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l\-lierc:u .. l, 30 Jlug •• sl 1944: 

iatii nu se . ...... 
pot multumi cu neufraiitotea Bulgariei, 

o pari'icip:ar'e activă I~ răsboi CI it cer 
Fostul clnducător mareşalul Anto, 
nescu este arestat la Bucureşti 

LOXDRA, Z9 (RADOR). - AGEN'fl" 
REiJTER ANUNTA DIN BUCURF,;şrI CĂ. 
FOSTUL CONDUCATOR AL RO:\L\XIM 
MAREŞAUJI. ION A:NTOSE8t (J "E 
;Ui'LA IN STARE DE AREST LA UUCU
Ri'...""Ş'TI. 

: :-''DRA, 28 (Eador) transmite: Gu
bulgar a oomunicat guvernelor An

Statelor l,;nite şi Uniw\ii Sovietice in
, la siâ.rşitul 8ăpm.rni.nil trecute, ca 

da vrea să iasă din război, pr<,luofmJ 
tiunea. ca ~ dt:Z.llrn1C'l.e f<1rţele germu.~ 

; .ătoare pe rorltariul ţ,irii şi pe aoolea 
, vor intra in Bulgaria_ Gu\'tr.nele aliat.e 
, dat încă nici un ră.s{)UDS la llcea.stă 

el'e bulgară., dar zia.rele britanice ex· 
. Dnmi:tecă. pă,rerea că vfl'rta. Bulgariei 
tisface ţările aliate. 
rul "Daily Telegraph" &ublin};:w:a. ('ii 

. ~rilJ, nu poate acuma să păstre<t':fI O ţi-

; lI(utră. dupăce a eolabor'lt la OC-dparel 
rlavilei şi Greciei alături de foI1oele gel'· 
;el aşa încât retragerea tl'upel,)r bul' 

t 
din a.oeste doui ţări VedJle DU inseaRl
r~fa.cere pentru acestea. Eulgaria tre
să ia parte şi la eli~rarca acestor 

.. tă.ri da forţele ~nnaDe aflătoate, ir.rii. 
~rooia. şi JugoslavlS. 
~l "Times" expdrnă. a.eetUŞ părere, 
Jiniind că cu toate că ieşiJ"tla Rulgarid. 

l
rii.r.boiU însoomnă. pentru ('(;IDan(L,\meu. 
mprem ~rmaD incă un gol enorm \a 
tul său balcanic. efQrtul Bulgari€i. trf

" totusi mărit. Aooa. .. g ţa.-ă a pă!ltl'at in 
tjmf)~l rn.y,ooiului armata sa. :"rlt.'\.Ct[\, 

;r:m:.:Uă!:ă ee pulia În Il'Jt'n~tl eliV.-
I Balcanilor de sub ocupaţia gennRlIă. 
1 britanic Ulai amtă că Bulg<lrla h..p~ 
cel puţin. să pună la disJmdţia armate

aliat.e căile sale de comunicaţie p""utru 
! batRrea fot1;elor germane. 

· ULGA,RIA A Dl.-:ZAR~IA l' TRUPELE 
, . GERMANE DE Pl<; TJ:<.:R!TORlUl. El 

• NDRA, 28. (Reutor.) - Serviciul 
I ianic de informaţiuni anunţă că gu

ul bulgar a înştiinţat guvernul Ma-
· Britanii şi. al Statelor-Unite că dezar
ea trupelor germane din Bulgaria 
în curs. Guvernul bulgar a invitat 

emul german, in ziua de 25 August, 
, . retragă trupele din Bulgaria, in caz 

ar ele vor fi dezarmate. 
at fiind că până azi comandamentul 
an n 'a dat răspuns la invitaţia bul-

.~---- .... __ .... -
UTRII !ŞI RETRAG REPREZEN
"ŢII DIPLOMATICI DELA VICHY 

1; 0NDRA, 28. (Rador.) - Reuter 
.,' lă că toate ţările neutFe au rupt re

,.'e diplomatice cu guvernul francez 
Vichy. Astfel au procedat guver
din Portugalia, Suedia., Elveţia şi 

.ia. Ambasadorului francez din An
i s'a făcut cunoscut că nu mai re

. tă un guvern oficial. Ambasadorul 
, ; iol la Vichy a declarat că misiunea 
, ~ terminată .. 

tOŞTII MINIŞTRII INVITAŢI SA 
.. t~STITUE AUTOMOBILELE DE-

li.rART A.MENTELOR RESPECTIVE 
, ţtJCUREŞTI, 28. (Rador.) - Preş€-
l..ia Consiliului de miniştri a făcut un 

It' ... către toţ~ foştii minis.tri şi subsecre:
ir . de stat al guvernului precedent, sa 

btue în 24 de ore automobilele de
;amentelor respective. 

