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IOYelS:.:t:I,!tt+q,ndra''"in d~~~t din cauza armei .,V. 1." 
Amsterda.rn.. 18. '::fRador). ~~ ZiUu.ll ,20 mii persoane, din ~(Ira.. Evacuarea I Ohurchill să revizuiască. declaraţiile sale 

.IXJI;IOL''',r. DMly Express scrie că în ur- face guver~i~:~ "'-tiji, deoarece făcute in parla.ment şi să comunire cari 
a.cţiunii armei germane Of.Vl." iocie-- p~urile nu a.~~egatite, şi pryetu' m~ur.i, de apărare s'au ,luat contra ar

de asigurare britanice f.ac plăţi tind~n.i se B~al~~' mare ilpsa de mel .nO! germa~e. ~ Alte zla~e ~ac guver
Marea societate Lloyds se plân- locmnţe. Daily, Exp~"j .!Ie ea guver· nUIul reproŞurl ca a fost lipSit de pre-

y ~ def" ln An ].ia de Dul să ia măsur'lll~iC'~ 'ntra hoţ\lor, vedere din care cauză populaţia azi su-:& lucreaz
bo
a e~b ,1 IClt t"l .. , ggerman cari fură în timp ~oP~"ţia se afJ4 în feră greu. Toate ziarele engleze deplang 

m urma m aruamen .......... . lY . N Z",· h Ze' -_.1' f" t a.ll Y il . , . _ • a{ apoStur1. eue urle Itung ~ a· numa~,~ lnsu lCl.en uera tor or carI 
Zlarele londoneze ~1 raporteart.a: ca nunţă din Londra că capitala Angliej S4! sunt ocupate eu ridicarea dărămăturilor, 

Londrei se ~~ intr'un rItm află iarăşi in stare de războiu cum a eu toate că şi formaţiile armatei parti-
intens. Până 1& I~:rşitul săptă- fost în anul 1941-42. Ziarul Dailytreo clipă la aceste lucrări. 
trecute aU ' fost evacuaţi peste legraph cere ea. primul minist~·, d. X 

POLITIC"" EXTERNA A SUWIEI 
E NESCHIMBATA r:;»~~ Mort{~on nu dă nici o asigurare pentru 

STOCKHOLM, 18. (Rador.) - Ministrul ;',': combaterea armei V 1 II 
t~m.e al Soodiei. d. Guentet') • declarat,~~, , ~ . ~ ti •.. ~ 

po~itica ex~ă, a j.ări~ u~te teluC:I';:·'AmsteTda~.1'l ~ (Rador). '- Ministe-. 
]mbatt. adICă de & 1ISLgUI'& hbert&te& tr 'tul de interne britanic Morrison a in. 

menţine ~ Suediei. Dacă ţara reuş(Ş:) spedat ieri cartierele lovite de noua ar-
ă riimâ.nă .neutră . până '- la 8~~ful mă germană din Apgliş. de Sud. adre~ 

război atQ11Cl va fi .. chtstie/ de sându-se cu mai multe discursuri către 
pentru S~ledia, de a face ,u._ sfor- populaţie, declarând că în urma măsu4 

SP~t a ven~ ~ a,utorul t4ril_.('sri au rilor luate până acum guvernul britanic 
dlstrugen m unna acestUi ri.lJbol. nu este in stare să provoace aşteptări 

ALTE ASASINATE TERORISTE IN sau speranţe exagerate că <t.cţiuu€'a ar-
: ,1 FR·A:NTA mei noui germane va fi combătută în 

curând cu succes. Toată lumea e liberă I 
J' Bu~ti, 18. S. p. P. trB.nfimife: O te- să fie încrezătoare, dar singurul proce
, Ieva.mă din Berlin anunţă. că. radio Paris a deu de recomandat este de a lua măsuri 

contra acţiunii armei nout germane ca
re va continua încă mult timp. Deci ci
ne nu lucrează pentru industria de ar
mament face bine dacă părăseşte câ1 
mai curând zona periclitată, iar părinţii 
fac bine dacă se despărţesc vremelnic 
de copiii lor. Ziarul londonez "Daily 
Scotch '1 observă că dacă dl. Morrison nu 
a fost în stare să dea asigurări că ac
ţiunea armei noui germane va ti înlătu
rată atunci era de preferat să vorbeas
că cât mai puţin. 

XI 
! difuat ştirea ai generalul La''1lI, eoman. 
, dantuI Jegiuoei franceze de voluntart dt pe 

frontul d", Ră..<iărit. "j liul său au. fost omo
, . râţj de o bandă ,de tcl'Ori,ti. 

I BOHDIBARI IN GUVERNUL JAPONEZ 

Amănunte 
A In 

aliat pentru 
legătură cu planul 
Împărtirea : lumii 

Tokio, 18. (Rador) - In ea.pitala Japo
niei au l\vut loc eri importante convorbiri 
politice in urma cărora hnpăratul a pri~ 
mit pe primul mini!iltru Tojo in audienţă.. 
Cu acest prilej dl Nomura a fost investit cu 
(IIlterile ministrului de rUboi. Despre 

, . ~himbă.rne intervenitt. presa japoneză pub
I!a& deocamdată numai demisia amha.lalui 
Simada. ('alti continuA să ră.mine totu"i fJe" 
fui marelui Stat Major al forţelor navale 

I 1apone7.e, 

Lisabona 18. (ESS). - coresponden·1 că de relaţiile dintre cele două va de
tul newyorkez al ziarului "Daily Tele· pinde dacă va mai fi un al treilea răz
graph" comunică noui amănu.'1te din re- boiu mondial. Lippmann adaogă Însă 
centa carte .. a lui Lippmann "Ţelurile de ameninţător că o adevărată inţelegere 
războiu ale Stat. Unite" ,Lippmann spune intre state nu va fi posibilă dacă guver
in legătură cu planul deja anunţat al a
liaţilor pentru împărţirea lumii în mai 
multe zone şi cu privire la zona Atlanti
cului din care fac parte sub preşidenţia 
Statelor Unite următoarele ţări: Anglia 
şi toate dominioanele, America Latină, 

nul sovietic nu se hotăreşte să introdu
că într'adevăr libertatea cetăţenească 
promisă în constituţia rusească. Este im
posi bil ca lumea să fie pe jumătate de
mocrată şi pe jumătate totalitară. A
firmarea acestui fapt. trebue făcută pen
tru păstrarea păcii mondiale. 

., . 
CRUCEA nE CAVALER A CRUCII 

FI.ER PE.."IJTRU D, GY...NElW\..L 
Mlll.A.J.L RAOOVIJ'A 

-
DE 

Bucureşti, 18. - S. P. P. transmiw; 
D. general de Corp ce Armată Racoviţi 
MUlaU a fost decorat de }<'uehrerul A
dolf H1Uer cu Crucea de Cavaler a 01'
dmuiui CruCM de Fj,pJ pent .... u strălucite 
fapte de arme săvârşite pe frontul Mol. 
dovei. 

In cadrul unei sărbatori ostăşeşti ge
neralul Hubert, comandant.ul unui grup 
de armată gennană pe frontul de Răsă. 
rit a remlS, în numele Fuehrerului, ... 
ceastă inaltă distinc~le comandantului 
român de m.are unitate. care a dus din 
izbândă in izbândă corpul de cavalerie 
in tot cursul acestui războiu. 

MIS1'ERIOASi\ ARMA GER.WANA 
A..'''TI-NAVALA. ESTE O TORPlLA. CON 

DUSA DE UN OM 

Berlin, 18. (O. N. B.) - După cwn a. 
fi! Biroul internaţional de informaţiuni 
dintr'un loc competent al marinei ger~ 
mane, i;l ulttrIlul timp s'au folosit in re~ 
petate .• i.ndud torpile conduse de un om 
la gurile Ornei. Prin aceasta se lămu
reşte misterul din jUlul mijlocului de 
luptă al marinei de războiu ale cărui suc~ 
case au fost de mai multe ori menţi()o 
nate în comunicatele germane. 

CIUNKINGUL IN PRAGUL PBABUŞIR.Il 

Bu.cu:re;rti. 18. - S, P. P. transmite: 
După cum se află din Lisabona săptămâ
nalul englez "Cavalcade" atrage atenţia 
asupra statului Ciungking şi de faptul 
că japonezii câştigă cele mai fertile re~ 
giuni ale guvemuiui din Ciungking. 

Ciungkingul este extenuat din punct 
de vedere economic şi se află în pragul 
prilbuşiril militare. Armatele sale sunt. 
în dezorganizare. iar ofiţerii nu mai au 
ascendent asupra soldaţilorl . 

