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cauza armei noui germane, al
ata

000 kg., În Anglia de Sud - Est

apără

JERLIN, 27. (Rador.) - Postul de
britanic vorbind dt·spre situaţia
·,tică ce domneşte în lU ma acţiunii
ei noui germane în Auglia de Sud•a comunicat că lmobill'le părăsite şi
. :âmăturile sunt jefuite. Intre jefuitori
de ai fost arestaţi şi soldaţi precum şi
:"f;, V 'tori puşi pentru curt.jţirea dărâmăl tr
or.
.
,'0

cărei proecti I cântăreşte
domneşte o situatie haotică

tanică admite făţiş c.ă lc~ste raiduri nu

mai urmăresc nici un ţel militar, ci exclusiv un scop politic, ŞI anume de a uşura sufletul poporuluI britanic greu în-

"UIUma
.uptă

I

cercat. Din acelaşi motiv se ascund şi
pierderile proprii enorm~ ale aviaţiei
anglo-americane, ceeace în;~&. nu va reuşi mult timp.

pentru ~herbourg s'a incins. Generalul
cu trupa. TrăIa scă F'uca.rerul şi L ermaoia"
luptă

~8~" ".I.,UlIII. U)~.dă~1l 1,"Ullld

de

t!ăue.l·~a

t)berbour.uju,

~Ia.ilJ: scrie că
Berlin, 27, DNB ..- Bl~'oul internaţio portul Cherbourg. Atacatorii au ajur..s
ele a su.:ipn~ eCoi acţIunea arilai
ae llUOrmo.\olulâ da 'J.~matoareJ.e ne- In batala tununlOr ~e madnă can au
de 1 noUl gennane contra Londrei şi
taUI
1n legatUra cu .U.lJt0H? deJ.a Cner- scuiundat
2
cruclşdoare
lovind
'la' Ilel ele oud nu :lre o lmv..:>rtanţă mloourg:
DutJd (;c l.or~eLe Lhlll,Jate ~l di: lllIn plm şi alte unitatI navale, aşa incât
~ZlţlilJrâ, Cea meu grea probifmă este insa.
>st inl~tlngua nu po.seela un mijloc pentru J.am,\:'iie a.rneru.:aue .lU rew,;it cu o sU}Je- flola angio-americană a h:;t forţata să
e gur~'lrang\;!rea eLectulUl aam.'l nouL In nOl'Hate numenca .:i:J.roOlI,.Oare sa pa.- se camUileze în ceaţă şi să SE- retragă cu
trUnda In oraş dinsore !Sud şi Est, nu cea mai mare viteză. In jurul orei 18
vas
:aş ump zIarul sublin~ază că guverputea fi vorba decat de o problemă de americanii au ajuns în cCli'tierul Arse~ artU,' face o mare greşeala &~cunzând. urore pană cand aparatoni germani cu naiuiui pentru care 1)'& lncins imediat o
tLl.e. adevara te
aJ armei germane şi
rânduriLe
mult rante ~?i \'or fi consumat luptă deosebit de vblentil şi îndârjită.
care !J cazul ca populaţIa să cunoască
ultima rr,uniţie. Forţele aeriene aliate Tentativa de a lua vrm surprindere ArOIţe ,·varul.
.
lierdeqJin LIsabona să n anSlT.lte următoa- au bombardat toate r0rtl[\t:.:lţiile din rui- senalul a eşuat cu pICrderi sângeroase.
nele OI a-:uiui fără incetar~ :;i avioane a- Numai după ce au l·)st puse in poziţie
oc~, dm reportaglUl agl~lJ ţiei britanice
merican~ sburand la micii înălţime au
mai multe baterii grele c~;i au tras de~ ~langeJ. c>egraor:' despr~ efectul arintervenit în roiuri dese '.u armele lor
la"dista.r~\ă, care k ,>ferea .sigui'antă adlStlIlfl nOUl germane In AngJJa; Cu toate
de bord în luptele teres::.~·c, in tunp ce supra cuiburilor de ezistenţă germane,
ta.ncurinu se poate susţme C'l dumneşte pasimultan vânawrii duglo-americani con- au putut atacatorii I)ă cuC'erească acest
yerle~., se po, ate însă spune fihă exagerare
mioul POPulaţia Londrei şi Angliei ae Sud centraţi impiedecau ,..ncc intărire a gar- centru de rezistenţă. La "fa 8 seara s'a
nizoanei cu ajutorul avioanelor germa- inceput lupta finală penhu Cherbourg.
, du ,;.;.pacita in urma ·:'nsomn.'ei şi a efecne. Afară de aceasta numl~roase tunuri La această oră resturile garnizoanei gerII bombardamentulUI ll€Contenit asuupă
organismului. Nici inv:42'ia, nici ce- grele de ale flotei aiiate au bombardat mane au trimis următorul mesagiu prin
,variatllte evenimente de pe !.-ont nu mai dela mare distanţ,ă c,raşul şi cartierele Radio: "Ultima luptă pentru Cherbourg
sale mărginaşe, atacatoni dând asaltul s'a încins, Generalul hlptă cu trupa.
ră.zbofresează pe Englezi ci numai arma
"a germană. Şi ac...easia cu atât mai in timpul acesta in stJateie garnizoanei. Trăiască Fuehrerul şi Germania!"
Cu toate acestea pentru fiecare bloc de
It că pană în ultimul moment convinOraşul Cherbourg csta in mâna aliaea generală a fost că, dacă războiul casă s'au dat lupte indar ]!te.
ţilor
care au fost siliţi Sd ar..gajeze o suUnităţile
americane
de
blindate
si
de
: nu este încă câşttgat, Lnpurile cele
infanterie au avut ţ)lerdf~ri extraordi- perioritate de soldaţi şi de s.rme inzeci• 1 grele pentru Anglla au trecut şi alte
nar de sângeroase. N umuoase tancuri tă pentru a cuceri oraşul la 25 Iunie,
~rcări nu mai sunt de <tş'teptat. Azi
au călcat pe mine d€slânţuind arunca- când ea trebuia de fapt sii fie în mâna
ilie că arma nouă germană are o greurea în aer ale unor bioeuri intregi al~' lor la 9 Iunie. Partea de Nord-Est a
l ciţi ',d~ toOO kg., dar !1uteff.a, e~ distrugăpeninsulei Contentin şi mai departe spre
c~ror ruine blocau 3ttăzii~. Deosebit de
Iă . 'e mtrece cu mult €XPlllSlbllele cunos
Nord-Vest, peninsula Ch·~rbourg se află
sensibile
au
fost
pierderile
aliate
ivJ,r'o
~ luni . şi întrebuinţate de armata aliată.
mereu
în mână germană.
incercare
făcută
după
amtază
de
a
iorţa
SCUfUl(.rijorarea e.ste cu atât mai mare, cu
li ciD . ' sunt temeri că armele noui succesi·
promise de comandamentul german
mareşalul
, .Iru viitorul 'cel mai apropiat vor al•ui -' un efect şi mai însp~limântător.
'&?U ',nediat ce efectul a!"ml') noui s'a vă
MILANO, 27. DNB. - După cum se doglio să primească ministerul de externe. In cercurile politice din MHano
:icil
;11 toată amploarea lUt, pupulaţia Lon
anunţă din ltalia ocupată d. Bonomi ar
~re. :1 ŞI din Anglla de Sud nici nu ~ aş fi declarat presei că mareştLluL Badoglio se crede că întoarcerea 1'1'..areşalului Badoglio in guvern se intamplă Za dorinţa
Dl:
.,aL ordinul ele evacuare, ci s'a refuva fi primit din nou in g~Lt;erntLl rema1 ~, : 10 masse spre inten-lru! ţării. Mul- niat. Sunt posibilităţi ca m~reşalu! Ba- Moscovei.
...
.~.r. fabricI şi duar aparatul, adrninistraL "GOj'.L;. a rămas dela o zi la aH a fără persot .. ' in oraşele din Sud-Estul Angliei, Şl
Lca S' 't 'ales în porturi, SItua tia e şi mai
~a" :astă. Această reglUne a fost un adeBERLIN, 27. E. p. - ' .• Stăm inaintea Este cert că Cherbonrgul !Dn este incă In
I arsenal supraHlcar~at cu tot mamâna inamico]oj în acest moment ,1 că
inceputului tactic al punctulUi culminant
. . . ' ul necesar pentru .,provizionarea in acest ri.·'boiu", a declarat purtătorul de americanii trebuie să lmai infrângă. rezis.
: ~tului invaziei, îna-mte de toate cu ar- cuvânt militar german. Luni la amlaz intenţa apărători lor germani.
Jlent, muniţii şi alimente. In urma
tr'o expunere principală a situaţiei din vest
Rezistenţa Incăpăţinată germană a intâr, "dtăţii armei noui germane explozii
şi est. El a arătat că inamicii
Germaniei
ziat
orariul invaziei aliate, ,i trupele ame·
1Il{(}!1IItrni.ce, incendii şi dist! 11geri ale bom- fac totul pentru a bate Reichtti din punct
ricane
n'au putut întra luptând in Cher, nr au făcut adevarate ravagii în a- de vedere militar incă in anul acesta. La
boorg
decât
în ziua • 2O-a • invaziei, când
~ atti- . depozite ..
aceste lupte nil e vorba de UD 'Ora, sau de
dupi documentele de Stat Major captura.
nd sub Din această cauz.ă aprovizionarea
un port, ci pentru tot. Mă'mrile Decesare
te, cetatea trebuia 8ă t".Bdă inci in a 4-a zi
tu1l la tului din Normandia it suferit tnsunt luate toate de comandamentul cer- a invaziel. Acest succes a1a.pă.rării germae ton- iileri mari, iar multe transporturi nu man cu sânge .rece, a spus purtătorul de
oi. III ~sit niciodată la punc1ul de destina- cuvânt militar accentuind că ACeSte mă ne care pe de o parte a provocat o intirziere de 16 zile, &ar pe de o altă parte, !!le
tAsiril Portul Plymouth este compleet dissori pot fi pentru moment greu de inţeles.
exprimă
prin reţinerea mtl'egel puteri de
IDt JOI' .' deoarece foarte mulţ<) depozite de
profanil!)r. Succesul lor se va dovedi numai
luptă
a
armatelor
ameriea.ne IJi ifinalmente
IsW!ul ouranţi şi de muniţii au iost aruncate privind inapoi.•,Acum stă abia la inceput".
in
oonturbarea
ritmuIoi
ofensivei aliate ulupeJofaer.
MarUe ofensh'e in vest ,1 est. ao rost aş
terioare spre sud ,i sud vest, Îşi va arăta
:?resa şi propaganda e~lgleză caută
..- , :ângăie poporul hri tanic cu distruge- teptate de comandamentul german tn de • efectul complect in cA.tva timP. Prin re.
plina ,lor putere. ,.Stăm la. inc.' ut1d unor
zistenta dArzi în spaţiul dela Cbel'boo.l'J{,
"P.I"! •• ce provoacă raidurile aliate la Bermari
operaţiuni
şi
din
racest
motive
prea
comandamentul
german a ~tlgat timp să.
94' ~,şi în celelalte oraşe mari ale conti'\1iliIi. ~fel ÎllS~ propaganda bri- ele vreme şi. faci progn08ticUl'i oarecari şi tntir. . . formaţii1e proprii fi .. le clesj

REGELE PETRU AL JUG OS LA VIEI
S' A L.~TORS IN ANULl.'"
Bucureşti, 27. S. P, P. transmite: O telegramâ. din Ziirich face cunoscut c4 regele
Petru al Jugoslavici şi llreşedi:ltele guvernului jugoslav in exil Subasici ,s'a întors
În Anglia.. Se aşteaptă că în c~rând să se
dea un comunicat oficial in legătură cu.
convorbirile In'ute cu Tito•

SOVIETELE CAUTA BAZE DE SPRIJlN
L'V FINLANDA ŞI NORVEGU PENTRU
BOL~EVIZAREA L~TRlmEI

deJ,la.fU. l londonez "lJaily
Il rIdiCOl

l

1

"Oslo, 27. (Rador). - M;nistrui norvegian .t\.ugeisang, vorbmd la Chamar că
tre memOfU pdrlal11entu l u:, a declarat
că cea mai mare datorie a parlamentului
este de a ţine departe rad·oiui şi bolşe
vismul de pământul ţeU·:.i. Sovieticii
caută să-şi asigure baL:e d'~ sprijin în Finlanda şi Norvegia, pentc.l bolşevizarea
întregii peninsule scandinave. Dacă
reuşesc în urma
trădării guvernului
norvegian in exil să pumi piciorul în
Norvegia. aceasta ar îns~mna distrugerea poporului norveglan. M1nistrul norvegian a mai vorbit despre legătura între evreime şi bolşevlsm'.11 cu ideile revoluţiei mondiale.

