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o Întârziere de peste o lună,
pătruns în oraşul. Caen

,L~'E,

aliaţii

au

BERUN, 11. (Rador) Despre evellj- află. cuiburi de rezistentă germană. Ace· a r4'..aliza o străpungere hotărâtoare spre
!Ilentele de pe froiltul invazÎei se tiau lll'- stea au dat lupte crâneane şi crescâ.nde Sud a fost deaseweni dejucată de. re-mersul,
.
zis-tenţa dâl"LS a apiirătorilor germaru.
la, cer., Illătoarele amă.nunte: Trupele brltanit'e in violen~ în tot cursul zilei de Llmi.
Nici amerkanii atae.ă.torl în peninsula
lară ca ltacatoare în sectorul Caeu, au reuşit
Pentru pi-..rderile enorme ale aliaţilor e
Cotentin, care au vrut de asemenea să
contj. Dwninică să I>ăItr·undil. În cartierele de semnificativ eă o singură divizie germa- forteze O stl'ăpun!.;cre la râul Vire~ spre
de ve- S(}rU şi l\'ord Est ate oraşului, suferind
Ilă a distrus în aceste lupte 103 tanruI"i Sud. nu au Înre,~!strat surc.6s. Ei se mulţorţele însă pierueri sângeroase, Astfel ele au
mamiee de tip-lll e.el mai greu. Luptde ţnm~ cu mid ~il~tlguri de teren, o('·U1 gre~e rt'outit ab~a după şase săptămâni să.
pentru oraşul eaen Se dau în<'ă. În raza }t.tnd localităţi neÎnsemnate, bucăţi de
~oc. cal,tingă. ace] seoil militar eare a fost pre- de 8t!:itme a baterii!ar grele ale vast'lor păduri sau poziţii cari nu au nri o valoa, ca a· răzut în plilJlul comandamentului su·
muri de lăzboiu aliate. Grnsnl apărării
re t.3{'tidi,. Americanii fi' ml În('ă departe
e iron· prem aliat pentru ziua de 6 Iunie, adet'ă
~:e,'mane a luat poziţii noui la Vest de de orasul Saint 1.0 fără (~u('e.rirea. ei.ruia.
:n~otul !'I'ntru prima zi a invaziei. Trebuie subCaen unde 't(.at-e atacurile, inami~e au rost ei nu sunt în stare să·~i desfăşoare tnlal ma· liniat Însă. ei oraşul Caen niei pe deI}arrespinse. AIi:1tii nu au reu.5it să lă.rgeapela şi să ineea(Yl o ofensivă homrâtoa~~easti te DII se află. Înră În posesia inamicului, scâ capul lor <le pod spre a obţine teren
re pe un front larg. Comandamentul sun Kes- li doar lme-Ie carfere ale oraşului prefăp~ntru (lesfă!;'urarea. liniilor de atae. In- prem german este ~i in acest seetor comate ex· lut de ultIei eomple<:t în ruine în cari se tenţia ooman!lamentului suprem aliat de plect mulţumit de rezllltatele obţinute.
ang!o,xiliare -...-~~ ....................................... - ...............- - - - - - ..
'ate de \lu V.l!..,fii'J UL tI'ALiAN EUNOMî N'A ~
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111 ,tmErIC3, gewozle În lng ia

dolW1 ~V.:t"" J.~~Va &.~vlJl"lJ,;j~lJ.l' vi!.

uczamăglre

b!!..n.~·, :n. ~!'''au\J~·) La întrebarea
nd an· ~U~!<I. ~v llUo;Jlln::;~l...d;:;e. uaca guVCl'L.t1.I
!net dI .U! .I...I(j.~(ll a 9-l Wll \IV a.::.11 'J.i~ ,,011 au rel' U'
, reali ~u,,\lUI. w.;.u! 6UV~1"n il.a.ua..u ...:....}1l,OllU, pUl"
Il gre !.r..orul ele <::iJ..II&llt ai lVllllJ.stel'ufu.l \le ~.
IdeI tttfJ.d a ue...;~.u .. (., Cd alleaSta l'eCUllvaşte·
,ari. re mea. nu a avu, loc. ~e P&l'e Ci:!. a.ogl.<>t
.m~llCai1ll se tem că. vor Îl ne,,'oiţl sa U(;:!1

AllISTERDAl\I. 11. (DNB) - Corespondenti neutri anulI!ă din Newyork că. cercu.
rile oomp~tente nord-americane nu sunt ~loc mulţumit,e cu mersul evenimentelor milUare pe frontul inva:tiei Şi nici nu mai inCl'an,ă să MCWldă, dtsamigil'eQ. 191'.
, In aoelaş timp se anunţă din Londra că
opinia publică. britanică este îngrijorată că

le spa.,

JiLlATl

se afu.

GER- ~"olie: "Laţii condiţlile de recunu~t~ L'e,
IEI ,«ace tlr fi foarte penibil, deoarel~e ace'
de rt s;e CUliU,!0.i sunt aesigur foarte gl'ele
Lţi ei r:ntru J.LaLia, ameninţ<J.nd probabil insaşj
n cei:o /x,istenţa ş,i interesele vitale ale lta:'t'l.
me re" rlîe iusa foarte probabil că asemenea
nd COlI' :oncliţ!i nu vor fi primite decât de un gu.
?U11ot& Tern comunist, în vreme ce anglo·ame·
angJO' I:.:ami preferă orice alt{!eva dccâ.l: un gu,
. I~l'n bolş.evio

in ltalia.

lTE I fRATELE DLUI DJ<XiRELLE A FOS'I
.cAB!.
ASASIN A'.r
'ia grei BUCUREŞTI, 11. S. P. P. transml1:.tl:
'aufGSt 'in Bl'uxelles se află că Sâmbătă a fost
d:istrl- :url1lS un atentat mortal asupra fratelui
UI1 enl 'U! Degrelle. Victima conducea în ora
!!:st dt ::l] Vallon o farmacie şi n'aactivat nic+
;răIblia ,lată in politică. Nu se cunosc amă
:anceză, untele în legătură cu atentatul.
tele :Jl;,
, , It liH~L~J UNiTE ClER MA.RI'lNICA

sa .

al ba
I

VELA DE GAULLE

~trI' .. BUC;UltJi.9'H, 11. S. P. P. transmlte:
germa' J.pa cum ~ a,uWlţă din Stock.b.olm şi

boml:f. :·vJ. t:um se allă din ziarul .,Pat' ,, mem·
A!'6 iD, "â Congresului Amel'Îl:an au cerut din
.eul t. 'oii, llla!uLt: de sosirea generaiului de
. ~uile la Washington, ca Franţa să ce.... ,:eze Statelor Unite puncte de sprijin
_ ~ariLme şi aeriene.
ldaCore:~.OndenL:U ~ela Londra al ziaru~
"J'at.: allunţa ea secretarul Regfolds
. ,~rut ca Franţa să cedeze Statelor
.nJte punete de sprijin în marea Carai'
peol:l ~or şi anume Martinica.
. 1
slUg1l UnA OFICIALA A GENERALULIJ)

pellr1I DE GAUIJLE IN AMERICA S'A
le:
TER'f.ITNAT
~re. ~CliREŞTI. ~11. S" P. P. transmitfi:
~ ~ !l!L cum se afla dIn Statele Unlte oda'
lia ttlol ,1 ~~l ~Ca de a. doua oonvorbire a genera·
t ~r\ ~~l de GauHe, cu preşedintele Statelor
~~ ;lte, ('{)nfel'inţele oficiale ale gen.eralu·
_... '~e Gaulle au luat sfârsit.
It rt'-' L '
,
, 1'1 Casa Albă, generalul de Gaulle, a

__ ,~·]~,,.~t·

D11',)§ tn",j·" Tlrnbabilităţiile,vizi-

,l'tJ'1 (of'icial,ă
9+~

a luat sfârşit.

I

.
radio britanice nu vorbesc decât
del'tpI't succesde militare ale americanilor
L::sâ.nd faptele de arme ale solda-ţilor brita,..
rri<1, Pe planul al doilea.. Acest fapt dove.
deşte din nou dependenţa complectă a An.
glid ':'~ State18 lTnite, astfel că. autorităţile

presa

Şi

britanice se

văd

silite de a

preamări

numa;

suooestle americanilor să nu provoace in.
tâmplător vreo indispoziţie 1& Wishing1:on.

13 teatre din

Divizia· brindată rlcrutată dia
Tineretul Hjtlerist SI comporti
strălucit

pe frontul ilvazilÎ

BERUN, Il. (DNB) Divizia blliIdIlti
88'0 s'a clisa.
în luptele pentru oraşUl Caeo, pe frontal
!nvaziei, În mod deosebit Întrueâ.t ., ~
trus in decurs de 48 ore, nu mai puţin de
J 03 tancuri inamir.e ceeace ~respullde
efectivului unei divizii de blindate ma,.
mire. Rezultatul strălueitor se ~te
În bună parte noiior arme germane peu.
'uu combaterea olindalelor ÎD luptele . .
apropiere.
germană. ,~Îtlerjugend

"FRAJ.'VCTIRORr· FRANCEZI LUPTA.
ALATURI DE GERMANI IN
NORMANDIA
Stockholm, 11. (Rador) - Revista . . .
doneză. "New Statesman ane) Natiou" ee,.
mllnică.: Trupe]e anglo-amerleaDe dia Nu.
mandia sunt il'lgrozitt de furia cu fiare toptI
pretinşli franctirori francezi, alături de ....
mata germană impotriva. ziaelor eJi1Ie.
ratori &f Franţei. Soldaţii angl~
au suferit şi a]Îof dfJfiUnzii bt tot ~
Inptelo.r văzând ei. populaţia fraDee:ră ."
suferă de foame~ şi ~te ~k ... MIIdiţii de prosperitate. avâlld 8eDtimente __
tiJe nu fa~ de gennani el numai faii de
anglG-americani, cari aduc d.eastru 'i toa.
mele.
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Vestul Londrei s'au
închis din cauza armei "V. 1"
• •••••••••••••••••
BERLIN, 11. (Prin telefon) - Cu incetămbi este o dovadă că viaţa normală nu.

se strecoară. prin cenzura britanică tot
mai multe detali asupra efectului armei
"V 1'. Daeă se vorbeşte acum. despre lovi.
turi in casarma Wellington şi între altele
şi in palabl regentului, atunci evident
avem de a face cu mărturisiri făcute pe
margine. Fapt este că bombarda rea Lon.
drej şi a Anglici de Sud prin .' V 1" oonti.
nua fără întrerupere, intensitatea micşo.
rându-se din când in când, ca apoi să reia
mai vehement, Şi ştiTea ziarului "Ewening
Standard" că din cele 25 teatre din Vest-lI
Londrei 13 SlUlt închise de mai multe săp-

tul

. Lo

.:r."'t

~

şi

ziarului
că Anglia e da-

"Manchester Guardian".
toare aliaţilor ei, ca aceştia se aiIe propor·
ţiile

pagube10r provocate de arma ncrJ.ă..
BERN A, 11. .< DNB) - Din tI" o ştire so.
sită dela Londra se află că opera "Oore-.nt
Goraen" este închisă. momentan "spectacole internaţionale putând fi organizaţi numai cu mari dificultăţi sau deloc". Se mai
anunţă. că eunoscutele concerte de promenade ale Londrai din Albert HalI au Încetat

AMERICANII RECUNOSC l"lERDmEI •
A APROlU>E 50.000 SOt.DAlI LA
INVAZIE"
.

Lisabona, lk iRa·for). ..,... Ministrul 4t
a Statelor Unite a pl.Lblicat o liată.

războiu

•

de pierderi a for~lor amerjezne depe CQI1tinal: dând cifra 47,l:137 care număr .repre. , .
zintă totahl efectivlljui piel'dt;;t. din ,cari '
morţi sunt 20,222. iar t'ă:niţl 12.980, .re.tul'
fiind dispăruţi sau prizonieri.

din cauza armei ;,V. 1".

X

aliaţilor în
cât va dara calmul pe frontul Nistrului

Caen scopul

RU se

ştie

BERUN, 11. (DNB) Din sursă aut&
in tapitala Hei c1Iului se comunică.
spre informarea generală: Cercurile militare competinţe germane sunt în urma.
mersulu~ evenimentelor pe frontul invazlei de părere că generalul Montgomery.
a dat armatelor anglo-americanet pe
frontul invaziei, două probleme de rezolvat:
l} forţele americane depe peninsula
Cotentin au primit ordin de a forţa. cu
orice preţ eşirea depe peninsulă. in direcţie spre Saint I~o.• spre a da astfel posibilitat.e ftM"ţelor aliate de a se desfăşura
la un front mai 'arg.
2) forţele brita.nice ca.ri opeream In spaţiul
Caen, cQ artJiuul de a cueeri ee orice pre.ţ
t.late soşe1ele şi "ăUe de comunicaţii din
Cat"R pentru MeJa.ş scop. IA Berlin se
suhlinia7.l\ ră toate oJl3raţiuniJe ('.e se
desfăşoră În momentul de fa~ pe frontul invazie-i st.au În ...! sub prof.ertla tirului
r.zată

I

.vaselor de

mai COJJ.tinuă Ia Londra.
Este încă de remarcat artieolul

răzooiu anglo-american~.