In continuare săptămânalul arată cA 
prăbuşirea Ciungkingului ar fi pentru 
anglo-americani tot atât de gravă ca 
prăbuşirea Franţei. : . ALIA'flI SPRIJ1NF.8C COMUN1ŞTU DIN 

GRF..<JIA 
Suedia, Elveţia şi Grecia, Africa de Sud 
şi Filipinele. Nici una din aceste state 
atlantice nu pot încheia nici un fel de 
convenţii sau obligaţiuni politice fără in
cuviinţarea celorlalte. Dominioanele în 
special nu au voie să se inţeleagă cu 
Anglia intr'o politică care într'o zi ar 
putea duce la războiu fără ca Statele U
nite să-şi fi dat depllna adeziune. Cu 
privire la Uniunea Sovietică Lippmann 
spune că Moscova şi Washingtonul vor fi 
in viitor singurele oraşe importante şi 

' ......................... ~ .. _ .... _ ... , ..... -•.. ::.-.. -
Amsterdam, 18, (Rad01') - Mhti"trul (h! 

hlformat~e al govl'l"Imlui g~ itt exil, lll. 
, Certhalis a plecat din Ulliro la Londra spre 
a oere guvernaiui brjh"i~ fii sisOOz~ Uwă. 
rile de arme la adresa or';nonaţiei comuni'!.o 

',te ~te, care duce il Inptă de p':'~llsn:nil 
hdepend~r:tă in Grt",ja '.1; I'tJmbate ('bl3r 
t'm-ţele gu"emului s;rec!"lU J;n exil. 

J'1EBDERILE A VI '\ 1 'EI AMERW,~NF. 
IN PAtirFtC 

T&kio. 18. (Rador) - Cartierul ;,.t'"ra.J 
1 ""poftez ('omunică că r.onform dat<plor re .. 

: i ţizu1te. ~ma. lorte-t :lo?o,'it:nf' nonla.mcri. 
, . tane au pienlllt În d(c':rsul lunei Itmie. pe 

. diferitele tf'atre ll~ lupte i't."tra. Japont!'!, 
146() avioane din ea~! 1, 'j!) Il!! fost d{tb&rii'e 
In lapte :1ericne, iar feostul d:struse pe p:t
rnânt. 

GENERALtlL DE GAUL!..E ARE 
oPozITIE ŞI IN SAN1JL ~GRA ŢIEI 

FRANCEZE 
LNbona, 18. fRador) - Corespondell~ 

tiI neut'i anunţă din Alg~r, cli. mai mulţi 
Itofttideni fl"llnNY.ti. mai a~ cei biilrâni, 
I1lnt tl~ijornţi pentrn vijtol'Ul lor şi din 
~ mf!fh' f'8~ of'01i1ie poHtic.Îi lui Dt 
nnune. Foi -mn" \i4'llent ("omhătnţi df' politi. 
eren.j mtli t,~IJ(,1"1 rorl Pmportt\ politica C'JOoo' 

tranisti a lui De Gaulle. 

Arestarea baronului Hatvany 
Bu.cureşti. 18. - S. P. P. transmite: nu-şi declarase averea, a fost arestat la. 

O telegramă din Budapesta anunţă că I baia comunală din Budapesta. S'a con-
. 1 statat că el se ascunsese prin periferlile 

baronul AndreI Hatvany, mare e mag· B d te' 1 ·t' . d t f 1 , , ., u apes 1, egl Iman u-se cu ac e a ~ 
nat evreu al mdustnel maghIare, care se prin care dovedea că nu este evreu. 
a fost multă yreme urmărit pentrud . ,_ ' 

f~\" HiIIt,..,. j , " . • I 
I ...................... ~ •.• _.~_,.~~ •.• , ......... _ •• _,.l.-':.~.~j.'.",-,.",.)".c_.lfIIff •••• I 

Infiintarea federaţiei de ,credit pentru 
,5prijinirea, sinistraţilor 

BUCURE ŞT1 , 18. (Pria t.elf'fon) -
Printr'un d~ret lf'ge pU\lli('a.t a·zi s'a 
înflinţa.t federaţia de ('rl"dit Pt"utru spri. 
jinirea sinistraţilor din bomb;Irdamen't;e 
prevăzută prin If'ge-a din 3 l\-Iai asupra 
reglementării sprijinirii sinistraţilor. 

St:opul ff'dr:l.ţie-i este fjnanţaf4>.a reelln· 
strucţit'i dă.dirilor. insta.lllţiilor şi În-

treprinderilor industr ...... e şi comerciale .1 
avariate iaU distruse de bombardamente 
_u ·alte fapte de război. Federaţia va 
~ ~ .. operaţiuni fiJla.nc!are şi în 

legături cu planul general de r&eon#l 
stru(~ţie. IfetJer.tţia puate să emită bâl" 
tii de va.loa.re garantate de Stat pe timp 
de 001 mult 15 ani.Termenul cel ma.ilung 
al imprumuturilor aC()rdate~ de federa.
ţie s'a fixat cu 15 ani iar interesul 2% 
anual. 

Din federaţie fae parte obligatoriu 
BILn<'a Naţională, precum şi toate insti
tuţiile de credit ~i b8.nt',i eu un 4'ap:rol 
de 001 potin 10 milioane lei, toate soeie
mile anonime ro un eapital de eel poţin 
UD milipn lei,; fiind ~ligate si 8UlJ6<o,rje 

cel puţin 100/'0 din rapi~alul lor la eoo .. 
stitirea capitalului "ederaiei. Se vor 
emite a.eţiuni a 100{) lei. Institutul fi 

condus de DO eoMiliu de adJ'rl.iD~aţ\e 
eompus din '7 membri 66tă.ţoo:i I'01lBlll 
de origine etnică română. reps'eaA!fitâ;;td 
Ministerul de Finanţe ,i al EcoooJUiei 
Naţionale, Banea Naţională ~'aeţionarii,. 
Preşedintele CunsiliuhlÎ de a.cII:DiuistrR. 
ţie este gm''"'rna.tol'Q} de tGtdfU.fJ1Ul tU 
B.N.R. 1\Iin;5't<.·ru~ dt- FlnRaţe ~~ 
~ltad a .. ti"'it.'2t~' l"""m~uC 1.::."in~·I·· 
combar al ~·ccDnlllj. 
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... pahi ...... ".,.... ........ .. 

~d. .. iRistl'aţia. teleto.: 47-83 
Vând bicicletă Bianehi lie damJii, stare foar

te bună, cauci'leun noi. Dr~ lndrieşj;u, 
Bui. Tache IonesC'".l iI, intre orele ]8--,20. 

1485/6640 

(;ii.utăm bucătăreas[l. Adresa. 1& Jial', gr. 

De vânzare un cosbnmşi O' per~e de cizme 
de caOJc1Uco biirbăteşti, în ';.ună st~e. 
COZIll!i', Str. Gen, DomaşrreDml (Doja) 
Nr. 441. 1'489/6M<1 

l;w-natm: Rlcca .• llc~ calificat ;ef'.1i'iat !tin 
Cernăuţi, caut post la. un' &t;eli.ar serios, 
ou; pr~tenţj serioase, merg şi provincie. 
Ot!ert'e" 8'!l'b< ,,'l'urnător"~ I50~/6S58 . 

.De vanza"N saUl de- închlriat megUnvj ~ 
c,oloniai.e,. 1Dahcatese, Bodegi, ali.mente, 
Restaurante şi Brutărie, in toate cartie
rele oraş-Jlu( Agentura Eugen Fiala Ce
tate. St.r. UJnovici Nr. 8, Inrez. Of. 'Re{:'. 
Cum. 142/11 'i'40/~943. 

ne \a;t!Z1u'e pamint arabil 5 jughere 4 km 
4iin Timişoara, l',OOO,OCO; 8 .f1gh.' 3' km: 
d~ T:mişoara, 3,060<000; 10 jugl'l. 4' km. 
dt TimişoaTa, 2,5CO:OOO; 14 j'Ugh. 2 Il:m. 
de Tîm;şJara., 2,200.000; 26 jugh. 20 km, 
ie Timişoara, 3< lnm dela gara, 2,ae&.OO6; 
~. 1~h, 00 edificii 1'oo.rte fl"'.NlIesee 30' 
km.~ ele, 1rimişoara,< 1 lan. delQl Prll-, 
",8CO:OOB';. 40 jugh. cu. edifkii, M Itnt. 
({IJ ']ill1~oJN'a, 15,060.000', AgEln1Jtt"F~ Eugen 
Fi~Ji31. sUr, Loncwviei 8., aY'Mt. S, Cetate. 
Inre:;, Cam. Com.. 142;1110>/943.. - , 

ATEK~'IU1Ii E I~';'rREPRI1liDE-

ItJl,Oa DE PCMPE li'UN':JlJBE Il 

Proeur .. U sierh .. i dela foo'ica ...... 
s11':' din A.tina, c. p"'fur~ oele 
m ... i avantajoase din lemn de sf.e
jn.:'" f.ag ~ brad, În. diJ.nite ~uIori, 
l"UDi~a.u. ~f in pr~ie, "..0.., 
IOi"~IK.. 1'i1l1i.~an.. PiAta lJoirii 

}\"l". 1. TeJ;efON 21-5l. ~ 

~.jilml" bTt.e1>i pe1l'trl1 serviciu de eomisio.,. 
nap (Roy).. Agentura. •. Balean", Herbei Gh" 
TImişoara.. Str. Ung;u,reanu. lnrt'g. Of. Corn. 
Nr. 601/11C44/19U. 231Sja 

{7Iţ'F-l PAG!~I l\lli~ISTEIUA' 

LE. INCUJSIV NEGATIVUL. 