•
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La cererea 'tA oscovei,

Badoglio va deveni
ministru de externe in guvernul B030mi

PENINSU-

LEI SCANDINAVE

Bucurşeti,

27. - S. P. P. transmlLO:,
Din Berlin se află;!ă ·ele. itor la chestiunea finlandeză WIlh(!urlstrasse este
mai rezervat decât in zlua precedentă.
Cu privire la evoluţia p'J, iticei interne
şi externe, nu s'a maniiestat în nici un
fel. S'a atras numai atel'iiunea asupra
ziarului New Times, car~ face o paralelă între Filipine şi Finlanda. Aşa după cum Statele Umte
doresc baze în
Filipine, tot aşa Un1Unea Sovietică doreşte baze în Finlanda.
RADIO LONDRA A AMUnT U;NI

-

• SEARA

Stockholm, 27. E. P. - EmJsia de set.ra
a postului B. B. C. dela ora 18.30 destinată
Europei Il'.' avut loc Luni. In locul ei 8'&
transmis un program de muzică. Crainicul
a declarat că transmiterea ştirilor
comentariilor este imposibilă.. O motivare
pentru această modificare de program !le
vede in faptul că. Londra a fost din nou
bombardată cu arma gennană V. 1.
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Ia începutul unor tnarl•

operaţiuni

-

făşoare. AI doilea succes pentru comandamentul german este amauarea celei
de
a doua debarcare aliată
"'"
teptată tu altă parte, care a fost intirziati
de generaltil Montgomery din cauza că ame.
ricanii nu l'6uşiau să inaÎnteJJC. Din PUDet
de vedere tactic căderea Cherboorgului este
fa.ră indoiali un succes al aiiaţilor, dar
din punct de vedere strategie târzia ocupa..
re a Oherbourgu]ui DU are nici o insemnă. ,

tate.
In legătură cu situatia Ide pe frontul de
răsărit oomentatoruJ militar german spune că "N.'; .'•• Il,' l .. 1,\1 ofensivă sovietică
trebuia şi ea să. înceapă \\, ~·l·.'" însă II
fost aminati din prieina Înaintă~ii incete
a ofensivei aliate din vest. Luptele se află
,i In ră..<oătit in stagiul ÎD(',eputului, aşa. in·
cât DU se poate lua incă pozitie faiă de fllf'.
Ceeace e sigur, e «'ă trebuie să se oontm:8
pe alte atacuri in stil JnaJ."O.
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BOZOVICIU
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stata t cu multi Jtrâgere tole inimi el din
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Frumoasa vale a AlmăJwui formată le ale BAnatului, procentul copiilor 'tie
ftin l6 comune i.n.tirau pe o parle şi aM:a ţărani şi mWlcitori cari le in3criu la 8ll în an mort.a.li ta tea populaţiei depă
• răului Nera. 10tmead diJ1 punct de , şcoli secundare şi profesionale este foar- şeşte cu cifre impresionan.te natalitatea.
pedere sdmiElistrattv plasa BOZ9~ lUl8 te redus, ceeace justifică nwnărul mic Dacă nu se vor lua mAsuri din timp, .'a
Iiin cele mai frumoase regiuni ale jude- de intelectuali, pe cari U dau satele din ajuns la concluziat că P!8te o sută de
valea. A1măjului Datontl acestui fapt, ani Bozoviciul va. dispare de pe harta
~ui Căraş. Cllătoru.1 ce se abate prin
partea locului nu ştie ee să admire mai multe talente mari le sting In bema sa- Căraşului şi nu VOI' rimiDe decât bemii
mult, bogăţia regiunii Iau frumuseţea telor, spre marea durere a neam\lIui. şi ţiganiL EJdstA doul aate de bemi. şu
locului. Chiar omul din 8C"!s!tă yale e în Există un ~ vechlu de a I/Ie constrvJ mi ţa şi Raven.tcha. cari se deplaseazA
hport direct cu natura. Spn! deosebire o linie fera~ dar a cămas numai pl'trei':t. spre Bozovid c:mnpărând toate casele
părăsite ale românilor.
Stăruim to~ in nădejdea că într'un vii~e restul judeţului· almi$janul e vioi,
Credem că viitorul apropiat V'a pun.e
eJ'lergic, sprintE!n in mi,care, ordon?(. tor apropiat acest deziderat va fi rezol,;ociabiJ şi te poate pune t ..mei pe .000ba vat fără doar fi poate. In ordinea ne- capăt odată fi pentru totdeauna acestui
cEtZUrilor şi lipsurilor cad cresc cu fie- flagel caracteristic multor aate din Banat.
lui.
car~ zi mai mult, este absolut necesar.ă
MONUMENTUL EFTThITE MURGU
La imbrăţi.,area riuluJ Neta CU Minise înfiint2~e o casă cu1blrali modernă
ţ;ul Site AfeUită frunta~ comuni aozo..
111 faţa grld1ni1 publice, prin c:a.r"e anu.kriciu CU O populaţie de 3331 de loeaitori eu cinematograf. bibliotecA, radio. intru~ mi te persoane simandicoase le place să
cât
cele
existente
nu
sunt
accesibile
puln majoritate români ş.t .je confesiune blicului pentru Qesvoltarea cititului şi :iacă plimbări cu trăsura, cetăţenii acao!tui
'6r1odoxă. Are doui btHlid j u.na «te>indeosebi a cărţilor eune. Chiar lectura târ~ au ridicat la 29 Aprili. 1929 un
doxă şi ~1ţa romano-catql:că, pretură,
monument de bron:t marElui luptător
Î'ldeckitorie de oeol, :secţie de jandarmi, inteIectua.lilor este mârginită doar la naţionalist EftiInie Mur~ De atunel
răsfoirea d.tarva gazete ('ari vin şi adeofidtl ~tal fi telefonic, ocol silvic, o
seori nu vin deloc. Lipsa de contact se- soclul de piatră eu bronzu! Inverzit de
pali primarill, gridiniţă eP. copii, caM
rios şi permanent cu o le.::1ură bună jus- vreme 5tă infipt ca un stâlp Într'un iarnaţionalA, r~uniupe cult'.J!'ft]~, e()(')p6a~
tificll
starea fngrădită de sJlirit a acesto- maroc gata oricând să priponească un
tive f intreprinderi (.omerd!le şi târg
ra
eari
nu sunt capabili de nici O iniţia cal sau o vită adusă spre c~nzare. Nici Q
săptămAnaL BozoYiciul t! ~'e(hiu, vechiu
floare, nici o verdeaţă, nid o mână binetivă
mai
serioasă, iar cât prive~tc izola.
df.' tot, cât n~an:ltd românes.:'. Chiar istofăcătoare nu a indrăznit să robotească
ricii unguri recunosc in cronic-ele lor rea lor de pătura, ţărăn(!ască şi muncito- in jurul chipului aceluia care a fost în
rească constituie capitolul 2Itei tragedii
existenţa elementului romE,nese încă de
vr~muri de restrişte suflE'tul românispe "temea navălirii noa,dt'lor barbare. care mocneşte în spuza unei revolte mului din 1ntreaga ţarA ro~ânească.
inăbuştte.
Foarte
durero3,
dar
adevărat.
Istoricul Thuroczy ~n crGtlica Ung.arieJ
Avertismentul dat de d. ministru dr. P.
Eftimie Murgu pentru tndr~eala lui
publicata la Viena in 118~ !U$tine d.
Nernoianu
!n conferinţa ministerială şi de a fi bun român, a fos~ intemniţat la
toate neamurile se 7 efugi:lră afară de
administrativă ţinută ZJ.lfJle trecute la
Budapesta In anul 1845. La 1848 este
români, ~ari au cOllsiraţlt să riimână pe
Oravita.
tuturor inteledualjlol' dela Bate scos de studenţimea românii, după care
lo~. Scriitorul bizantin lo!>imus amincari nu vor să ir4eleag'i imperlt.Uvu)
convoadl. la Lugoj dela 14-27 Iunie
te$te la a.rij.lI 3BO pe ';aq.l:J ·daci Ca alîaţi
vremilor
Ce le atrăbatem, ~e tndreaptă in
1848 pe câmpfa Hbertăţt1 o mare adunali Huni10r ln nordul Duo;lIii Part.icipare naţională, la care iau parte peste
tea românilor la nunta lui Atita cu Rceeaşi măsură şi către cd din Bozovtcl.
Nu putem tăgădui că exf~t! ş; suflete 40.000 de români şi unde se ho~reşte
Kriemhitda se confirma fti prin poema
mari printre aceştia ('are se stdduem::: !~ înarmarea românilor. a1egerea lui de
germani. '"NlebelungenbeJ" compusă in
facA
ceva, dar fiind prea puţini ~I singu- dlpitan suprem al Bănatul'lli, !ntroduceiee. XIt. sub condu<,;l'rea prinţului Rarea limbii române la toate autorit1!ţJ.1e
mune. Cronicarul .,..li ~estor scria la ratici, strădania lor ~ zadernic!.
din
Bănat. Dup~ revoluţie t>!rte condam1l0(l că Ungurii venind dh·.i;}Jre răsărit fi
CE SPUNE GRAFIcr'l, SINOPTIC
nat la moarte prin ştrang. fiind arestat
trecând mun'ţii cei 'malţl :.r.cepură a se
AL COMUNF.I
la 1850, iar pedeapsa schimbat! in munrăzboi cu vlachii .1 .ilov.e'Q.iicari lfJcu\au
Cercetând graficul sjn\~r,tic delA pri- că silnică pe ţriaţă. T)upif 4 ani de sulepe acolo. Bozovici.u.l ~:;rop:-iu zia este să
(ContinuB.l't:! tn pag. 4-&)
rac in docu.m:mte. Abia prin S'ilC. XV. mArie pe perioada ulthnH'Jl' ani, am conv
cronic~le străine il :nre6lstrează ca in.~
~
~
jghebare socială romane.tsd1. Marele istoric ungur Pesti Frî~ye$ ~",-:te cel dintâi,
ŞI
care aminteşte de existenta Bozoviciului
la anul 14t!4. P. Petrov1cl, btn al Seve, RlzboiUl es~ mareLe 1nee.u.di~ ID care "pl'iA ~n& . . verifiQ\ ea:ltara UlUI! POPOI',
rinului, spune ca " .:bnat fi!tul Bozoviei
~ iri o cwtu.ri tolidă, fAră ~ total de "Iori iDalterabili ,i iMi QIl l8Ifflet firi. CiObin _nuJ 1051 cu un r)rdm ilat din 1'lmt..
~tlintă In care fie păstrează. eJe - poporul se risipeşte in elementele ...l~ spirituale fi
ş(l8r~ familiei Lazăr Ş1 anume lui Njco&e trsnaf~m.şă intr'o doati mora.lmeute dezorp.uimti..
viceversa: BU niati. ri.z,.
l,aie f Gavrill şi Mihai! Lezăr, copiilor şi
bo!~t care. să fi f~itat sufletul uel aa P1IDi, dacă aeei ))OpOC • cnai - pentra •
fetflor acestora, famIlia I?Cikt>$ LadistrăI snperlor fi eonştien t ,-alon cultura le, ea.re 6UI1$ mai ta.rt. deoi.t toate fwţde
~.u ,1 lui Francisc Lac%ugh.·
d&litructive, ee se nipU.w~ &lIOUP~ lui.
Am1ntlpd aeest adevll' de ex.perieDţă istorică fi de critici fllozoncl, ne pnd1m
Istoria Bui.OvlC.llJnH de eonfund4 eu
iD~
~~ toate la poporul BOStru ~i Ia cultura lai, ~ le eYldenţiazi. ,din .. ÎIl -1 mal
trecutu,l văii Alma,julu). lu epoca grea a
101ida
eu cât crtll}te furia rbboluJui, (!Q oU mal ÎIlvefJlIDate tunt .for1eJe lai deatnJc.
năvălirii Turcilor. IlVut 1t..~crte mult de
llve,. Spiritul romint'JlO cste marele ueaf.or al eul1:QriI naj:ioDale, dJa el ee erJs1aft..
suferit, de altfel ca l.Oate Ntele pe Wlde
zead Yalorile uatlianH, el este ,pi.zltorul Jor :odnfrieo:,at In bnerudtBtea. lui .. pn:Jrduoe
il trecut îndrăzm:.ala c ....hopitorului in
acea JlleiaOftta.t& 8uperioliZ8rt1 • aea.muiai DOfJtnl, ean tace dtJa el _ popor de Inega..
acele nemi. Prin mliital'lUirea graniţei
labili eulturi fi de neintreeufA ~ blO1'&lă. A .tabill aeest adevir iti sileJe
dE; către Maria Terelaa, $C zideşte în cennoastre şi anume : ei popoml J'olllAa.., lIu .. rost atins Da" 1'* Idnmclnat ta spL
trul Bozoviciului ') mar.? cazarmă la
ritul său. ci ÎŞi păstrează substanţa angelicli fii ('ă evolu~ză spre mlmile celui mat ceanul 1745 cu vre"'f) 60 de incăperi ,1 care
rese ldeeUsm., 1n~m.nI,..ă proclamlm c:6.rlzbotnl a fost • wrl~8~ Il IR1fJfltulql roma.astăzi este lUati. intr'o, "ompleti. piri ...
nesc, Jnsea.DUJă să strigăm de bnearie, fă CrO'IlŞtiin~ româ.neascA.
pl8tmt nes:fâ.r.
sire. Se .pune c' lUl ~r a~ea ruei UD. ItAşita sa splendoare morală.
pin. Datorltl acestui fapt. lc@utA elA..
Şi ata DU est& o vorbi. de lDŞClare per SOBali. Să. D6 uităm de jur lmprejol'ul nOlJoo
dire masivA fl urtaşe pr~2'intl upectul
t1"8
fi
să. vedem: că sufletul I'omânele nu a fost invadat de Diclo ailbătăcte ti fă hdma
unei tragedii p'e eAt de dvioftSe pe a.tAt
~eWICă
nu a 1081; eotropită de Dieio1Jestiallta.te. Scumpa ,i divina ll6B8td Oş_
de revoltAt€lare. La ftnul 1.770 şi 1173 a
iUti t. revelat Inci. odată in zilele .catut rbboiu, ei marea ldeie
CI.ftI. Insuf1e.
fost vizitat! de Iosif Il Il ..]ea. La 1817 •
f.eşt-e şi unica pornille. care ii treze.I)t-e aw.n tul de luptă. este numai 'Ii. lDmDai Patria r0locuit in ea citva timp tmplintul IO!!lif I.
mână, pe care ea o ne. cinstită în lJ'1I,D.i ţele !Bale istorice ti dreaptă In năzuinţele
cu impiriteasa Carulina. Dela 1768~a.Je ereştineşti. Războiul a verificat în Oştirea Română. divinitatea Patriei :RonlIâ.M.
1773 a fost cazarma unui batalion de
Şi a.eeasta este afirmarea celei mal preţiO&lie valori, pe ~re eultura. l'omi&l • w:::reat..o ea
miliţienl. Dela 1173-1775 • stat un bape 1111 principiu de enitenţfi. I pe ftlre a pv8-O OI piatri de fundament a evolnţM!1
taHon de grăniceri românt. Intre 1775~
sal& naţionale şi creştine. Să ştim acest lu om, să-I verifică-m in fiecare zi, să-I auzim
1838 un batalit(n din re8~imen~1 româIn. negrAfts lui eloevenţă - est:.., marea ba earie • lecăl'IIi român este bumuia. să ştim
na-iliric, iar dela 1838-1872 o compacA
O cultură fi el ea De va. mAohal.
'
nie din regimentul româp.o banatic Nrt
Qulfora
româ.neaBCă ne va mântui deci Şi de acum inainte ea 'Şi pA.nJ. aeum. de
13. In pfe~ent sunt adipustite JUdecă-1
erupţia l'1l)canici a oricărei bestiaiitAtf. Ră.z.bo.iul a trezit - ~ • obligat earecum
toria, pe~pţia şi :leCţia de j andarml.
In
mod ~Jlgtoe Pe l'omA.nt IIă 'le ~f utăzi aşa cum ei au fost pururea in vrmnurlle
Cazarma tiind fări st1.pAn, ruina şi paratl'fXmte - un popor de rultbrll.. un popor care luptă in ultimii. analiză impotriva ))es..
gina este justificata. Ar!1 de dorit .1
tiantătll ee nimlcl'1~ CQltura ş! preface a naţiune Îll fiare sălba~e. 1ncă. odată şi
gUvernul să-i destineze proprietaI1l1,
Inel odatA tn .Uele lloastre poporul I'O'IBln dovedeşte. umanităţii intregi m războiul
care 8ă investeascl O !Umi potrivitA pene,.t;e O tntglcl tneAerare pentru fnfăptnlJ'fJ& unei dreptăţi că războiul BU Uite pentru
tru reparaţii, iar tnstituţ.lHe locale vor
romlni .tlrmal'tM\ onnJ ~tIm!'l'Jt de rapacita.te a.nimaUeă. Spiritul româueso este asputeR să fie adunate toatfi! la un loc. Pe
tA'"
tot ~. de eurat ~ Ideal, (mn • fMt pe timpurile când marii Voevo-Q. al p0po.vremuri Bo~oviciul ~ aV\lt un gimll8.ziu
rului tjdleau sps.da ~l tnlJţan cmeea pe1ltl'u apărarea Patre!. Cultura românească., In
şi G şcoală inferioari de alte fÎ. meserii,
('an! !fie deseopi1r raportoriI naţiunII romAne cu Dumn~ ca omul, cu vîaţa. fi eu
cari au dat rezultate foatt~ fericite. Prin
moartea, este tDaftile fndl'lhl1ltor al Oştirii ".1 natiunii întregi in aooat ră.zboiu in
in.gratutidnea vremilor ~ iltPsa de interes
cam ea !ŞI afirmi 8pirifuaUtatea ŞI B()bJe1;ea.
'
a câ.torva, aceste două şcoli au dispărut
O
tnMngere
11 produce Intotd~l1na şi mai tntâ.i in spiritul mtei naţiuni, cA.nd
·.ca fi când nici ntar Ii existat t făcAndl.l-se
eulttJ.ra el lJnI este ., adedratl, culturi şi c&nd războiul de1'lcltnşeaUl inll;tin('!ele ttel~
una din cele mai mari li(l'(!şeli.
.............-