1<' :~ABORARE MAI STRANSÂINTRE 
If, i:AREŞfo...LUL TITO ŞI FORŢELE 
n'o' ~ ALIATE DIN ITALIA 
, .:~NDRA, 28. (Rador.) - Agenţia 
n. i.:er anunţă că mareşalul Tito a hotă-

colaborare mal strânsă între armaL 
Jugoslavia şi forţele din ltalilf.. Pla 

;~t !le de ~ooperaIie SUIlt deja intQc.tnite. 

c 

gară şi faptul că trupele germane nu Dulgarei, a comunicat guvernelor aliate 
arătau nici o voinţă de părăsire a teri- că trupele germane ci. .• ·e ar incerca din 
toriului bulgar, trupele bulgare au tre- România sa treacă in Bulgaria, vor fi 
cut la desarmarea trupelor germane. dezarmate şi tratate in conformitate cu 

D. Draganoff, ministrul de externe al convenţia dela Haga. .............................................. , ...... ~ 
R0t11ânia a acceptat condiţiile armisti

ţiului of ~r;t da U,~L,H1ea Sovaetslor 
L o N D R A, 28. (RADGU). REllTER • 

TRANS;Vll'J.'t:: ~J:~t~ viCWL BRITANIC 
Di!": lN,n:H.;.IA Ţii A CU~ti'UNICAT DV
MINECĂ, cA GlJVERNUL ROMAN A 
ACCEPTAT CONDiTIUNILE DE AR
l\USTITlU OFERI'fi DE GUVERNUL 
UNIUNII SOVIETICE. ACESTE CON
DITn)~TJ SUNT ACCEPTAREA VE-I 
ClÎ!LOR GRANIŢE INTRE ROIHÂNIA 
ŞI UNIUNEA SOVIETIcA PRECUM 

ŞI A REPARAŢIILOR CE ŢARA RO
MANEAscA URf\liEAZA. SĂ o DEA 
D:i~rlUNIl SOVIETICE. 
Aceaş ştire a mai comunicat că for

ţele romane deţin ferm trecătorile prin 
Carpaţi in spatele trupelor germane şi 
că pe de altă parte forţele sovietice au 
inaintat dealungul mal ului nordic al 
Dunării infel"Îoare cu 60 kilometri soco
tiţi dela gura Dunării • 

. ... ~ .......•.. ~ ..•.................. 
La .... . 

I UnişOara 

teate 
şi in Î:Jtreg Banalul este linişte depUnă, 
fnrt~le germane fH.ld deZarJiate 

Bu. cur e şti, 28. - Contrar afirma~ 
ţiunilor din iSVOl' inamic, se anunţă că I 

-1."l· 'l' iml;:o3.l:a-.ş.iin tOllt flQl"O) ~c iedin Fi ~;14t< 1 
nat trupele române sunt absolut stăpâ
ne pe situaţie, trupele germane au fost 
dezarmate şi în consecinţă pretutindeni 
domneşte cea mai deplină Ol·dine. 

Din sursă oficială s'a anunţat eă la 
Orşova un tren militar german a incer
("at să fugă spre Germ&nia, dar a fost 
oprit de trupele române; care, ajutate 
de populaţie, au dezarmat şi internat pe 
toţi soldaţii. gel'mani cari au încercat 
să se opună. ...... ~ ..........• :..~ •..... _ ................. . 

Functionarii dispersati se VGr prez~nta imediat la posturi 
BUCUREŞTI, 28. (Rador.) - preşe-I dinţi a consiliului de miniştri comunică: 

dinţi~ consil:ului de min~ştri face cu~nos~ Anumite ziare şi persoane cari nu 
C:lt_ C?, I?entI u rezol~a:ea. prompta Ş1 sunt bine informate răspândesc fel de 
fara lntarzlere a lucranlor m curs, pre- . '. ~ ~ . 
cum şi a cererilor, toţi funcţionari:t. pu- reI de zvonun m legatura cu Umunea 
blici dispersaţi din cauza pericolului de Sovietică şi cu p€rsonalităţi proeminente 
bombardament se vor prezenta în ter- din străinătate, cari ştiri sunt menite să 
men de 48 ~e ore la servicii,le respecti.ve pJ;ovoace nedumeriri şi confuzie. Publi
un~e. se afla acest:a, reh.~a~d une~at cuI este rugat să nu dea crezare acestor 
actlVltatea normala, ServlCiile centrale. . . 
din Bucureşti lucrează normal. Şefii zvonun, deoarece Marele Stat MaJor ŞI 
autorităţilor sunt responsabili pentru preşedinţia consiliului de miniştri are 
executarea acestor ordine. . toată grija să informeze ţara din timp 
PREŞEDINŢIA CONSILIULUI DE Mi· despre evenimentele militare şi toate 
NIŞTRI ROAG.i\ PUBLICUL SĂ NU celelalte evenimentele importante. 

DEA CREZARE ZVONURILOR 
BUCUREŞTI, 28. (Radar). - Preşe::' 

GENERALUL EISENHOWER ŞI-A 
F ACUT INTRAREA LA PARIS 
SALUTAT CU ENTUZIASM DE 

POPULAŢIE 

LONDRA, 28. (Rador.) - Agenţii 
Reuter transmite: Până când şeful gu
vernului provizoriu francez general de 
Gaulle a fost Duminică pe teatrul de 
luptă din Franţa de Sud, general41 
Eisenhower intrase in Paris împreună' 
cu ofiţerii superiori din cartierul gene
ral aliat. Mulţimea i-a făcut o priWre 
entuziastă cu manifestaţii spontant!"'ae 
bucurie. 