LEI 
A UNEI % DE PAGINI 

FORMATELE MAI MARI SE 
CALCULEAZA CU: 

1 
1 

JO), ~;O n:7:t,< :rol4 1 • 
''RC.32C2Xz-mc,L:Z--,--,,*''tii5C""M "'- .'- ; .. w':OtOntO'~~ .. 

l 
DACI .. 

ARSENIE 
Cuno~cutuJ restaurator dela ~Modern· din Ch;şÎ* 
nău şi "Rex-Neptun'" dela Odesa, şi-a reinceput 
activitatea la TImişoara-fabrică, Str. 3 August Nr. 21 

RESTAURANTUL "C O RO N I N 1" 

2314 
vis-a-vis de biseric. romano catoIieă, tramv.,iele 1, 2. 3 
şi G. - Bucatărie românească. - Buffet bine asortat 

O. A. M. ~IANUFACTL'Rt DE TUTUN, TIMIŞOARA. 

PUBLICAŢIUNE 

Se aduce la cr.woştinţa celor intere-..'R ţi, că Manufactura de Tutun C. A. M. din 
Timişoara, caută spre cumpărare imediată un grup electrogen de 70-80 HP. 

Oferte cu descrierea amănunţită se vor fnamta Man~Jfaeturei de Tutun C. A. M. 
, Tim.işoara., s.tr. Bolintineanu Nr. 1, 

Se pot oferi ,i separat tllOt0ru1 8aU ,en~ratorul. 
2380 Di~ţiunea. 

• 

Apărl\ţi-vi, aV1ltal. contra. bombe lor ÎBcendiare, campirlnd aamaitlecAi 

Stingătorul CU spumă sau extinctorul uscat 
"A I RO fJl AX" 

CII -11 I'n tleut de ~~re .,r:;:ulele A. p. exerciţiile de stingere a bombelor 
iUa)Rdiale,. ia diferit& keuri dia Timi~r& le gblţi la 

A. W E Il E R •• T A !'oi ASE Timişoar .. 1. Str. Eugen de 8;1\'oy& 1 [ 
Telt'fon 49-61 Inreg. Cam. Corn. No. 5111998;944: 2310 

• --- < p 1 
Bklch>.ta der dam!, numai in star~ 'htm1t, Ochelal"} de sudaj (pentru a.părarea ochilor, 

caut pentru cumpărare. Telefon 21-58. la treerat) au sosit. Vânzarea n:lmai la I 

CALEIDOSCOf I 
• ., 1· 

tE Cafend.!H 
MARŢI, ]8 IliLIE 

Ort.odox: Iacint. 
Catolic: Rocina, Carnii. 
Sosrcle răsare la ora 4.405, Mflne la 19.;:;

FBrmAcH de fiervidu 
lLu 
~ig 
(in 

MARŢI, 18 ItJLlE i!51 
I 

Cirl.'. 1: C, Jahner, Piaj.a Llbertă~H; c:,..- liO( 
II: "La Şarpe". Piaţa Train.n 7; Circ. U!- I~, 
IV: "La Madona Sixtin/l.". Str. l:Iirar. 1JO'I 
Costin 1. ho' 

Fratelia: "Panajo!h"; M,·;'a:~ ~ .,C\io
reanu"; Freidoli': IOV, Erem.~, ' .• oe.u, ~j 
fu MrYiciu permanent. ' 

Procuror de se'rviciu 

I:~r 

\ . 
,(j( 

'fa! 
4e 

MAUrl, 18 IULIE Oc 
Eugen Antiroovici, str. C, Po!u.mW3t\t \I~ ~ 

MIERCURI, 19 IULIE pel 

Dl. procuror ~ Ostati. tel~. 10-35. Ca 
ldil 

De ,'ânmre un cărur.joi' au.inc r~ni.r\~ copii. ldil 
Str, .Martirul Ciorda.ş 3, u~ ;,. 1495/6650 l!le 

__ w 
:au'll!!t, .. C? 

Tipogmfta "Gumozit" din Pallltul c';OOOD 

ca;Jtă o puitoare, HOO/68M 

ItH';V)CUI VANZARI ŞI CUMPĂRARI 

de mobile şi imobile, Cl'k.'"e, loturi de ca., 
pămâ.nturi, moşii, etc. ln Timi~oar8. şi jur, 
AgentU1'3 "Balca.u" Hrrbei < Gh •• Ti.miş.oara 
1., str. B<lgen dC' S;r:oya NI', 1';;, colţ Pt 
Str, E. Un P.'ureanu. mr:,,b'. OI. Cam, Nr, 
601/11044/1941. 

< 'l'def<)t! NI. 34,50(}. 

r 
:1:1 
irx 
I 
1001 

i~ 

1;u. 
1 

1~ 
I~ 
I~ 

1500/6855 comercianţi Florea Timişoara V Str l 
---------------- Aprodul M;vilă 12. 'COIODia. Bw.'şco~ici. ·1----------------
~ va.au.1'8 casa familiară lângă tramvaj 1496/6851 elim pa" r" t<;t 

NI'". 3', oompus din 2 eamere, b:leătărie, II! • fii 

ca;r<lerii, de aHmen1r, spăJătorie, in strada Caut imediat brJcătăreasă şi fu.ti in casă A,. L II d • 
&padtuct, U:'te, gridină eu pomi Ir·.1<:1i- . pentru Lugoj, la vie, Adre;Ja: Str. Meuy I sam~urle calse 

îVi 
ltă 

hri, 2~(} st. p, Preţul 1,500.000 lei, Agen- Nr. 2, ap. 14. 1493;664S ~ 
tllra Eugl'n Fiah\, Str.· Lonovici 8, ap. 6. • 
weg~ Cam. Com. 142/11740/1).13, Cărucior sport, în stare bUDă, cauci'Jcuri 

n.oi, de vânzare. Str. Ghirada 18, eîr0, U. 

şi în cantităţi mai miel. 
1~ 

K A NOI A Fabr:că da Bomboane ;gJ: S'a, pj6i'dut B::1letinul Biroul Popuiaţiei PC 
numele Latzko Francisca. Găsitorul să 

predea Poliţiei din Fabric. 1502/6857 

run(:ţionară se caută im('(liat, Ofertă.: Bul. 
Regina Maria 10, parter, uşa 10. 1508 

VIN})":;}I (lASA. DE KAPORl' 
In IosefIn CU preţul de Lei 4,500 .• ~, 
Cs.sa are apă, canalizare. trotuar asfal· 
tat, hlmină electrică ti radjo ou eurte 
pa\<-ată, grădină, şi întreag~ casă are 
~bterană, ea. • absolut tare ~ 1 :ori. 
ft1lt dela tramvai Oferte rog sub "PrJ
DIa investiţIe" la Administ«raţia %iaru. 
~ ~1MO 

Primesoc lucrăl1i d& tâmplărie, rC'l)araţii. 
vin la domiciliu. Telefon 24-03. 143716852 

lUae'itru ţ.esător (hcmespun) primeşte an
gajamnet In provincie! Să prezintă nu· 
mai persoane cu r~ferinţe bune, Adre"'!l; 
,.Crişana", Piaţa Unirii 2. 1498 je 853 

lu, I~ 1501/6&56 1 -ATENTIUNE! Timişo.ra.l03efin, Str.!. Văcărescu?> d1 
Depozipl ~ oţel Il firmei .,TREI ~l/iL I 

I1\TELE" S. A. R. pentru comerţul d~ 1"-;;;;;;;;;;;;:; .... ;-;;-;-;;;-;;;;;;;;;q·l: TGJ-
oţel şi maşini, Agenţia Timişoara s"a e ~ J..IJ 

mutat în Elisabetin Str, Coroon~ de SecretariatUl GCn2l'al al Adminis~ 
Qţel Nr. 11 şi poate 'fi gă8it la telefon traţiei BunurilOr Industriale şi AU. ,.şa 

!-... su;_b_f_o_st_u ... l_N_r_,_28-__ 6_1. _____ 2-3_7~5_! ~ mcntare dtscJhide cu data de 1 l\:~ 
Primiria comlDte!i. ~tl August 1944 1 iră 

Nr. 442/1944. D. Gr. 1l1/6.1:~: 

PUBLIOAŢIDNE Ateliarele Mecanice 1:1~ 
Se aduce la cun~tinţa celor interesaţi 1!II 

că in ziua de 5 August 1944, orele 10 a. m: y''''~. y. 0<' R!AU 'u-se va ţinea la primăria comunei Doereşti '" ~ ".,.. ,; 
licitaţie publică cu oferte închise, care 36 ,,/~ ~ ~ '~. ~,~ -, \: 

va continua cu s.lpra oferte verbale ~onform .Q - ~'1 
rt 96 L P , 1 ~.,;~I~~~~r·~~ ~ a • C, " pentru va.nzarea a or 1273 ' "'.< -- >~. ' 'k.i.f:iifl~ V 

metri ste;i lemne' de foc faaonate, remltatil . . 
diD exploatarea parchetelor 1941-1i144 a la Timiloara, 
comunei Dobraşti. ~ SIT V ri' 3" Licitaţia se va ţinea în conformitate cu D. • 18uimlrescu o. 