Din efectele morale ale
bombardamentalul
Războiul

este crud şi gr..... ~
averile .. nAru.. Jlh.
boiul nu aduce numai lipsuri şi !'eItrteţii,
ca d. p. cartele, greutăţi de ~
evacuări dintr'o regiune ln alt&. d fi
tl'aDlifonnA pe nesimţite telul de a
morawrile lOCietăţli ti via.ta unui popor

le pripădesc şi

Războiul

din văzduh cu bomberQa
aeriene aduce pretu
transformări mari şi sensibile, mai aI
in marile ora~e, unde ritmul de vlaţl
·locuitorilor se conduce ca. 'ii cel al ţi
nului după răsăritul şi apusul lIOIIl'el
după alternanţa dintre ploaie şi ~
cald şi frig. căci lumina electrici Şi
confortul au Inceput si dlsparl.
mentele

Rezulta tele bombardamentelor ÎUll.
extrem ue interesante, au făcut să .
La iveală instinctul românesc cel a
rat. care este cel ţărănesc. In lcoul om
d~t de ..pă au intervenit pu~
fântâ.n.ile cu cruci rom.âne~ii. iar in
tramvaelor şi trenurilor a apărut .veche
cărăuşie romAneasca.
Solidaritatea şi conştiinţa rom!nes
au reapărut eu mai mul.tă dâr:zente
hotărîte. Şi aici este greşeala de eal
făcută de anglo-americani, ei au .
oraşe şi sate, dar aU trerit un putemJ
instinct. cel eu adevărat romAnesc.
ţărănesc, păstrat cu atâta tenaci.taU
neamul nostru.
Bombardamentele mai au

Insemnli=.

RAZBOIUL

'i

.-6

.1"G

,i

~.

DatOTit~

faptului ::.ă Ppzoviciul este
izol.t la sute de kro. ~ "(l.fJ'~1.e. ~u1tw'J.- •

.

'.

.Judeea.t sub l'8.porto1 IJplrltuaJitAţii pun,m .finna d poporul roman a riştfgat
ac~ ri.zbohr dre,pta.tM M. mileu şi prIn acest !'IIoIemn fapt a1 su1h'(·uht1 natin.
l1li,.4 ti aa a'a }ribllflt la. bestialitate ti In Ilep!lunlle mortiI.
GH! IV~
p'dn

li ..

eleei moral
do demare
aceste
vremuri
glganticl Inc
şi grea cumpăni, au adUi cu.v
.,Dumnezeu" fi tn gura celor ce .
că au o credinţă, care in ..dăposturl, II
clipele de groază. Ilngur. anni •
tării.. Niciodatli Q societate ODlleDilu:l
n'a 10Ji fi nu este a tât de con.cenin
aaupra aceluiaşi gând ca aceia db1
Posturi. toţi au un 5UlSUr gând
nezeu>1.
Pe plan moral ne-am ridicat lUI, . ,
parte de a ne resemna, am găsit tn. ~
fwldurlle sufletelor noa. !:re forţe "
sibilităţi uitate. s'au trezit instinctel
furie şi vigoarea CU care omul. lupta
totdeauna cu r5.ul şi l-a fn.m..
Prin aceste forţe morale ne oţeHm
terlle fi ne IntAtim con~tHn1a romAne
cl risiplnd toate gândurile anglo--amerl
canflor ce şi le pun prin bombardam~
tele lor ucigătoare.

• • • • • • • . • •+• • • • • • •- • • • • •
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ILIE MANDIUC-MANOLESCU

CRONICA FILMELOl
.,lMMENSEXJI (CAPITOL)
UltimuZ film in culori Gl lui Vrit 1f~r
lan (lre ca vedet4 tot pe .oţia marelw
,.egisor, ucelent4 ariUtd Cristina. S·
derbaum. Faptul cd e in culori nu tf
sirtgura noutate CI filmuLui. Scenarisw
1% t'etLP't .4 dea o .rol uţie O1"igi7U1Iă fi ti·

mei t1echi a temeii iubite de doi bărbaţi.

Cel iubit e Karl Raddo.tz. Artist în dtvtnit'e, el pleacif la IJtudii~ neglijând ,4 În·
treţin4 legăturiLe cu. fata lă$atd acasd, la
care totUfi le gd.ndefte mneu. Ea"
crede trădat4 afUind ele aCf!'nturile tTscdtoare ale boem ului şi se hotăTăşte ş4
se m4rite cu celălalt p-:'etendent, mofie·
nd deI« Immemee, tâMt' mai aşezat ţi
C4Te O iubea f4ră speranţă. Cel plecat se
intoarce fi conflictu.l izbucne#e. Soluţia
O va vedea spectatorul. Ca ,. în II Oraşu[
de aur", sunt Iplendide t1ederUe fie ex'
terior de pe lacul Im.m.ensee. Regi4 este

magistTa!tl, demnă de V rit HaTlan. Nici
jocul Cristinei Soderbaum n'aTe netXl~
de comentaTe laudative. Remarc nUfIlf.l!;
cum f'ettşeşte să-şi diferenţieze pers0n4•

giul de acela asemănătar din t,orllŞtll de
aur". Muzica o semnează Wolfgang zer,
ler. - In concluzie: un film ce trebl"
neapărat vl'tzut.
,.ROMANŢ A IN TREI (THALlA)

O foarte spirituală comedie fr allC c:.
cu Fernand Gravey şi Denise Orey t'i.
,.olttrile p1'incipale, Şi din punct de ve4ere tehnic e remarcabil jHmut, care
procură un moment de dlstracţie placut
jărif să alunece pe panta picanterii!QI.

-

din păcate -

obişnuite la filmel(

tranceze mai v.echi.

(nic. i1>.)
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BANONOTELOB FRAN·
TlPARlTE IN STATELE.UNITE.
217 (tp.) refenndu-se la teama tra!lceZllor,

i

Preşedmtele R~se

~"'"
~ '!aţă

ci

de năpădirea' ţării lor de bancootipărite in Statele Unite,
',jeelarat că aceste temeri runi ne1ntevda·Cu toate ci ~rezentanţi.i comilldeni ' din Algex Illl p(vtestat 1n mod
i ales
de lămurit tmpotrlya acestei mă_ţiI! Â Roosevelt Il afinn.at că tipArirea de
ţăra-~te fr8.llCeu ,'a efectuat 1D. urma
1lel1ll, ~tuirilor: cu reprezentanţii comieeetI,
Eaţional francez". Ce. drept.
Şi tot~. au fost, dar DU ,'• •
la
. , O înţelegere. Statele Unite •• tre!MA pur şi simplu pem ~ţ1a ~
iun!
ui de Ga ulla.

n.anceze.

lOpot'

F.:':

~

-!. .

'.\mI

o D~'J'lE ~'fIONA.I..A

devi. ~Ul RANDOI..PH CHU'&c1ULL : ..OPL

~n;

LUI TITO VA TB.EBUl

SĂ SERVEAg..

lOCUl DE nIODF.L PENTRU .BOLŞ.EVJZA..
:
EUROPEI". ZUr:ic.h, %T (tp). ~
ecllea ~ poet de radio liber jU~T•• ~ •
ine.sc.1 Fţ:1e p\ cu. finI pl"'.im:1lui .. ~
me ~ ~ Ra.ndolph CbttrchiD,.. fă.cut..o
:aleul,'" ~prezentan t al pro8flj jngosl&Te".
!iJtrus ~lph ClrJ1'Chill a SJ7W' In ~ detenU t"l.ţie, 1ntre altele următoarele: Opera
Oi Tit.o reprezintă t.n miniaturA. DO"l& Eu.~ ~ ~, care se naşte". Randolph ChUl'Chill li.
kat : "Opera VO!lStrl trebue să ~
)de model pentru refacerea ~litică • aJ.
m ... ' ţări europene".

I

=

rAt&I8tă. declaraţie
b

ate Sa
:Insea.mn1 ci Londm,
~ lăuda. până acum activitatea lui Tito

1a partizanilor lui numai din v.mct de
Jlere militar, pentru a cruţa in oare care
ri, .. pwri pe e.x.-regele Petru., merge şi mai

" ' '~ şi-a acordă l!li Tito Şi incurajarea

1..:1 iiilică neeondiţionată. DecJ.a.ra-ţia lUi &anUnţA $h Churchill prezintă 1nsă. r.lD. mare int ldă- Jes Şi din punct de vedere al soartei Euîn evontualit'atea unei victorii aliate,
, '~eea că se recomandă "opera lUi Ti1,'" ca model pentru celelalte ţări europe~ 'dovedindu-se astfel intenţiunea. Londrei
" POO la lăsa pradă bolljeVismrlIui intreaga. Eulctel. {Ii Nici o personalitate oficială. engleză
~t ;răspuns până acum cu atâta claritate

0..[

~! mtrebăl'i care interesează intregul con-

D pu.

ne..

t eurQ]?OO.ll.

merl. - OOltiUNL5Tll DIN ITALIA CER
,m!ll- FIINŢARI<a NOlULThUI. veneţi~ 27

1. Primarul Neapolului, Reale publică. în
rul comunist al partiduJiJi dela Neapole
CU . &!'ticol in care ata.că. cu 'Violenţă. aris1:o~ ţ!a italiană. şi cere guvernului Bonomi
~. de&fiinţcze nobilimea ,imediat. . A~
~ .• indreptat in primul rând knpotriva pn-

,rului .Romei prinţul Doria, pe care Re~ il mrmeşte ,,~retin" şi apoi impotriva caHGr.~t:.i1ui Bonomi, caN:l printre cei 16 meu:
,reltti i numărA nu mai puţin de 9 aristocraţi.
, .So. altfel atacul lui Reale nu con8titue de~ ute o verigă a lanţului de a,cţiuni pe care
rlsWl
!ştii din iudul Italiei n dellfăşoa.ră in
şi W.
vrelOO impotriva cabinetului Borbaţi..