I

La începutul săptămâ.nii pe frontul invaziei Se constată la Berlin că. luptele
devm din 00 în ce mai grele şi sâ.ngeroase pentru a.nglo-america.nii cari au acoperit tot drwnu& parcurs până. acum eu
zei CIe mii soldaţi morţi. Cu toate acestea
aliaţii dispun numai de un singur cap de
pod în N ormzmtlia.
Luptele depe frou.tul din Răsărit sunt
caracterizate atât în sectorul oontral, câ,.t
şi cel nordic de aruncarea noilor divizil
de rezervi sovietică în lupte. (Jereurile
militare din BerUn declari eă cea mai
mare importanţă o au luptele din regiunea Vilna, unde forţele de a.părare germane sunt puternic sprijinite de artileria.
grea d::n care eaum sovleticil
suferă..
pierderi foarte singeroase. In sectorul
Duneabnrg, sovietieii au suferit in urma
acţiunei întenst' a aviaţiei şi blindatelor
gennane, pierderi atât de mari ei firi.
reorganizarea forţelor şi adueerea rezervelor DOi, sovietiell nu VOl' fi în stare să

. Vest

intreprindA acţiuni Doi pe fron.tul nuviului Duena. Un alt centru de gmvtt&te a
luptelOr se a.flă între ltIinsk Şl Bobru.i8.k,
unde forţele sovietIce caută in aireeţia
spre Baranovici să. se unească eu forţeje
cari luptă. În spaţiul Lida.. astfel că am.
bele colane s4 6xereite o puternici preSllUle3 asupra poziţiilor de apărare germană în directia. spre Grodno.
In sectorul intre Kowel şi Lemberg IlOo
'tivttatea de luptă este foarte intensa "
Sovieticii ooncentream pe spaţiul ~l mal
îngust un maximum de forţe Iar întft.
timp se ooneentrea7Ă şi rezerve In SJl&"'
tela frontului.
In sfârşit cercurile militare dln Berea
declară că DO se po.ate preeiza au s~
mnti da('A luptele de amploare DUlÎ mare se vor extinde in viitorul apropiat "
asupra frontul,r.i sudic pe regiunea ~~
trulni, s'au dacă ealmul se va menţlDt
aici În.. ă oareca.re timp.
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1. N. Lunuulescu: "Călăuza olilerului de nolitie ludicioră"

~lHnnrumlHllIllmmlH1111111H1IlII!IInHlIHmuml1H1I1lHmYIW!I

Ti mi şeara t 944

Societatea modernă. trăe.)te prin dis--

caracterul lor de generalitate, sunt mo
suficiente a determina - în speţă. limitele saa sferele de activitate ale oii-

oi..plina ureptui1u. .1Jeaoeea, (.1 ll.t.t,;ra.re de
.specia.titUte m ace~t domeniu, are o anu·
miti semnific3Fe, mai eu seamă. câJld

nllm!llHlllllll1ll1mmllltllUlIllUllmmml!lllml!mUnnnH1mUI~nmrnD

tn ,cUl"€nt cu toate publica ţiunile de drept,
pentru a. nu fi tu insuţi victima une;

ţerilGr de potipe judiciară. Lipsa de a·
dapta.re, ~ea.ză din acest punct de
vedera valbarea' lucrării, făcând ea.,
cel mai J.nrportant capitol si fie cel mai
superfioial tratat.
2. N'a a~t dispoziţiun.ile procedU'
rii penale. eu acelea 8.le coduhti penal
De pildi, la' pag. 50, vorbind despre f~
lul cum trebuie să se comporte un an
w.etator. tn timpul cercetărilor, D-sa

erori judiciare.

o.mite

necesitatea ~ lucrari de a.cest gen se
impWle din capul locului spre a servl de
călăuză. celor ce vor să-şi complecteze
lniţierea juridică cu practi-ea utilâ. a atA
tor dificl.utăţi, cU ca.re au de luptat ade-

sea.

() trudă la.boriaasă, ce te obligă

sa fj

Cu aceste apreeieri induetive, mi-am
lectura lucrării de recentă. apa
riţie a V&lorasului magistrat, ilie Lun·
pescu, menită să servească de îndreptar in domeniul legilor penale şi de oi·
1ăuză in m.işiunea sluj.t.orilox dreptăţii.
Scrisi intr'un stil limpede ~ frutllGS,
htcrarea de faţă, spune autorul, a fOS1
zămislitl tocmai eu gândul de a pune m
primul rând, la îndemâna. tuturor ofiţe
r.ilor de poliţie judiciarA (recte lW1gl.stl'aţi!or) i.nsărcin,aţi DU greaua miafune
de a ceroeta orice înfrângere a. legilor
penale, un manual mai mult sau m:a.i pu·
,pn rezumativ, dar în tot c.a.zul complect,
1i:mpede. clar şi mai alee pe înţelesul tuturor. care să. le călă.uzea.scă lJIeÎll~tat
- in & lor activitate - paşid şi. să-i fe rea.scă astfel totdea.una de eroare.
Din aeest punct de vedere, suntem d('
acord eu domniasa. Totuşi, oooault&rea
cărţii, ne .imptme o anumită. rezervă şi
mai ales acolo unde, autorul. spune că
lISte un manual mai mult sau mai pujiD
rezuma.tiv. dar in toi cazul eOmpleet,
iimpede şi cla.r şi în care nu & omis D.imi~
din ceeace este obliga.t să ,cunoască. UD
tngăduit

a cita

şi digpoziţiunile

art. 2'48 ",

289 codul penal. care sancţionează purtarea şi cercetarea a,buZiNă a a.ncIheta·
toru.lui adieă a aceluia care se f.ace vi.
novat ~ insulta., lovirea sa.u ameninţa·
rt".a uneia din părţi, martor sau expert
3. La capitolul "Elreenta.rea pedepselor constând din a.m.endă U autorul nn-ş:l
grefează comentariul pe cel mm indica1
articol de lege Şi anume art. 526 ~ pr.
p., care este în strânsă legătură eu apli·
eaţiunea arl. 54 o. p., singurul pe e~
dealtfel fi desvoltă şi n inieI'P'retează,
spre detrimentul cititorului deoarece Iv
a.n. 526 e. pI'. e. se g~se ja.Ionate pre
ois toate posibilităţile san eăi:1e - eum
se spune ln justiţie - de exeeutar.e~
unor astfel de mandate.
4:. Autortd nu face, in multe tmpr&
jurărl, jnste trimiteri 1& text.
Nu găsml astf-e1, nicio trlimftere lB
text.. 1& eapitolele .. Tentativa, autori,
instigatori şi complici precum şi la eau-

I

,i

ofiţer de poliţie judi\:ia.ră.

Iimpede

elara, sunt

fără. f.ndofa..1ă,

zele care înlătura sau miCIŞorea.ză. pedeapsa".
5. La "Legitima. apărare". nu raportează. exemplele la a.rt. 96 djn legea OI"!
ga.n.izaţlei poliţiei generale a Statu1~
sau art.47 din legea jandarmeriei
6. Recidiva a sumar tratată.. In viaţa
penală., acest capitol pr.ezmtă o foaxttl
mare imPortanţă. D-l Lungulescu nu·)
acordă însă, decât 18 rânduri. Definiţia
ree.idiv.ei nu este deasemenea adaptată
la conţinutul legii penale.
Autorul nu VOIlbeşte ni::m.ic despre reoidiva genera.lă., despre recidiva. ~
cia1i, ni.mio despre sistemele de consta'
tarea. reeidivei reale şi f.ict.i:ve, nimic despre l.'Iecidiva contravenţiona.lă, prevăzn7
tă la art. ll8 e. p. şi nimie despre, eatl'
zele când recid.i.v& nu se aplică. art. 117
a. p..
ExempIelede p:rooese-verbale, 1!ml\1
deaMm1!D.e& exprmerl lltera.l'e MU hD:i.:r
tiun,i de fapte şi exempliN,oă.ri. eari se
depărtează de reali tate& legii penale.
Frumuseţea stilului salvează. defic.ienţa. de pe aloeurl a. lucrăriL
Scrlsă pentru o an.umită categorie de
slujitori ai dreptăţii, cartea aeeasta va
fi un au.xiliar preţios şi de mţ~e in
mâna orleă!'1li ofiţer de poliţie judiciară,
magistrat, jaOOarrn sa.u poliţist, jar pentru cei oe stau dinQOlo de bară, un ghid
de lumină ti. iastiţiei, & cărei labirint pnţlni O ettno9c şi puţini ştiu să o pa.~
eu siguranţă.
.
Ioan C. Stroesell
OomisB.l' Poliţia ~

~ 7", ee~ă,tuc~

~

d.

eu 1nemGcQ,hd"e ~iM!
Li.i. J."eh••e.
I

cele două calitiţi ale acestei lucrări pe , ~lIlNIMICilltiMtJllRIllIRIlftMMIHiIdtWM~ . . . . .~lIMItfInWIMI11'I!IHlAUmUIIIII~*
Intl"un artiool recent apă.rut in "Universur. d. Zerwvie Pl1cllşa.n1l, este de păre
~re -e preţue.se pentru e1q)unerea ei şi
Ma că spn, a avea. publicul o idee întru totul oorespw17.ătoare r.eaUtăţil asupra l\Itmopentru frumosul stil., in care este prezentată.. Nu subscriu in.să, pentru cele·
! lalte calificative, pe care autorul şi le

\ arogă, anume că această lucrare "este
in tot cazul o carte eomplectă şi fără
lnpsuri". Studiindu-o mai atent, consta-

'tap

Cft

regret, că sufere de anumite lip'

'suri, ee îţi lasă impresia că aUtorul. nu
ia acordat o sufi.ruentă atenţie, tocm.aJ
prin eiguranţa Be o are de a fi un Cllnoaţ!ă.1;or perf~ct al legilor şi un emerit a-

ilueator al lor.
1'11,1 v'li Olt&:.. aci, din li:2să. de &,2aţiu..
;d.ecâ.t câteva lipsuri, <te le voi ereae auficienţe peD:LrU autor spre a-l împinge la.
IQ viitoare reviruire a. lucrării ti a. o face
.cit mai adaptabilă eu nevoile eotidiane.
1. Competenţa e extrem de sum.a.r tra.tată, Din cele mai element.a.re tratate de
drept, ştim că, eompetenţa. este de 2 feluri: materială (ratione materJ.ae) şi te-.
ritorial-ă. (raione persone vei loci), lega.tă de persoană. ş.i loo. una din ele de
ordine publică" iar cealaltă determina~
tă de in~ul persoanei sau de jQrisdieţia. teritorială.
•
Pentru exemplificare, D-I Lunguleseu,
deş;i spune că se adresează in primul
plan ofiţerilor de poliţie propriu. zis, totuş, domnia sa, nu tratează chesti unea
dedi.t din punct de vedere al procedurii,
cu trimitere limitată la a.rt. 21 şi 22 c.
Pl". P., cari se referi numai 1& simpla
competenţă a instanţei de judecată
nici de<:um nu adaptează. problema. la
regulele stabilite prin legile specifice
de orgaJ1izare, atât ea structură., cât şi