~'.:em!.nOOl!O"'~ii&&IiIiW21\M dispoziţiUDiIe art. 88-110 L. C. P, şi a Sucursala Sânnicolaui Mare 
D~ Vt1~ZARf tt~zrO~ftL nonnelor generale pentru ţinerea licitaţii. 

1. G .. \TT6X (complect) de 36 co11, lor, pUblicate m Mon. Of, Nr, 1.27-1931. 
+ev-· •• ' Ti 

26 BAlt-~1 
FIECARE C,oPJE IN 
PI.l:8, SE EXECUTA 
('{J ,JU~ĂTATE DIN 
f'REŢIJL DE 1-JAI SUS. 

marea "TOPAN'\ PreţQJ 1&1: l,5Of.1tOO ConcUT:nţii. odată cu ofertă, vor de.prlnt3 
1. rURIFICATOR de lucernă (compl.) .şi garanţIa de 5% tn numerar ~au efecte de 

Preţul lei: ~O.'Qi Stat, care după adjudeca.re se va Intregii la 
1. LOCOHOBIL de 40 PH. 10%, potrivit L. C. P. 

Atelierele 
au următoarele sectii: 

E 
C! 

, a 

Pre~ lei: I,OG.,.", Iu caz de nereuşită, a două licitaţie va 1. Reparaţii de Auto, tractoare şt 
1. STABILA dela Moara Şi cazanul avea. loc tu ziua de 15 August 1944, la toate maşÎnele ugrit'Dle. 
"BABCOC"-WILCOCX" 50 ftl ptltraţi aceiaşi MriÎ şi loc iar dacă nici această 2. Secţia Electrică, bobinaj. 
rJprafa.ţa <k Jncălzin lmpreună C1!l 00- licitaţie lt"l va avea nici un rezultat, Iemne;9, 3. GalVSllizare. 
,ul :ro m lug. din tablă de fier. se vor vinde prin trata~ directă sau prin 4, Secţia de Acumula.tori (reparaţii 

Pr Hol J' .. O!AA .. - bună. învoială. 6p. ~I: N, ..... "'."""' şi confecţionare). 
Spre inloMnare eomunici'iD! toate ma- Condiţiunile de licitaţie se pot vedea. zil· 5. Secţia de stanţare. 
,inile .unt in P«fectă bunăstare. nie la cancelaria primăriei D()br~ti, btre 6. Secţia. Meeanică (strungirie). 
Ofertele sub "Excepţional şi ocazional" orele oficiale, 7. Turnătorie. <. 

BUL. IlIACONOl'lDI LOGA 46 
vis-a-vis de Prerectură fa adminirtraţia ziarului. MenţlOl.illl Dobreşti, la 1Z Iulie 1944, 8. Lab<Jratof &perimental. 

TEL EFO N: 28 _ 9 1 ei !'nmaf otertele ablolut 8'lriCU'e Vom Primar: Notar: ServiciUl extra oonştlinfli08 

t~;;~::::;;:;:;:;~;:;;;;;;::::~:::ly:a::in::e:o:~:':ld~e:ra:r;e~.~====~;:P;.;1:6;~~ft~~J.u.r.~ .. G.h.~eo.r~gmh~e.~~3a .... l.0.an .. s.t~~f~ă~n~i~~. , 2376 I ~>' 2372 ...... twe tt.&i4liW i 7 

':W:1! It. ~ ,4.» I 1 (J I Ur~I':H/ji. I I!IJltlllllHl1 111. n ·-lllllllrim, 111111'11'11111 :w. P oiMw·l --III ~I~ 1-' ""'11 __ .,:_WJI!I' r! 
. ~..:ic~ " U.l,hllll. lj fiU Iilill I li ~ IL ~ ~v~;ih"l! ~lliI r1l 1 U dl~ţ!! i tii[ HUli:\) (~ O R ~ O lHliIEi!lllia~ ~'''~ltlllllmm~IIHiH )\ R. O IlHnn,UillOOtlJIIh 
O casnică Ob;ŞJlUită cu certuri iii . ~ 
r:cinţelcgeri duce la intâ.mplări Jules Berry, Jos!!elme GaeI Avia-Fi!m prezintă: , • ZI! Azi premieră 

n~toPtate. m cel mai'lnn film de atmosferă 1\1 A M A Să-mi ca'" nţ·, ~ccpţiona1ii.! 
femei~ tt.~I·ntel.asa" poliţistă "~~I.i ~ eu Franciska Kinz:, Herma.nn ţ- Omul ven"lt de pe mare 

o comedie excepţională! Misterul ca~erej 13 Datzig, Elfricde Datr.ig, Winnie Igane 
BELI FINKENZELLEH. l'Yfarkus. 

llANS NIELSEN Bepr. : ,I< J ,i "Z ~~r. : 3J :; şi '7 
"PCi,!ru Dumineei şi Sărbători tie wâ&d ia preziui bilete la u},erie dela (itele 10-12 şi 16-19. 

Jurnal O. N. C 120 
Rel'\r-nntaţii:e: 3 '5 7 9 

1;' ~ ~ • I • 

Ultima repr. fncepe t.x In orel( 9,. 

Un film nou italian cu un ssubiect 
nou, Prima dată la Timişoara. 
Reprezl"ntatiilc loilnic 3, ~ ,,1 "1 
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1 
f ~l, 20 Julit) 1944 Fag. ~ 
___ .... ~~wrn ................................ _ ..................... ~ .............................. , .................................... u. ...... .. 

1 

r I L r~ I ( D E T O fi T E 5 I PEf~TRU TOT I 
.6 Ai X fftF Mi •• ='WSS LŞWfţt.'"UW;. A a_Mi A' - -1_ SJ<J DL~TI'mUE UNTURA TOPIT A 
rE CARTELA, S<;r;'iciul Aprovizionării 1, 

I('(Imunică capilor de familie că pot ridica pe 
tonul Di"croo Nr. 25 ~lntură topită cotă de 
::00 grame pe Iulie, la următorii mă.celari, 
l:aJ"i încă. nu stocurile din dreptnl fiedruia; 
jLudovic TMz.er V .. S"tr. Plavoşin i, 1200 
;~g; Alexandru 'Lahner, IV., Piaţa Draga. 
Una 5, 300 kg; Ioan Ianats, n., şag'ma 3. 
iZW kg; Pavel C""rnits, II., Ma.·eşal Joffre, 
ilOO Itg; Nh:{)Iae Pappert, II., Dorobanţilor 
)14, 150 kg; Ludovic Toth, II .•. Mar~al 
lMIro 7, 200 k~; Ioan N~, III., Plaţa La
!hovary 300 kg; Irina OI"Şl.'~, II., Sl.r. Daci· 
~ ,. - ~ 

I
~r, 200 kg. ' 

_ DEL.~ l'RUIĂRlA ORAŞULUI LU. 
,601. Pe lângă Prjmărill. oraşllui Lugoj au 
:iost instituite următ08J'~le comisii: Comisia 

- NOUL ORAR AL ASIGURARILOR 
SOCIALE. Incepând c'~ data de 17 Iulie la 
Oficiul ASigurărilor Sociale Timişoara, Ser· 
viciul medical va funcţiona tn fIecare zi, C"J 

fxcepţia zilei de Duminecă, dela orele 13-
19. Deci numai în aecst interval vor sta la 
dispoziţia asiguraţilor ambulatoarele. Ser. 
vieiul administrativ va funcţiona in fieeanJ 
zi, eu excepţia zilei de Duminl'că, dela orele 
14-19. Pentru solicitarea oridimi drept. 
cei interesaţi sunt rugaţi să ţină cont de 

- S'AU REh'lTRODUS AUTORIZ;\Ţn
LE DE CALI\TORIE PE TOATE LlNIILE 
C. F. R. S. p. P. transmite: Direcţia Gene
raTă C. F. R. u făcut cunoscut tuturor or· 
gan~lor în subordine, că autoritzaţiile de 
călă.torie pe C. F. R. sunt obligatorii la 
toate tren~lrile de călători. motoare. cu 
aburi şi curiere. 

