$Î 
tăţeanul şi Naţiunea", apoi pagina eu ~1:mai a.1es 1& 8C'UTgerea 8COICUl'i1or de pe 
"Note şi comentarii", eaTe cuprinde fru- acoperi$, gro&imea gheţii a atins 40 de an. 
moase şi interesante însemnăTi. Revista Din mArturisirile celor bitrl.nt se şpune ei 
costă Lei 20 exemplarul şi ae afUl de l'rm astfel de fenomen n'a mai fost văzut dIe 
vâJ1.Zare la toate chioşcuriLe din ,Timi.- ...eineize,~ de ani. Pslgubele pricinuite de 
ŞooTa şi provincie." grindină ră.mlâ.ne ai fie evaluate. ' -

Problp.1RP. pen", ... ;,,, hlnltf?ne d'- BCrD~"'8f" 

Organizarea comerţului de fructe 
- o llullabUi iniţiativă " Cameret de ()o merţ şi de Induatrle din Luioj şi a Camerei 

de Agdculturi a judeţului SeverUl-

De câteva zile pe pieţele bănăţene şi-a 
făcut apariţia beLŞugul fructelor acestui 
mănos colţ de ţarat din toate punctele 
de vedere. Jude~ele Caraş şi Severin sunt 
regiuni dintre cele mai bogate in ceeace 
priveşte varietatea, calitatea şi produc
ţia fructelor. Fructele bănăţene sunt o 
bogăţie de seamă, care contribuie, atât 
la aporvizionarea şi alimentaţia unui 
mare număr de locuitori, cât şi cu im
portante aporturi băneşti cuvenite sta
tului şi comunelor. 

lntrucât condiţiunile, relativ rudimen'i 
tare. în care se face recoltarea, culesul, 
conservarea şi transportul lor nu aduce 
nici pe departe rentabilitatea ce s'ar pu
tea obţine, Camera de Comerţ şi de In
dustrie a luat lăudabila iniţiativă, ca de 
comun acord şi în colaborare cu Camera 
de Agricultură a judeţului Severin, pe 
de o parte să !ndrume:z:e organizarea 
desfac2rii pe pieţele de mare consum, 
iar pe de altă parte să se ocupe de orga
nizarea profesională il producătorilor 
într'un organism, care să dea roade, atât 
din punct de vedere al cunoştinţelor 
profesionale, nI capacităţii de adaptare 

Cinema "ARO" 

111 noul metode de selecţionare ,i înobi
Iare a culturilor actuale de pomi fructi
feri. de mărire a producţiei şi de valori
ficare, 

In mod practic, fructele selecţionare 
şi sortate să fie indrepta te, sub un aspect 
plăcut. spre pieţele de consum, iar sor
turile de fructe mai puţin nobile să fie 
prelucrate, industrializându-se chiar 1n 
apropierea locului de producţie. 

Organizarea desfacerii pe pieţele de 
mare consum este preconizată prin fruc
tărU sau chiar prin magazii de desfacere 
in comun, proprietatea organizaţiei pro
fesionale a producătorilor. 

Problema fructelor este de actualitate 
şi soluţionarea ei cât mai grabnică, atât 
din punct de vedere al unei comerciali
zări raţionale, cât mai ales ,i pentru o 
bună şi abundentă aprovizionare a pieţe
lor pentru a da posibilitatea consuma
torilor, să se alimenteze cu cât mai mul
te fructe, şi daci se poate ca aceste să 
fie de bună calitate şi la preţuri ome
neşti, se impune ~ este foarte bine 
venită. ' '" . ,'t>' 

TlmifOara, Piaţa Traiaa. l'eleloa 49-84 

I 
'Azi, Luni, o delicioasă premieră ! 

I
I!' ALIDA V ALLI, OSVALDO VALEN TI, UMBERTO MELNATl 
t in o fermecătoare comedie muzicală 

! Pentru un sărut 
Veniţi şi petreceti 2 ore de râs uitând necazurile. 

ReprezlW1taţie zilnic 3, 5, 7 şi şeara la ora 9. 