~t. _ rtIOS()()VA 'l'RDIT.l'E UN "PATRI:ă !?I'
AL BISERICD ORTODOXE IN
~, 10
IA. Lisabona, Z1 (tp). După cum.

muuţă din Rio de Janeiro, episcopul Di! tre· .~ Carenko eare este episcop al bisericii
te fă -:doxe din Brazilia, a daclarat că patri>oPt· "Feodor va sosi in luna Iulie dela Mos~t li pentr:'l a prelua conducerea biserien
'at
~()Ke din America de Sud. Această ş.tire
~~~ earacteristică pentru &§&numita poli~ e;t. " 'religioasă a lui Stalin, care-i dă pooi,tllte :atea 6ă trimită episcopi o .. todoc,i ca.
Nici' ~.Ilgandişti in lumea întreagă. In Brazi~evOl' sunt in total aproximativ [,0.000 de orIJ.ma1 . :.:şi, TrimJteren unui Hpatl"iarh" pare
t0114", destul de concludentă. pen~l intenţiile
~l di' te de această măsură.

!Al It

,e

Zel i "'IN CAZ CĂ ALIAŢII AR CAŞTIGA
ebt: :' :SROlUL NU VOR MAI RAMANE DE" DOUA PUTERI l\'IARI: RUSIA ŞI
:'fELE UNITE Bucureşti, 27. S. p. P.

c'um se află (iin ZUrich,
IC~ ~'rtatulAmcry Brovn pubHca.'1d un articol
11 t;. l ~ta engleză "Tribune", intre altele
! ve- ;. ,rtatUl Sl:rie: .,Dacă aliaţii vor eAştiga
carr :Ul, in realitate nu vor mai exista de..
2ctd " 2puteri şi anume Uniunea. Soovietică. şi
-ii!or:' ~le Unite deoarece China. este tI.".Dllă-
mek ; i printre f marile puteri numai din
~.) : :Oazle, iar Anglia ar inceta sA mai

l)

"

'te:

, ::.are

După

putere"~

a ••hetă

Problema dirijărH dela d.îataaţA

I • •ereare de anaUzA tehnleA

-

Misteru.l armei secrete gennane, care,
ldngă numirea gazetărească, de origine "Uată, IIm e t e o Te" din a m it ă" şi cea populară de ..e ci i nea 1
i a ci " 1 u i", oficial poartt'f. indicativul de
.,v: 1" (probabil deLa repr.?8alii ..V ergeltun,,"), preocupă fi pc cei mai profam.
in materie de aviaţie p de balutic4. Este
jiTUQ ded ţa şi $ehnicianul uitat dUi
mitul .ă-şi fi forma; Q imagi~e, "eo~m
datt'f. lneă destt4l dt aBc't4r4 .. "ce.rtei m4-

aprinse. la partet; dinapoi a 4utomobUului sau. Avionuhti. ",Aru.ncătorul de ceaţt'f." jQloseşte pentru. pTopul3itLn.e gaz metan comprimat. Racheta uu ~ezatif.
it~r'u" tub deschu la 41'nber.. Mpete,
printr'o .!Cântee elcctricd ,e apri.de ga,..
.zul dela d.istanţă, deflagraTe.l Incepe"
- cdnd nacţia e suJicientii - prQiectf..
lul ~ iQ .bO'l"tLl pe traieetorld c:aleula.tc1
t.nmnte. BătaiQ a.n.tnc/Uandui eia cea;ţ11
NW d. ""1114i c4ţivQ 1cUome1ri. 1ns4 nu
~ Irici 9! :Eiedic4 $CPretk4 ~

pe

pn,4 injornc;Zc.

p, Oaza unor

rporir~

mformaţitn"

t.ediU
.P~ lritiţorii ,.Dacieif'~ voi Incerca deci
14 ll1WUize:t c. cela ,ce urmecwl JUlrurQ "
CiO'f'I.IiTUcţiQ IP"J» ei ...VI".

Se

ş~

apă),

!'"-.:

O If.ACH~A

mişca
acăpând
direcţia optaă pro-

ci eLe P'Toduc

rea vehicohdui prin reactiune,

direct în mediu in
gresiunei. Se poate concepe pTopulsarea
unui vehicul de felu.l acesta §i cu un
foarte clasic cazan cu aburi. Intre cele
300 de experi~ţe fizice ale lui Tom Tit,
pe cari le vor cunoaşte ~i u!!ii din cititori. .e descrie ,o corăbioară de hârtie
na.vigând prin reactiunea aburilor produşi chiar pe bord: Q coa,!ă de ou, gău
rită la capătul ascuţit. şi conţinând puţină apă, ,este aşe~tă d.eQsupra, unei
mici flăcări de lumănare. Apa fierbe,
",buni ies CU prestune pe gaură, izbesc
aerul, iar vapoTaşuL, con;mund toa.tă instalatia termică, înaintează pe a.pă., până
la epuizarea apei .•. sau pană la naufragiul jata!, având în vedere impermeabilitatea redusă Il hârtiei. din cqre e con-

bile, înaintează in aceLaş je7.. Dejlagrarea unui explozibil OQ.T€Care Produce

mişcarea prin reacţie.

Incercările infJinerului

Ope1 au fost
mi se pare, in urma mai multor
accidente, din cauza diJicultăţii de r a
părăsite
reg~a

exact după nevoe d~flagrarea expLozibi!u.1 aşezat în tub~ri, succesiv

..:_ .._•.-_,._._. ...•••
.:.._.~

r

fără

fwn.,

New York Thnes scria acam dtten tfieI:
că boIidul face un sgomot a.semAnător ace.
hd~ iii vedetelor mpide. Dsigur cli. defJagra..

rea

DU

ooaţ!,

ac:;te contin_ ea la arrmcătorul de
(oare "urIi-), el tn.etlon,&tI. prin-

tr'un distributor, probabil ;roiaU". deai
simplU, a.vind G cadenţă da 5--6.000 explmji
pe ;miDut, ea la motoarele de :ve4ete mp1de.

PROBLEMA DE T.ELE!1ECA...~CA
S'a vorhlt la Inceput de na~ţi.",

comatndate dela distanţă.

I

I>es4;ur bitaia.

mare (200-250 km. pâni aou:m) lJi preei.

zia uimitoare a loviturilor imposibil de obţinut pl'Ln 1unurUe eu bă~e lungi, sr~ nb-

cut

această ipoteză.

Ingi:n.erul genns.n,
de ,~a.sl:r National Ze!t:'mg>', •
pr()CJ.Zat In legatură. eu a-oeasta text::tal.:

dl~:-wnat

~,~ de

"eomauM la

distanţă" poate

avea mai multe inţelesuri în 1.ehni-că şi In

•.:. -.

_.':''':'~::'.''''.'_

nki-UID. eu nu poate JUm.e.t1 exact ~
este s.ecretul &devăra.t a1~
,
1
: I

Deelazaţia a.ceuta f.'/IlCl'Qde 4oc:if~! ail~
ClJ,Dl)SCU.te. ca ~ li. di.staD.ti. )lIiIl un-

de .Qert.:Ijen:e a t&1lqJlu.i firi. pilat o"G<aIkt".
Ar putea fi 1nsi 1111 apa.ra.t In piI1W -1".10tW.ui automat" folOBii In ~. ,.l"ilotul
81:1twnat" c.oreetead, du;pi. cum .. ,~ aba.
twi1e dela drum:tl fixat de pîlot, care . .
poate oon.centTa atenţia pe altGeva . . ~
~ Nu pet1f~ dmu ... ~
aql de ~ ~c.l dId <lrulzW, fi _
cner meea.nic, esn • atli ~ 2MtI« CCIIl'pIZl

•

proIecti41hf.

O AlfA.L()GDD JSr'r.r.mMDt
roBPn.& 1IIAlUN.A

NU JSr.E 1tdm:E'rA

sit aparaiUl care dOl.t'Jll.7ă exact ieşirea gazulUi din rezervoral unde stă. comprimat, in
aşa fel ea el si ardă. regulat, compleei; fi

jecţionat.

Racheta, fie ea artificiu, automobil,
avion .au proiectil Încărcat. cu exp~ozi-

,.re.

ZIarul Glv-ii&a ~_ 1N&~iaID&
• lI ubii.cM.i &li.ede ~u. 1Ql ~ lDat
WlIIi iu&ia~ &~ mN . . preaupuoe .. li
~ ~lICt.wuI azmel .. V 1,...
Ou multe reticente "":,,,lica.hiJe. aeIISta dă
• ~ ... UJinuntle, -.rt pot bauina ia
pa.l'te ~. El p~ de ~emphl
- pro!.eoWul armei secrete poartă o Incoă.r
ei.tW'i ex:plosivă la fel leu cele mal mari
bbmbD de avion, deci probabl.l n'o 2000 kg.
ExpIudvul este Insi de iim tip aou, de o briZQ.Ilţă auperioa.rA. oelOl' CWl~te pâ.ni
aemn, oeeace u explica Itfecte1e erlra.ordl.na.re alo armei.. InginelUl DI&i ~une ca.t&.
gorio că .,V 1". au 110 poate nlUlli .rachetă".
A.oeasta nu lmenmnii. insi, ored eu, ei propu1sia el nu oste asigurată., prin reacţie, de
def1agra.rea aoe! Incăreiturl explosive
anume 1 SimpIicitatea mult accentuată a
DOU8f arme, .I~ ab80hiti a fanoţiouA.
rii ei, sunt incompatibil. eu lo1osi.rea UJlui
altfel de motor.
'
Desigur că Inftlltatom l;tmDanl au gii...

pentru
propu~siun, energitJ inmagazinată initun. combu.stibiL jdrd A Il ,trece, foa:rt..e
neecorwmic~ print1:'v.n ~notP1' cu piston
,au turbină. Gazele produse prin ardere
nU acţionează deci <uupra, unui pist~
iaU a.supra aripH01' unei .tu'Tbine. mişca
Tea fiind în urmă transmisă La o elice de
tracţiune sau de propulsiune in mediul
IlLes (aer sau

".' "

mccmtle$em al I'C1cJidd

d.4ra N loc fi Jura pc Ql'l"e • lud la unnc
" " care ~m locul bAteriei ele Lua,..

i,w,qk

c4 t'achet«

ri.

M4r~

~cand ~ţel.e inginerului
Opel, oech.i de d.ou4 decenii. C'H au tomo-bUu.l-Tachetă şi cu avionu.t-rachetd, precum li tunul de fQlvd germa1l, denu.mit
..anmoltor de ceaţ4", cun indinat la inceput pen-tru ipoteza c4 fi 4rma cm nou4
eate o rachet4 pt'Tjecţi0nnt4.

C~ ESTE.

aa. torplJA? -

•.

-~._.=

:.~._.-._.h.

Ua

"il'''.
proIeto,tlI, ea C!IOIltraI de- ~
eete folosit de mute; toJpUa ....

a~t.

ţ

rtnă.. Propu Isată prin eUq Jllişratc, de . .

motor cu aer eotnl~rimat. torpHa. itI pă.streQ.o
zi dh'ecţla printr'un girosoop, ar adlnd,.
mea de plutire printr'un aparat asel'DSl~
l0a.rt0 simplu.
Nu ~ slnga:r. nn:sJogle lnice ;i.orpilf. "
,.V 1"'. Nici torpDa nD-fl ki.. '
de pornire prin w'1I1l fooClllllleD,
opti(J sau BoCUStic. ea fiind laMe.tii. prin MII'
oomprtma.t. lmpulsitmea. aceasta. toane
mlcă tnsA. Meteorul ca dioamită are Den'Oe
de o rablpulti mat puterJIIeA. eare ar ~
fi un tun electromagnetic, Odată o ILtlOmf~
lnălţime atinsi, s'ar pune abia in tuo~
propulshmea prla deflag:rare.
&rIDa nouă
,ează locul

OARACl'ERISTICELE ARMEI NOUl
I
NU EXOLUD IPOTEZA roRPILEI

Viteza proiectilului. mIste:ri<ls este de Tr'o
7-800 km pe oră("Vânătorul Spitfire, CUt alei
8ale 640 km. pe ori, faee impresia. unui!
pl'ano:r lângă bolid", declară. un martor OCU.
Iar). Poate transporta 8Ill"S8. de lI!lergie necasară. proiectilul! DesigtU'.
La !lIVÎOIl, o mare parte dln p1It.erea mo.
tor,-.rlnî este eorurumată. de re'6isi.enţa e>pas.i
înaintării de arjpă. (Aripa estcI un para.zl.t
la inaintare, rolul ei este de sustentaţia ,i
sta!bilizare !). Totuşi la viteza de 600 km.,
OODSl1ma.ţia de om:nbl.t5tJ,'bU este de cea Z50
kg. benzină pc oră. RandamQl tul torpuei.
raahete este foarte mare, arderea, răcâ.ndu
se oamplect. Combnst:l!"ilul neeesnr, desigur
ales C'l o :ma:re putere ealorică .< acetilena de
El:lt'e'mpLu are peste 12.000 calorii, ceva mai:
mttlt decât ben:zina oi maltiphJ mai mult tte.:
câ.t explozibJ.1il solizi), DU cântăreşte decl" '
nici 10% din. greutatea tncircăl:.l1"ej, ttplo.'
zi'bilfl mzante pe care am prempus- o de