- F:\~fIUILE OFIŢERILOR DLSPĂ

RUll PASTRJo;.\ZĂ DREPTUL LA CAR-
I 

acest Ot"ar. NETUL C. F. R. S. p. p, transmite: Direc-
_ REPARAREA CEASURILOR ELEC. ţia generală C. F. R. li. aprobat prelungirea 

TRlCE. lvindu-se nevoIa unor reparaU la rvrnetelor de ident.'··,l;~ pe C, F. R. ale Ir.r!T.· 
ce:a::rJrile electrice publice din Timişoara, I brilor familiilor ofiţerilor activi, care sunt 
aceste ctaslfri au fost oprite. Reparaţia va caţi dispăruţi sau in captivitate, până la 
d".iTa câ.teva zile.. terminarea războiuiui. ................ _ ......... ~ ... _ ... _ •.. ~ ..... _ ................ . 

~
Je licitaţii publice compll.l!6 din d-nii dr. 

Octavian Ju(:u prtŞedmte. Ieronim V~iu Vizita 1. P. S. Mitropolit Nicolae 
• ~ Dimitrie Sarmoş membrii, Valeriu Po-

al 
~u secretar Şi Petre Ghelef}ianu supleant. Ardealului la Orăştie 
, isia de recepţie' a fOSt ~lcăl-lită astfel In ziua de 13 Iulie. 1. P. S. Mitropolit 

!din d-nii: dr. Alexandru ~ Vasile preşe~ Nicolae al Ardealului, lnsoţit de dI. Ge
Îdinte, inginer Ioan Să1ăgea.,u şi Aloisi~ neral Macici, Comandantul Corpului 7 
jBuger menlbrii, Iuliu Cosma secretar ţi) de Armată, a vizitat ora6ul Orăotie .. r ian Lupu 8'J.pleant. 1. P. S. Sa a fost primit de autoritătile 
L.:- DISPERSAltEA DIRECŢIUNlI IX. locale, în fIUnte cu dI. Secretar general 
:KEG. SILVICA DIN ARAD. Direcţiunea pentru Culte şi Arte, profesor Aurel 
(IX. ~g. Sjlvică din Arad a'a dispersat in Popa, Inspectorii generali pentru Culte 
Icnmuna Şoimoş-Arad, ded orice corespon- Ee. Gh. Butnariu. Dr. 1. Lăncrănjan şi 
idenţă. se va. adresa la Ofielul poştal P.adna, Dr. 01. Căciulă, Inspector general şcolar 
j;udeţul Arad. Damian, Primarul oraşului adv. SeciJrea 

I 
şi dl. Colonel Motoc, care l-au condus 

- "CRUCE-" r.,oşn.:" FIU'\L.~ LUOOI la noua biserică ortodoxă pentru a lua 
CERI'; DONAŢI1 ŞI CONCUJ!S. Filiala din cunoştinţă de stadiul in care se află ulti
Lugoj Il Societăţii de "Cruce Roşie" Il fă- mile lucrări, în vederea apropiatei ei 

lcut un eă1duros apel la. publicul LU:',ojan târnosiri. 
rugându..l să binevoia.'.lcă a dona c:.tţi, re- 1. P. S. Mitropolit a rămas foarte muI-
viste şi ~are pentru ~olda.ţii internaţi la ţumit de modul in care s'au executat 
spitalele din 10~:8Jitate. Donaţj"mile de dispoziţiunile sale cu privire la amena-
&('leSt fel se pot face in zilele d~ Luni, Joi ~ jarea unui parc în jurul monumentalei 
Vineri intre orIce 5--.";' 1'. M. la sediul socje- biserici, cum şi în ce priveşte lucrările 
tAţii din Lugoj, Str. Huniade Nr. 6. Socie- în curs pentru aşezarea in piaţa bisericii 

; tates a mai făcut apel şi la doam.n~le rl"fu- a statuiei Regelui intregitor de Ţar~ 
! gmte din alte localitaţ.i Şi <'!are !t11 activat F d' d 1 · ~., er lnan . 

tor pe care l-a dat dI. General Macici, 
punând la dispoziţia Primăriei un m,re 
număr de ostaşi şi mijloace de transport 
pentru pietrele desfundate şi pentru 
pământul fertil necesar peluzelar din 
parc, realiz.ându-se astfel O lucrare de 
mare valoare, Deasemenea s'a relevat :;.i 
concursul Subsecretaritului de Stat al 
Cultelor şi Artelor, evacuat in localitate, 

. planurile pentru amenajarea parcului 
fiind întocmite gratuit de către arhitec
tul Departament, dI. Grigor Ionescu. 

Dela biserică, 1. P. S. Mitropolit Nico~ 
lae, a trecut la liceul de băieţi "AureJ 
Vlaicu", in al cărui local se află instalat 
pe tot timpul evacuării, Subsecretaria
tul de Stat al Cultelor şi Artelor. 1. P. S. 
Sa a vizitat toate serviciile şi toate bi
rourile, interesandu-se de mersul lucră
rilor şi de modul cum sunt primiţi ,i 
găzdui ţi funcţionarii In acest oraş de re
fugiu, exprimându-şi mulţumirea pen~ 

tru cele constatate şi ~n general, pentru 
exceptionala activitate a acestui Depar· 
tament in ultimii doi ani. jlr. eftdrel(' societăţii ~i doresc M.~ con.t:nu: 1 S'a l'clcvat în deosebi sprijinul hotărt-

miv1ta.ea să se inscrie !!t sed-nu filial el 
I d"n Lll~j,' ;;p~:i·~;,,"i'ii;· .. ······L ...... __ ..... _ ... , ...... -... 

_ CONCURS DE ŞAH IN ORAVITA.1 

Grădina de tir din OraVl~> un concurs d~ 10/ • 
· fu ~tlle de 8~ 9 ~i 10 I~lie, a a.vut loc in I rJiisterioasa dispariţie a unei timişorence 
~ intre elevii de l~u din localitate, sub Ana Osterreicher. evrekă, de 22 ani, de oe urma să plece la 'l'imişoara a vur· 
fCQDd''lcer~a. d-lui "prof. Gh. Raia. Din ooi 12 cu domiciliul in Timişoara, până la diŞ- bit CU o oareuare Ana. pne~enâ. & ei, 

. 
·II~~nc~enţi s'au clasat în loe\~ ~: .Mihai Se.. pa.l:iţia ei, în str. Negl'.UZZl ~d. a fost gă- despre"" Uttre nu ştie ci era evreica, fi ca 

rangau el vru·a, A. MaţcllleVlCl el. VIl-a sită de o patrUlă. <ie jano.anni (,;.lI'.K" aceasta a rugat-o să.-i Vlizl~e î~ilia 
· :ş.: v. Toeariu cI. V·a cu eAte 9 puncte; in in trenul Bu~urel;,\ti-TunişoaTai călă.to· in str. NegruZZi ~. 
!locul al V-lea: D. Cărăba., el. VI-a şi E. To- rind pe numele de loaJl& Mlloşescu din Ana. OSl.81'l'eluher & pl~at din Timi~ 

.Iea.riu el. VI-a cu câte 7 punete şi în 10C""~ a.~ Bucureşti, muncitoare la flllbric.a de ţe- şoara la Bucureşti, fără. autorizaţie, inci 
~m-lea A. Melinie el. V cu fi puncte. Pnmu să.torie uRalea, A. VasUeseu & Co". din ln!Una Noembrie 1943 şi a. revenit în 

, 'trei elasaţi, fiind in baletaj, au jucat intre comuna suburbană Şerban Vodă-mov. Mai., după. oe fusese prinsa in tren ou ae-
ei in ziua. de 11 Iulie, câştigând premiul 1: Ana Qstereieher avea buletin la biroul tele false. 