ALSACIA, LORENA ŞI LUXEMBUR. 
GUL VOR DEVENI IN CURAD TEA

TRU DE LUPTE 

Londra, 28 (Reuter), - hcrVlc;ul lJrlil\_ 

nic de informaţiuni. anunţll ('.do :1iiatii a'" a. 
vertizat ieri, in mod oficia.l, p,»'!;aţia din 
Alsraota, Lorena şi Luxemt,uq; d;"u:este 
writo. -li vor d-evelll, în cU'and te!l~re de 
luptă şi că locuitorii din aC~5t~ părţJ., {are 
stau în apropierea obiecti ,·e;ur ~'.al.!~I·e ~ă 
se mute in ţinuturi mai puţ;a perlcul~e, 
iar nrmcitorii care lucreav.l in nI:'"!.,} m:lj
tare să las lucrul şi să fugă, d';:Ja~e;:e in cu
Tand acest.e intreprinderi 'lOC f~ b"mhardate 
de a.viaţia. aliată· 

GERMANIA A PIERDUT IN ROMA. 
NIA ULTIMUL IZVOR NATURAL DE 

, PETROL DIN ROMANIA 

. Londra, 28. (Reuter). - Postul de ~ 
dlO Londra anunţă că ziarele de Dumî
necă din capitala engleză se ocupa pe 
prima pagină de evenimentele am Ro
mânia. Ziarul "Sunday Times' anunţă 
că prin hotarirea României, ultimul iz
vor de petrol natural a fost pierdut. de 
Germania. Germania a pierdut şi legă
tura cu Bulgaria. Dar a pierdut şi ba
riera carpati că. Dictatura din România 
s'a prăbuşit. Mareşalul Antonescu este 
prizonier în Palatul Regal. Poporul ro
mân şi-a rostit auto-guvernarea. 

.. .. asupra pRcn ··t VII Jare 
, 

Londra, 28. (Reuter-Anatol_ian). Pacea aceasta a generaţiilor viitoare 
Siârşitul războiului mcept să se v&dă - trebuie să fie stabilită prin responsabili
a declarat generalul- Montgomery adre- tatea comună a puterilor libere. 
sându-se trupelor şale. Una dintre ideile dominante este că 

Deaceea, in vreme ce interesul cond- organismul internaţional însărcinat să a
nuă să fie reţinute de evenimentele ce se sigure pa<:ea trebuie să aibă la diSP02i
petrec pe câmpurile de luptă din Fran- ţia sa o forţă, care să-i permită a asigura 
ţa şi de sforţarile disperac.e pe care le respectarea hotărîrilor sale. Asupra a
fac gel;manii pentru a opri valul rusesc, cestui punct numai încape nicio can
ar fi nedrept să nu se acorde interesul testa ţie, 
meritat încep tutuI conversaţiilor între Când d. Cordel1. Hull a exprimat ideia 
reprezentanţii Marei Britanii, Statelor că ar fi posibil să fie supuse discuţiei pu
Unite ~i Rusiei, cari examinează ansam- blice planurile stabilite pentru organiza
blul problemelor legate de organizarea rea securităţii, această frază a arătat 
internaţională a păcii şi securităţii. foarte bine urgenţa cu care trebuiesc 

Discursurile rostite la Dumbarton continuate lucrările. 
Oaks .de Q.-nii Cord.ll Hull, Gromyko şi Când generalul Montgemery spune că 
Cadoga~ dau asigurarea că nu poate fi 
~âtuşi de puţin vorba pe o dictatură a sfârşitul războiului începe să se vadă şi 
narilor puteri in această reglementare a când d. Churchill nu vrea să "garante
ErQbl~elQt de. dUEă r~b.oi. ~ ie că războiul nu se :va ~ JUai tu,. 

rând decât îndrăzneam. sa sperarn • pa. 
re şi mai vadit ur&enţa cu care treou
iesc pregâtlte planUJ:i1e de pace. 

Asupra liniiLOr mari, naţlwli1e mari şi 
mici sunt toate de acord, dar rămân încă 
de tranşat numeroase amănw1te. 

Germani& învinsă nu trebue să bene
ficieze de hotăriri pripite în organiza
rea păcii, căci o astfel de pripeală ar pu
tea să fie o ameninţare pentru durata 
păcii. ' ~ 

Din f.;:rieire, guvernele Angliei, Stat~
lor Unite şi Uniunu Sovietice au şi pro
cedat la un schimb de memorande, ca
re au pregăti~ in mare măsură terenul 
pentru discuţiile ce încep. Dar la elabo
rarea acestor planuri trebuie să partici
pe şi ţă;i ca Franţa, care-şi Pedobândeş- ' 
te in chip aHt de strălucit locul său 

~rin.tJ.:e muile naţiuni. ~. . t-l 

; , 
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lm~;"a~!'l~~, 
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... plllJJ1utallc, hC.I&IW:\ ~iU. 

lulstraţla telefon: 47~~iJ 1 
~j1D.Cilll Vanzări si CUmPără~i· . 
r ... lmolble, case, lotun de case, pă.m.A.n. 
! : am, moşii, etc, tu. TiIlliioara ,i .tu, exe.. 
( _tim Şi serviciul de comisionoi.l" (BQY),. 
L:ABentura f)Balcan", Herbel Gh. Iiroişoa. 
:.: ft L Str. Eugen de Savoya NI', 16, co.l' 
, .n 8t,r. E. Ungureanu. Telefon g·HiO. 
~ Iareg. Of· Com. 001/11044j1941. . 
J)e vânzare casă in Circ- III. cu. 1 cameră, 
i ~tirie, spais, bucătirie de vară, fim· 
I ~ şi teren .280 StP. lei. 1.400.00(), A.gein-

t'.u:a .,Bq,lcaIl", Herbei G~. 'rimiit~ L 
Str, Eugen de Sav()y& 16, wlţ eu str. E. 