- roBUL CATEDRAL. CorrJl Catedral 
va. da ~\spllMuri1e li tW'gice Dumind 26 , 
IlJ1li.e 1944, la biserica. d..in Timişoara-loee
fin. Membrii cori şti sunt oonvocaţi la repe_ 
tiţie petl-u Vineri 23 Iunie 1944 orele 18-2C 

- "DACIA" CAUTA O SECRETARĂ. 
DACTILOGRAFA. Redacţia aiarului Da,.. 
eia" eafltă pentru angajare eU _Iar ~ , 
~eta.ră dacti1ogra1'ă:, avind culturi gene
rală., practică indelungată şi bună viteză. Ia 
maşina de scri8. Candidate13 ee pot prezent$. 
zilnic intre orele 9-12 la redacţie (BuL 
Reg~le Mihai Nl'. 4: eta'jul3). 

- POSTURI VAOANTE LA ACADEMIA 
TEOLOGICA DIN CARANSEREŞ. FUnd 
va.ca.ntă As.istenţa. de ârept bisericesc Şi Ad
ministraţie bieerioească la Academia lW6-

stră teologilci dil1 Ol:ra.llse~, conform azot. 
52 din Regul&.merJt.ul Aoademiei, se pubH'<:ă 
COltC:I.U"s pentru octtp&re& ei. în P'oaia DMlee. 
zanl şi tn "Man1tor'ul Oficial", Cererile ci .• 
candidare se 'V'Or' mainta. Cons. epa.rhial 
on. roU1, din Cara.n.sebelf. tn terIXl@ de 30 
dIe dela prima pub1i~ in Foaia Diee~ 
t!ind tnşoţite de U!lmĂtoareie 6oa'w.ente ': 
Extlre,.s de n~te!'e '1 c!e botez; Diploma de 
liOl!llţă 'Ii doctorat !Il teologie dela o Facul
tate de teolOfiPe dift ţari.. Lucrări tipărite. 
Eventu"le eertificate dovedito&re a studiiior 
~ specialitate. Deasemeni e va.c&:1tă catedr& 
de teologie practică. la .Academia din Cara.n~ 
sebet. Qonc,urenţij vor depune acelea.ş.i ~ 

- SULFURA DE CARBON PENTRU 
UCIDEREA GARGAlU1El. AgriO'J.!torii 
call au culturi de Dl8Ză.re furageră. pentrll 
1rata.mentu1 eenmţei contra gârg'ăriţei se 
vor adresa Sindicatului Agricol care dispu-

. ne de aulfUl'& de ca.rbcm necesari.. Ccrşt-Jl 
l.'nQi kgr. este de ctr'ea 300 lei. 

- ORA DE INOHIDERE A LOOALURI
U)R DE OONSmlAŢIE DE PE RAZA, 
OORPULID '1 DE ARMATA. In unna ulti. 
mei ordonanţe a 00rpuJ:u:i de Annată.,., toate 
looa.lu.~e de oolU,uma.ţie din Circutl'1$C1"ipţia 
88, se vor tnohide d'J.pl <:U1U urme8!!'.ă: Bo

degile var ţine deselm dela 11-21 : tn 00-
muele llTbane dela. 1-21; bodegi1e de pe 
lA.ngi fabrici vor fi deecltU!e in zilele de 
plati până 1& ora. 18, iar Dunlinecile d~la 
D-21. Restaurantele ,i berarHle dela 
7-22, btrluri.le dela 7-22; cafenelele, ceai
nărlie, oafetă.rine, lăptăriile ~i plăcintă
rWe vor :It d~ zilnic dela O"" 6-22 • 
daei insi. au ,i bt'evtJt pentru vinderea bău
turi}o!' sptrtuoa.ee. a.eestea nule pot servi 
decât dela ora 1-21. 

- TARGUL DELA SANICOLAUL MA
RE. pe,ntTu :riua 6e ~ Iunie 1944 ~ in Sâni
eolaul Mare 8ft lOC ob~uitul ttrg d~ ţară, 
mua,l unde ee pot desfa.ee prCMt.me de tot 
feh11, ' ~eemn ţii animale. Ora,ul ~ gară, 
Amato'ii ., pot pl"eZ8lt& in ztaa fixată 

_ DONATD PENTRU SALA DE OPE

RATIE DELA srn'ALUL NOTRE DAME. 
. Dna in,. Cerneecu a donat 1000 lei, prin dna 
E'ugecia dr. IA.lga. Ceiea.ri VOr ai Jllai do
Dnt pentru acest !!!Cop, să. se ad:re$e'ze bi- \ 
rouhi militar dela. spitalul "Notre Dame"l 
.au direct dni Eu.ge.nia dI'. luga. 