două tone. R~rvorul de oţel al gazulu~
comprimat pentru a ocu.pa mai puţin loc.
oâ:ntă.reşte Şi el cew.. insi el iii util pentr:'l
sporirea. efectului exploziv. Dlstribuitorul~'
aparatul de destindere a gazului, robotul·"
de corec!areadr.'m:mlui etc. nu pot fi prea'
grele. Torpila noastră aeriană poata avea
In total cea trei~pa.tra t.ane. o greutate care
IlU • In contradicţie CIIl Ipoteza DOMtri.

Descoperirea unui tezaur de monete dacice În jud. Hunedoara
El a fost aeh.iziţenat d6 ltluzeul de anticil.ltăţI
şi

Arheologie dia. Ueva

Judeţul Hunedoara, ce] mai dacic ţi
nut al nostru, păstrează )11 pământurile
lui, după cum e şi firesc, cele mai numeroase şi totodată cele mai preţioase urme
daco-romane. Cu ocazia iăpăturilol' intreprinse de eruditul diredor ai Muzeu..
lui judeţean din De "a. d. dr. Octavjan
Floca, ies la suprafaţă, din timp in timp
- pe lângă monumente, statuete romane din piatră şi marmoră, ceramică, etc.
- şi monete de covâl.'şitoat"~ importanţă.
Colecţia monetelor conţine piese din
epoca. primelor Inceputuri &le fabricării
şi folosirii in acest ţinut şi până în timpurile recente.

Ultima descoperire de eceastă natură
a fost făcută fntâmplător acum câteva
zile, în hotarul comunei Biiduleşti, cu
prilejul unor lucrări agrkole. pe pro~
prietatea lui Virgil ~\1ăninescu.
D. cir. Oct. FIoca, directvnll Muzeului,
împreună cu d. prof. dr. 1, Nestor dela
Muzeul Naţional de Antichităţi Bucureşti, evacuat la Deva, depJasaţi Ia faţa
locu1llÎt au ichi,tiţionat j.(;Ul.uruI pe

seama Muzeului din Deva, recompensând pe descoperitor.
Toate sunt manete dacice, elin argint
amestecat cu aramă,' de f~z mă schifată,
datând din ultimele secole inainte de
Christos, având deci D :v..ecbime de ~este
două mii anL
,. ţ,. \:h ,',
Ele reprezint! un tip caracteristic
pentru ţinutul hunedorean. Sunt manete de imitaţie, executate după model
grecesG şi contează ca moneda naţionale
ale Dacilor, fabricate şi folosite de aceş
tia. Pe avers este reprezentat capul lui
Hercule - Alexandru cp.l Mare spre
dreapta;, pe revers, un ca! cu călăreţ.

Sunt,

aşa

zise monete hibride (aversul

după monetele lui Alexandru iar reversul după cele ale lui Fihp al II-lea), Monetele sunt naiv executat.a Elementul
geometric are mare tol in combinarea

I

figuril~

După studiul

ee se ({!:l fas::e asupra
acestui tezaur, cele con.statate:se vor
publica intr'o revistă de ~P, ecialitate, iar
pe locul descoperirii se Y9! executa. să-

pături ~tic.e:o

"\:'::

,

:AŞA

E, SAU ~LTFP;L?

Imi inchipui 'deci prpectiIul armei.,
..Vl", ca un corp o'Verid, sau 'n formă de
fus relativ scurt, avdnc! la !pate aripioa. '
re de direcţie fi de adâncime. Ziua lasă
Probabil o uşoaTă dâ.ră de ceaţă (condensarea vapor'iIor de Jlpă TezttItaţi din ar.
dere), iar noaptea tl, coadă de cometă,
flacăra dcflagmţiei. In interior este un'
focos sensibil, un. rezeroor cu gaz C01n.·
~mat fi câteva tlparate.
Nu pot ,(}

ştiu

!lae{l e

cum it descriu. Aceasta
Mrzt.tt.1I •
; l'

tnadeuăr a~~

il vom şti mai

it,
P

... , . "

TE;

•

,' Articole fotografice

~,,~;,

>

Lucrări pentru amatori, Artit'Ole optice, Instrumenta chirurgicale fi
articoLe de parfumerie

CENTRALA-OPTICĂ
BI3IION BURA. & Ce.
X. Regele MIhai Nr...
Reg. Cota. 67/1211f1941 2163-1

Tbnişoara.

IIJI1:'A PUBliCITATE Teatrul
, Mica

pubbcita~

AdmlDis~raţla
~ANATORIUL

....
..
•••••_._._......................._-••••••'••

T~>SPALĂTORESE, SALAR BU~
ŞI TOATA INTRETINEREA.
2286

-.&ODA.

!8
a&rcnri

VAJ)lJVA :\'mEU

co:

101

JliI.etdB la Agentia Tamafia. ToJefoa : 50-05. <lasa deschitJi,: 10-1 f-6.

~-

.:..=.:.~

De vânzare o eassl de fier pentm registre

DE V ANZAKB Maga.zin de 1Dc.!!ţăm:inta ou

~ o e&'!ISă. de fier pentru bani" Informa..
ţiuni lnain:te de JDaSi, tal'e:f0ll 36-83

mare clientelă hl centrul ora.şuini ca. preţ
foarte canftDa'bil. Ageptu:ra ~ Fiala,
Str. I..oDov.iq S. a.p. 6, c.ta.te. Jnpg. of.
. Reg, Oom. 1421ll7401943.
p. 1639

l384/6187
-ero-i-tor-aasă--CQ-p-ract--ica-'-ind-el-'nnga--tă caută

, FURT PRIN SPARGeRE LA
FERDINAND
-In noaptea de 22lpTe 23 Il c, prin.
rpargere s'a JUTat dela inginer Mardet Hermann din Ferdinand: 16 COBtume haine, palton, ~ard~s;u, blană
de AstTachanşi mai multe albituri.
Cei cari ştiu ceva sau denunţă, vor
primi recompensă.
2284

:m

angajament
ealcm de medii.. DIla Frieda
NimIl, Timişoa.ra. IV. Str. rr6bl 1, 8IP...
gr.
Biblioteci fini (dulap) neagrl, Ittejar, hârtii V'OOhi etc. de v&nZRl'<8 1. Str. Lonovici

8, &p. 15.

1381/6184

Voiajor destoinic, eaut post la vrice întreprindere. Adresa Bl'ad-Hunedoarn, Str.
'Ferdinand 10.
1382;6185

ATE~"ffiNE

•

tru tmnsportarea pachetelor. In/armaţiuni
la administraţia ziarului
- "Dacia".

I

•

I

Cumpăr c.OŞtume bărbătesti pan~
cămăşi, pă!.ării numai
de bărbat. P~ătesc b~ne. IV., Strada

Frctl ;]9 lapart. 7. T. V/ember.
Of. Reg. Corn, 195_
2186

VA~ZAR~ O(~l~OHAL

1. GATTER (complect) de 36 con,
marca "TOPAN", Preţul lei: 1,500.000
1. PURIFICATOR de lucernă (compl,)
Preţul lei:
500.000
1. LOCmlOBIL de ro PH.
Prf.ţol l~: 1,000_000
1. STABILA dela Moara Şi caza.tml
patraţi

suprafaţa

de încălzire impreună eu co20 m Jug. din tablă de fier.
Preţul lei: 2,500.000

Spre informare comunicăm: taate ma,.bile trunt bl perfectă bunăstaTe.
Ofertele !:lua ,,~cepţional şi ocazional"
Menţim..ăm

că

!mmai ofertele aoootut serioase vom
• !ua în congiderare. .
P. 1640
~ţ A-a ; •. J41S!!Z
•
•

«,

.4. ~ I T (~ L UIIlIIIIIII 111111111111111

~trcce.;"ul

fi

sezonuhu!

grandioa..'iă reali7.iU'e tehnicolori

ciupi fl"nnmitul .·oman:\ lui TU.
STORM

ri.~::!~l\I~E~,

;:ro,

Procuror de serviciu

-

MAB'fI, 27 IUNIE LlM4
D. procuror: AIrt1IJ11'1Vjc1
1
l
IIIEROlJlU :s IUNIE 1944
,,",-_x.....a.. T e.,,~
1 'III MII!,
D. prvcmorA~.L~

~oscâ.nd maşlna

de l!Cl'is avind
post cotlftISprovincie. Adr'ta

lŞi pracl.ioă eomercială, OfI.ută

pmwător, Plec fÎ în
Vioric.a Allast:asia ~ D%'. 366.

13891fn9l
R
..
,.liIii(il."'1f!I5.1!!,11'll.l'!'_.....I!II..,l!IIiM
..

-~
!!epQrat.

&E

De dJr;r.are maşini de treera.t.II
mal'IC& Hoffer Scb:rant::l oU da;wpf Mmq

com. crlld1:rici-Caraş.

Vând atelier d.e 1:ăIhăclorie compleet"
de fâIltâ.nă de mână compleet, tc&
tlIJI;e magazie de fucbirlat;. Informaţl
orel~ 2-3. Timişoara lEI. 81%. Japali,1
Tel 19-25.
1300"

.

Căutăm local pentru 1JZi,nă &:16

m.

ta.

Inchi"............... _
m~
tru eotetărle, bon~,
inventand. Adresa.: Str. Gala uu,
. '
1

even,:,

IlIe.

-_.

denţă:

războiu,

FERRUCCIO TAGLIAVI

,; • • • ..;. . . . . . . . . . . . . . ..:.. . ~• • _• • • • •~• • • • • . •- • . • -.--:~

din.

NOUl DISPOZIŢII cu PRIVIRE
INCHIDEREA LOOt\LURILOR.
Bodegile şi câ.rciumele vor putea ţine
-

r,'-\'

desc:h!is intre

orole 11-22.

Sancţiuni

pentru abateri; Amendă oola 10-15.()()()
~,ei şi închiderea looalului pe timp de 30
zile, hlr la a dou'& 6;batere, î.ncl1h;oare
dela 2-6 luni şi inchiderea
looa1uh1i in mod: d€'fiillitiv. In zflele cre
corecţională

Dumined şi sm-bătorl legsle, vor putea
tine deschis intre orele 10-22 reB1:Ruran~cl.e. iar ~e Şi eârciumele intre

12-21. Prin restaurante se htţeteg aceleR. 10C1a.'turl, Gari gerV-ese mille1lJl"e ea1dă

m princip1l, iar beu turHe sunt 1J!Il
sorin la

mâ.n("~

re. In zilele când se fsx:l

la. V.D.R., toate lOCalurile pub1i"
ee V(fr inc!'l.rule la ora 18; m;o mifii putâmd
geI'Vt nici 1JD teI de elooot
IA eşi~ dIn loeal,:!!Ie va face u.n
perete dln scândurl, pentruca să. nu pif:rotr:di ltrm;na fu timpul oopţi1. La suna.·
l"E'tl ahl"lllei, Re va tlV1itm1l localul. trimiţAnd lumea la. aâ~post. Sanctiuni pentru
l'bateti! ,Am:e!nd3. dela 5-50.000 lei ~
ttlternare ln laPr dela o lună 13. 2 ani.

r

hai I.

. P'roprief:8l"l1l sau

e,oce..

plăţtle

Reşiţa

Ni.ci \IlO patron nu \'$ putea angaja. pe!"sonal d-e serviciu, firi ştirea " a.Jll'Obarea organelor poliţieneşti. Aeest personal
va prezenta buletin deia biroul popula~
ţiei. carnetul de serviciu .,J..certificatul ~
sănătate. PrPBtiWa-tde, sau fEmeIle de
momVUJri uşoare, !lin Vt6 pnte& sl fie
angajate irI ser:viciu. Pmor~ ea:re
va. tolera., VIII. înlesni sau !IWoraja. prost!tnţ:;.a, 'Va fi pedepsitJ pantru eomplieitate
la propagarea de bofi ftMIrlce, cordorm
an. ~5 din 'Codrd Penal ~ )fi..

bentmi ll!ll€i
mai mi<lă de 18 ~ "'

servit
BaU

cooducătc::rnt. ~ a
~ ~

fi

~

confomt ari:. 591 alin. 3 din Codttl ~

Proprietarul ca:re
•

jocuri

~

In

~

ASA

d~ llIO'l'tJIe, .,. ft pedep9It «J&.

tom art. 564 d!in Codul Penal.
Nn se vor tolEm in 1oea:! ~
ocazionali, lar dansul e81e ro ~
şire oprit.
Tot asem.eDe'a., W.e sfrf.et fnterds &
se servi wld:aţilor betttttri a1eooIie-e.

Fa V'Or1~ pablkn1ttl

At:nOOeo Nazz:art .
LiIia. Silvi
lD~o eomecfte el(t'!«n dft v~Iă

ROMANTA IN TREI Intr'un cămin de domnişoare

'l ".. .,
l:O-Hti

1~19,

.

V~E

'U

• SĂ TR"IES

H " L I A ijll~lllllIIl! 1I11~11I1II A POL L O ~1111111I1i IIllHUlI!Wllll (; O R S O IliIllUHlllllUi

Femand Om"",'
Denbe Grt>y
mtr'o eomt'd'le sentimfinfaTl

~

saIbetin s'au loeefin J.aa Rnişt.tt. ~
20-84.,
1391~

==