,i

~a normă.
,Această

adaptare () dă. îndeosebi le·
gea. (le organizare a poliţiei generale a
Statului prin a.n 4S-59 (competenţa.
materială) şi art. 6a-M (oompetenţa
teritorială). unde competenţa generală a
oricărui ofiţer de poliţie jUdjl)l ară, se
află suficient reglementată şi in spriji·
nul căreia se pot invoca apoi celealte reguli de procedură, cari nu se vor limita
însă.. numn.i la cele douli articole citate
de autor.
Garssonet Sonne că. !f'gea specială. treN! înainte ](~:j ger:el·ale. A.,j, cazul este
~onrio~dent c-l. t'X'ntT:l a{'~t motiv, d Lun·
~'2P~(,11

tiU"i'0

mai la

,1aC:-;n···:~.,";"ld tD~~.ai

excep·

~giln!' SF~·1:~, s~Hmltellzl nucele ger,p-·'~, cari tocmaI p€ntru

raaduloi. esn, necesară. publicarea mu1tor dooumente uŞI C1IIAR OORESPO:NDE..1OolTA
OONTB.ARILOR MIŞC~ CUM AU .''08T FBUNTAŞll mtUPA'JI IN JURUL
BĂNAŢEA..~ULm ALEXANDRU -'IOClOl'··rI".
D. Yaelişa..nu are foarte mu1iă dreptate. N6-am OOIlvfns de ~~ atDnel eAnd 1'1.
Ion MateJ., recwml Academiet ComerclaJ.e din Braşov şi.... luat sarcina kltocmirii unV
eă.t1J. menitA .. comemora. la 25 Ma.i ... o. se m:ceD.tenaruJ. Mtmol'8l1dulo1. In privinţa
eontnooţiei bă.nă.kne la Memora.nd d. Ion }[atd. s'a acUe5at, d'tlllă cum. ŞI ora firesc,
d-IQl' Petru NemoillTlu (actualul lUinistru al AgFJCttlturti !Ji Domeniilor) Şi CB.los Bre.
dfooa.nu, fost ministru ~. Dom niila lor, w autoritatea. lnd1scat:a.bni pe
care • an., ,i-au ficat eomunicările respeetl"W\ iar dintr'o amabilitate ~ de
taftI lift mtrebăm dsel vom izblltf si ne In vrtdnicim, au lndrmnat pe d. Ion Matei la
DOi, spre a lă.m0l'1 şi nOi uneIa chestiuni pr in~lDI a.rticol oare si a.p.ari .. \'OhmmI
COWCIOOI"ativ.
8o:bsemna.tat ... văzut insi. ecmstr AlaI .. ft!IDUD.ţe de • 8eI1 la aeeastă
a'beIStiuno, din motivul foarte simplu,. M emorandul ar apare in CII totul alti. Imnin!i.
decât; cea CUIloseută.. daeă i s'ar adAuga docnmenttle bă.nă.ţene! Şi nu. e momer'-"di
pentru aşa eeva. Cei ce doresc să lJC'J lămureaacă in a.oeasti. prlvtn1ă, pot oiti SCJ1soo.rta
lut Ooriolllll Bredi.ooano., po.'Jă la dispozIţta d~lui Ion Olopo1el de către d. 0ailuI Bredice8I1U şi. publicată. aomn câtva timp.
Vor vedea acolo că rolul bă.năţmI1or • fost In Memorarid tot aW de bnporfant
ea ~ in revoluţia dela 1848 - lO']1U'i cari II mbele tMJ deosebesc de ale A:rdealultd,. dar
nu şi de, ale laşi10r ~ Bucu.rcŞtilor - şi el 8Ce6~ roluri, nerLg1ll'â.nd pâ.nă
In JIlOIQeDttJl de faţă In Istoria. R<lmAnDor, aooast.â prezintă la.cune ce se cer eomp1tc-tate fă.ră,pma mari fnti.nieri.
.
Mai reţinem din artioolnl d-Iui Pâcllş!1 nu ei. .;n.IARE PARTE DIN CllELTUELILE mŞGĂRn MEMORANDISTE AU FOS'I' ACOPERITE DISCRET, CA SA NU
ŞTIE 8TANGA CE FAOE DREAPTA.. DE CĂTRE EPISCOPUL UNIT DELA ORADEA, MIRAU::; PAVEV' •••
(le este un episcop unit decât un expo ne-nt al uniţilor? Şi dacă prln el uniţU au
acoperit uma", parte" din cheltueli, este n ahual că. ortod.oxiIor nu le-a mai rămas
dooât o mică pa.rte. In <'lOIl5ecinţă, l\lemorandul este ..In mare parte" o acţiune mtltă,
adică greoo..eatoJică. E forţată oonclum noastră! Toomal aici 'mml si ajungem., Şi
n. din voia noastră., ci datorită. unnăroar9i intâmplă.ri:
Am scris In legături cu Memoraodul articolul nostru "Aurel (1. Popov1ci din
Gnu •• /' cttlndu-~ d.. Gh. Dobrin din Lug oj - fost apărător in Procesul Memora.nd1llui - D6 comunică. prin fiul d-sale, avooa f;uJ. dr. C, ])obriu din Timişoan., că, printre
aTtde. prin plecarea. lui AI. ~locion1, dela. preşedinţia partidului naţional l'On.1â.n din
Ardeal şi Bana.t, p]eca..se dela. eârma romii. nilor din Ardeal ~ Banat, msiş ortodoxia.,
in persoana ortodoxului Al. Moeioni din Banat, în Ardeal ortodoxia imponându_Sfl
pâ.năatuncl f!c direct prin binilţ.eni, 11( in diroot, prin ardelenI ortodocşi
cari, ea
Gojdu din Ardeal, refug:iindu-se în Banat, spre a se pntea afl1'1rul, au gă;it aci teren
posibmtă.~i de cL.,tt.~ ~a~rial cu aju. torn! căruia au. creat ffmd~ţiu~L din ale ,,-,rol"
fonduri apOI ortodoxu. Indiferent dacă. era u &rdelem sau bănaţeul. s'au vahdita.
În lupta naţională r-mânească.-ee1 puţin wt atât de bine ea şi cum ar fi fost 501mmţionaţli din fondnrile Vatica.nuIui.

,i

Supărărl faţă dt aceste p~iz8.ri nu pot exista, Biserica Ortodoxă
Dominantă. a Statului :Român. alături de care Biserica gt"Uo-calolică -

tiind Biserica
căreia,

pen-

să·i aduca. vroodati acuzaţia că este
avâ.ndu-şi meritele - se poate desvolta

tru ei. este uniti cu Roma, nimeni nu s'a gâ. ndit
des-uniti de Patriarhia BUClIreştHor, unirea ei
neturburată.

l<1wtia Rom1ni1or trebT.J!'
năţeuii
şitoare

nu pot

1'iporită Insi CU toate documentele lămuritoare. Iar bi\....
această ob1i~tie. In cazuri ca 001 de faţă, ei fiind In oopl~
Clrtodoxi, intocmai 09. Dlajoritatea naţiunii.

renunţa

majoritate

Serbarea tineretului şcolar
secundar dia CÎacova in cadrul
Despăitământului Astrei

la

.

Tinere~ ~1~ sec~ din Ciac~ to
ca.drul actiVItăţll de va.ra. Şi sub auspiqi.le
Despă.rţă.mâ.ntulUi Cia.oova aJ. A$trei Băci..
ţ.eD.e. a Ol'g~t Duminecă.. ia (1 luOe ...
o aerhare national-culturala, cu lin bagat. f.i
foarte variat program., pregătit până. Îl!
ceLe mai mici amanunte cit către d-nii Leo.
~ Divarius, societar la Teatr.Jl NaţiOll.&!
Cluj-Timişoara, păr. Ni.cola.e Popc6Cu.. pro.
fesor la Gimllaziul din Ciacova, d,ra Paulina. Iacob, profesoară. la a.ceiaJ}i şCOală şi
d-na. Sbeia Divarius. cbrectoara. Şcolii.

i

Serbarea a a.vut o deosebită reuşită aW

din pWlCt de vedere ttdmic cAt şi D..a;ţiolla.!.
Sala de spoot&eol arhiplină a răsplătit dÎII
bellşug ostenelile organizatorilor. Inca.să:rile
in suma de lei 41.820 ar.l fost donate Con.
.s.il1u1ui de Patroo.&j loe8.l pentru. ~builI.
ţele de asistenţă. socialA a copiilor săraci
din 1oca.litate.
Prog:ra.m.u.t tia compus dh1 earurt. __
tărl, dImsur.i naţionall\ pie.sa D8ţioo&]I
face ziuă" de Zaharie Bâ.rsa.n, eucutat de
către rnmătorii elevi şi eleve: Teofana Popin, Comelia Nicu.1e6C1l, Mariana Sr.caitI,
Silvia Jşfan. Zaharia Constantinesca Pom.
piliu Baloş, Mihail CtmpiAlnl. Flotiu J.&.
zăr, Iosif Zarici 'i Ion Dră.goiu.
In eadrul a.oestui pargram na.ţkmal . .

,.se

tural, pr~teJ.e ~ .u.
~, prof, laIlCt1 C!1ţtm, consilier ~.
oă!Il sală

prafiân.d de faptul

se g~.

foorte mulţi .refug1aţi Şi evacu.aţ1 din Mal.:
dova, a deavolmt pe larg istorieul. Ast.r1J;
a.mt:tnd probltmele pmIe dll Astra ..ttt bli
l
tNou,t dât şi tn prezent şi mfJloaeele de
eaTe 8e foloseşte aee&'Jta în năzlinţa • de
a ~de marilor eomauda.men.t. ~
vremwilor de groea meereare, pe eera ~
tră..('Şte

.

neamul romAnesc tn zilele de _

Despll'I:'ţăm!.ntul Astre!, şi Gim.n87ÎUl dfn
Ciaeov&, (lftl"e de
de zile luerta.z:ă fii. cea
mai ~ eola.bora.re pe teren. IlAţkml·
enlim"al, tntenţioneaz! d ~sf~oar.e ~I

am

proogram naţmal-eultnml ~ tn. eelela.1t4
CO!ll1!lne din Despărţămâ.nt, care a"l Case
Nnţ{()IJ'lale ett mlă f('stM şi BeeI'Iă.
De !ndheiere mulţu:mef;rte!:n tmme1e Ast:ref
Ol"gtUllzatorilot' mai l!ImJ menţ1Qnaţi !I.i ~
te! isb1vi,' Pentrn ~eme ,mse ~tnJ

.....-.-... -.-....-.-..-.-.
brma. reuşită a. ~ pt"ecr:rm
1811" pentru conCt1rsn! dat.

şi ~tului ~

~.

Fe. . .lant.

()

e,tU"~

de teei.srcezeu
Git'

In. ,-najoritate4 ~~ri.Lm: noi ~
1llo.At1LTi n~ ra.ce1Q cI4~ pentrucd ~
ni se cere. pent..rudi ni este teanu'i ae
sa.ncţiuni fi dUt. d.ile:t:iU QJ.kl JIlQUP~ şi
joa,r:te, r"'1: d.imc'Q ~~ J"UjLete{Uc4
since,-ă

fi

en.tw:~,~

Mai ALe, noi. 9eneratÎQ, ca.re ne-am
născut \11 frăman4l,.ea fi ,tumu.ltu.L Jân.\
yerOI: (11

iăzbcri.u.lui

ţrecut,

desprinşi

din "tmosjerp. acee« ca,rl.1cteristica JM'
rilm: catacttsme, iudu.şi b eroare d~
toate curentele ideoLogice. ne-am 1ără-!
miţat ~opilăria şi adoiescenţa" ne-Q.11\!
risipit sufletul.
:
ift~
N"am tm./.ţ n'am putut poate
ţelegem sbuciumul părinţH(n" noştri C~J
Te au. avut un ideal, care «u trăit, !)~~
jertfit fi au mUTi~ pentru o Roman~
]fare.
I
A rămas în noi, undeva ascuns ~
suflet. nostalgia după Q inaripaTe ca.
iată. pe care n'am cunoscut-o. pent.
un entuziasm adânc care s'a
COlt."
sumat şi care s'a risipit. Iată pe
ce moartea eroică a fetiţei Marioa
Popa din judeţul laşi, caTe s'a of
să ducă apă 8oldaţilor din prima lini~
pe front, ne-a impresionat într'un mcJ
cu totul deosebit.
Ne apropiem de mormântul acest~~
copil cu sufletul încărcat cu duioşie al
admiraţie. E atât de maTe, atât de ~o~
pleşitor sentimentul pe caTe-l încercaM
că nu putem preciza dacă lacrimile ~
care le simţim calde pe obraji 5t!~
lacrimi de durere s'au de mândrie W
aripată, la gândul că neamul acesUI
are asemenea copii,
MIA MARIAN JALEŞ

8"

ceruta

I
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Cetatea cea
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RE()1~U'l'&\ZA

11'OR~T p~ BIU~BA+'ll J:.1.'A..~Cl<:u GAÎ5n'l IN NOHJ1A...NDJ-c\.. Paris, li,

1",..-.ALIA1D

I

iiJe

'(lil't-:BJ. - RecrutaJ.-ca forţată. a tutu~bă;rhaţilor francezi întro 18---45 am,

u..

;~

otdonată de anglo-americani In. terito-

.ri:ile oempate din Normandia. alt stârnit
in întreagă Franţa OOa, mtli ma.re indig~ Presa parisiană. constati. că An'gl.i:a. repetrl coea.ce a fiieut in 1914 şi 1940

bl

eo.

naJ

ro.

, lăsând

pe franeezi să lupte şi să sângemz.;e pentru interesele Angliei şi cii Anglia .să. poată eruţz onmcmi proprii acestea sunt adevăratele metode ale eli»

!I.IJ.o

,

.ra.tomor aliaţi

•

ril,

LUPI'ELE DIN INDll S'AU REJN.
Tokio.., IL (D1\'B). - Quo..
tieru1 general. japon.ez comnnioi., ei. perioada moi:tsunuhrl din Indii n-a trec.ut
IDcă., dar luptele s'a11 reinsufleţit din. nou
SVl?LEŢIT.

Indeosebi la

gra.clţa. b'u:rmlmă., lmde s~aC

tom-t trei foaare

de 1upte.

OBSERVATORll NUETIU ADl\1IJ:U.
FAlN'ATlSl\'ffiL SOLVATULUI GElV
;:HAN. Ma.drid. lL(D~"B). - Core:ta>oDrlentul militar. al ziarului spani.o1
..,A:riba" serie că observatori neutrii ai
,~ui actual trebu:e .să 8.l"bi o ad~
'lrnţle siucer.l pentru fanati.s:rou1 soldatahni şi poporului german, ea.re invinge
ţtoate greutăţilo fronturilor şi ridiC'.1nd
potenţialul de războm şi producţie de armament. a realizat adevărate minuni.
Din aceste motive Cermania are tot
dreptul să privească. cu J.lncredBre în viifar•.

_,
As. ,

iBl,.

[01.,

u.j.