:. ;Ungu:rea.n.u. Tel· 34-50. Inreg. Oţ· ~. 
i 106/11.044/+941 • 
.De ~ casă in Fratelia cu 3 camere, 
" bueităfie, spals, l ~ _teUer, 2 l~uin,e 

aii 1 camera, bucătărie şi sp'aÎS, telren 
220 stp. lei 1.200.000. Agentu!ra "BaJean" 
Herbei Gh. TimiŞoara I. Str. E'l,,"en da 
8a.voya 16, colţ pe str. E. Ungu~u. 
Telefon 34-50- Inreg. Of. Com. &Jlill044j 

I 1941·· ~ p. I~t ____________________ ~ ______ ___ 

'iA ECONOMATUL FUNCŢIONARI
· LOR se găsesc de 'ţ'ânzar8 lăzi de di:
, jente mărimi potrivite pentN trans
· portul fructelor şi altov. mărfuri. pre
r .eum şi saci de hârtie de diferite mări
~; !1li, la. PT._ e., ţuri foarte convengbite. 
li" .'. .,~,..,.,-'"' of'" 2507 
.. $ 

18" A· B. de Telefoane-Timişoara, caută ~pr. 
~ - 1nohlriere REZERVOR CUTat p&1tru mo r . torină, cap. 30 tone, dân Septemvria 1344 
j. Ia Mai 194& 1715;7816 
t ... 

j i'a pierdui Bule-tinul şi. alte a.ot.9 pe numele 
i I Ana Laub ş,i Loo1g EV11 111 Piata Draga-

,

. , lina, gă..sitorul $ le predea V .. str. Mircea 
';' oeI Bătrân 21 contra recompensă bună. 
\ ' 1722178~2 

I ira pierdot buletinul pe numele h.oVl\cft Eli 
i ' na. Găsit()rul sărI predea ~oliţiet. 
I l,,,5n825 1.... . o , 00 u 

· $'& epierdot buletin:"Jl pe numele Malila, 

; - li26:7826 

1

· - Fischer· Găsitorul să-lpred~ Pcaţiei. 

• 
De v4nzare c:a.să familiară in Elisabetin, 

1· 3 camere bucătărie, spais, antreu, buci· 
1. tărie de ';ară, spilătorie, grădină cu pom! 
1: fructiferi curte:fru.mo8Să, teren 230 st. P. ., . 
, PraţJl 2.500.000 lei. 
~ easă In EliaabettQ, 1Augl tramvai Nr. 6, 
. 1 eameră, bucă.tirle, &pais, antreu, curte 
· ti grădină. CU vle eu pomi fructiferi, te
l ren 200 iIt. P. Pt$d 1.260.000 lei. 
10 ea.sl In Fa.bfie magazin de colonia1e, cll'

ciumă cu mare clientelă, cu inventar de 
prăvălie crl preţul 800.000 lei· Agenţia. 

j Eu~ Fiala Cetattl Irtr. Lonovici 8, în 
, ' ! 1Rll'te apart. 6. Jn,rel. 14:211174.0/194-3, ,PiInin* arabU 2, 3, li jughcn 1 km. de Ti. 

1
, mişoşara 8, 10. 14, 20, 25 jughere 10 km. 
. de Timişoara, 80 ju~ tic. km. \ia Ti' 

\ mişoara. 
De vin_re saa Îl1ehlr'Jat ma.gazinuri de 10-

.' loniale delicate~, bodeg1, alimente, ns· 
f; taqranturi, câ.rchune şi cofetărie. Agenţia 
;.. E'.lgell Flala, Cetati!, str. LonOTici 8, în 
:: 9Ul'te ,ap&rt! 5. Inreg· 142111740Jl943. 
;5:' ,. 24.23 p. 

Bandaie 
pentru hernie au sosit la 

CENTRALA· OPTICĂ -SiMION BUBA" 0.. 
Timişoara, 1. f'egel" Hîbi Nr. , 

Reg. Com, 67j121ll.l941. ~1 

2430 

CftLEI90SC~~ 
- Calendar , . 

,-- - LUNţ %3 AUGU; 19« .~ .. 
()l'todox: CuT. lkWJe. ~ 
Ol.to&: Augnst!n., t;; 
Soarele răsare la ora 5.35, apuM ~' 

FBrmacii de serviciu { . 
. LL'NI, 28 AUGUSt' 1944 eii r 

Circ. 1: IontSCU, str. Merey colţ OI! i~t 
Unim. Circ. IT: "Şarpe", Piaţa Traia l~ 
Circ. m-IV~ "st· 1. Botez~itorul". >l 

Frs telia: ,,Panajcr.:h"; Mehal3:~:t 

I 
reanu~'; Freidol'f: ;,V. Eremici" • ..l.~ nl 
fac serviciu permanent. 

Procuror de servfdu ·L 

I 
' LlJ1;.'ţ %8 AUGUST lsU- i 

D. procuror Blâ.naru.. 

MAB'A 29 AUGUST 1944 
DI. pr()~uror: Ostau, tele.f. 10-36 

.:ti ~,_ tJ!MIt -.' 