18 orfani, 14 .văduve,·tUn..tbi de
3 dispăruţi şi ·13 morţi: Craia
Anton, Stanciu Avram, Sdtembera R.du. Borlovan Iancu, Smeu NleoIae. :ve-.
drila Pavel, Matei Ianc~ " Maat! IoD..
Luca Alexandru. Sima Nieolae. Mihaiu$
Alimpie, BuzdugăaIU'll Ladr şi Tădan
Pavel.

13881G1

j

Kar' :rluhhl.h" t)l ~o(.l'tHHII 1
Rt-Ilr. : ~. ;) " ,
Bepr. :
Pentru lluminf'ci ~i &\duitori ;"e \·âfHl in l}reziuă biJf"t-t"" C88erle dela orele
81',

I

1387;6190

CONTRIBUŢIA DE JERTFA
Cât priveşte contribu~ia de jertfă a
bozovicenilor in toate împrE'jurările gre- ,
le prin care a trecut neamul, ei se inca- , Şi pomelnlcul lor âe tiună Be8mI el
10nează pe primul pian. N'au fost crunu se va opri aici. Războiul e In plină
ţaţi şi nu s'au cruţat niciodată. Valea
desfăşurare şi până ja biruinţa de mâiAlrnăjului a dat în războiul trecut 818
ne, contribuţia de jertfă va spori In mieroi. Dintre aceştia 108 au fost români sura, spiritului de sacrificiu de eM vom
din. Bozovici. In. actualul războiu primă- fi capabili
.'
'ria comunE'i p~strează următoarea eviPraf. GHEORGHE MA~

Ştiri

taroni, haine,

,WIll!!1I

Refugiati,

{Urmare din pag, 2.a1
a fost graţiat. 'La 12 Mai 1870
moare la Budapesta. In 1912 osemintele
sunt aduse in ţară şi depuse in cÎlnitirul
dela Lugoj.
-

ATENTIUNE

la administraţia ziaruiul.

IIAB'f1 S'J JlJlIf'IE I9f,lI
• '1
CiTe. Ti: "La Vulturul Negru" Pţa B!tti
nu; etre. II: MarinesCIu., str. Mareşa1 JoeI
4; Circ. ro-lV: ~ Cntcea" Bll!l.. 0IrU:
Fratelia: ,,Panajo~"; Mehala-: ~Cbl
reanu"; Freidorf: "IV. Eremiei". Ae~ II
fac serviaÎU permanent"

I

'l...._ _ _ _. _
••_,_ _ _ _ _ _ _- - : :

şul

De ~ o moari B.fsbema.tică 1~ parte
Laza.r Şi Crişan, com. Chdticl.Caraş.

rinţe

111 I05efia cu pretul de Lei 4,500.000.
Casa are apă, canalizare, trotuar asfaltat, lumină electrică şi radio cu curte
pavată, grădină, Şi intieag~ casă are
subterană. Casa e absolut tare şi 1 millUt dela tramvai Oferte rog sub "Pri~
ma Investiţie" la Administ.raţia ziarului,"
P. 1640

.,BABOOC"-WILCOCX" 50 m

Il 1639

BOZOVICIU

'

~------------------------~
Vh~DE:'( CAiSĂ DE RAPORT

DE

cam.

1IfiI'i
.......
~
....

p, 1639

2268

m

,

sernsh1.

gră

3,300.000 lei. Agentur& EJugen Fiala
Cefll.b.\ Str. Lonoviel 8, lIIp, e. lnr.
of. Reg.
14:21ll740/1!H:3.

1 __.._!IIrI,.....,....,••,....... • ... eze:IiII...r........1i91i1''-IIii!i,••"."iIilIillLIIi-••

cu şi fără edifieii. Ag.:mtura Eugen Fiala
Cetate, Str. Lonovici 8, a.o. 6, Inr. of.

SE CAUTĂ O LOCUINTA CU 1-2
SAU 3 C.-LilERE CU BAIE IN ELIK-\BETIN.
TELEFON 13-81.

pi?niţă, fântână, C'.lrte _

dină CIII pom:l trueti.fer1, teren 200
R. p.
8trad:ă
apaduot., Preţm

L'\7REPRINDF....

RILOR DE POMPE FUNEBRE I
Proourati sicriuri dela fabriea noe.
strI din ADina, ni p~ eeJe
mai avan1:ajoaae din lemn de ~
,iaJl. fag I}i brad, in dif61'ite eulori.
Furnizăm Şi In provincie, prompt.
,KOPN~ Timişoa.m, Piala Unirii
'
Nr. S ........1. Zl-5S.
2_242
___

CAUT AM CARUrA cu douli Toate pen-

- Reg. Com. 142/11740/1943.

ger.

ms5/6188

lUNII!: 1'9«

Farmacft de

OASA. NOUA. IN ~
compusă din 3 camere. antre'lloe ttrJ.
baie, 1bocătă:rie, ~ de aliment..
80be de temootă;. rolCJl!It<i Fsd,m,.

Convenabil de vânza.rt!lt o msşIDă de cusut,
lmfet de bu'Căth1e «t .maN. ~ eeaune ~i
rachete de tenis, Informaţii Pia.ţa 'ţepeş
Vodă nr. 1, ap. 5.
1386/6189

Mir-era Vo-

CU1IPAR ~i VAl\'D diferite loturi de caoo,
În toate
eartierele oraşul:"lj şi pământ
arabil d~la 1 jugăT până la. mari DlOfJll,

.-m

UUACUI.

VlneJ1

n

Ol't.odos.: Oav. ~
o.toIIat LadiIJ!8.1L
Soarele :rIaUIe la OI'B. ~, apu.ne l&'~1

. . .0&

se

de urgenţă oohvestera .:".1 şcoală,

1.

MARŢI

!8

" la copil de 2 ani, de origină el.:.1l.e~ română
, sau gel'mSZlă. Plătită foarte biu.e. A se
adresa la dtla Andrei, Str. fo'agu~;JJ Nr. 14,
.. 'r'lmişoa.ra(b'a~).
1372/6175

dă

Calendar

;

lfaI1i .

lDfJIlSl ii repamţ.i'*, h1creI ciupi tarif.
Steb TudQl'. Tim.lşoara 1, str. Lono,,1c,i "
()oIţ F":ugen de Savoya.
1348f6048

A~'GAJĂM SERVIT()ARE ~lt'.

CftLEIDOScoi•

SerIa

21,

MARILA ORAVl1A"a

CiBmărie ti PaatotăJie ,.Lax"~ erimesc

SP E(lTACOLUL

Zioa Inn1e

ANGAJ EAZA IMEDIAT CAMERIS-t

A..~GAJEZ

n-so IUNIE 194-i

reclame, reclamapt.

telefon: 50-62

e ODera Romlnă

National

'DfIi"~ 1

H1IdcI J l'IMene~
ONe ilS

lUR~AL

Rep~rt&1ii

Ultima

la 3, 5, ., ~i 11

Jlleipl'ezentaţie Iooope tit:

la UI"01e ,

!jlli!llllllltul lj!IW 1\ Il O

AZi pemiera ~ MUzieaJe,
eu ceIebnd - . Fli.'RRUCJO
TAGLIAV1NI

Azi,

,Jarnal O.N.O. U8.1tepJ'. 3,5, '7, 9,
Ulthna Iepl'e2lElllta~ la DI'a 9

Clara OsJaml\i

111II11illllll(

lAmt. premidt.
dinaril. 1 ! ,1

~

AŞA,VREAU sA TRĂESC c!p~~n! ~eR~:~~~E
,i ~Ido

VllkP 11
KeprerenhlţîiJe zihrie S, :; ~ 7

t.

.""...l.-...... .

.... f,. ..

r..r. a.

or 1. L tJ I C D E , O A TE 5 I

-.

.lVA.NSA.&E IN DIPLOMA'fIIl.

Dl,

autua Coste, doctOl' m d:reyt fi tt-iinţe..
, fiul dlui Dr. Iuliu Cost6 din TIcare indeplinea. fun.cţiunea de prizn
!ar la legaţia română di,u Lisabona, a
avamat la gradul. de ealUil.iet . , le,

I

- ULTIMA CONFERINTA A LEC'l'().
BATULUI GERMAN. Cea di.J1 urmă conferinţă a anu.kli fOOlar dela. Lec+.oratul Germau. a foat a.JlW:ul.tă peIltl"u ai,,,, de 6 l'a
ora 19.15.

ŞI TOl'UŞI SE INCIIlDE STAGIU.
'OPEBJ!.:i.. Mvenind asupra hotărâr&i
. 8I::um câteva zile Şi a.n1Uliat..e ia •.Da.-

1..

mu

. ". ,direc~iunea Operei Româ.!le
CluJra, a decis să in,ch~ totu,i 5tagill<Mol ' IA data ob~Jită de 1 Iulie. A.ceasUl.
"
• da pe.nIDniliului art.i&lic: fi tehnic

~BlItia.
~~

unei odihne ma! necesare chiU' ea

aw.,.

~eosLe

"lilllpără.

.

ye.r~

pr6teră 1n.să eele uscate,
'i pot să obţină in l'!cll.inl.)J fi bumbac

!lat

~ piatră vânătă.

~roRNEUL TEATRULUI NAJlONAL
t ; "'lAŞL Teatrul Naţional di:l lafi cont.i,..
i:Jt .. tarDeul pdD satele Banatului. Norli
:acole se vor da la Ciacova, J eOOl, BanipcD ~ Deta.. In urma. Ullei mVltaţii primite
~

~ 1I1litate militară, Se va da un spec-

eu piesa "Doi sergnţi" in satul TiiiII jud. Caraş, dUpă. care vor urma la
'a ,i Or&viţa.
101 LA 1IIA'J'IONAL "PROCtJROli«~'OU D. IrllLli}.'A LAf'1'1l:Ş. Joi, 29
iii
Teatrul Naţional din Cluj-'l'imiŞQa.r~
~

- INSCBlERILE LA EXAMENELE
J'ACULTA,TU DE DREPT DIN BUCU.
REŞTL J'acultatea. de Drept djll Buc'.ll"e~ti
anunţă că Inscrierile la exame..'1ele de Hce-nfă.. anii 1, 11 ti m Şi doctorat "Vor avea IO::l
lntre 1-~ Iulie a. e. la 5ecretat'iariatul fa.cultlţU, Taxele de frecventă şi examene se
aoahită la Rectorat. Data examenelor va. fi
aamţată

ulteriar.

Intrebuiatarea autovehiculelor autoritătilor evacuate

confecţionarea

UOO kg. Se

tive.

angajaţi InlD.t invitaţi să-şi vaeze con~ de augajamebt

t că d-eoarece

armata are nevoie de
P8.l'9.9utelor,
o~ cantitate de gogoşi de
eu 700 lei, kg, sau uscate eu

MEMBRU SINDIOATULUI ABTlŞ

brii

DE PATBOSA.I cmt.
" G()G{)~I DE ~lA1'~ Bueurett.i.,
"RAdor, ConsiliJl de Patro.naj face eu.-

pentru

- MUTAREA SEDllLOR 5()(JI},'-ĂŢL
L08 ANONDlE. D~ţiuni1e privitoare
la mutarea aedillor BOeietă.ţilor anOllime
dintr'o localitAte într'alta fi degehiderea de
ncrJ.i sucursale se face de către Ministerul
Economiei Naponu. numai ta. ham avizuhJi 0iUDere.i de l:Ad'astrie ti Come!1 ~

TILOB INSTRUMENTlŞTI ANGAJAŢI
INVITATI SA.-ŞI VIZEZP; OONTBA(JT1t;.
LE. Se aduoe Ia eunQŞtinţă. din pB.1'tea Sht·
dioatw·ai art:1ftUor iutru.menl.i.fti d.in Ro·
minî:& ei dl, aeCl'\'Jta'l!' general hltoemette ta..bloul cu; datele pn:eise ale membrilor ce
urmează si iese 1& p6D8ie. Ore~ de birou
ale Sindica.tuhu .w.t incepând cu data de
26 Iunie dela 9--12 dimineaţa. Tot;.l meIll.-

ţIONSJLlUL

:J

PEt~TRU

DL ~ Antonescu. Conducătorul
Statulwi, aflâ.nJd ci. AUtarii.ăţ.i1e din· 2'XlI1l:&
0C:Upa ti .'au n.\fugia.t OU toate &~vebi·
"Uiele lor, a ~t urm:ătoa.reL~
Atttovdtj:CUlele MJJtoritiţikJr din z0nele evacuate dar neocupat€" de inamicj

se vor Ina'poia tmpreună (;u
respective la posturile lor.

autorităţile

Autowlhicru1e1e autorităţilor din zona
oOIJpati de JDamic "A)I' fi ridicat.e "
pozitate pentru a nu fi întrebuinţate
pentru scopurile penonale autorităţile
evacuate suprapunându-se peste eele 10t.,ale., t'Ile pot întrebuinţa. mijloacele dă

de-I

looomoţie

iiLop""

ale celor din

urmă.

111 legături ou. acest ordm Ministerul
Culturii Naţionale a dispu.s ca atuovehiculele autorităţilor ş'X1!are evacuate
să. fie adăpostite la iIlStituţiu.n.He Şcola
re fi ~ pendinte de M:inist.er din
regiunea respectivă, documentele maşi
nilor fiind fnaintate cu borderou Ministerului Culturii Naţional"! şi al Culturii
Na.ţiona~ Şi al Cultelor. Direcţiunea
Tehnik:ă Pucioasa. AlltOI'jtă.ţi1.e şeoIare
~ biBerioeştl superioare d!in fiecare regiune vor raporta In termen de 10 zil.e
exeocutarea acestui ordin, cât şi tna.poierea autoveb:ieulelor Îm[)rennă. ClO. autorităţI1e respective din 1Dn~e evacnate,
mr n~ & in-a.m.lo.

1

eIljenta pieaa l;Proouro:rul" cu. d. l4i,.

In rolul "' ....ctorulU; do ROIiI'<.
" " al tema in acest rol eu d. fil van.

ULl'BIUL TEIUIEN PE..''TBU DL