;~

da'

, d.:
ali

,• ~I
i.

din .

•

POPULi.lRITArrEA DLL'I CHURQHILL IN SCĂ.DEli,K Amsterdam, lJ.,
JDNB) - Ziarulloooouez ..~News Leader" eonstată că popu1 ar itntea. lui Churr!:rel cbiI:l în An!;lla a trecut de mult punctul
1 eulminant. Dar cariera premierului,
scrie zJarullondonez, va fi definitiv pecetluită dacă. opinia publie.ăva afla odată. adevăratele secrete ale politice! britanice din nltimH nni. pe cari guvernul
caută să le păstreze sem-ete cu orice

--

preţ.

~IW1SIl,{ IN Tli'1:.cU PENTRU

CIFRELE DLUI CHURCHILL. !stam..
bul, 11. (DNB) - Din tonul presei tur~ reese că Turcia, nu are ~edere în
~9 expuse de dl Ch.ur.chiU in ultimul
1:1~1l. ,discurs, roci ales privitor la pierderile;:Angliei, deoarece se ştie din experien'fţa. ffu::ută în trecut că cifrele eomwl.cate
. 'de guvernul britanic s'au dovedit totdea·
'una fiind prea joase dacrl. era v:orba de
:pierderi britanice.

!IŞa

de
~ şi

;ucă

-am

~.~l·.
ma'

•

i

dei

AVION

ără-f

j<lL'G.~ .Iill'l'GAI.I<\ZĂU~

A.1JTO~U.O.bIL

ilA.NEZ.. Stockholm
. .
J lL
"lJagens Nyb.eteI:" pllbl.icâ. Jlr·
. în.! mă.toarea ~lire; Un avion e.ngl~ cara
, ca~ . ~u.ra deasupra. regiunii Sjac.l.hn.d a tras
:~

(E3S} -

"n'a.'~'.

a

'

a,.':o,"Upra. unu.i
8.Utolllowl d.a.nez ee se afla in mer~ C1J
,această. ocazie a fost ucis pe 100 un 00-

~

1Il apropie.l:.e <Le 'l'vroen.f.e.U

i.J ' ;lllerciant de vite.

Timişoara

cu

in anul 1GGO

tnterview postum

Adevărat Marco Polo al secolulm al 17lea, vestitul călător tu:ro Evlia Oelebi rla
născut la Consta.n.tinopole pe la 161L
Cr~t în oraşul natal, 8 studiat istoria.,
,eeogmfia ~i limbile strnine. cunoscând bine. afară de trll'Ca ~ araba., limba. pe:rsană..
cea latină :şi greaca. A mai studiat şi multe
alte limbi în căJătariile mIe,.
In 1631, aultanul Murad IV, eare fi re.
ImJ..l'CaS8 vocea
~ }·8 angajat ea
paj. Dorind să de9ină. Ull mare eăIă:to.r. a
hlc€lJ.1"l.t prin 8 stuiI.ia oraşul Ccm.sta:n tinopole Şi imprejurimile. In lfi35 are j)rilejul să
\"Il.d:ă şi ţări străi;ne, tnsoţind sultanul in
C&lllIp3zrla din 1'elBia.. va 11iD.Ch1a al său dtftDiml mare Tizir. avu prne.jul altar ctUJ...
1or.I.t fndeopărlate iri. difer:!te bts!clnAr! ott.
cial, VIZiti astfel ţ§.rt !nttmJe din ~
Asfa I Mrica. De8p:re eel. 'f'lz:rte • 8Crls
la b!tr!neţe o operl de 10 vohmte, ea.rc "
rămas !Il manuscrla. Stmt f1!rlcltal POSesor
al TOltmml"lli VI, :bt. tra4ucerea ungm~
fă<ntil din ~ Academie! Magh1a..
~ & Dr. Emer!.e Ka:ntca:m.lt.bltokId a~
ti. ~ ~ enptinQe ~ 1!eBcrifft& Timf..
.~ Ja l.6eO, dopI.,ms am &1 lIf:§p!nh'II
,& 8e'nrlltInl!!f. ml-& 'WLDlt f<!et:a sti flm tm m.
tc:rview postam m::a:relu:f eăl!tcIr.
1,

n"JSl:ro.

•

!
r

marele

pe podul de 70 de VMe şi but08.1:
dela Pa.nciova, lângă. un mio post milita!
mgrădit cu paUsade in care se afla o gar.
nizoană de 50 de soldaţi. Oraşul înBuŞi., eonBttrJit la vârsaroa Timişu1ui in Dunare,
avea un han aecepuoil. dar bat de:tX:.

-

Da. Tatăl meu

dIn deserieri
M!Y:}

re-I

• •
mai minYilat a fast ceoI
tatea hlsăşi. Ea avea. forma une.! broe.ştc
ţestoase eulcate in baltii.: labele cele pa1::rrJ
bastioane, capul castelul. Acesta din ~
era. o clădire talnică, eu rm turn a.scu~
Din toată Timişoara, sirlgur arest ea.st:el
era. zidit din piatră, 1neo1o nama.i e~
esse10r erau d$ cărămidă. sau piatră to1
restu:l, zidlIrile eetA ţii insele erau din 'l~
Castelul era atra.ş:nic păzit şi. in timp dI!I
pace. Ca să-I poţi vizita, lţi tre1nia o au~
rizaţie specială, /;li la intrare garda te obu,l
ga să-ţi laşi armele.
I

a călătorit şi el
C'lCe1l-

gloriOO5ă

......

,. .,..._,. .
.;,

~~,

\ ....,

~"

"..

,.

____•__
.....

4I~

•••

- . ~ ~ nu importă. cum tt chema! 3000 de
ge.rms.n.4 polon>ezi şi spanioli, aleşi
unul, câte ::mul. număra garnizoana' dar in
85 de zile onujU.l tu al nostru. Păg;â.ntl au
fost; mASaO:'8.t! p!nA 1.& ultimul. . ~
Su:b ~ântata.lrtăpâ.nire a oa.men11or
b:f.Alaoh T1m1şoara 9i intregul eialet a tnflorlt mlnunat de atunCi. Tot felul de eo.Jn8Jl:dame:n.te mfiibl..te Şi fuaIte administraţii
e:tviI:e şi religiOMe !Şi aveau sediul Intre
aoldnţf

strălucitoare 8 acestui zid exterior
din d-epartare culoarea. Timişoarei.

Se aduce la; eunoştin.ţă populaţiei cl' facă până ce nu s'a; dat incetarea alaratunci când se dau semnalele de ala.. mei. căci călătorii se expun a fi surrmă şi se găseşte în :tren de indată ce
prinşi îngrămădiţi şi pot fi
mitraliaţi
s'a oprit trenul la locul unde organele de către avioanele inamice, cum s'a înc.F.R. l-au scos", din gară. pasagertitâmplat în staţia Pătroaia in ziu.a de
trebue să se iroprăştie pe câmp adă-14 Iulie a. c. când o astfel de impru·
postindu-se cât mai bine prin .şanţuri. den.ţă a fost plătită CU pierderea mulgropi, după pomi, etc.
..
tor yieţi omeneşti.
Adunarea ~i la ~ d nu !le
- .

~

-.~.-.-.-40!

I

IaCob Fooht. Ana Koch, Ioan StUbl, Barbu şi Comp., Furnica,' Centrl4la Reuz,
Maximilian Teviovici Circ. Y. Constantin Todas.. Ni~lae Po~ Antcmiu

Ho1z..

Distn"buirea. pentru copii se va. faoo in
justificati'Ve (bn1etin de
naştere, extras etc.). Bolnavii, cari au
,
.
neVOIe de regun eu orez se 'Vor pr.e2lel1ta,
cu certifiCatul medical, la Serviciul
Aprovizionărli pentru a primi autorizaţia n~esară. La decontare comercianţii
vor anexa pe lângă bonuri borderou n0minal a copiilor cu numărul oarte1ei.
Comerciantii sl1":~mintti eari n'au încă
o~ez pentru' {lisLt'io'..lire, 'se vor prezenta
im€ldiat la. SerVo Aprov. pentru a ridica
autorizaţie pentru cantitatea ce li s'a rebaza actelOr

.

partizat., _.

.

dădea'

retragerea glorioasel Dv.

părţile

ţionaţI dt'loe
liuda.;i (llima

&lW

coloniştii venIţi

acestea.,

aceste
apa..

lipsuri,

dimJX)trivă'

Şi

- N'Oi aşa le-am găsit: bune. Poate ace..:
ia eari au venit tn urma noastră. au fost!
mai slabi de eonstittuţie. Tat oraşul bea:
atunci apa Timişului, eat'e a"Jrge'!l prin craşr
după. ce t.recutse Fin ~e site simple.,

- Ce garnizoani avea.
voI vizlte( IN. t

'l'bnişooI"a

I

.,
~i

hl tb:Q,1

4I

- 10.000 ae ostaşi păzeau oraşul
tatea. Ei dispuneau de 200 t'muri de dif
rite calibre şi do tot telul de a.rma.m.eu
mari provi:zii dQ :Jlluni.ţi.1lJli ii hrană.

J

. .-•.•_•• ....

I

din .'\pus s'au plât1!'1 mult de ţânţar!. de fri,
guri şi de lipsa. apel de băut. Dv. nu mtn..~

Cine poate fi evacuat pelilru neplata chiriei

-.,:~.:.: ..:~.~

După •.•

-

mat: din

O<~xx~~~oooo~«~xx~~~oo~o~o~

~

+~

I

Zidul oraşului era .0 palisadă impletită
cn nuiele şi tencuită; cu ipsos şi var. Albea~

Adc\postirea călătorilor din trenuri

._•. .•_•.••_•.•••_...:.•
. :... •

,

·;,1

de stâlPi groşi. de stejar, infipţi in pă.mânţ
llIJ,ul lângă altul. Intervalul era umpht CU
pământ amestecat cu var. La patruzeci cU!
ani, fiecare st.alp era scos şi înlocuit. Era
o simplă. precauţiune, că. lenm-J! infipt.h1i
mlaştină nu putrezea, dimpotrivă. se inf;ă.,
rea ca oţelul. Corvoada schimbării stâlpilod
~ dată in seama a. 70 de sate. Sus pe zidul
cetăţii se putea umbla ca. pe o şosea. Căli-'
reţii noş;.ri .erga.nizau difrite jocuri Şi alet'ol
gări ~e zid şi aveau 100 destul.

-.-.·.-.~.~+.:·.3

ce

,

- Zidttl a.vea o grosime de! 50---$) ~
picioare. Ambele feţe ale lUi erau for.ma~

.....

Răspunzând 1IIlOJ: întrebări. ~ J'intri.. !n constituireaaI1llateloz: de pp,eministerul justiţiei adu~ la cuno~tin!a
raţii., şi
,
.
generală următoarele:
4). Societăţile comerciale !n nume
Proce~le de evacuare pentru neplacolectiv. s'au în comandită simplă, Il
ta chiriei s'au nerespectarea .altor ela..
eăro.t: activitate nu a incetat prin fapuze ale contractelor de închiriere. se tu! mobilizării sau rechiziţionării in
judecă de instanţele iudecăt~c"~ti comorice condiţii a componenţilqx: lor.
petente.
., .\.
Executarea hotărîrilor de ~V<lcuare
. Ele nu se pol suspeuCl'a~'d'ecU eAnd se face in aceleaşi condiţii.
sunt intenta te contra unor persoane
Atât 1n cursul judecăţii. cât şi al
care dovedesc că sunt mobilizate.
procedurii de executare, instanţele juSe exceptează delA benetlc:l.ul Sus- deeă.tor~ti pot i.n.să. a.eorda. termene de
~ăril:; .
graţie celor: ee :vor proba că ar suferi
- 1) Ce! mobrttzaţf pentru ltte:ru lfa1:l prin evacuare Q pagubă neachitabilă,
l'oohiziţiona.ţi pentru laaru fu orice hrdacă drepturile proprietarilor nu ar fi
calitate din zona interioară, iclus:iv periclitate prin acordarea. Jlcesto.r; terjandarmii r:eangajaţi;
mene.
2). Cei concentraţi 8"1:1 mb15Ufzaţl
Pe .t<rl! timpul tennermltrl
graţie
după cerere la orice comandamente,
chiriaşul va plăti chiria stabilită prin
fonnaţii de servicii, pli:rţi sedentara
convenţiune sau lege aferentă termes'au la Crucea Roşie dacă acestea nu
nului acordat

;.

I

neţi

1_,.;+-~·.~_

,.