LO~]llil1ţă COillflusă din 1 cameră, bucă.' • 
şi camer4 de alimente 4c inchirlat 
Sept- în Cetate Str. Ungureanll Nr.l3 
for.z;naţii la portar 

B3Ci.)iC,i:UJ Renllcr angajează un Uc.:<lllC 

mişoara ~ P.iaţa Badea Gir~ nt. 9; 
lmli 

Do \-â,u6.cre, somiel'ă, dulap, bucâliri!, 
şină dt) cusut Singer, dunii, laţi de . 
icoana 2 bu.stQri. III. Str, RomulllS 
ap. 3. 112~'1 ..... ~ .... -.-.•.... ~ 

Cinema CORSO Timişoara Ccn~itiu"ile iocetirii t 
activit.ăUi intr~prjn jeril'l~~ 

1·-, 
.'/ ,., -t.~~_ 

Cam~ra d'e CCJl18"ţ Ş1 dndm:.Lrie Iim J: 
n:i~0.u:a, strage at.enţiunea Ll'mclor ~lllf 
()Lal.8,_ mdustr:..ale, financiarQ, de orice ~u 
ră, din Timişoara şi jud. Timi,~-'l'orGnta! 
încetarea activităţji in mod d{finittv, t 
şo~rea activităţii iau sislarea ei te.l4' 

"'f. 1\ " I ~ D E l~ ". g S I~ -, ll'I O ,. rala, este posjhil~ nWImi .in baza ap~ CU .v~~n.k Rr~~ SiilM\1'!: ",EZ:~rU Subsecretarmtulul de Stat al Inimtrl 

",~;'\~~~~~~;;r_ ~~'ll~inl~~ca 28~,~Pl"d ~b~;' >' 

Repl'czemt:: ţiUe se I!le~lp la grele:: şi ii " ; Comerţului şi Minelor, in conformltutts~ 

CUm al s etnăiu:tt 
as, • _. "I1.A, 

1 a U-et. ~Je. 
?agubele recolfe!or pot fi \ 
inIăt""rat~ prin tratarea 

... A J.. , 
saman,et cu 

Ceretan 
,are este ol.Jtorizat de onor. M, A. D. 
Jodocereo prin Camerele Agricole 

. (!E;RETAN ESTE UN PRODUS .. 1J~1" 

hp.rez~ntantG IIROMIGEFAfl S. A. R. ' 
PROTECTIA PLANTELOR h~' . ' a u CUR EŞTI ,,,. I 

Str, Iruo.iQflU No. 62 • Telefoll 3-7955 

l'ttU&i~;~ ~m~~lZ"~~ , i' .. ~ I 'l"'-"I:_.,.~ ~ .. ~ ... ~ ....... .,.~;) ~ , " .... ,.~ 
~ "f 'J _ ... , '" ":. ~~... .. .... ' " E .... .. . .::... 

In caz că hltreprindarea este închisi!. 
a fi fost aulol'izată pe motiv de for fi 
jcri, proprietarulr-u cond~.lCătorul Îl! . t 

prilldorii va. proced;;t imediat 1 .. red[;3.C~; ". 
rea. ei in condiţiJmi normale, deoat'eee 1 
caz ~ neexooutare sa.u în caz că intrep ,1 
dzrea DU poa.te funcţiona din caU2ă .::ă 

salariaţi dispersa ţi fără llrealabHă aut. j 

zaţie, :orl se pr€ltiÎntă la servi.CiU, ge VOl"~. 
acte împotriva ~lor vinovaţi. ţ 

Se atrage atenţJunea fi a.supra AR'!'. 
punctul a) al Dooretnlui Lege 2741 din ! 

Oet. 194:1- aSupra regimului muncii În ~cc 
de ri.zboiu, care sancţionează orice ~ce' 
de lucru, indiy.iduală S311 colectivă, f. 1 
mcuv.linţarea prealabilă a fl.utoritătilor S 
drePt .. Ii 

,.~ . . 
Bijuterie morlernă: 

E 



'G~"<Cl '~h', ·':'F"ICIU LA prI"'FEC ":l .. "-:.~, ..... ..1 .t " ... --" ->-,,6-_--' .. ~ , i. .... ...-

;-\ .. ~Xl';~,L~:t Orele de 5ervi;::j;-~ la 
: 1: 1'1 C '.,:~Li J::';'CţUllli 'l'imiş-Toron-

103t tl.':li..C, începând de astăzi între 
şi 16-18, 

S ;<".::i :E,\'PI ŞUJ'>.'T SCUTITI DE _\ 
tJXi~ r~ :.:,': L':H:~ r>e."\:TRU A RSL\TA. :j 'F' C:!_~,''" d','J'.".;Jesc ca au avut numai U 1 

1i~ r iim;,,;;, Pl'(;Dl';ci:\te directă, şi dove. 

~
' cu f;~,i>. de ;;:;'st:-at că imobiluI a fo,t 
" s de bo:::c<l,·dam~l1t. sunt scutiţi de a 

unc ruffiria nece:i:i!',i armatei, Aceia, 

t
". au mai multe imobile rlin Ctt'M nrunai 

" a fost sinistrat, nu' bc>.netiOlari de 
ă scutire. 