,.IJlUT ŞI :mpOZITUL STATISTIO E

tS~iL'XIE. Admmistraţia Financiară

.

re-

_~tlejte celor ia_ţi că ultimul ......'"
"al care se pot face su.bscr~pţii la l!D1~ ijtul Apărarii Naţionale expiră la Z()

'*

~

•

l'

.'

""fIt,dwpa care data ob igaţirmea JDJ.nJma

Vlll

Lă

ormă in impozit eaTe lIa fi Ul'Dlă"'t in curCiullunei Iulie. Tot atunoi ex.tă. l'

d

't 1 'Sta..

~ termnul e pla a lmpozl U ~
tie 1.000 lei datorat de fiecare cetă.bă bat a; r'
ie a ând vârsta intre
~i ş: l~ ~= de ; Iul!e acesta Be
~t& Şi urmări dublu, adooă,' câ.te 2.000
fiecare.
.

t

'MURIT INVĂ'J'ATOABEA MODEL
COJOOARU. La Pojejena de

t:;

lJDUrit lnvăţă.toarea Valeria Co~
ti la Ciuchici, jud, ~, atudi!le şi
"făcut la Bi.serica AM şi Deva. Nr.rmită
I

Jţătoare la Pojejena de Jos, a avut o k~lari şi ext.raşcolară excepţional

ici. A cultivat câ.ntelC'ul, jocul oi
poporulUi prin nenumărate serbări i\!i

" earl vor răImtne ~nie neu-itate
CtLl'l
vor răm!ne veşnic nepentru ţăranii şi muncitorii din
!\!Iltru femei şi fete au foet Ul1 model
onstraţitmi pentru ridicarea femeii
. Valeria Cojoc&m moare regretată
'lInaf &, satul m care a activat, ei de
ga regiune a Cli.su-rel..
ti,

"Dr. RO~IULUS BOLZA consultă pen»!i de nas, gât şi mechi la REŞl'fA,
Aurel Vlaicu 16.
228..q

DELA DARUL 08TAŞULUI.
..Ia

Orga_

Darul Ostaşului din localitate are

. rântare o mare cantitate de puf. Dori1'01' face oferte Slerise la biroul militar
, izaţiei dela Spftalul Notre Dame
518
: IN ATENTIA ELEVILOR. Se atrage
":1' elevilor ,i e1flvelor, atit din oursul
cit şi din cursul secundar, eă fără
.. -- ·;fuţă

1

doveditoare

că

au prestat mtm.-

1I!!1~~jj~~ ,război nu se vor Intea înscrie la şco

~ :>.specf.i:v.e

~. ~'l\ FACUT SPECULA. Dna Melania
lViei, proprietara băcăniei din str. WilI E /dUhle 30, ne roagă să arătăm el n'a
~S 'ilpeeulă cu alime<nte, aşa cum s'a 9Cl'is
!'() greşită redactare a unei informaţii,

tt,. :~t dată in judecată numai pentru tap-

--

~,I !! a. fi "ândut, din neştiinţă. m4!lzeluri
~ 7 'Ii fără carne

.

Donaţii

pentru

Parohia 'nmişoara. Fabrie a. co.ntrl!:mit la GQlecta pentru Catedrală ou suma
d. Lei, 6192.470 fi ""urne:
7

1. Pe lista Nr. 32 a oo}eat.at D-DI
2000 leii 2. Pe lis1a Nr; 133,
a colectat Dl, E. Nistor 82'78 lei;
Pe
Gol
lista Nl'. 734, a colectat Păr. T.
umba 17.767 lei; 4. Pe listA Nr. 735, & cdeot.&t Gara. Fabr:.n 11.720 lei',. 5. Pe lista
,Nl'.763, Il ooiectat Par. MeI. Şora 99.200
lei: 6. Pe!.ieta Nr 7~, • ool~t. Fabr•
:.:.Standard 65.870Iet; 7. P. lista Nr.
t 3'8. a col~t Fabr. de D'l.ăm:Işi:rooo
J.et; 8. Pe lista NI'. 739, a. corectat l'am.
"Florida" 2675 lel; 9. Pe ltsfa Nr. 140,
a coleoctat "Fabr. de lacuri" 5.000 lei;
10. Pe lil'lfa Nil'. 741, a eol.ectat Fabr.
de Piele Bănăţeană S. A., 110.92'0 te!t;
11. Pe lista Nr 826, a co!ee'tat ~
1349 lei; 12. Pe lista Nl'. m, IL oo~ctat
Inc'fu!'!tria Româ.nă de Ne S. lAi. 2SO)x)o
]pf: 13 Pe lista Nr. B29, 3 colectat D-n8
E. I(!nnovici 80.500 lei; 14. Pe lista Nr.
830. a colectat Thm-. "Dura" 4200 lei;
Total ~i ţ.e.i 692.870.
_
..
. Pe. liBtR ~r. 736 precum u~ea:.&:
B~8e'l'iea Lei 5000, Pr. Me~entie Şora.
leI 1~t. d. A'llrel L~uw leI ~, Qh.
Ioa~<:" lej 1000, p. Miclău .161 500, D.
PeliCi lei 500, Gh. Popescu le! 500. Magdalena Olariu lei 300, Eh. Ba.nisav lei
100, Eftimie Despot lei 500, Gh. PO'[B
lei 500, Elena JumalDC& lei 500, M. Spelilea lej, 100, Rus Ve1OM'1l lei 100. Can1~ă.sădearl

a.

Catedrală

Ioan .lorg~ Iei 15CH?, ~mta ~
lei 5000, Aurora Opriş 1eJ. 1000, P. Rud-

nean Iei .1000, Sângeorge Iosif şi fami_
lei 1000, Dr. L}vin PoPa aăv. Iei 2O.000J
~o1onel ~ ~ 1000, "Owrtea Domnului- lei 4500 şi prof.. Nicolae PAsulli
lei 2000.

.

'.

.

TOT I

- VIZITA DNEI GENEB.AL DRAGA-.
LINA LA 8PITALUL NOTD »~;
In cr.ll'~ zilej de 26 Iunie dna. Elim , _
raI Draga.liDa, Pl'efedlnta orga.nimţi&i ,.Da,
ruI Oat.a.şului" a Yiz:I:tat Sţrit.a1u! Z. 1. .li
din. klcalul Notre Dame, orge.ni~t ,i bttioe.
ţinut de ..Darul Qstaşaluf". Dea s"a in tare.
sat In amănunţirne de toate problemele CI:.
re p1'iveIsc aeest spib11 in legitll~ cn o eâ1
mai bun! Ingrijire a rănfţilor. In dut>â
atni&2'a aeele1af zile a. aVltt kc o ~ d, .
comitet prtiida.ti . . dDa ~ia& &'flLt.!tal
Dragalina.,
~ ~.

- EXAMENIl DE ADJDTERE LA PO.
LITEHNIOILB DIN fAU,. .DECANATUl.
I<'ACULTATH DI! ABBlTEC'l:UBA. DIN
BUCUREŞTI ~ că exmneu:u1 de admi·
ter. pe 8lUtl fOOIC 19U t5 le incepe in
ziua. de t5 l'Wie &. , ora 15. iD localul Poli.
tehnicei diJa Bue1lrefti, dnpi programrll afi.
şat la FaeuItat6 lt1 atr, Bisertca Enet 3. Ia.
8Cl'iIBri1e _ fac In Ma de 1. 2) 3 fi • 1ullt
Intre orele 8.30-12•

- ŞOOALA POIDECmnC.l DIN BU.
CUREŞTI ţine ~ de admit.er. lDlo.
calul şcolii In z:i1.eh de 6,
T P. 8 Iulie ln-

tre orele
le~ de

-

o.
15-u... lnacrierile

1, 21 3 !alie a.

ŞOOAL\.

c.

le fae hL m«ele 15-18. .

POLlTF..cHNICA DIN T~

mşoARA. ţine aam."ul de &dm.Îw-. tii
ti ua de 1) Iulie ba. localul toolii. din Bul. Mi~·

hai. Viteazul 1 fi 2. lnsc1rierilo .. pl'jlDeI!Ie in.
ziua de luIie L C.

a

-

PtJTERNIOE CVTBEMUltE DE PA.

MANT IN TUBCIA. Ankara, 27. (&ador).
In tnai multe puacte ale "l'areim in tJeoeebl
la Athfon ti la DeUca.VÎ1" au 1'ost reeimţ1te
puternice ontrem'lll'e de p~t despre C#'Î
a.rMmr.mte ~
.
- MASURI ANTIEVBEEŞTJ IN' lJN.
GARIA. Ibpă cum. declară ~ Buda-'
pest.eI st:rllntrta.rea _lOT' 250.000 'evI'8! 1'I
ea.rtiere &n.w:ne a fb6t alpT'OI!.pe terminată.
CreştilLti eari ~ ta IIO~Ie de9ti.'na14.
evreilor se mutllD. alti p&rte pe ebe!~l$

acestora «Ikl ttrmi Locuinţele rin:ue li-

bere In:urma pl«idl ~10!' nu se pot~..
pa, ~t ea aprobllrea Ofie.i'.tl~i de ~ţ1!!:

1

v

I

w

stantin Ardelea.n lei 5000. PopesClllGligor lei 1000. Lazar Toc!orov Iei 500,
FilitndI1 Marin€SCU 1000 Ici.. Gh. Golub
lei 1000, Ferdimr:d Iasens!ky lei 500,
Juliţnn Romulw; lei 1000, Aida lei 500,
Bulzuc Ioan lei 500, Dobrotă Oet. lei
5000, Fortuna lei 5000, văd. Aug. pu·
tiri lei 1000, 8t. Utvineanţu lei 1000,
Pavel Iştvanescu lei 2000, N. Vasii lei
1000, I. Penţia lei 1000, Ruian Trifu lei
5000, Kaiser Val~r.tin lei 500, Cpt. CismarlU lei 2000. E, Petiescn lei 1000, 1.
petroviej 100, Fam. Mihailoviclle.i. :iOO,
Prof. Stoica lei 500, F'am. Roşea lei 500,
Alex. Bucovinean lei 200, Ana Lucaciu
prof. l('i 5000, Gh. Iacob lei 500, ~
u1bel lei 5000, Ana Almăjan lei 5000,
Petru Mo:se lei 500, Gh. Petcu lei 1500,
IUlÎan& Dolga lei 2500, Eugen Heghi
~'f:;i 1000, Roman Cornel lei 1000, tov&r.ov Stefam. lei 10(0) Dia Penţta. lei 500,

•

,:

e!g.l#

DACIA
r

dW"

• • ~w

;

presi.unea aliatilor Sueaitl nu
avioan'ele aterizate fortat pe 'teritoriul

'Cu

Pe

toată

imporla.te de seD!-!oalat. ID\Fiola!Dda trupele rusetti au fost oprite. Itlersu' războiului in Ilăsiirlt
.rontul, dinl Moldova şi Uasarabi.llu

St.tuak,a
=• __'a:

J..
t -~"
f4"()h. u""""Gt::

,=

~..

BERLIN. 27. (RatWr). -- Des~e mersuL evemmentelor de 'pe' !TontuL din Ră
sarit se comunică că ~tacu1He inver9'Unate sovietice. în toata:. t1Lti rtderea sectorului centTa~. a conti1~~t şi eri, Centrete nevralgice ale .up,LeL(,r au fost ieri
în zona Dobruisk între Smd,ensk şi arsa, precum şi La Viteosc. L.a Vitebsc sovietele aTuncă fără incer.c.re forţe noui
în luptă, cu ordm de a ..U.-mwina rezistenţa germană cu ,JT1ce preţ.
Sovieticii au $ulerit aici pieTtie7i extrem de
mari, dar dat fiind .:ii ufu:.:ăţile Lor distruse sunt mereu înLoct.< !\:e cu jorţe
proaspet~, au putut sa m~'6'I::!istreze ~ici
caştiguri. de teren, N~,Lmat in acest sector ; OTţele germane au di<UTUS ieri ~ 18
tancuri tnamice. La Suci de Dobrwsc,
SOi,;wtictl au pornit cu ime'lfloll,ate formaţi1mi bl ind!tte la atac C(}~t~ra poziţiilor,
giOl,nane şt jând puterniC suportate de
wscmnate jOTmatiul~i d,~ .<1vLoane de
Lu ULa, au reuşit să hn~nn.'!ă inapoi forţele germane cu câţiva km
In aceste
Lupte vânătorii şi aTj;i.~en:! antiaeriană
germană au distrus 37 avioane soviet,C€. ~~ atacu~ SOVi2~ic da" dinspre Est
în dil'ccpa Dobrwsk • inregistrat mici
cuşugur~ de teren, dar '1 eziht.'7l.ţa dârză
a apararii. germane a zin.mcinat toate
incercanLe de strcip;mgc;'e. Infanteria
s~Jt'iettca a suferit ~~'.crd~ri foarte mari
ş~ în a ccst sector. rqtt1'e .".1 ohHev şi 0., _ŞiH Ur:;a, p1'esiunea put 8rnică. a ataca~orit01' sov~eHci s'a n~nl,;nut ieri tO;:lta ziua, Sovieticii au wcgătit asattul
ca un foc de artilerie înv.crşunat şi ne':UltU6CUt piinii In prt!zent
amploarea
Lt.u, wr in urma ml'.lnte'r~,1 motorizată
ŞL .nsemnate forţe o~mw:,;,'! au pornit ta
u!ac. PnmuL asatt a fost Gprit in faţa limtivr de aparare germană, dar valul aZ
do~~ea şi aL tr~He!1. .a r.ttw:::a")7ilor~ au :reuf~t sa patrunda cu GilţWa. km. tn d~rec
ţ~a Vest in ststemul de a.păra.ore germana. in regiunea VHebsi:: să dau Lupte
foarte vehemente. In n.ce:>',€ Lupte sovie
ttCH au pierdut 18 tancu1"i, dar incercdn!c de ;j~Tăpungere ,';,oviet:ice au eşuat.
Mai ta Vest şi Nord-Vest. inamicuL a
reuşit in două ~upte foar!e crâncene să
facu. 2 capete de pod pe,ne fLuviul DueHU, tim cun a pornit ~a asu;luri ltoui, dar