&!j

- SPuneti-mi ceva despre ziduri].
1ema. ale cetăţii.
J

r:Ile aIbe ale ornşului şi ale castelului tn
mijocul bălţilor inverzite şi nesfârşite din

'J

găsit

Dar ce am

a cetăţii de către raşa. Mohamed, begleTbeg\Il. RumelieL Re!;ele gel'"
ma.n pusese de comandant al Timişoal"ei
pe ble.s1;ematnI Loş&ng\ • "
rea

Cred

puţin patru băi şi S"~te de pră.vălii.

vlzI'l· ~Dv.ormşazi.ordonat
- civilizat, ~nun ~u- De departe hnnnau zidu-

_ M:restrel, ebCl " ea: ee pri1'1!!t a:fi
tsf fntâJa 0l!U'5 Timişoara t'
.
_ In 1070, sa':! dt:tpă soeateaIa: Dv~!in
1660, t.n ~ la Mediul .Orăzfi., Am trecut

~

...

că da, Eran patt'U,' geamii.. pat.rq
mâoăstiri, şapte şCOli, vr'o trei hanuri ~

-

Timişl)ara.!

in. ţin.utnr:ile acestea,' mi--a vorbit d~

EdiflciiIe m ...i tnsemnate, li IB

-

aduc.et;i a.min te t

spre Nord-Est, am dat de un
alt post militar, mgrădit cu nuiele, numit
Dentn. Etapa următoare a foat Tim;şca.m.
Cunoşteaţ1

t;xrc Evlia Celebl

jur. In oraş toate €tră2lile erau podiţe ~
stojar, curtea. castelul'J.i era. chiar pardasi!
tă cu ciment.

Călătorind

-

steja~

de

călător

Dunărea

Orez pentru copii' $i bolnavi

i

,.

CI

lmpI fo,rm:rda stereott~. 1I!l'lbr8
zidurD.~ bine păzi te ale Timfşoarei.
lut eă1ătar mia prlm:1t .cu bună:vohrţa carne-,terlsticl a; omnen.ftor !m.tdevăr marl. SuTă- Cla..re a fost prbn& Dv. hnpresle?
7.And In barba; albă, !!li !net:J:rn.:!c:a.ză. să-I
pun hltrMrl fără sfială.,- j ;f- fmediat mi-am dat ~.ama că mă aflu.

Şoferul a fost lovit la
,cap de două gloau!:e şi & fost tnu:l.'3I>ortat
ni· la un spital UD. tânăr ca.re se afla dease·
SerViciUl Aprovizionărli Municipiului
~307t llleu{:a în automobil nu a fost rănit, ÎIl
.•
timp ce o :::'etită a fost r:::'nită de câteva, aduce la CUJloştiniă ()ă. se dlstribue orez
câte 500 grame pe IUll.ă de copil până la
oa
gloanţe.
6
ani fi pentru ~'Vii. :oe a.u ~vo,ie de
f
regim
eu orez.
,
•
linid
se distnbu.e pentrU eop1i pe 00·
mcd JAPDr,!;;M1 AU ISl'Em';cl .•. J.i14"Uo. nulOrezul
"Diverse No. 3" din cartela copilului,
X.U~1I Ll\TA"lUCI CARI J<'ACEli.U cu preţul în detail de 364 lei kgr. la ur~:t~~' SPI(lI~AJ L'l }ill..!PL.'\'E. Tokio, 11. mătoarele firme: Circ. I. Federala Octa~
! CO"(Rador) Cnrtierul general japonez: vian Goga. Iuliu Galgon. Ioan Rebholz,
rcălTÎ eomunică, că s'a constatat că zhisioDarii Petru Udttzki, Nicolae Beitz. Circ. Il.
.e p~ /li preoţii englezi, americani şi olandezi Coop. Furnică, Cn.rol Iancso, L. David,
S'U~ rlesf3.şoari o actvltate de spionaj pe in· Carol Marthe, Ros. Knezsevt Gavrilă
Pon.>"'·u
~ ,'''' SllleIe
dFllipioe
. : t~i SUnt biinnel( că ei se Martin,GligOl"
,t'- - , Laurentiu '1'000cestd ?a ,eau şi 1~ acte de revoltă a populnţjt~i
rici, Simicin şi Toacă, Mercantil. Circ.
. ~dlgen::. Dm această cauzi s'a dispus ITr. 1. Gabor, r. Ghiţă, G'h. Popescu, Ig~ş4 ~ternarea. tuturor cetătenilnl' din ţărJe naţie Auer, Iulie Lenke, T. EfremescU.1
~ I l~amic.~;,-1 c~l:i se ocură de el'.ediuni
(.).rc. IV. Feisthamel şi Walle.th, Frint ş.i
~oase m Flhpme.
,
c:
Iung~ans, Filip' Carol! Octavia:n Iăran,

r

ziduri

.~,:;.>~'"

"'\>.,

_~

-."p!~.ţc...

~~

-

)fi".

..

_ Locuitorii civili in ce num.ăr triiau_
•

;',"b,

!

./

.~::.;,'< Ştiu numai că in paşaH1cu1 Timi..
şoarei plăteau impozitul capital iad. Si,
ziooţi "slatistio") vr'O 36.000 de .r~
In cele patru cartiere al~ oraşulm ~
tau 1200 de case. In cele 10 mahalale
terioare se mai găseau VI:' O 1500 de
Să fi fost deci căteva mii de loCuitori;1
negustori, slujbaşi, meseriaşi. Ei se îm~
bră.cau in hain-e. depost;av, pantaloni cu!
genun.c:hii întăriţi eu piele," pălării de •
p~ papuci gro§:i in picioare.

I

~...:~;~"

. pA'"

- Ce

aţi

4...,..-

"c"~.~·,..,,~

~~'"

reum.rcat deosebit?
~~~:*QI'"
.~
~
~
- Bălţile din ju.r'Iil oraşului aveau ~
intindere nemaipomenită. Ele erau pri:n.eipala forţă a cetăţii. căci când ploua. se
s(l1lfunda şi elefantul in II.OroL
.
Dar, tinere om de peană,t ţi-am tot
răspuns la întrebările pe cari roi le-aJ

pus, măcar că puteai prea bine să.
seşo tot ee ştiu despre Timişoara şi
cărtea IIJ.eo.! Sii-ţi pun !I.~ şi eu o

gi'"

ta.

!It-

trebare: când aveţi de gâ.nd să tradueeţj
în limba voastră românească. descrierea
călătoriilor mele în Banat, Ardeal MoI- \
dova şi Muntenia? Sau poate nu vă inte./
resează cum v'a văzut un invăţat străin:
acum trei sCX'ole!

•

' : "j
sub;t (''1 treb~~. ,sIi

!li-a::'l ::<~~l...s arr::int;.
ma mtorc la reda:, C. Am prom1S,~
Uustrei umbre că·i ... ai ră.spunde cu .;.., a.ltii
~"lzie •••

,

!

•

1·
.,,

,

.....

-""""'...,--

~--

DACI&.

mlCA PUBLICITATE
. - - pabficita1le. ree.I...... ~Pi..
.~ ..I.f.traţia telefon: 47-83

.., lndrll1at o ca.meri

•

mobila.tă

~ Adresa. la ziar.

1454/6004:

145516604:

Ca.rdaJ,

n..

~ faaon vPilgMr"':
ptl.ţfn uzat,

de vâm;are.
Str, lIareşa2 JoH.rt. NI'. U.
1456.ffl606

VINDEM OASA. DE BAPOR'l'
In loaetia eu preţm ca LeI. "500.eo..
eu.. u. Api. eaDa.Jj~, trotuar UItal.
mi, hmri:ni elec:trfd ti radio _ eurt:e
pavată, grădină, fi htt:reaP easl __
IUbterani. Cura • abl!lohlt tare ti 1 lDinut deJa 1:mmvai Oferte rog .sub .,Prima lDveetiţie" .. A.~ţia .ziaru..

lui.

CineJna ARO
tn.

Azi ••
I

Plaţ_

I

Un !IIm

-

eli

.arfli montare, .Te.ture.

.lit:nl.

•

ŞI

IHIRI mwm;aw_~

.'

MARŢI,

t Bul. Reg. Ferdinand

(lângă

.

••

J_

r..

Procuror

CafelelOI "Opera'·)

MARŢI,

Il.

Ca.ut

Se CBoUtă femeie pentnJ toate luc.mrile de
08iI86 la.
btmă !tt. B~?ln.l}. mfQnna,.
.t.:I.i la. pret. r\l, Str. l41au 12.
~
,
3:400/0010

tata. ~ ••~ G~

~

:buni""

I

l..al"Q,.

23D

1_,1'"

141JWCIM V ÂNZĂru ŞI CUMPARARI DE IMOBILE, CASE~ LOTURI D~
CASE, PAMANTURI. MOŞII, ETc..
IN TIMIŞOARA ŞI JUR. :AGENTURA

".BALCAN,a BERBEI GH t

TIMI-

ŞOARA. 1.~ CETATE. STR:UNGU-

O 1WCHIE NE.4.GRA, NOUA, PENTRV
DOLIU, DE VANZARE, BRAUN: STR.
RElIUS 10.
%333·3

1. Cinema

caută maestTU vopsito1': de 11»
ciolitate "opritu1 cu ,abkm (Film-druJc.). A le p1'e%enta penona:l ..
Ţesătoria Mecanicd Holdt fi Ro.
.ching Lugo;. Cheltueli1e de căM
Corle ae g.chită. ""

. . ~ d$ Ioeomotivl. aaul:i
pentn:l angajare la ~ de
pădari Cru§ovăţ..M~hadiea, G6mam..

care ar
o Mcă:nle Pt timpul concentrării.
Mai detaflat la faţa. locul'li. Adresa. la
ziar.
1464/6614

wuduoător de

11 IULIE

proeI11U' .A.ntunovid,.

MJER(JUR.I,. U IULIE

"

drlOO

ateIie.r, C1mOSCător de maUiie Şi 1Dl fr.rnător specia.&t, str, Gelll l.i. 14,59r6QOg

serviciu

.se

,
oon.

persoană C't1 garanţie,

d~

Mecanic

1463/6613

.

..rn.~

Dt procuror: Qstati, te1et. 10-35,

w. plardut nvretu'f mmtar Pe lrJolllele Bocp
•

.ar.

Sevet,.
I~
~"';,!",:'1'l~~" ~ !
Fratelia: .,Panajo1hlO; :aleba.le: .Odo.
reanu": i'reid()rf: ., v. Enmioi"" • .al..,. tIM

2355

Aeoper1ţI-d . . . . IIÎIli9tL'ate cu.
CARTON ASFALTAT ti aprovizio,.
IL.a.ţi.vA pntz. orice eventualitate.
~u1'Ol'a Petl'O'H1erl, S, A. B.
lIJ:C1U'Sala Timişoara,
Iftr. 1, C. Brătlanu Nr. 28.
Telefon 30-72.

Jaeob, Găsitoml fl'Jh!. ~t .z preda la
Central a Lâne1 Bul. Regina Maria 2.

A'l"ENTIUNl!l R.iYREPBINDEBILOK DE POMPE F1JNEBRE !
hocwatt lIbiuri ck!Ia fabric2. n-.
ttră din AniDa, eu preturile eele
JJlal &..ania~ din Jemo de ste.
Ja.1'. ~ fi brad, Ib diferite eulorl.
Farniză.m. Şi la provincie. PI'OIDpt;.
KOPNIK. TImişoara.. .I'ia1a Unim
Nl'. S. Telefon 21-53.
:'!309

11 JULII!j

lIerart
.Cî!ro. 1: Le. Cmcea de Aur
Circ. TI: R., J'8lmer. Str. Şteta:p. Cel :M..,. SI
Oire.. III-IV: ,.La Sf. BcS. IO, ~ ~

KRAMER

•
•
Proprietari,

ah.

~/8008

100

REANU, TELEFON N'r,. 34-50.
Imei· of. rom. NY'. Mn/!l044f!m.
2313

Reunrunea Comercl.anţflor
ţiunea Asoeiaţiuru1or

~ORSO=

Azi MutUl Iulie

nb"

8lIl9S1.

Z3SS-t
~

APA. 100 LITRI, PENTRU APARAREA
PASIVA LA INDUSTRIA. DE AMBA..c
LAJ TIM1ŞOAlU. m. BUL. OABOL N-.
81. TEL. N'o. 4Z-M. Inreg. Ia Cam. O-

CREDITUL NATIONAL J1GRICOL
BUCUREŞTI

a,.endează moşia .. din. com U1'Ul
. Valcam in rupTaiaţă de 304 jug. In
int,.egime arobilă. DorltOTii.e lIOt'
p1'ezenta. la Creditul Naţional :AgTicol din Timişoa,.a unde V01' deptUle
oferte şi vor putea lua toate informaţhmi1e.
Z341!a

Stlb No.

FI.

Soe.81/19S1.

%S33-1

~

FedInr

Comeretate ..

Timisoara L Str. LonovioÎ. NT. 2 fa.ee •

nosc~t că ecmsul taţnni ,t mtonn&ţillDl
pentru membrii, până la. &lte dispozi.
ţftmi, se vor da tntre orele 16-19 P. m.
Telefon 39-95.

LAZI PRACTlf,.~ UşOARE DI.N' PIAGU
PENTRU INPAOHETAT lA INDus"
TRlA DE AMBAlAJ, rDuşoABA m.
BUL. CAROL No. 8L 'l'ELEF'ON O-SS.
lanJc. Ia (lam. Com.
JlI. 8oc\.
BUTOAIE DIN PLACAJ PElSTBU

,

HAB'J'I, 11 JULIE
1.1. Eafimia;
Catolic: Papa. Pl,. 1,
Soal'ele riial.r.e 18 ara 4,39, a:~ la 2O,w.
~:

li.!!

~. ~ 35/13171942.
1487/660'1

imediat mae!Jlru

~~

i!o

Reprez. zilBle la orele S, 5 " .,

f.arte rid ••

ln.reg. Cam. Cam. No. 31106lJ938

Clav.t caIfă eofetar pert1ru Alba. Inli&. Adre: - : Calea. .Aradu.bB 16J Ja L Nloola:$.

AngajăIq

SENZATII

Inciltimintl de tit felul
pt. dame li copii soldilA

Timişoara

fIIta., aduse ~ lloast..-.. zilnic pAnl
la. ora 1 P'. m, PatrIa, farbrieă de oţet, 'I\n:uşoa.ra. lI. t S1:zc. Şt~fan cel Jtat.e 36, 're8M1

Calendar

Farmadi de servidll

c. preţ
HELLBERG

, riX curate. albe .-. . . VIe'I.'1l 22 led. 00.

\efQl 27'-16

ŞI

-

CALEIDOSCOP

I~L~~=~r:;;w.En.~...t::~=~
,

p.1M4)

~ sticle de oţet de 1JJl

Trai ••

Bal'l7' PIeI In

extraordhiar

DA PA ENI, ANI'AALE

I

cu. hltrare

De ~ Parfumeria .,Vioeto:ria", Builev.
RegiDa Maria 26. Numai amatori .arioş.i.

D ~ eisme
. piele ~ueht",

.,

Citiţi

CUIUL DELA INIMA

1Hlllllllllllllllllmnllnlmnnllumnlllllllllllllllllrnmmmnml

povesUri, ele SEP'I'IMIU PQPÂ

FR.UCTE' OPRITE

1111 IIIlIl1I1UIllIm"IIHIHOOIItNIIIII .... nUIllImf...mt1IIf"""",
poesI1

de lULIAff PQPA '''~

.li

POEME de UMBERTO SABA'

Inmm,"""""""II"""",""IIII~I""""," . . .

traduI!Ie 'da

'g'l\, piereut ~.ma briehetă, 2 chei, pe stnula
, Groze.seu-Logg, in tim'pul bombarda.mentu1m.. Găsiixmll oi predea Ia A\1'OC8.tnn: statuluI.
H61/66l1

De

vtn~

pmm,u

SlI'E'îCA.

la to&te

llbrădil!I.

Emt11!'3. "Dacla-'.rra.fanr

',J

::.:~

'%

~.,'J

J DIFERITE LOTURI de ca-. l'f;