" EXAlm.."'I"E D E.~DlfITERE J.N eL. 
~ ŞI I. LA. LICEUL C. D. WuA DiN TI. 
'J:>OARA .• Exaanenele de admitere U:l el. V. 

în .ziua de 11 Sept. a. e., orele 8 dim, 
, ile la areate examene se fac in zLua 

. 10 Sept. a. c- Taxa. de examen este de 
Iri! lei, care se plăteşte deodată, cu inscrie 

ă' - menele de admiterI! în el. L Incep in 
de 6 Sept. a- e., orele 8 dim. ms("rierile 

1 aoo.<rte examenoe se fac in ziua de 5 
. a. c:. Taxa de examen este de 400 leI, 
se pnteşte dodati't cu inscriel"'M' 

NUMIREA. A DOI :m~IDlRII SU
ANl1 LA VAMA Th"REPOZITE DI~ 
IŞOAR:\. Dnii dr. Lazar Zareul~ şi Li
Magdin, acţionari şi directori ai societă
Univemala" din Tmşoara, au fost nu-.. .. _ . 

:' membrii supleanţi In OOllllSla pe:n. ... u 

.#fir.aI'Ela preţttrilar la mărf".:rilfl llnpm-
, .. şi exportate 1& vaDl& intre~te din 
! .lnişoe.ra. O!ă doi mmebr:ij BUDt ca ajutoli 
"l~l11 tnspeoţor I'uliu llincea, care este ti· 

~~ ... ~ .•.....•.... 
;upuşti germani din Czpita!i 
Il~ I obligati să se prtziote 
~. autofiUţ :iar I 
J.Baatteşti. 28. - Comandamentul 

':ţ:*Ei1:~~e= .::to:~: I 
; ~escu. comandantul militar al ca-
mflei. ' 
',!"!' vând in vedere decretul Nr. 1798 
0e Il Iulie 1941 referit.or la moblliza-
~ armatei. precum şi dispoziţiunile 

, lului 487 din codul justiţiei mili
lt i:D. interesul garantărei siguranţei 

. ei publice. ordonam: 
ţi supuş1J. germani in vârstA de 

r' ani domidliaţi sau aflaţi intâm
lin r In circumscripţia juridică a acea-

l
", comandament se vor prezenta per

e tn cursut zilei de 27 August 1944 
f la orele 19 la circumspricţia de po-
r . sau postul de jandarmi pe'raza că-

se găsesc având asupra lor toate 
• ce posedă ~tru • f1 'Ilizate. 
aceşti supuşi germani, oricând vor 
emaţi, sunt obligaţi să se prezinte 

~;CW[;:tl de 2 ore la locul indicat. 
ee DU se '9Ol" JUpune prescripţfu

" articolului precedent vor ti consh 
",1 ~ spioni rp aancţionaţi in confarmi. 
t tU articolul 194 din Codul Penal. 

. tar11 precum şi cei care au făcut 
din ori ce fel de organizaţie para"" 
r-l ea S. s.. S. A .. A. D .. etc., sunt 
ţi al _ prezinte în tenIlenul ar .. 
Comendufrea Pieţii unde " gi

'~ Cel ce ma 8e vor supune a~r 
:.- \a:tţiun! vor fi arestaţl . 
:jţl cei vi%aţi aici care vor fi prinşt 
"_ civile, "\Pm' fi CIlIlSideraţi spioni 
~ '. eps1ţ1 caofnrm lrt1coluhti 194' eo-. 
n. ..&...n' :. 
)43 m.fIltBr au g v-..... caJIII "Ia u 

trăgând asupra. armatei lI8U popu-. 
cl'vile şi ee1 ce lncearcă să " de

\:li:1 acte de sabotaj lIall distrugere a 
.... Ol' luata de autorităţi în mtare-' 

anţei şi ordlne1 vor ti imp~ 
loc de ~e publice. 
tort1 fi complicii 9Q.'f t1 pedep.. 

fel ca fi wtol'ti principali. 
:111' ctorli prezentei ordonanţe le 

- S'A DESCHm BIROL"!. AVO!'~A'fV\.':;-, I -SPORTUL IN CAl~.'::.X3i-~m::ş. Pe 
ION B.<1NG §i ION GR. BANTA!ş avoc<lţ: arena sportivă "Sporn" a avut loc :.m ma , , 

din Iaşi, Biroul în Timişoara III. S~r. Ar~c:; rz matzh de foo~bJ.ll intra eslllrJC_<3 Ba!, 
nr. 6. Telefon nr. 45-B5. 2494 vn. Adm, şi "Vuiturii" elin Ll;goj . .I-~chjp:l 

- D. POUriLIU 8I';RIH~&CU A LF:tl' Bat. VII. Adm. a jucat in for:olţia ')ll;.şnu~· 
CONDUCEREA ZIARULt'( t,BIXLJN f:\" tii şi a Învins dupi';, -~n joc foane ş:>i;clac\l
Ziar..Lllocal "Biruinţa", tr'<h',inci it, Fqni~- las p .,Vulturii" cu 4--2 (3--1), pnn goa· 
tatea unei societăţi anon~!n,:. ee:: Lu'.de luri:e marc"te de către: ;nte:rna';icnalu~ 
nostru d. Pompiliu Ş-erbescu, r.e{!a::t:'Jt' P::"c Cinu~;:;;1 1 Tudor dela Gloria 2 şi Cămpia-
tru Banat al ziarelor "Tim!)u:" ~i .. A~g-u~", nu'1; iar dcia ,.vulturii vct-,·p.nul Musle
a luat, cOllducerea ,.Bir.-~inţci" în caEt,ltea de ţea. S'au remarcat Căp',;ş":l1, Tudor, CLr.l-
administrator delegat al so:-:lel,.;:ţu I,rvp"iE- pianu şi portaml Hrigach~, iar deh VuH.'U 
t:aze. rii Duma şi Musteţea. 