~.t;~zWe germane au. amhilat şi aici toate mcercarHe de strtipun;,]f'Te.
J::;~RL1N. 27. (H.ador). -- Comunicatul
oJ'iw:d, al guvern'U~ui sov"ietic despre
pterdenLc armatei roşii ~n cel t1"et ani
... .: l'ăzbolU SaTlt numai pw·tiale m ceeaC~ priveşte şi număruL pierderilor. Ast·
tt!~ Moscova actmtte n.uma 7, o trătme a
mOTţilor şi pierderHO'1: de p:r~zonieri reale şi numai jumătatea tan<:uriior, tunu.riwr şi avioanelor pu~rdtl.te De fapi arj-mrrta ro.~te a pierdut in cd 3 ani dm urh • 93 mii tancuri, 88 U1.ii tunuri din
~ . ~ 35 mii tunuri ,mttt-l"r::(., precum şi
ft7 7~d avioane. Aczste cifre dovedesc
i'n ce măsură a jost red;t& potenţialul
de războiu iniţial al ~ov~ee:cilor, dar ele
dovedesc şi pericolul ce umcll i nţase Eu~
(Topa dinspre rasă1'it.

'n

r

IMPORTANT ORDIN PE~'TRU MmERI.'\ŞII DIN TUtIL50ARA

\", DiJn. ordin superior sunt convocaţi la
Gamera c1c Muncă din Timişoara, str.
Bul.Reg. Maria 8. în ziua de 28 Iun.1944
.or('le 17t meSeriaş ii cari au aterierele
:mai jos menţionate şi
aU pest 5
(t: ncil angajaţi: atelier de: mccanjci,
feătu~i, elecrric~ni, cI"loitori, eismarj,
tofari. tâmplari, dulgheri, cure1al"j,
ari, rufărari, cauclucflTÎ-vulcanimtori.

IiURl ~VeftlDleDte

BUCUtUtŞ.127 (Rader) Comandamentul ~e Căpeţenie
al Armatei RomAne eumuni<"ă.: ta Zlua de 26 iunie pe Nlstrul
I.~erler, tn R».sttraaltia de D.. jtoe Şi Iro.tlli "eldovei aict UD
~yenlme.t

ÎIIlIt0rlall( de seDioalau.

CapaCitatea iodusuiei de armament germane mai poate fi
Berlin. 27. (Rador), - Vudkischer Beobachter publică un inte,,::,sant articol
despre cCipacitatea de producţie a industriei de armament !~erm:nje în comparatie cu situaţia din Anglia şi Statele Unite, Până când ace<lstâ <:apacitate de
producţie în ţarile aliate a atins punctul sau culminant, ceeace ~e poate observa fără ,indoială {iin oj!erite semne,
c~pa.citatea producţiei g~~·mane. este lnca delJarte de randamentul maXIm, Noua
armă germană e cea mai bună dovadă că industria de nizbl>iu germană

Suedia nu

cedează

nu numai că satisface toate cerinţele
mari ale frontului, dar dll:opune şi de
rezerve suficiente pentru producţii extraordinare, ceeice se mulţvmeşte inainte de toate ministrului p(~ntru producţie şi armament d. Speer, care în ultimii doi ani şi jumătate a realizat spiritul conducător naţional socialist şi în
industria de armament, asigurând atât
producţia normală, cât şi rezervele necesare, ceeace se va evidE:nţia in viitorul cel mai apropiat.

I

avioanele

..
...
...
aliate aterizate fortat

influenţa dăunătoare

Statelor Unite simte

Amsterdam, 27. (Radar)" - La Washing.
ton este in curs un mare proce.ş politic,
ca,r~ .se aseamănă mult proceselor intentate
cu vădit scop teatral la Mosco"'a în anii
1936-37. Un număr mai mare de intelecLuali şi ac.u.aţii din pătura muncitorească
6unt traşi la răspundere pentru acte şi
fapte dedgrate antievreeştişi fasciste. Cu
toate încercările parohetului acuzării nu
l put:J.t si facă dOvadă că inculpaţii
al
incercat o răsturnare cu forţa a. aparatului
de stat. Iar ceeace priveşte simpatiile cu
fascismul şi antise'mitismul a::ll za ţii s'au"
apărat cu libertatea de gâ.ndire şi de a ax.

mÎl bandiţi şi captuf::ltă o foarte bogată

a evreimii

prima ideile asiWll'ste de constitutia Sta·
telor Unite. Spre a salva prestigiul acUZQtorilor, ministrul justiţiei americane, a
8(;08 rePede o ordonanţă prin care asemenea delicte sunt culpabi~. La. Berlin 8'a
declarat in vederea. acestei desvol tAri !I.
lucrurilor, că necesitatea :gnv~rnului ame~
ri~an de a apăra evreii cu legi in ţara cu
cea mai mare populaţie evrrea.scă din lume.
este foarte semnifkativă pentru faptul că
ş.i populaţia Statelor Unite începe să vadă
şi să simtă influenţa dă"mătoare
ce au
evreii asupra vieţii publke,

PierderHe bandelor dintre Albania
, BERLIN, ZT. (R::dor) o acţiune de
curăţire inti\~prinsă cu multă energie la
graniţa dintre Albania şi Grecia a avut
după trei să,ptimâni de lupte drePt rezul·
tat lichidarea totală a bandelor db aceaEtă n"ghme, Au fost omorâţi peste trei

şi'

Grecia

pradă

de răzOOi. 133 mitraliere şi foarte
multe muniţii. Bandele Q'U fost înzestrate
f{ arte bine cu arm'lffipnt Şi suportate în
lupte de aviaţia britamioCi dar totuşi tru;:lele germane au realiZat exterminarea
lor,

I

Poporului italian sub ocupatia aliatilor nu-i mai rămâne nicIo proprietate
MILANO, 27. (Rador). -- Ştirile sosite
din Italia de Sud destăi?~niesc adevăratul spirit mercenar :l.!iat, ""Lai ales al americanilor cari pun mâna pe tot ceeace
pott acapara, cumpănind inainte de toa-

te hotelurile. restaurante ma. Ti, căile fe~

rate, uzinele electrice şi reţeaua de
tramvai. Astfel poporu!ui italian nu~i
rămâne nimic ceeace s'ar putea chema
proprietatea lui.
.

Situatia prizonierilor englezi cari au vrut
BERLIN, 27. (Rador) - La Wilhelmstrasse, s'a declarat la o întrebare ~ă mi~rul de externe britanie Eden t a. vut o
atitudine pripită şi bazată pe o stare de
fapt eronati, la pretinsa impuşca!'9 a celor
cincizeci piloţi britanici din ~ptivitate
mană. Deoareee guvernul ReH;hul"Ji pl'ega ·
t~~ in aceasta chestiune o notă oficială

ge:,

.,

-

-.-.--:-

I~a

in timp de 48 ore să-şi reia zborul. Gnvel'Dul
suedez a respins această. et\rere cu motiva.insemna. că. Suedia a devenit lin punct de
re că dacă ei ar da curs la aooar-,tă cel'ill'e ar
sprijin al aliaţilor.

21. (Rador)
Guvernul
~tatf:'lor Unit.e a adresat gu\'e\'nului suedez
o nota el',riind ca să lasi tiă se reilltoa.rCU
la bazele lor din Anglia a\"ioanele aterizate
'forţ;a t ip. Suedia şi cari pot fi puse in stare
~t(JcldloJm.

Şi tiO pulaţia

sporită

să

evadeze dintr'un lagar

deocamdată de$Pre amănunte f;e poate c0munica numai atât, că 80 priz:mieri britaniC) au Încercat să evadeze dintr'un lagăr
de prizonieri din Silezia. 11 Il'".l dispărut, 19
au fost readuşi, iar 50 şi·au pie.dut viaţa în
cursul incercări1w de evadare' in de::ursul
evenimentelor, va fi clarificat într'o notii

I

oficiali a guVel'rr'111li.
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tneltiderea ediţi

ULTDIELE cumuRI DE REZISiEN
ltUISTA INCA LA CHE.RBOURG
Dala Cartierul Genel".:d al .~iihrerul1li,
IWlit'. Inaltul Comandament al Anna
Germane comunică:
La Cberoourg, în puncte de sprijin
late s'a ~upta.t ieri toată ziua cu cea
mare îndârjire. Numai spre seară a
inamicul, ea.I'e a suferit pierderi grele
singeroase le ~upte de stradă, r,să ocupe
mare parte dm oraş. Câteva din cuib
no~t~~ de lrel.Jstenţă continui să lupte
o viteJIe exemplară, In Arsenal intr'o
mă de PWlcte de sprijin ale marinei
aviaţiei ganHzoanele viteze continuă
ţină piept tuturor asal!urilor in amice.
micul B suferit şi aici pierderi grele. G
pele ode luptă ,germane ale ooteriilor
uscat şi ale celor de coastă. din pen!
la No\'d-Vest de Cherbourg sprijinesc
răt<lrii oraşulUi cu foc de artilerie
()('hit.
Trupele de marină ale bateriiJor de
ti. ale personalului transmisiunilor, ea
echipajf'Je debareate ale flotei s'a.u diol •
in mOd deosebit in luptele pentru .
bourg sub comanda oontraamiraIu]u\ B
neo~e, wmandant maritim suprem al :N
mandiei, şi a comandantului portului O! .
bcul'g comand(}nd "'"itt,
Bateria de coastă a marinei "York~
!!Ieufundat In fata Chel'bourgulni !mi
,ător.

In sp.niiul dela '1'il1v Inamicul si-a ro'
a t&cnrile Şi pe alte ~toare. ToatA zi1lll
avut lOC lupte grele de infanterie şi tallCU
Inamicul. ale c.ămi contraa~(;urj 1111 f
oprite, n'a putut câştiga Idecât puţin spll ,
In faţa gurilor Ol'llei bateriile noastre
coastă an forţat mai multe vase dt'l tra
port să se Întoarcă. In ultimul Hmv en f
nimicite in luptă mai mnlte trll!Hl de "
taj inamioo debarcate eu paraşntă ht
toriul francez.
Un foc greu de birţuire a căznt iBri
tă ziua a.."iupra Londrei.
In Italia inamicul şi-a continua.t a
rile tinzând la străpungere. Cu tot !iprijin
de artilerie şi blindate, el n'a putut
ina.înteze spre Nord de('At ciţh'& ·kiJome
tIe extremitatea aripej de Ve.st.
Pe tot restul frontului până iJfl lacul
f.\imen, trnpele noastre au obţi.I1Ut, pe
dură mare. un deplin succes def0Jl siv,

Bombardarea oraşelor Viella, Zagreb
BERLIN, 27. (RadQr) D1\'"B: Ou pri1e.. ie inami('-e cpborând la () inălţinlt' mjilă
jul atacului t.erorist dat de aviaţia 8l1g1o- 'an tras ea mitraliera. Populatia s'a aflat
am!i'ri-cană eri impotriva oraşului Vien:\ iusi În adăy:)sh.Tj. ~şa încât pierderil('
au fost dobllrâ-te 41 3vioone aliate din au fost r(·1a.tiv mici.
<'-ari 33 Cu câte 4: motoare.
',~...
l}n alt atac tl'rarist a. fost inmgistrat,
In at'e .1 timp ŞI oraşul BudaPesta a
~rl rontra oraşulUi Zageb, unde aViC3):efost din !'Oll atacat. Numerilf.l.Se bomll~

~-

•

ŞI

Budapesf

.~xplosh-e şi incendiare au căzut iJlflin
tie toate în carterierde mun('it()~b, ~
spitale şi IillPTÎciau fost lovi!e . .'toi.

,i

eiun (}:')it>ctiv militar nu a suft~rit SI .
c;utnÎ. Popdat.iu eiviJă a. suferit pierdt'
însă număr,,1 exact aJ mnrlilor nU S
'!otabUit i~că..
~
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