~~~w..L'",,""'"

1 SCAMPOLO

cu LILIA SILVI
AP;,1EDEO I'JAZZARI

I

datnni1Ql' de vtn!8ftJ, eu ~ fee.rte eo&I.
TeD8bil. Agentura Eu:goea lI'flUa. Str. Le.

necesare. 'Ae!1-esaţi

C01nUlUl
Şireanu.

MÂNA DIAVOLULUI
Pierre Fl'6!lbay

Un fUm de mare 8Ueoos 1

30 Iri de draglsta
MÎlnm8 GfJrjcl

Xepr. : 3, .1)
l"~::tru num!n!'d

A POL L O

O reafuar6

~ioasă.I

mondial Karl

i Sărbători !it' dind in preziuă bilf'fp

VISUL ALB

~~.,'-

ft

LILIA SH-VI

-'
nmllmn""~!M

HARRY PlEL In

Oameni,

animale li senzatii

AMEDEO NAZZARI
o, N, C 120
Reprezentaţille: 3, '5, 7, 9,
Un film eu mare :montare, aveatun
Ultima repr. Incepe flX la orele 9.
Rep~ntaţllle olnle S, Ş ,1"
f Jlll'IIt&1

.• _--..li...

•

O H S O Ulllmlllllll!l; 11!1!!!llII11UIIIII!1I1 A R O

SCAM POL O

&bă.fer

WOLF ALBAOH RETrY
OLLT BOLZMANN
Bepr. : 1, IS .. 7
ta ('&serie df"la orele 10-12 şi 16--19.

Z4gujeni,
2342

SIMION BUKA &: o..
I'Imf§OlU'a. I. Regele Iftt.l JIfr. I
lte~, Oom. 67/1211f1M1.,
2i308

. . .bi Luni, 10 11:1lila
Azi un film extraordinar

O revistă pe ghia.ţă. eu ehampioDUl

Licia PacaJia
~ ,

Imlll~!!1 II!HEi!!!I!II!! C

,..~

CENTRALA .. OPTICĂ
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_ JNDATO&mILE MEDICILOR DIN
VlOIUL PUBLIC. M.uri.ste.ruJ. Muncii şi
, • vţii aduce la cunoştinţă tuturor medin serviciul public, că au îndarori·
de-a se prtze.l1ta imediat la .s.ervlcl'll
t lor şi de-a oontW:-.la. activitatea
că :tn caz con tra.r vor fi puşi tn. dis'bilibltc pierzând toate drepturile. Acei
.. din servlciul public, ea.r:i d,oţin două
, Şi din cauza evoenimentelor nu
1n stare să. îndc plin.ea3că amândO"Jă
unile, au îndatorirea de a conwnica
torităţii la care nu face serviciu caUIZa re·rii lor inaintind in aeelaş timp şi dovezi
&i.toa.r.e la postul Şi serviciul de acli.vi.
pe c.a.re-l detin.

, I

tto.

, _ OONTROLUI.

DIN CA·
Evreii a.flaţi la

EVRI~ILOR

UL DISPONmrr..

Toţi

.1&tră

kt ca.drr:1l disponibil (fără repartiţie)
contingentul 1947-1916, se vor preta la Cercul Teritorial Tim iş-Torontal ,

Ii- de 12 Iulie 1944, ora 7
control.

dimineaţa,

_ BALETUL OPEREI LA SACALAZ.
dlipă. a BaIetului Operei Române din
.Timişoara, compusă din Ir)ll.eStru! dB
tt. d. lonel Marcu d-ra Eva Fonta, d-m
Ivira Sărlnţ, d. LMa Bereşnoi, d. Ionel
Il. L GătMMţu Oi d. V. Mareu, • dat
· • oecă un spectacol la Spitalul de răniţi
· Săcălaz.. Un public foarte numeros,
din ofiţeri, inteleetuali şi ţărani, a
~laudat producţiile dansatorilor, M"lzica a
pnt.z:a.t-o orchestra Unui regi~nt de sub
jmdooerea d-lui cpt. ~C'\l,

EE

.

inaintati la gradul 1.

i

Pe ziua de 1 Septemvrie 1944, au fost
, tat,i la gradul :r. următorii învăţători

Timişoara: Pomoje Ana. şc,
~ Salonta Bihor util. fC. 2 f. Ti..miŞoara;
~ureşan Ana, IsvOIrJl Mare Constanţa; Se-

!fut regiunea
\:ej8IIIU

Ecaterina, Felnao, T. TorOlltal; Se-

~1IeŞe8.t1 Şte:fan Felnae, T. TOl'ontal~ Bânu

lIargareta Oradea., Bihor util,

şCo

10 Timi-

'para; Eăda.lă Aurora, Voit€lli, T, Torontal;

Andrei, Supurul de Sus, Sălaj util.
~ta~ T. Torolltali Coller Olariu .M.agda.
orna Coa.cov T. Toronta.lj Chiriţescu Mapa Şe. coPii 'mici nr. 1 Timişoara; ~ein
via, şco 1, Timişoara; ?ostea Leon~,
u Mihăeşti Someş util. şc. 11 b., Ti·
· ; eojan.' Elena, şc. copii mici nr. 10,
.'
; Driigan Ana., M.~asa. Ara.d.;
u Traian Cenadul M:.a.re T. Torontal;

b:;.

•

••

"
S
~

. p Olteanu

~ransebeş; Mureşean Ştefania, R€I!}iţa,
~. Meres.'! Iuliana Anina, Caraş; Boş

~ill ·Nestor,Borl.ova.' Sen:c.rin; Perju Ele:
, Becicherul

MIC,

JugoJ.

T.

Torontal,

ll:aşovan Axinte, Fă'get, Severin; Muroni

iheorghe OhllbabL<;tra, Severin; Loc~tca1 Flore~ Pe cica Arad' Stancirl Tcodor'
L"elbăteni·. Arad; Dăr~~banţu 10:1_ se. '.!
':'\viţa,

Mont.euTi de conducte de gaze ~ petroli~
feTc; Ş(![i d~ echipA, monteuri de conducte;
Electricieni

Cara,.

cunoscători

de

reparaţii

de
ge.Il(>mtoa.re Şi clect:ro..mot.oa.re; Maeştri
electricieni cu ~ specialitate. eun~te
r.ea. s.gregatdC)r electrioe, de sud:-Jră, forţă
Şi luminat elect; Meeanioi de motoare Diesel
Lăcăfuşi ş.i monteuTi pentru motoare cu
explozie, cunoscând întreţinerea şi r("para·
rea acestor motoare; Şefi de echipă cunoscătol'i in trasarea. şi săparea. f}'a.nţurilor

pentru oonducte; Şoferi de autocamioane
e'.1 motoare Diesel ti a:utocamioane cu motoare cu exploziei Şoferi pentru traeioare
cu roţi şi tractoare cu ş.enile ambele feluri
cu motoare Diesel; Subingin~rii sau condudorli tehnici t't1 8p6cialitA.ţfie de construcţii şi eleetro-meca.niclL

- SlNISTRAŢII SA SE PREZINTE LA
PATRON AJ. Sinistraţii bombardamen te10r

efee!nate asupra. oraşului Ti.nJ.işoara se vor
ad.re:&sa Comitetului Municipal de Patrona.j.
-P~RU~IDA~EDE~

IIUERE. Centrul pentru ocrotirea copiilor,
anunţă. pe cei interesaţi, că se pri~ surori. infîrm.îere la fCOa1ă anul 1. Inscrierile
se fac până la 2'5 August. Candidatele vor
prezenta certificat de naştere Şi de 4 clase
secundare. Se cere să. nu fie căsă.torite şi să
a.i.bă vârsta de 11-30 ani. Informaţii precise se pot ba la Spitalul de medicină infantilă din Timişoara şi la Centrul de Oc,
rotire a Copiilor: Piaţa Horaţiu 3, tel€lfon:

38-83.

- SANGE PENTRU RA.NIŢI. Spitalul
"Not.re Dame" face un călduros apel către
toţi oamenii de suflet, să. doneze sânge
Pl"llWu răniţi. O tral1.!Jf"lZÎe de să.nge făcută
la. timp poate l'Ialva viaţa unui ostaş care
s"a jertfit pentru Patrit.

.....................-............................. .
_

Obligat~unife şefilor

de

stradă'

Comisariatul 1. A. P. invită pe domnii
de străzi, să inainteze la Comisariatul 1, A. P. din Strada Eminescu No.
6. un raport detailat in 48 ore ară
tând:
a). câte imobile sunt în strada unde
dâ.n.sul este şef.
b), numele echipelor A.P. separat
pentru fiecare imobilt
c). fiecare imobil câte guri de apă
are şi dacă acelea sunt practicabile.
d). are imobilul fântâni săpate. arteziene, apadu~ motopompe şi acelea
unde se află 7,
e). se află telefon instalat in imobil?
dacă da, numele proprietarului şi ocupaţiunea, precum şi numă.rultelefonu
lui.
f) dacă a verificat adă posturile dela
fiecare imobil, (curte, grădină., pivniţă,
câmp, etc.) şi va cerceta dacă în fie-care imobil se află depozitat nisip
uscat. la scări. in pod, in locuinţe etc.
deasemenea va dispune să .se afle rezerva de apă necesari in găleţi.. vase,
rezervoare cu apă, precum şi uneltele
necesare . (târnăcoape, lopeţi
securi,
etc.) pentru 'stingerea incendiului şi
şefi

Timişoara 1.