· V. Tocariu el. V, prembl TI: M. Serăngău populaţiei pe numele de Miloşeseu. dar In urma a.oestor fapte, evreica miste-
eI. vm-a şi premiul IU: A. Maţc.hievici cI. îşi lipise fotografa ei in locul aceleia a rioasă, oare se află. şi acum dispărută.. a 
VU-a. muncitoarei din Bucureşti spre a. DU fost trimisă în judecată pentru fals in 

_ SERBARE IN FOUlSUL RANITI 1 se descoperi falsul. acte publice. pentru substituire de per· 
'LOB LA OHABA.FORGACI. In cadrul Patrula de jandarmi însă a ajuns la soane şi pentru călătorie clandestină pe 
. muncii de războiu a avut loc tn localul descoperirea cazului numai după. Înfi,- c.Lr, 
· Ş')()Bjei primare dela O'haba-lI'orga.ci, . ,tld. ţişare. intrut:ât fotogra,fia lipită. pe bu' ACCIDENTUL UNEI MUNCJ'I'()ARE 
, Timiş-To!'Ofttal, o reuşită aerbare cultural- letin şi chipul Anei Osterreicilier nu ară-
patriotică dată. de elevii cursului secundar, ta să fie a unei româ.nce.Ana 6sterrei' 

~'Serb&rca a fost organizată de d-na înv. eber a bănuit că. este descoperiti şi a 
, Elena. Vasilache fiind ajutată de d·ra Vas.. fugit lăsând in mâna jandarmilor actele 
; cau Eleonora,. el~vă d. VI-a lic. Programul false pe care le avea asupra ei. 
: Il. avut n~lmero~ poezii patriotice, dansuri Cercetările au continuat prin toate 
: naţlon'ate. cor'Jrl. după care a urmat piesa posturile de jandarmi ş.i prin birourile 

"Piatra. din casă" de V. AlexR!ldfi. S'& rea· judiciare al pollţilor şi s'a stabilit, după 
lizat frumoasă. sumă de Lei 10.500, care 8 fotografie, că. este vorba despre Ana 

· [om donată osh!şilor riniţi din epiWuJ 6sterreil'oher din, Timişoara, str. N~ 
" 'l:'i lD:i~.oara. gruzzi 29. 
.............................. -•• -... A fost ascultati în oaud mama Anei, 

PUBLICi\ŢITJNE 

Se adu~ la cunoştinţ! generală, e! fn 
~ua de 21 Iulie 1944. orele 9, Se va. vinde 
prin licitaţie ITlblieă la Spitalul Central 
Cern/tuţj l!1Vaeuat' ~:\la de Conduetori 
SiMcl Timişoara, un Clt\ şi doi mâmd. 

Terezia. Wagner, care 8. declart c·l fata 
ei a disparut dela locuinţa ei de 
la !nOE-putul lunei Maiu şi că. de atunct 
nu mai ~tie nimie despre ea. Postul de 
jandaMUi din su-burbÎa, Şerban Vodă a 
stabilt pe de altă parte, eă in Februarie 
1944 a eliberat la eererea intreprinderil 
"Ralen, A. Vasilcscu &; Oo.'~ o autoriza.
ţie de eă1ătorie Buc'ureşt..~Timişoar8.. 

. Administrator gt".nenl: P. Hullt~. pentru muncitoarea Ioana Miloşescn, 
2379 eare Urma să vie la. Timişoara, pentru a 

--.................... ~. e:. ... ridica nişte mărfuri pentru fabrică, dar 

Poşta redacţiei 
.... ~L&~ ___ .. 2 sa 

t·ă intre timp. cum a declarat şi direeto· 
rul întreprinderii călătoria nu s'a maJ 
făcut pentru eă mărfurile au fost cum
părate dela o firmă din Sighişoara. 

-- D-LUl A. AL. nmEESCU, JADANl. A fast ascultată. şi muncitoare a In&na 
Ziar~l "Dach" neJublicând versuri. d ro· MilOli>8S('u. e<\l'f nu ştie eine j'a furat I'ar-
găm a n~ adresa revisttlor. netul şi autorizaţiat dar ştie că înainte 

Jurma Elisabeta, din str. Dor(ibanţilor 
16. muncitoare la F'abrica de piele bă
năţeană S.A.R., din str. TImocului 17, 
a că.z.ut jos şi s'a ales cu o fractlU"ă seri
oasă a mânei drepte. Ea lucra in labara' 
tvrul firmei şi a e.ăzut in trmp ce trans
porta o eantitate de piele din laborator 
in magn3ie. . -:_ , ..... 

EVACUAT JEFUIT . .J'.ţ~ , 

D. Butnăr~ Gheorghe din Iaşi eva
(luat la Timişoara. şi domiciliat in str. 
Şagului 13 a reclamat poliţiei eă u.n au.· 
tOl" necunoscut i-a furat a semet' in 
care &vea. oartelele familiei şi dilerite 
acte personale. Furtul a fost comis Îll 
timp ce evaeuatul munoelJ, la linia. d{) 

tramvaiu. din stl'. 1. C. Brătianu. 

UN FURI' DE 76.000 LEI 

Elena naşcu din Iaşi evacuat' in ea· 
nmna Giarmata. a. venit la Timişoara să 
vândă Q pereche de pantofi vel.'hi şi să. 
cumpere alta. mai hună.. In timp ce căuta 
prin pfuţa de vechituri din str. FrQ~ Wl 
autor necun09<'ut l-a furat din buzuna· 
rui prdesiu1ui suma. de 76.000 lei, adi
('ă toate et"On"miHe bietei evacuate. 
Poliţia a f.iteut eercetărt. da.r hoţul nu a. 
putut fi identificat. 

NQ . --
- ADMINISTRATIVE. Din cau~ situa. 

ţiei excepţionale nu mai suntem in mUlră 
să distribuim ziarul ]a domiciliul abonaţilor 
noştri din Timişoara, ci ori n t1"imitc:n prin 
poştă, 01'1 - la dorinţă. 8llunţată la Admi_ 
nistraţia zia.rului - abonatul işl ridică 
zilnic exemplarul dela eea mai apropiată 
tut;~gerie. 

- ORELE Dm BIROU LA .,SFATtiL 
NEGUSTORESC". "Sfatul Negu,o:\.oresc" 
aduee la. euno<>tînţă membrilor săi, că din 
cauut rePetatelor alarma orel0 de servle,u 
la btroul său M va ţine incepind ue Joi, 20 
Iulie, la orele 15-1it (3-6 p. m.) 2376 

- DONAŢIE rEN'fRU RlSERlC .. \ SA, 
TULUI NATAL. Căpitan Âurel G.irda dela 
Gomanda.ment'.ll M. U. Oficiul Po.ştal 'Ml:i. 
tar Nr. 3181, cart e.sto născut Şi C1"()SCUi: in 
parohia Mă.năşuur Se\'eriD, a diiruit pa 
8e6ma si. Bisenci de arolo, un fr'JTr.os rind 
de odăjdii in valoare de 5O.GGO lei. cara s'a 
sfintit de Pr. Ioan Si~n din :M'ăn::i~t:'lr. Sus. 
numitul binefăcător a mai dir:.tit <Wlum rhi 
ani un frumoa s.fel;nic. 

- FL'7AREA rRy.ŢUU:1 l\IATE&I.\. 
LELOR SANITARE A. P. Preţurile mate
rialelor sanitare A. P. s'au fixp.t ci!!! către 
!..cmandamantul !\părăr:l Pas;ve Bucur(st\ 
după cum urmee.ză: v.i 2Z5 tr.lsa indl~1. 
duala A. P.; Lei 1:5.600 Cantină sanitară 
A. P,; ~i 13.2.82 C811t.ina sanitară A. p • 

- PL'NEKi! IN COl,fiTRUCŢlE A 
UNOR GRAJDURI COl'olTiNALE DIN .JU. 
DETUL TL"llş.TOnGriTAL. In ziua d& 15 
IuJi~ s'a pus piAtra f~da.rnel\ta)ă. Şi s'au 
bloeput lucrările grajcJ:olri;or oomunale din 
comWlele Ie!:.ar, Budinţ, Topolo\'a.ţul-Maro 
şi Izvin. ML;.i, 18 Iulie, au Înc<lput lucrii. 
riIe grajdurilor din comuna C'~rna, Berini 
Şi Libliftg. Mierc.lri. 19 Iulie, ,"or lnoe}:6 
lucrările m t'Ol'4una. UtV1n Şi MOljlniţa, ia! 
Joi, 20 Iulie !n comunale: VucO'va. Sârbov&. 
8jlagfu, Sacoşl.Ol-Yare, Sacoşut-Tul'cese şi 
Căp&t. . 

- SFANTA, Ln'URGm~ SE VA OFl. 
CIA IN BISERT.ClLE ORTODOXE DIN 
'ElMIŞOAR.1\ LA ORI\ 8 DIl\HNEATA. 11l 
ronfol"nut&te eu di6po:dţ.ia dată. de Venera, 
tul Consiliu Eliarhjaj - In vederea vreml, 
mor de grea incel'carc prin care trecem -
:le a.du('t) Ia. cunoştintă credincioşilor 01"t. 

rom. din 'l'imişoua el serviduJ sfintei li· 
turgtl :!!IeI va ofieLl 'tn du:~ineclle şi sărbă • 
tonIc, ee ur~!!.z:!, imediat după !l.trenia 
zilej (ora 8). 