_ TEATRUL NATIONAL DIN lAŞl 
PBINTRE ltANl'fl. Teatrul Naţional din! 
lafi de sub direcţia IMlriitorului D. J.o.v, a O;it! 
un ApeuooJ. pentru răniţi 1& ,pitalul Z. 1.1 
fi18 Natre Dame. Şi-au dat concursul ac 1:0-, 
rii: C. Şova C. Prot.opopescu, M. Mooolu,: 
"' __ l~~. Tr Ghiţescu doa Braierelri, d,rat .VtP.1II' ..... .., .............. , III , 

Ghearlaleş fi orchestra roaestru1:'li ,TOD;l& 
Suru din J.a.ş.i. Specta~lul a avut o blaJtii.; 
ţinută :itistid. fiind Jll,"Jlt aplaudat de: 

riniti. 

DOCTORllL 

ION COSTIN 
(retagW d.le Centiuţt) 

eonsulti pentru t.ou feJW')j, Daştfri 
,. chirurgie, la eabbtetul .... dia 
S .... Pestal.-t NI'. 18, T1.llf~ra 
n Oingă fCO&Ja p.onnală de l.Dvă
,itort), zilnIc .. ta '-5 d. ro. ;!~29 , 
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Atacurile 
Bulgariei 

teroriste asupra 
cerute 

României şi 
au fost de Moscova 

In daliarubia şi MOi{io"a Mea \'Uate redusă d'e luptă. Puterniee lupte 

'r; 0."" tur::i t tJ,r; ___ t • 

,,-ttwt ,"!.-tNO"." 1 « 

BERLIN, 20. (Radar), - Se anunţă 
d.e pe frontul din Tăsări~ că lupt.de d,: 
pe istmul CareLiei au .a:~ns o vlolenţa 
extraord.inară. Bolşemca au aruncat e
norme cantităţi de bLindate in_~upte sp:-e 
Il rea~iza o străpungere cu OTlce preţ tn 
direcţia spre Viipuri. Apărătorii roici 
fin~andeZl au Tespi~ şi .ieri toate u.sa~
turi~e inamice. Intr un smgur sector au 
Jost distruse 19 tancu~'i ~namice, i?r nu
măTul avioanelor 8ov~et~ce dobonte es
te de asemenea foarte mare. Despre res
tul frontu.lui din Răsarit nu se semna
Lează nici un eveniment important. 

BERLIN, 20. (Rador). - Se anunţă 
despre frontul din ltalta c~ tr~pe~e au
xiLiare franceze şi cele bTlta~ltce au. a
tacat ieri pe un front larg mtre Gro
reUo şi Perugia, reuşind la cât.e~a. pune.
~e să impinga apărătorii germam mapot, 
hsă după ce forţele germane au a~an
ci Jnat un teritoriu de câ~iva km. şt-au 
rwrganizat forţele lor oprind înaintarea 
inamicului şi desf{lşorând în acelaşi timp 
mişcările coordOtwte conform planu
rilOT comandamentului suprem. Şi tru
pele nOTd-americal1e au reuşit să ..:âştige 
la nord-est de Grosetto puţ.in te'ren, dar 
uu s?lferit pierderi foarte sringeroase îna
intea nouitor poziţii germ'lne. 

BERLiN, 20. (Rador). - Aviaţia an
tlto-americană a pierdut deasupra tron: 

. tu~u~ de invazie 1150 aVloalle dt! ~upta. 
Această dJrii nu conţine avtoanele de 
trartsport şi mai ales p~anoare~e distruse 
ale carOT mImar este cu mult mai mare. ........... ~~.~ 
SE PREVEDE O ACţ'IUNE AIJATA 

HHPOTRIV A lNSUL}~LOR 
DIN CANAL 

Berlin, 20 (E, P.) - Sunt mai multe 
semne c>3. gW1eralul Eisenhower va încer
ea în curâ.nd o aeţiune impotriva insule· 
lor din Canal pentru a le smulge din cer
cul de apărare al ('oasteL 

El o va fae.e, Probabil, pentru 11. pro
cura o aC'operire efiea('e de flanc, trupe
lor sale care operează în peninsula Co
t",ntjn, impotriva portulUi Cherbourg şi 
in direcţia Franţei de interior. . 

pe frontul din Italia. '" ",," ~" 
BUCIUlt<:Ş - f 20 (Rador) Coma.da~enful de Căpeten;c 

al Armatei Ron,Ane eomun~eă tn ziua de 19 Mai: La Nistrui 
'nferior şi tu Basarabia mijlocie şi pe frontul Moldov.,i nu 
se semnaleaza decAt' _ actlv,tate de .apta redusă. 