A. P. din

pentru a putea face drum de ieşire
publicului in cazul când. imobilul a
fost bombardat.
In caz de alarmă rămân in curte la
postul de observaţie numai: şeful A.P.
al imobilului, şeful echipei de stingerea incendiului şi şeful ec-hipei sanitare.
Şeful străzii este obligat din timp in
timp, să inSpecteze: podurile şi pivni~
ţele, pentru a se convinge dacă se află
lucruri inflama1)ile, hârtie, etc.. El se
va convinge, dacă adăposturile au fosi
aprobate de către comandamentul sub~
zonei A.P'9 câte ieşiri are fiecare adă
post şi dacă este şef de adăpost şi cine
este acela 7,
In fiecare seară şeful de stradă este
obligat să inspecteze camuflajul locuinţelor, semnalând contravenţii1e, precum şi inconveientele avute cu contravenienţli şi va depune i'n fiecare. dimineaţă la Comisariatul A.P.L Wl raport
de activitate.
'Atât proprietarii de case, cât şi loca·
tarii vor da tot eoncursul dlor şefi de
stradă pentru de - a-şi putea îndeplini
misiunea. -

I

FAPTE DIVERSE

~ra. Gom~ Murd util ,e.,

· b. Timişoara; Soio Teodora" te. 2 b.,
.: loara;" Stoicănuseu Alexandrin&. Ud·
, T Toronta1; Rcg1a.şiu Elvira, Fratelia,
·'. To;ontal; Toduţiu Maria, Pişeolţ, Să.laj
.' Jhnbolia., T, Toronta.l; MOl'oian Aure·
•Dan....
Tr• Mare; Să.voaia Elisabeta
,
""""YJ
· Mihai Român, T. Toronta1; Titu Du.
'trache Parţ& T. Torontal; Chirilă. Gri10rt Pe~ea Sat~ Mare utiL Secusigiut Ti· 'Torontal; Cojocaru. Emilia, Vinga, T.
nrontal; Stoian Sabin'8., Ghilad, T. Taron; Teodorescu Nicolae, Izvin T. Torontal;
reban Ana Vălcani T. Torontal; Pop
enll. Somc'uta Mare, 'Satu Mare uill. Jim·
· lia., 'Timiş Torontal; Tod:'Jţiu Sa.~in, Plş.
· llţ, Să.laj util. Jimbolia, T. Toron.tăli .Buru
~eorghe Berecuţa, T, Torontalj COCJr.l.ban
1ascu Mândruloc Arad; Popi an ilie, PeciAhd' Şerban Nicolae, Arad, Cartierlll
. 1~
ureşel; , Săbău
Alexandr."J.. S·amruc.au,.
· . aj util. Rapsig, Arad: Borcuţa Avram
'1 ',rula., Arad; Chira Traian, Şiria Arad;
· :gan Iuliana Revetiş., Ara.d; Jugu Dlitrie, Seleuş,' Arad;. Săbău Elisabeta,
· ielăuş Sălaj rltil. Ripsig', Arad; Ji>e!SeU Elena, Suncuiuş, Bihor util. Beiuş;
<'urcă EmiI. Ioaniş, B.il.10l"; Bălă Vasile,
. ti Bihor' Liber Ioan. Talpe Bih01'; Ro• Grig()n: Tulca Bihor; Bă.lă Irina,
ti , Biho~', Mircioiu Dimitrie MizitŞ,
:hor; Popovici Vasile Be~nsele Bihorj Ta'Gavril, Remerea, Bihor; Andrei ArJriea

~

- DE LUCRU PENTRU MFSERIAŞI
IN PRQVL.'VClE. Oficiul de mun.oă, plasare
Şi indrumare (Str. Eu~ de Savoya 11)
an·unţă pe me.seriaşii din categoriile de mai
jos cari doresc să. ocupe serviciiJ in. provin~ să se prezinte de Uil'gIellţă. la Ofieiu:

•
Un caz curios
de

răzbunare

în comuna Bacova
Postul de jandarmi din &cova a incheiat
acte de trimitere in judec·a.tă impotriva locuitorilor Grin Carol oi Grin AIla.. din co.
muna Baoova., Pentru delictul de procfaTla.re
de monnâ.nt Şi distrugere de moorlmente,
In câteva r.ânduri, u08{>tea
GriD.
Carol, dimpreună cu soţia sa Gr.in Ana, au
i:ntrat în cimitirul romano-catolic din. com.una. Bacova şi au di.strtm betonnl mOO!'lmentului de pe mormâ.ntul copilului fem.eii
Ghian Maria.. Intre GrjIl Carol şi GhiOD
Maria eristă, de mai multă vreme. o mare
duşmănie
şi
distIrJg~rea
mormântului
amintit porneşte tot din a.cea.stă duşmă.n~
Actele au fost fncheiate şi înaintate parchetului. Iln aceste acte, postul dt jandarmi
menţionează că Grin Carol este un element
răZbunător Şi că. a suferit o condamnare de
4: luni înehi.soare Pentru propagandă B'Jbvershră. Pedeapsa a executat..o in arestul
parchetului militar din Timişoara.,

,i .ma.

I

RECLllIA'f1A UNUI GREFIER DIN
BOTOŞ.L~I EVACUAT LA LlPOV1\

Vasile I. Mândreanu, grefier la jud~călo
ria Botoşani, evacuat cu familia in Lip;)va,
a denunţat parchet:'Jlui pe Maria Ferze din
Lipova pentru sabotarea legii incartil".llrii
celor evacuaţi. Reclamantul arati că i s'a
dat o cameră în casa. Mariej Ferze, care
trăeşte singură cu o nepoată şi mai are încă
alte 4: camere goale. Cam trei luni, Maria
Ferze a fost liniştită, dar în cele din urmi'i
a inceput să facă evacuat:Jlui nenumărate
şicane şi mizerii ou soopul <it a-l dalcrmina
să se mute. Intre altele, rec1amant~l al'8tă
că nu i se dă voie să.-Şi pregă t.ea.5Câ mâ.n.ti

bucătărie, proprLe~ lDeuind
bucătăria, tăind lumina şi. aopa. Din a.oeastă
C8!'Jză, familia grefierul.ui este nevoită Bă
umble, cu cra.tiţru. tu mână fi si gătească:

ca.rea in

la bucătăria unor. vecini romAniI care li
fac wtotdtauna loc;.
.
Reclamantu! roagi. pa.rcltetul _ fa mă-

surile ce se impun tu

&8~ea

cuuri..

FURT IN TREN
D Gheorghe llalrin. evacuat din Oe:rllĂ'"lţi" stabilit la~, a călă.torit eu
trenul la Timişoara Şi tn. tren un autor necunoscut iM& turat mai multe lucruri din
bagajele pe care le l!ICăIpase tu. refugiu. pC!li ţia .. făcolt ceroetări, dar hoţul nu a putl1t
fi identificat.

I

o SINUOIDERE

Ioan, Sfetca, eoDQe!ntrat la o unitate mia fo.st găsit spânzurat !n .marginea
oom'Jllei din Săcălaz. Motivele pentnJ. care
numitul s'a sinucis nu se cunosc. Postul ~
jandarmi a anun~t parohet-JI ~l autorită
ţile militare, de care d(opind lămurirea. aceatui cu.
litară,

DOUA INCENDn IN 003-IUNA GImAD
In eursul zilei ~e 3 D"Jlie, 8'111'.1 apri.D8, fu
Ghilad, paiele Şi f.â.nul din eurţi1e

COInUilla

locuitorilor Toma Alth~ şi Nicolae
Petru. Focul, care a fost localizat cu a.jut;.o..
l"'..tl celorlalţj 1000Jitori din sat, a eaurz:at o
pagubă. de circa 100.000 lei, Incendiul a
provenit în urma avioanelor anglo-americane, eare a ta.când Thnfşoara, au lăsat câteva bolll!be w<>tndia.r. fi la Ghilad.

- COMISIA PROCESELOR VERBALE
DE OONTRAVENTIE LA IMPOZITUL
PE OIFRA DE AFACERI E IA DEVA.
s_ P. P_ tr&nsm.ite: Comisia pentru aprobarea fi ratificarea proeeselor Verbale de
contravenţie la legea. impoeitului cifra de
afaceri va eontm-aa să funcţiOl2eze n!!O!>nstibită. in oraşul Deva.

n.tl.-rl Munei.!.

.

,
i

- NU TREBUE APROBAREA. ~iV'lIS.
TERIALA PE~'"TRU CONCEDillL SALA.
RIAŢIWR PARTICULARI. In legăt"Jră et
aoordarea.. de concedii salariaţilor partieulari din intreprinderi, consiliul inter-m.inis-.
terial. a hotărit l'eOI!I1t că firmele a că.rOl'
activitaf.t In.gidue aoeasta, pot să a.oorde
singure funeţionariIor 101' aceste concedii,
fără să mai fie necesară aprobarea Ministe-

:

j.

' -

- PRETUL BA.PIŢEI E LmER. Comi·
sariatu! gooeral al preţurilor a decis să lase
liber p.t'IEţul rapiţei din recolta anului 1944.

- ZAHAR PENTRU RESTAURATORI.
COFETARJ, ETO. Serviciul Aprovizionării
aduce la cunOţPtinţă., că restaurllJl~le, bodegiile şi micii meseriaşi cari prelu.cr! zahărul lş.i pr~ oot& parte pe baza. f~Ior
pe 2 luni, iar oofetarii pe o lună..
- LA PARIS RESTAURANTELE NU
SUlIi"'T DESalISE DECAT DE 4 ORJ PE
SAl'TAMANA. Restaurantele din Paria nu
mai funcţionează decât patru zile pe săptă.
mână, conform nouei ordonanţe intrate recent în vigoare. Numeroase l:ncătării popuIane au fost desc:hise care pun la dispaziţis
pu.blieului un singur fel de mâncare, la preţul de 13 franci, Pâinea Webue procurată

de clienţi.

- NU SE MAJOREAZA cm:BIILE el.
N. R. S. S. P. traIlssmite: Centrul Naţional
~ Româ,nizare aduce la cunoştinţa celor
inberesaţi, că. 'h1 efectul legii 286 din 194:4,
la cirlriile apa.rţjnAnd Centrului Naţional de
RamAnlzare. nu s'au fă.clt majorări ou 50
18 sută peste valoarea locativă.. Majorările
eart se vor face, ?OI' fi hotărâte dela. cae la
ca.z. EI~ nu privel!!e pe militari, funcţionari
publici, J?«lSionan invali:i şi văduve de
răibcdu.
•
- FOBM.ELE NECESARE PENTRU
tNOE'.l'ABEA ACl'lVITĂ'fIJ MICILOR INDUSTRIAŞI. S. 8. P. transmite: Secl'etadatul de Stat al. Jnd"~striei, Comerţului IJÎI
al mioelor adu.at la OImOiftinţ& mi~lOl' tn..
d'tlStrJaoi, eaft .... mai mult de 10-20 de'
~ el.-unt obligaţi eonfarm legii ~
actiTirii ~ tB !Il cazul clnd var să I
fncet.eat ~ Il ceară aprobarea)
&CI.'lIStut Secrel:at!at. Cererile ,vor fi dep'JS6!
la Camera de Comerţ şi Industrie, care le
va trimite dupi. referarea eu aviz Secretariatului. Ia cerere se • vor arată cauzele
peIIl'tl'IQ care Inl mai pot lucra..

...

................ ..

~

~
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Poşta refugiaţi lor

- ~ EsmoIal din eom. Edinţi
jud. H~ refugiat in oraşul Reşiţa, Str~
Câ.lnic 46. caută Pe ParIenie Fira.şchi.n
Mina Clincov. Filac Clincov,

va:

Ianeiov
Bile, Patinschi Leon şi Simbirov Pavel toţi
din oomuna Edin ţi, jud. Hotin,
•
-

SimbiroT Isai, din COllrln3 Edinţi, jud.

Hot~ refugiat

ln oraşul Reşiţa, Str. Caraş
46, caută pe Simbirov Pavel, Dumitru şi
Condrat, Selizinov Dumitru şi Teodor, toţi
dic oomoo& Edinţi-HotUa, "
-

Munteanu Omlsta.atin, soldat, din cen,

trul 3 instr.'Jcţie, comp. A. G. R., I<~orotic.
Ca.raş, caută Pe familia Munteanu Mihai,

gardian, şi Munteanu Gh. din comuna
Plaiul Corminului, jud, Cern{nţi. '
- Yasilaş Gh. funcţionar la. 1. E. M. C.,
refugiat din Cernă-uţi, Str, Rom~ă Nr. 122,
iti caută. pe piirinţ~ rudele şi OWlO8OUţi,
Ioan invalid de război, MelanÎ8. din COlll"Jna
Vă.şcă.uţ pe Siret, jud. Rădăuţi, Tafaa I(\(I!1,
notar, eu familia, Creţu VQSi1~, perceptc!'.
cu familia. Abramine Nicolae cu familia,
Carpinc. Leontina şi Felicia, şi Tarm agiu !
Mihai, funcţionar 1. E. M. C. din C:rnăuţi.'
Cine ştie unde se află, să c01Xl~lnice pe adre1&:

Circ.
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La Nord de

Iaşi

an1 recucerit o

Pe frontul de R6sitrlt
2L

Dela cartierul generat al Fuehrerului
inaltul comandament al forţeZor amate
germane comunică:
Marea bătălie din spaţiul Caen s'a
mutat de ieri asupra oraşuZui. După
lupte erâncene de stradă şi case, în care
inamicul a 81.I.ferit pierderi din cele
mai grele, inamicu~ a împins liniile no~
astre pe marginea vestică a OTaŞUIU1
Cam. La GrainviUe au dat greş atacurunaeTe de ambele părţi ale şoselei
Tite blindate ale inamicului. Intr'o păt
Caumont - Caen, luptele nu sunt încă
terminate.
Intre Airel şi Saiteny inamicul a ref4Sit să câştige numai puţin teren. La
$ud ,de Haye de Puits, au fost respinse
mai multe atacuri inamice.
In

nou în

spaţiul
luptă

francez au fost

ucişi

din

239 terorişti şi saboteuri.