- COMlilHCARE J'ENTlt(J ELEVII IN. 
DUSTRIEI AGRICAlLE ))IS CHIŞJNAU. 
Elevii şaoalel medii &. iadllslrU agricole 
dia Oti",inArl. sunt ~ţi ft.şi comunice 
de urgenţl adresa. d-lul h'.g. a.gr. inspector 
D, Ca.rauş, Btiai, judeţul Timi.ş-Torontu.l. ' 

_ ŞEDIN'ţ.o\ ŞEFlLUB }}J!; OCO.o\LJ!: 
AGRICOLE. In .ua de 11 lul!'!l a avut 100 
In comuna ~nova NOU3, und~ ~'fl. djsPPer • 
!at Camera de Agrienltură. q.iU:lţa şdilol 
de Ocoale .Agricole. S'&\1 d~ua~ măsuri!a 
de luat pentru treerul recoltei din anul 
a~ .• 

$ •••• ~.~ •••••••••• 

FiZarm.mr.ico "Moldcwo" laşi st~ biUta 
in comuna Făget judeţul Severin, aduce 
!a CU11.oştinţa: eelor interesaţi ('il t4nga
Jeaz4 instrum4!ll1,tişti 1cL. toate gru.pele de 
instrumente. Angaj«r€o se .fa('~ in urma 
vn.u,; emmeR Cft ,. tînji} la riala p7"e2'~l* 
tării la sediul actual" w·r cel (ldmis între: 
imediat fn funcţiune, 

Director, 
RADU CONSTANT1NESCU 

Doctor 
Zl'naria Dt~mitrr~r.u 

ee .u ........ ·-

medic 8p+)cwJJat 
Vonel"ic& - fZentto·urjnare - tlitih 

BoU fntenoe. 
CO.8U1t 2-5 t'. m. 

Timi~oara r. 
Bulevardul Re~ilHI i\i· r:a Nr. ~3 

(ttnp Preteeturtt Jadeturut) 
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frontul • • 
niCIO schimbare esentială 

,.TorpiJa ~ie6~, arma 8t erf!"tă • 11l1aria@oi ~erID.ne - Bătălia de uza,. <lin 
R.15rlt Frontul ita'Ha. a rest t .. dr..-ptat 

Grehile lupte defensive au durat aici 
toata t!.iua. britanicii au pierdut 66 tan. 
cu.ri -';il mai multe mii de morţi şi cu toa. 
te acestea nu au putut să lărgească pă. 
trunderea iniţ.ială. 

\ 

SttUa.ţi4 
~'--:w4P2ifW+.Mf!!·i __ i!W8JI~_I!'IM""!J=ia. 
.~_- ,_'" = ei Mn n mo., ... 

DeLa cartieml general aL Fuehrerolui, 
{naUul comandament al jorţeL07' armate 
germane comunicd; 

La $Ld vest de Caen, diviziile brita
nice aU trecut eri, din nou, La un 1J1.are 
atac. Foc foarte greu de artilerie, depe 
mare şi uscat a spnjinit atacurile ina
mice. Inamicul a reuştt sa pătrundă in 
câteva localitati aflate m~ediat in spa
teLe Liniilor noastre. Cont1'aatacurtle 
îmedwte pornite de rezervele noastre, 
au. alungat pe inamic înapoi . . lntr'o pă
trundere se mai dau lupte. AcoLo au fost 
nimiCite 58 tancuri inamice. 

In spaţiul dela St. Lo şi în sectorul de-
1,a vest de Vire, in urma pierderilor mari 
suferite în zilele precedente, inamicul o 
dat numai atacuri locale care au rămas 
jără succes. 

Cu ocaua unei acţiuni de curăţire in
trepulI"su UL ;spaţLuL rrunc~ ... ue ;sud, au 
jOSL uC"ft în Luptd 4bU teronştl. 

Focu. gteu aL Ur7nel .,11. l." cade mai 
depaTLt: .. ~up'·a spaţ~uL Lvndret. 

In ltu/'>u., tn cursul 2.tlet ae en, centrul 
de Breuta~e al Luptelor a )ost La nord-est 
de VOLterra. ta Ar€zzo şi ae ambete par~l 
ale TibruLui. in timp ce tuaLe atacuriLe 
Utamtce aate cu far~e concentrate, au 
jost respmse, diLramăturiLe oraşului 
Arezzo au fost pierdute, după Lupte gTe
Le şi schl.7nbătoare. 

1n sectorul sudic a.L fTontului răsări
tean, ia e~t de Bugul ucrainean superim·, 
bătăLia de apărare a crescut in violenţă. 
In lupte grele şi schimbatoare, forţele 
bLindate sovietice, care atacau din secto-
1"U~ Tamopol şi Luzk, au fost opTite. In 
uUimele două zile au fost nimicite ad 
125 tancuri înamice. 

Intre Pripet şi Duna, luptele gTele au 
continuat pe un front la1'9. Pe Niemen, 
diviziile noastTe au zădămicit mai multe 
încercări de străpungere ale sovietici
lor. La Grodno, după evacuarea oraşu
Lui, trupele noastre s'au retras pe malul 
.de vest al Niemenului. 

In regi.unea lacuriLor deLa sud de Du
na, repetate atacuri date de sovietici, au 
jost respinse cu pierderi mari pentru 
adve1'sar. Intre DurUl şi lacul Peipus au 
dat g'reş şi în cu'rsuL 2.ilei de eri nume .. 
roase atacuri .sovietice. Numai în spa
ţiul de pătrundere dela sud de 0POClka, 
inamicul a putut câştiga teren, după 
lupte crâncene. 

Aviaţia a intervenit în centrele de 
greutate cu puternice formaţiuni de 
avioane de luptă şi a cauzat inamicului 
pierderile gre~e in oameni şi material de 
războiu, prin atacuri date dela mică în
ălţime. Numeroase tancuri, . tunun şi 
400 vehicoZe de t"ansport inamice au 
fost distruse. In lupte aeriene crâncene 
au fost doborâte 88 avioane inamice, iar 
de către aTtiZeria antiaeriană au fost do
borâte alte' 9 aparate inamice. ......... -....... _ .... , 
RAŢII DE PAINE DE 20-200 GReUlE 

IN lT.-\LI.'\ OCUPATĂ DE ALIAŢI, 

Milano: 18. (Rador) - Noul guvern 
Bonomi, şi-a inceput activitatea cu pa
rola, luptei contra foametei. De fapt în 
[taha ocupată de anglo--americani se 
introduce sistemul de aprovizionare cu 
alimente a populaţiei copiat din Uniu
nea Sovietică. Raţiile de alimente se 
stlflbiIesc în mod proporţional şi până 
~ând populaţia civilă primeşte zilnic 20 
~r. pâine, lucrătorii primesc până la 200 
~T., bătrânii peste 55 ani obţin in prin
tipiu numai jumătatea raţiei normale. 

X 

Uue.re,U 18 (Rador). Co.aBdaat8Uhd d. (~ăp.te.ie 
al ArJDlltei R .. _âne cO"' •• ,1t!ă e. ziua de 11 'hllie. Pe 
Nlst .. at Îlllerlor. t. U •• al' .. ~i. ee IDijl .. e ,i pe 
Meido"ei Da_ai activitate de lupte r.ttu..e. 

Destăinuiri senzaţionale despre "torpila 
vie", noua ar~l1ă secretă a tnar,ner 

germane 
BERLIN, 18. (Rador). - Corespunden

tul na(;a~ aL a~t:I.ţH:t uNB. C(.p~tumLL ele 
marina Hansen a facut o de,$1,uinuire 
senza,.ţională despre noua a,'m,ă ma1'iti
mă ge'rmană ca1'e a inregi,st1·at succese 
conslderabile atdt la Nettuno şi An2zio, 
precttm şi cu prilejul muri!or acţwni na
vale anglo-american.e în golJul Senei. 
E vorba de un fel de t07'pilă submarină 
a cărei echipaj este un singuT om, A
cea'" a torpiLă se apropie sub supraJaţ,Q 
apei de unităţile inamice, apoi conducă
torul lansează torpila pusă in mişcare 
cu electricitate contra obiectivului celui 

mai potril'it. punându-se jirqte in cel 
mai mare pencoL Din ace.H motiv se 
inLrebumţea.;:a oamem de tOl curaj şi 
sfida1'e de moarte exemplar. Având in 

,vedere mijlocuL de hiptii şi metoda jără 
p1'ecedent, acesw atetcuri s'au dovedit 
ea:trem de eficace cu toata escorta asigu.' 
rătoare a convoaclor şi a marilor COIt

cel1trdri de vase, Condw::ătorul torpilei 
w'e totuşi }'anse do:: a srâpa, deoarece es
te prevăzut cu o mască de aspiraţie şi 

poate să pârăsească torpila cu ajutoTul 
unui instrument special de salvare ca
re-l susţine la supTafaţă. 