.................... ~'? ............. _~ .............. ..... 

Manifestaţie de sinlpatie 
de Gaulle la 

pentru generalul 
Paris 

Londra, 28. fReuter). - Corespon
dentul din Paris 'al agenţiei .. Reuter4t 
anunţă că garnizoana germană care s'a 
predat la Paris forţelor franceze .. Ma
quisc cuprindea 10.000 soldaţi. 

ATENTAT' NEREUŞIT IMPOTRIVA 
G,t,N:t;RALUţ,UI DE GAULLE 

Generalul de Gaulle cu ocazia vizitei 
sale la Paris. s'a dus în Champs Elisees 
la mormântu.l eroului 1'l€>cunQscut, pen
tru a reaprine flacăra de pe acest mor
mânt. O imensă mulţime care a orga
nizaţ o m;mifi!staţie de s.ţmpatie, pen
tru generalt4 de Gaulle, a rupt corda.
nul poliţienesc şi Sl~ apropiat Ele gene
ralul eliberator. 

LONPHA, 28. (Reuter). - Din Paris 
se anunţă că Sâmbătă, în capitala Fran
ţei s'a încercat un atentat impotriva ge
neralului de Gaulle. In timp ce lua parte 
la o slujbă religioasa in cat~drala Notre
Dame, la un moment dat de pe galerii, 
s'a tras cu mitraliere. 
. Toti cei din biseric~ s'au aruncat pe I 
burtă sau s'au ascuns în spatele stâlpi
lor. Soldaţii din biserică s'au aruncat 
asupra ak-.ntatorilor. După dezarmarea 
acesbra s'a ce.Iltat "Te-deumul" şi •• Mar
silieza". .... _ .................................................... ,. 

CORPUL7 ARMA'rA 

Ordonanţa Nr. 10 
Noi. General de Divizie Carol Schmidt, Comand.illtul Corpului ., Armată, 

a·vi.od in vedeJ'e Decretul NI'. 1798 din 21 Iulie 19H, precum ~ di<spmiţi.unile 
Ar$. 486 di.n Codul Justiţiei Militare, 

Având in vedere intel'esul garantării ord1nei publice, 

ORDON A.M; 

A. r ţ, }. --,. Orice persoană precum şi orice organizatie r..arn-miIita.ri, vft.nă
ţ;orească, etc. all'e daiine arme, muniţiul!i şi orice fel de e~1)loziuile CU sau fări 
~u~iza~J~ VQr depune in tenn(~ft <le 24 ore. dela dat3 pubiiciirii p~tei 

L ordonanţe, la Posturile de tIanda.nni fi Pc1iţiUe respectiv~ ca:oo vor elibera do
\.~ de primirea 10l'. 

Ar t. %. =- W oare vor cfJea olSPOzi1iunile (le mai sus. vor fi pedepsftJ ea 
moartea., 

AI' t. 8. - Constatarea ~l eerceta.rea infrncţiunei de mal sns se va fa.oo de 
.. itre ofiţerii de PoH!;e Judiciară. militară şi ordinară, odată cu int-&Omi.rea act&-
101' 1'Ol' inain1a pe in\.imdt, sub St&l'e de arest la Curtea. 1IartiaHI a CorpulUI ., 
Anna'fă. ,. 

Prezenta, ordonwţă. se va. adooe ~ cllnor:;tinţt publici., prin afişare pe 
stribJ, loeaImI pcbUce sau particulAPe, ori pnbJiNlrea ej în zin.re 51 intră, tn vi. 
goMe în 24 ore dela otf11'ZSJ'eO.e~ pm~ judeţt"le Timiş·Torontnl, ~ Seve-
rin, Dihor şi Arad, ' 

J)a.(A la Comandamentul Corpului '7 Armată, astbi 26 Angnst lM4. 

COMANDANTUL (J. '7 A. pr,tM: PROCTJROR mSTRlJCI'Oll MILlTAB 
General de Dtrizle Colonel Magistrat 

Ca, 01 S C'l hm 1 d tt C h f r II 

ADELA. ~1' Oater.ai FAD-li. fi Inspector General LWID FAUR G".l 

hrl:ma Mută de dllrePe, &OU(! la ~O\Ş' i nţă tuIgerătoarea. 1ll{)~ & 8cumpei şi ce
lei mal bune sori, cumnată şi a celei mai nobile tiin te 

IOA WITTSTOCK născ. COBOSIL 
1dn00000ă mbitoare ai ora,ulm ei n~tat Timişoara, care tn ziua de '}.1 August la, 
ora 14.80 a fost omorâtă Jn ga.l"a V~'>':\ printr'll1l atac aerian. 