Focul de represaHi al aTmei "V.I."
asupra Londrei cu mici întreruperi.
wntinuă

In Italia trupele germane, care luptă
dealungul şoselei de pe coasta vestică
la VolterTa, Pogibonei, Arezzo şi la
coasta adriatică, s'au distin.s, din nou,
prin rezistenţa neclintită. Atacurile
inamice, date cu forţe "superioare de
infanterie şi de tancuri care au fost
sprijinite de artilerie şi atacuri aeriene
neîncetate, n'au reuşit nici unde stră
p.mgerea urmărită. In unele pătrunderl
locale luptele au continuat.
In RăsăTit~ atacurile sovietice au slă
bit la Kovel~ în urma succesului stră
lucit de apărare obţinut de trupele
noastre. Noui încercări de străpungere
au fost zdrobite.
.
La vest de Baranovice, diviziile
noastre au pornit la Zara, de ambele
părţi ale localităţii Slonim, după lupte
crâncene, pe bolşevicii cari inaintau cu
puternice forţe de infanterie şi tancuri.
Garnizoana dela. Vilna a apărat oraşul
impotriva atacurilor inamice date cu
puternice
forţe
de
infanterie şi
tancuri au.
cauzat acestuia pierderi
sângeroase
foarte
grele.
tLP- Nor.d Vest de Vilna~ inamicul a
fost respins prin contraatacuri. Pe şo'
8eaua K<Îunas-Dunabur9, la Ostena sunt
în CUrB lupte grele. La ,Vord lTest de
de sh'11pungere

in~

treprinse de mai multe divizii de
janterie sovietice, au daf greş.

Poloţc

încercările

in-
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Regele

rtiru

~I

~

JugDsJa-

~api
" Ă)1STDRDAM.11 Ra!oT. - Regele
.Jelru al Jugollav,eJ, care: a făcuJ o v,zită
l: Ilalia, a fost prim:t de Papa Piua 12
'In ; udientă. Din al:ă sursă se C"omunică,
că R gele Petru, il mvesHt pe şdul bandeIOI T to, cu foaie puterile, n'lmindu.J
eoman:L1l11 sup:!:'m al tufUroc {ermatiul11lor
miIi lire dl<7 J ~goslavîa.
A V"ŢIA M!FRIC.\.t~A ATACĂ.

INSUL . \. GUA.W
'fu1Qo, U .. "(D~)~ Agenţia Domei
~ţi, că aviaţia norrÎ-amcrkană a intre-

Pl".ns cu 50 avioane, Wl 8t~.::: ;c;ntra puncte10l" de epăra.re japontZC pe ili.~ t;!a, Guam din
P~ie. Din avioanele atăeăi.u .. rc au fost
doborâte 16. Pierd~ri!e japoncU': a'"l fost mi.

n:::1ale.

schimbare

ese_ţiaJă

B.~ar4Pşfi 11 (Rador). C . . . a.da.eat•• de C.p.t~DI.
al Ar • •tei Remâae o.munieA eu ziua de 10 I.lie: Pe
Nlstrul lalerier fi In Basarabia da _ijloo niei UD .vealmeDt Jmpertaat de seDinalat.
Pe froDtul Motdoyei, la Nord de I.,i, truI'ele remâDe
,1 germaae au elleerit • lnA:ţlblle iI.portantA.

M._

7 _

~ici ...

înălţillle

In centrul oraşului Vilna, garnizoana
gerltl.ana se apara eroIc
~

BERLIN 11 (Rador). - Dtsprt: lupfele
din Ră~ărjt a~ comunică, el 1n urma pier.
dtrilor foade mari suferite la V (81 dt: KOI
vtd. sovieticii au ataca! ati aici numai cu
forte siabe. La Vest de Bifanovici a fosl
deasemcnea oprită inaintarea sovielicilor,
cari aU suftrit mari pitrderi in mlterial
uman şi de război.
In centrul oraşului Vilna, garnizoana
ero:că germană continuă să ftspingă toate
atacurile.
In secforuJ Kaunas-Dunaburg grele lupte
sunt in Curs. Mai multe cnnJra.tacuri germaoe au fost încununate cu succes. La
Nord Vuf de Polotlc inct:lcările sovietice
de a străpunge frontul cu mari masse de

....,

r"",I

•

infanferie* blindate şi aviatie au fosi ză...
dărn:de.

o

In gtnual se constată că sifuatia pe
fronml din Răsărit nu s·.a schimbat in mod
dt'osebit în uliimtle 24 de ore, Dela toce.
pulu] ofmsivci mari, sovieticii au pierdut pe
flon'ul din sfcforul central 1000 tancuri.
La Nord de Iaşi, sovieticii au dtschis
eri un foc de artIlerie foarie vehemeni a.
supra poziliiior româno.-germant, dând a.
proape 1200 lovituri Intr'o singură' oră.
Pornind însă la atac au fost respinşi sân
geros. iar conlraatacuJ frupdor româno' ger.
mane a avuI drepf rezultat ocuparea unei
poziţii înălţate impor1anfe.
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In Italia Luni luptele s'au dat mal•
,ales pe cele două coaste
BERLIN, 11. D, N, B, Despre luptele
de pe frontul din Ifalla centrală se eOmu·

t'xtrem dt e:.incene în urma cărora liniile
de apărare germane au fost refrase cu trei
k lomclri. Djn aceste pozitii noui. fortde
germane au respins teatt: atacurile repd.te
ale ma micului, făcând ca fOifde nordame..
ricane să sângereze in d~cl.Jr8ul mai multor
alacuri cari n'au dUI 11 nici un rezuHaf,
T ofuşi nordamericani fac aici mari con_
cen;rări de infanferie şi b'fndate, asffel că
comandamentul suprem germ.1n aşfeaptă
noui atacuri înamice in acest seder.

nică:

Centrul de gra\'ifafe al evtnÎmenfelo·r se
afla ieri pe ambele ceasle precum şi in re"
giunea Volferra. La coasta ligulică gfena~
dieri blinda ti germani au respins toate ata ...
curile inamice sprijinite de Insemnafe fOI te
blindafe şi de art!lerie, cauzând inamicului
piederi foarie grele. In urma acestor piu...
deri aliatii ŞidU Îno~faf temporar asalturile
in acest sedor. La V oHerra s' au dai luple

[Xl

Nici un vas aliat n'a putut încă intra
în portul Cherbourg

s'a
, Behrrad. (Rador) Cartierul ge
neral german comunică: dup
terminarea acţiunii de curăţir
bandelor din Albania. centrul d
gra vitate al acestor Jupte 8 fo
deplasat în Balcanii de Vea
îndeosebi în regiunea graniţe
slovene unde mai multe trup
comuniste au fost silite să de
lupte, fiind complect nimicit

în Muntenegru forţele ger
mane au dat un atac prin au
prîndere contra. poziţiilor d
Şi

desfăşurare

ale comuniştilor im
piedecând sa tr~acă râul Lim
Bandele comuniste au suferit i
aceste Jupte pierderi foarte sân
geroase.

Presa britanică constati
oprirea Înaintării aliate
din Italia
BERLIN, t 2. Rador. - Până dn
prt:sa britanică săpt.ămana !recută a glorifi
inaintarea rapidă a kupelor ang101ameriCl
din Italia centrală. vorbmd despre o refra
gere a fOltelor germane cuprinsc de panic·
Azi la Londra şi Was~hÎllgion se vorbt~!
numai despre o rezialer'tă neobişnuij
inverşuna!ă a apărăloriior germani din ca
cauza înaintarea alialilor pe fronlul di
ltalia a fost· oprită.
l'

"..:,,.:~ .....~

Comunicat fin!andez
HELSINKT, 11. DNB.
tui oficial finlandez de azi.
că sevieficii au reinoif azi
sprijin al aviatiei şi alfileriei încercările d
bebarcare pe ambde ţărmuri ale golfuli
ViiPUfi., dar fofiele finlandt'ze şi bate:riJi !
coastă a aruncat·. înapoi in mart: toak. 10( .1
tele debarcafe. In acesle lupie au fos( ." i
truse cel putin 20 vase de d"barCitre
diferite mărimi. La V:uosalmi~8unt, in C1Ir
grele lupte ddensive eu'fo* sovietice cari
au reuşit eri să treaeă fluviul Vouxen şi ,i
formeze un capăt de pod.
Toate ataC"utile pentru lărgirea capului de.
pod au Jost . respjnse ClI comraalllC. La'
Nord-Est de lacul Ladoga p'resiunea joi
tensă a sovieticilor contil'l~ă. In aceste luple
au'fosf dtstruse şase tancuri . inamiCI!: fi in'
fanleria !ovietică a suferit pierderi foade

STOCKHOLM, 11. (Rador) Se anunmari, adăugând că nici un optimism nu
diu Washington} că nici Anglia şi niei este la loouI lui, deoarece forţele germa'
ne se bat cu o înverşumue extrem de
Statele UnitA nu sunt l ...ulţl1mi1e de· simare, Ziarul "Daily TelegraphO' anunţă
tuaţia mUtari de pe fortul invllziei. iar
cercurile autorizat.e nici nu ascund că
din CherbGurg că nici Ul'! ~ingur vas
a.e.este rezultate nu sunt satisfăeătoare. aliat nu a întra t până în pre&ent În aces'
Insuşi generalul Eisenbower, a dedarat
port şi că. inginerii spee.ia~ti pentru
că aliaţii trebue să se aştepte in cursul
lucrări de porturi" se află întT'~ situaţie
operaţiunilor viitoare pe froJltul Nortoarte delicatA. din cauza ifisi:rugerilo.r
mandiei la. lupte crâ.oc~..ne şi pierderi
enorme eari s'au fiWut aici.
sângeroasr.
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Populatia

franceză

din Caen a avut 40.000 morti

Noua armă antinavală germaflă continuă să facă ravagii
BERLL.",,",I1. (Rador) Despre luptele
do pe trOBl:ul ill"a:uei se comunica., că
truvC!e 8ngJo·acnerlt·ane au suierJt cu
prllejul m<trdor ml1te pentru oraşUl
tjaen pîerueri extrem uc mari, fdnd aeeimate de cuiblll'ile de mitratiare, cari au
secerat rândurile trupelOr atacătoare
într'o măsură. nemai pI.mcnită, ~i armamentul greLl, al in:l.mÎnlHi.Î II suferit pierderi considerabile, .. iind distruse în 24

ore 165 tancuri, iar în decursul dimineţii
de azi alte 39 taucuri. 1,"1ind "Vorba despre
pierdeti, cercurile competente din Herlin
mai comwtjeă, că popuLaţia civilă rran·
,eeză fi pierdut sub ruinele a ora..5u1ui
eaen 40 mii morţi...
Aviaţia şi armel'ia. germantt a oombă
tut in tot timpul luptelor (~u multă. eficacitate adU!1l.ri de vase de război in estua'
rui Ornei, unde după ult.imele şt1ri mai
multe vase mamice au fost lovit.e de un
mijloc de luptă pâ.n.ă în preu>nt necu·

Soeietatea Naţională d. Edit'l~ă
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noseut. fikâncu-se e~""pIozia~ vasele au
fost cuprinse de flacări şi s'au ~uIunda'
foarte repede. Desl,ce provenienţa acestor explozii cercUrile eompetinte germana rCluză să facă orice comunicare.
Despre mersul luptelor la Cacn se comunică, ('·ă grelele lupte dei'ensive au
continuat toată noaptea> iar pentru sacrificiile inamicului şi hotărârea sa de-a
obţine rezultate cu orice preţ e S0111nifi·
cativ că 12 divizii ntar'ă, pe Un front ÎJlIi
~ust de abia 8 Jun, că,ut.'1.nd să stl"ăpun
g! Uniile germane. Sedoru] sudic alorll"
şllh1i continuă să fie ferm în mâna germană, m,r al'mata britanică
cu tot 'tind
vehement al artiler:ei Şi a rCI1Ptatdor
asalturi nu a putut să câ.'jtige ,t."ren. Hin
a.'est motiv centru1 do(; gravitate al luptelor a fost mutat in partea dreaptă a
râlliui Orne, unde de aSf>ment>a atacul
britanic a fost pregătit şi cu un ~'iolent

tir de artilerie dUlffl. care infanter.ia ..
pornit )a a·l;a.e. Du}ui. pierdcl'i extrem de
sallgeroruse i~micui a fost silit să se re" tr-ag"ă În poziţitle sale lI.e plec.a.re.
l\!"UllULi la SUd·VClSt de Vaell în sect&
rul Duou, au V'ecut 2 localită~i temporal
În po;,esia inamicului, dar a.u fost reluat.
ia urma unui contra atac vlgut'OS al p
na.diere~or ;,88'( germani cu O acţi~~
energică În flanc. Aliaţii au aruncat iJI
lupte aici 15 taneuri, din cari 9 an fOS1"
dstruse ",1" inmobtlizate cu ajUtorul
nOl.oilor ârme germane, contra blinda'
telor,
Şi trupefe nord-americane, ataeă~rt
la. Vire, pre{~Um şi intre Caren.ta.n ŞI Pe.
Ciers nu al1~, câ~tigat nici un teren, iar 10'
c&.litatea lUarigny, C:U6 a fost ..oeupată
de trt:!pele nord-americane, a fost rec~ee
rită de fnrţelo germane. Truple aIJlenea'
ne au sderit în 3resre lupte dea~enea
pierlleri foarte singeroase,
.
ti
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