Aviatia aliată continuă să urmărească 
uciderea populaţiei civ.lle 

EERLIN. 18. (RlOdor) - Ancheta intro· 
~usii. de ilutorita-ţile Cow,lielA;,ilw ;,.eH"laue " 
(;()Ilstatllt că. aviat,ia aug.o.i.aneucc;.na II Ul
trebuiu\at I.:U prilejul uhuileior m..:.tUri boln
be cu schije ce se int.rbuinţe.a.ză. numai În 
lLipte de pe front. In urma intrebuintarii 
a«,stCr bambe asupra mai mUlwr localităţi 
Şi sate, populaţia civili a l!tUferit pierderi 
mari. I 

Dealtfel se mai constată că vinitorii 
inamici din eboorta iombardierelor au 

atacat de<1Supra Germawej centrale, in 
zoor .'4.kWt u~.a mică in.J.l}~~, popuJaţia 

de pe str~i şi iUc1"alorj şi iucr .. ~tmre ~ pe 
("âJupuri, <Jlilorâud şi nllhu.ti mUlti din popu
laţia civilă şi rurală. Se mai &nunţi din 
\liehy ca aViaţia a.nglo-americană a între
prins ,. eri at&uri de ter03re contra ma.i 
multor oraşe din Franţa între cari .'\ vlgnon, 
Metz şi Belfort. Populaţia civliâ a &Vut vic
time şi s'au provocat pagube mari. 

Pe frontul invazlei aliaţii nu reuşesc 'să 
depuse Înainteze cu toate eforturile 

Berlin, 18. (Rador). - Despre frontul 
invazici se comunică că grelele lupte de
fensive ce se dau în momentul de faţă 
la Sud-Vest de Caen prima fază a unei 
ofensive mari începute de anglo-ameri. 
cani la estuarul Ornei. 

Unităţi speciale britanice au căutat 
să ocupe cota 112 care domină poziţia 
strategică din această regiune. După 

lupte foarte crâncene de mai multe ore 
inamicul a fost aruncat înapoi in pozi-

ţille sale de plecare. 
La Villers-Bovage h:amicul a inain~ 

tat până la localitatea Noyers, aici lnsă 
forţele germane au oprit atacul inamic 
care din aceste poziţii a incercat să pă~ 
trundă în flancul sistemului de apăra
re germane în Vest de Caen. După lupte 
foarte crâncene inamicul a fost respins 
spre Nord-Est. 

O altă coloană britanică înaintând 
spre Sud a ajuns până la râul Odon, 

In sectorul american al frontului inva
ziei luptele au fost ieri mai slabe, în ur
ma pierderilor enorme suferite de tru
pele nord-americane. In regiunea Sainţ 
Lo nordamericanii au inregistrat un mic 
câştig de teren de câ ţiva km. şi au reu. 
şit sa se apropie chiar de acest oraş. In 
urma acţiunei foarte energice a forţe
lor germane, înaintarea a fost oprit! 
Contra-atacurile germane începute sea. 
ra târziu au dat rezultate bune. Un ali 
centru de gravitate al luptelor a fo.s1 
intre râurile Vire şi Douve. unde nord. 
ami?ricanii au atacat cu însemnate forţe 
blindate. Grelele lupte defensive au con. 
tinuat aici ieri toată ziua. 

Din celelalte sectoare se anunţă nu. 
mai atacuri nord-americane cu caractel 
local, cari au fost respinse fără greu. 
tăţi. 

125 TANCURI ŞI S8 AVIO,\NE SOVlEo 
TICJ:<.; A ti .FOST lIiSTim~J<.: ERI 

Berlin, 18. (Radar). - Despre mar-
Sul even!mentelof pe irontu1 dm Răsărit 
se CQnll.l.lli<.:a ca sovieticii au atacat ieri 
intreJ.'arnopol şi Kowel pe un front Iara 
cu multe dlVlZli de inlanterie proaspete, 
lupte crâncene dându-se la Nord de 
Lu&:zk şi Vest de l'arnopol. Unde ina
micul caută cu orice preţ să realizeze o 
strapungere. Toate erorturile inamicului 
au lost respinse şi în luptele crâncene au 
fost distruse 12~ tancuri. 

Şi intre Pripet şi Duena, precum şi 
lacul Peipus, sovieticii au atacat cu for
ţe insemnate dar nu au reuşit decât la 
Sud de Opocica să realizeze o străpun. 
gere locală contra căreia Comandamen. 
tui a luat măsuri corespunzătoare. Câă~ 
tigurile de teren realizate de sovietici tn 
acest sector au fost minimale. Deasupra 
frontului din Răsărit bolşevicii au pier. 
dut ieri 88 avioane. Aviaţia germană, 
participat Ia luptele terestre atacând cu 
succes concentrările de trupe şi coloa .. 
ne blindate. 

ACTIVITATE AERIANA. GERMANo. c 

FINLANDEZA IN CARELlA. . 

Helsinki, 18. (Rador) - Aviaţia ger
mană şi cea finJandeză au intrePrins eri 
raidurj incUJ1"'mate de succes contra liniilor 
de aprovizionare maritime Şi poziţiile de 
plecare sovietice din regiunea. Viip'Jri. 

IX 

Lupta din Răsărit s'a transfortnat A t ' lrr. r, O 
bătălie de uzură 

Frontul italian duce În linie dre,ptă dela ~area Ligurici la Adriatică 
Bl':RLIN, 18 • .<Rador) Depe frontul 

de Răsărit se eOilluuÎcă, că marele atac 
întreprins ac sovietiei intre l'arnopi)1 şi 
Lutzk a.oU1U trei z;.le continuă eu mver
,unare neschimbată şi s'a desfăşurat la 
o adevărată bătălie de uzură. de cea. mai 
mare proporţie, În care sovieticii suferă 
pierderi peste orice măsură. prlllJa, zi 
so\"ieticii au atacat în regiunea de Vest 
de Kawel cU 8 divizii de infanteria pre
CUm şi cu nnm~roase unităţi de tancuri 
şi adcune. A doua zi efeeti"ul unitătilor 
ataf'ătoare a fost (·onsÎdel"'a·bil s~rit 
spre a remiza eu orice preţ o străplln. 
gere a sistemului defensiv german. Câ
teva br~(\ l't'lalizate aid sunt. în eu!"!) de 
anihilare s'au au fost [>o~s!1,('ra1Jil red~
"e În Urma confraatacurilor germane. 
Sovietidi au Întreprins ş.i acţiuni de di
versiune fa Vest de I .. utzk, dar Ri &restea 
;m fost rtAlmbite de rezistenţa germ:U18.. 
Câteva infiJtraţiuni locale sunt şi aici in 

eurs de nimicire. In ultimele 48 de ore, 
so\ieticii au pierdut în a.cest sector 137 r 
tancuri) mat multe suie vecbicole i.al" 
pentru vîerderile infam:eriei se anUl t'ă.) 
într'un SÎugw' punct. din eei 1400 atacă
tori 800 au rămas morti pe I:~pul de 
lupti. -

Şi în !!oOOtorui central al frontului din 
Ră.·,di.rit luptele au continuat la Nord de 
Pril1et pâ.nă. la Nienmll eu O ~'iolenlă ne
S<"hirubată dar forţele defensive .germa
De ~u inregistrat succese importante. La 
WoU,o\'p;k o pătrundere sovjetil',ă a fost· 
zăVOl;ită.. La Dtinaoourg forţele germa
ne oontrrudacă inr ia 'iest de Vilna for· 
t~Ie de siguranţă germa.ne a.ngajt'.ază in 
lupte Înverşun,9.te "'âr1l1rj}e a.facAtoare 
ÎllamiC'c cari .-aută ('u ori<'e preţ să dea 
lovituri de flan,. in sitemnt dt> apărare 
gf'rmană. La Djjnabolll"g sovietkÎi au 
pi0nlut 50 tunuri, 19 :lrunM\tosTe si alt 
armament greu. la Grodno şi la veSt de 

Opocea au fost distruse . 29 tanC'Qrt şi 
multe veebicule motorizate. Aviaţia ger
mană a fost toată ziua foarte activa deo 
asupra frontulUi intreg din R~t aia· 
ciWld cu mult suc.oes traficul de apl"O'Ao: 
zionare al sovietelor. J 

Despre frontul din Italia Centrala. 
anunţă că. situaţia în ultimele 24 ore nu 
s'a sc-himbat in mod esenţiaL La VoIta', 
l'a şi AreZZQ se dau lupte înverşunate 
contra unor însemnate forţe blindate şi 
de infante-rie anglo-amerieane, flari ea .. 
ti ('u orke preţ să. străpungi linia de 
rezist.entii gemlaDă spre Nord. La Ha,. 
rea ~"'tllică şj la Adriatică s'au dat DU· 
mai lupte eu caracter loeal. Postul d~ 
radio bl"i'Lauie a Mmunicat llarţi dbni' 
neată l'.'ă. in regiunea riului Amo JCOnt in 
eurs fo.nte grele lupte defellsiye şi ci\. It· 
"ia front-ului estt' al)roapp dr~ptă inlin
d"ndu-sf" df"h Adriatiof'3 până la Hs.1"e8 
Ligurică.~ 
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