Aliatii au lăsat mână liberă Rusţei de a pătrunde in finlanda 
Amsteroam, 20. (I~dor) .. Inaintaroo 

(lf(.~rlSivei sO'licbce pe frontul finic a 
.,vut un ecou curios,' dar semnificativ 
în Statele Unite. După ce departamentul 
de stat, a extrădat diplomaţilor fjJ:}~an
J ~-zi in Sta tele Unite paf':lpoartele lor, un 
ueput.'lt repnblicail\ a adus în public' 
prc2€:::Hnte1lli ROesevelt acuzaţia. C,8, 
aliaţij au lăp,at sovÎptîcilor mână liberă 
de a Dătrunde in' Finlanda, expunând 
I::.ravul popor finlandez barbariei şi cru-

Zjm€'i de obllte cunoscut a sovieticilor. 
Dacă pr€şt'<tintele Roosevelt ~i guvernul 
american arată un dispreţ pentru Fin~ 
lauda, atun<Ci milioanele populaţiei ame
rica.ne aU O m('morie mai bu'Dlă. şi se 
!!"uvernul am€'rican, ca exemplu al cins
~imt azi umiliţi să-şi aducă. aminte de 
tei vrroniciei si al moravurilor demne 
de' res]X'cta,t. 'Azi poporul american nu 
arE" nici un motiv de a-şi schimba păre~ 
rea. 

Afat-urile tf2'yoriste asupra Români~i ti Bulgariei 
au fost puse la cale de Moscova 

Ri·;~a,IN~ 20. (Rildol').- Cercurile I 8ratishn:a a fost intreprins tot aşa Ia 
biue info-rmaţf' din callitala Reiehului ucr!nt~ lUo1'C()\,ei după. e!lm atacurile 
dţ>eiarli, ('.!\ ultimul aLac terorist ~1 fl,'ia- I contra R.omânit'Î şi Bulgariei au fost in
ţiei anglo-ameriC.Rnă contra oraşului I spirate de Uniunea SO\'jetieă. 

Noua ofensivă japoneză a început 
l.'okio, 20 (RadorL - După zdrobire<i 

ultimei rezistenţe l"h JD':ze, organizate in 
provin.cia Honan, trupele japoneze a<"um 
,:urăţă terertul ot-Uput·AstfeI marea ofen
sivă japoneză anunţată de C'artierul g€ne
raI a ş.i :n<:eput şi prGvin~ia 'nouă ocupată va 
fi "foarte aptă pcntrn desfă,şurarea lovi- . 
turii hotiritoal't' contra eh inei <'omu
niste. In ultimele 40 zile au fost dis-

trusecomplect 30 divizij e-hineze., fieca
re de câte 8 mii :?loldaţi, iar alte zece <li
vizii şi-au pierdut puterea combativi şi 
incă Z~ divizii au suferit pierderi atii.t 
ce grele încât fări o reorganizare serioa· 
să nn vor mai putea participa la luptă. 
Pierderile C'hineze sunt în general de ze· 
ce ori mai mari decât cele japoneze, 

Nici atinşi de proecti le şi nici cu unde electrice 
descoperiţi "câinii iadului" DU 

BERLIN, 20. (Radar,) - Purtătorul 
d~ cuvânt a-l Comandamentului suprem 
al armatei germane, a declarat, că pro
paganda britanică caută' se convingă 
lumea cr. in capitală viaţa normală nu a 
suferit nimic in urma aplicării armei 
noui germane. Ori această minciună 
serveşte scopul de a linişti dominioanele 
şi a duce în eroare continentul eUlOpean, 
cercurile militare germane au pe bază 
constatărilor avia~iei de recurtoaştere 
date precise asupra distrugerilor ade-

pot fi 
vărate cauzate la Londra. Până când în 
primele două zile şi teritoriul de Sud-Est 
al Angliei a stat sub. focul armei noui, in 
ultimele 24 ore iot focul a fost concen
trat exclusiv asupra Londrei şi perife
rîile capItalei. O ştire scăpată de cen
zură a agenţiei "United Press" vorbeşte 
lămurit despre adevărata situaţie la 
Londra, Dar dispoziţiunile foarte severe 
ale cenzurii în legătură cu arma nouă do-
vedesc, că guvernul britanic este des
curajat şi nu ştie ce. măsuri să ia. Se 

declară la Berlin, că Londra este 
şi inima frontului invaziei, nu 
din motiv, că acolo se află cartietul 
neral aliat şi centrul serviciului' de 
formaţiuni militare, dar şi toate 
ferate trec prin Londra spre bazele 
sprijin ale frontului. 

Despre metodele de apărare 
se declară la Berlin, că un 
pilot lovit în plin de artileria 
nă explodează de fapt in aer, dar 
de nimerit sunt foarte reduse 
proectilul e mai mic decât Un avion 
viteza lui este egală cu r.1ll avion de 
re viteză, ceeace este admis Insă 
aliaţi. Incercarea britanică de a 
ta direcţia proectilelor prin 
trice nu a dat nici un rezultat, 
observatorii germani constată că 
tilele cad exact asupra ţintelor. 

CAPITALA PROVL.~CIEI --v .. ,~. 
CU(,.t;RU'A DE JAPONEll 

Tukio, 20 (E. PJ - Or~ul 
te-ao capitala provmciei Honan a 
După cum anunţă ştirile sosite la 
Marţi, trupele japoneze au 
oras Duminică la ora 15.30 ora 
venind din Sud-Est şi au ocupat 
tatea, după violente lupte de 
Spre seară oraşul era in 
mâna japonezilor.Divizia 9O-a ci 
gheză a fost oompleoet distrusă în 
lupte. Pe câmpul de bătălie au 
2500 morţi chinezi, iar 20()(} au fost 
turaţi. 

D. HULL A REFUZAT SĂ 
EXPULZ.i\REA DIPLOlU'JILOB 

l'lNLANDEZlI 

Washingt.on. 20, E. p. - S<ntarul 
stat d. HttII a ref~lzat Luni In oontenntar', 
de pre.3ă, să dea vreo Iă,m~}re asupra 
tivelor care au indemnat St Unite să 
pulzeze pe ministrul Finlandei ş.i pe cei 
membrii ai legaţiei. [)sa a declarat . 
este imposibil să dea nn răspuns, 
orice destă'inuire in legătură cu 
măsură, ar fi .,nefavorabilă" pentru 
ducerea aliată a războiului. 

L. tnebid.:rpa e 

C!rELTUELILE INV AZIEl SE 
PLATESO DIN AURUL FRANCEZ 

TURAT PE MARTINICA 
paris, 20. (Rador) - Marcel Deat 

in ziar.tI Oeu'Vl'e oă &urrul :6rance:z: 
mâna al·ia!!!or pe insula Martinica 

I 
folosit ren tru finanţarea cheltuelilor 
ziei. Este semnificativ pentru 
mer~.ena.l' al aliaţilor eă. lasă popoml 
cez să plătească. S"lferinţele proprii C'II 

nul pr()priu. 
Debarcările din aer si de-barcările de 

pe mare împotdva constei de Vest Il pe
ninsulei, sunt imposibile din pricina 
stâncilOI numeroase, Pe rle ldtă parte se 

: ţI<late presupune că. aliatii atribueso o 
1111lTe importantă sprijinurui trup€lflr ]01' 

(le luptă in peninsulă, din partea artile
."iei vaselor de război. AN'st lucru nu se 
pO·"lte faee atât timp cât ,insulele din Ca
nal, snr:t în mână germană. 

Englezii numesc noua armă ge'rmană ~~Dicke De 
celui de al doilea război mondial 

Dist •. 1nta d€'la insula JeTsey până la 
~1'1 mIii apropiat punct ai poninsulsei 
("~m:nitjn, e!'te deabia de ~5 krn., iar 
r'in3. la ~arT'f'vil1e num1i eu Duţ1n mai 
n!"lt. Crr('.e flotă care ar vrp~ să opere_ 
ze slIh s{'e;,<>.tă o(YH~tă. s·p.r p;:;!a in bă
taia atjil"Ji"j germ"n" de c(h'}tă. Dumi
lJjcă El făeut 'l(''''''lSt~ experrntă o fnnna
ţic de vasp aliat.e. printre t~a~e Se !!fIn si 
u; distrugător, Tunuri1!", grma-ne din i~~ 
sala Guerno€sev :1U tMS asupra vaselor 
~e s'apropiau de cOO$t" de Vpsj a in-sulei 
forţând~ să se ret~gă.. Mio:-\,l Po.~t d~ 
f\€Scn.ri dela Bnrnevjlle, atinse de amen
f"ani Duminecă, este cu totul neno~rivit 
pellltm a primi vase mai mari. El are. 
fn genera.l O valoare f.cal,'" mir'i., din pri
lina intrării salt' strâmtora.t~ de stânci. 

BeTHn, 20. (Rador). - A treia zi a tre
cut dela inceputul represaliilor contra 
Londrei şi Angliei d.e Sud~Est :;ii arma 
secretă germană continuă cu intensita
te n€'IDkşorată distrugerea sistematieă a 
capitalei Angliei, precum şi a instaJaţiu
nilor de aprovizionare precam şi al mate
rialului destinat pentru frontul invazjei de 
pe ooas~a de Sud-Est a insulei. 

P.ână când experţii mtlitaq brita.nici () 
denumesc "Dicke Berta." al războiului 'IDon
dial cel al doilea admiţând însă în a.celaşi 
timp că puterea distrugătoare a armei noui 
e cu m:tlt mai mare şi nici nu see poate 
compara cu tunul german r.u-ia.ş din 1914, 
ei îşi dau în acelaş timp cea mai mare si
linţă ,i.lră nici un rezultat de a găSi un 
TOOledi'l. Deocamdată artileria ~ntiaeriană 
aliată a primit dispoziţia de a schimba tac. 
tie&, şi !n locul hanjuluj să ca-ute prin ti-
1""11 dil't'lCi, adieă prin ochire doborîrea 
avioanelor fără motor cal"e fusă DU se lasă 

st.ânge.)ite de focul antiaerian nICi în 
cea mai mkă măsură. Experţi britanici au 
ţinut o conferinţă la cartierul general spre 
it găsi metode de apărare. Ei sunt şi de 
părerea că noua armă germană nici 
nu e dhjată C"~ W1de electrice droare<:e in
,ercăril~ de a o influenţa eu raze, au ră
ma.s a.s~menea fără efect. Părerea experţi
lor este azi că proecWul uriaş este pus în 
mişcare şi continuă drumul său în forma 
·.mei Ta,;;;lcte speciale, iar un dispoZitiv sim
plu mecanic opreşte înaintarea astfel că 
bomba uriaşe cade pur şi s-implu asupra 
ţintei 1'1 pământ şi explodează.. Bineinţe~es 
Şi acea.:>ta este una din multele teorii brita
nke ca:"i sunt foarte diferite şi contradic
torii. F:'lptul eo.ste că nici o metodă de apă
rare nu s'a găSit până în prezent. 

Zi:3ml suedez "Aftnn Bln.det" anunţă 
di:t Pprli'~, că cercnrile militare g'f'T11'18.
n'" su..,t foarte sfltisfăcllt~ de rezulta
tele obtinute până inpre-ze.nt CU nou~ 

armă germană, ou atât mai mult. 
oarece întrebuinţllr€a ei până în 
zent e socotită num·ai Ca o n ...... ,..,.~, 

l..adrrul restrâns. Se admite însă 
loarea ei combath.·ă este extrem de. 
re Şi înseamnă o adevărată revoluţie a 
domooiul militar, 

Având în vedere că avioanele 
~nO'tor nu a.u nevoie de echipaj iar 
altă parte ~abricaţia în serie a 
asigura tă cU un maximum de La.Ll ..... '""r 

şi un min4m de materiale necesare, . 
:ul intr('<buinţărji acestei arme meI' 
se poate prezice. ~ 

Ziarele neutre mai anunţă, ca 
publică a Angliei dar şi a sta~lor • 
d"p.vine din ce în ce mai îngriJorată 
canza nrmei noui, germane, d.esp::e 
cărei întrlminţări, compunert ŞI 
a!€"S PoSibilităţile de apărare 
ior cercurile compe~te aliate nu 
nimio. 

Societatea Naţională de Edlt'l~il ţtl Arte Grafice ,.DMill Tr!li'l"l" T-... :,n! ~':' •· ... ;>!>le Mihai 1. Nr. 4. ~nT"' .. tr. SU~ Nr 52/1488/194318. Reg-. Of. Corn .. 1944 
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