1nmorn:elntarea ft avea loc in zna de 2& August la. ora 18 din Capela Rom. 
Cat. a (Slmit,irud,uI. dl:n·.Cetate. ~ Cim~Hru1 ortodox romb din Cetate lângă eavoul 

" fs:nrlli~ 

Dollmi tu. paoe BIlIflet nobfl. .. 
m=!fA!rz::~!t:·:tCto~!I'-!'l}J;1!F.lItD.,.· 1'!'ft,' ;;t'N"W!~'a:'W'!,~ :;~!,·I!I!f"'~t;~i5J~' ~~>::"""'::n~:zrmllfI.~r~·i:!'SII·;t·:~~mnl"'~,*)l 

- A rln)~lT Dr. AUFEL A ,,-riCA, 
AVOC,U', DIl, ~'fimş04l-i:~A. Slmr/i:a, 26 
Aug-ust, a incebt uw viaţă Dr. Aurzl 
Anu:ca, avocat din Timişoara Dnu: Ar..uic,a 
moare la vârsta de 60 a!1i, rlupă o 1.i::gă ;.i 
greu SU'ferinţă. Inmormâ.ntaN.l defu~ctului 
z'a făcut Dumlnecă, 2i Aug:,wt, la (,:cle :5 
d, a. îI" cimitirul ort, român, din CGmun'l 
Giulvăz. jud. Timiş-Toronta! D'Jmnez~-; 
fă-l odih~ază in pace, 

- RED.;\UfIA Zl:-iRULn • DAC!:)." Li 
LUGOJ. Redacţia ziarului "D:1Cia" la Li!
goj 80 află, irlstalată in Splaiul Brătianu f;. 

- COMPOUTAB.K-\ .i!:LEl"ILOn i...., 
TI1UrUL VACAN1'EL Consiliul int·~lşcola..l 
consttl.tând că 'purtarea elevilor J.a.să de d<.l
rit din toate puucoole de vedere, le pllD.e ln 
vedere tuturor elevelor şi c!evilor d.parţt .• 
n.â.nd şcolar .secundare din 'fimişoara, că 
sunt ~bligaţj, 8ă Z"el3pecte reglllu.mentele şoo. 
Iare şi in t\mpul vacanţei ca şi in tim~l 
8ll.".11ui şcolar, lucru asupra căruia li-~ 
atras ate:nţi.unea la sfârşitul unului şcolar. 

- TAXA DE TRECERE cu PODUL 
PLUTl'rOR PESTE BEGHEl. Primăr4l 
a fixat un no.u tarif pentr~ podurile 
plutitoare cari tree pietonii peste Be:.. 
ghei pe teritoriul oraşului Timişoara. 
Noua taxă de trecere este de 5 lei de 
persoană. ' 

- DARURI PENTRU BANJ'J'U D;Ij)i 
SPITALUL Z. L Nr. D.17 AliEXA SACA~ 
LAZ. fr.J.lI1inj,că, hJ. 27 August. după Qfi. 
ei,erea SIt. liturgii de că~ p. C. Fu. Zim . 
brian lu.lia:n, lU1 grup de fete şi ~ ~ 
Subooutlul extraşcolar din Sânmibainl-~ 
mân, BUO cc:mduce:ma Dnei inv. Ecata.rina 
lliuţ, &Il 1m.părţit răniţilor din spitalul Z. J. 
~r. 517 uaa Săcălaz, 25 kgr. cozcmaci, 2a<S 
ţIgări, 17 ~ii de chiQrituri, ş! 1M cuţi. 
p~ '. 

- FESTIVAL LA nILEn. Tiueret-:u ~. 
Bil6d, a organ.i:z.at o serbare eultUl'&lă în 5jI.": 
la ci.D.ema.tografulu!, sub indrumarea IHI1I: 
Ing. Agr. mall. D. Cără.uş ~ oolld'llCer"ea, 
efectivă a d-uei prof. L. Balan. COl':'.H ~; 
oooducerea D-llLi Căpt. V· 'J'urc&n:'l a

t 
ea.e,-' 

eu;t&t cintece popu1a:re fi IDanjw.1.. ' au ur..1 
.rn.a.t Naitări, aa.ntece, ta.blouri ,i da.nsQri. 
naţionale. S'au distins elevii L. ~ 
N. Stefanovic:i .• E. Cotova.nu. C. TIie'" 1.. 
O>tovanu, Apoj s!a jucat piesa "HiU'ţa R~' 
ZOŞ"Jl" de V. AlU&Ddrj· In rolul lui H.al1J1, 
elevul C. Die a &intent.iF.nt iseusinţa şi lIlIlOo 

rul sanatos al răzăşesllÎ de totdeaWla.;h1: 
tr'un joc admirabil, elevul p. Miron in ro. 
lul lui Bursufl~, a mterpretat un boir:r 
parveniţ care lll'l izbuteşte ~ impace d1)o 
rinţa de dştig cu poezia amorului, CUI»

rind aplaUZJe repetate. Elevul E. Cone8C\l.s. 
rolul Primarului, ,i elevelt L. Codeseu. in ' 
rolul principal al Tarsitel, 6. Ghtun:a In 
rolul tinleral ţără,ncr.lţe Marlttca, aLt :to.!Jt • 
la tnălţime. Serbarea s'a tooheat cu IDA1'ŞUl ~ 

..PE .A.L. ~U S"r'EAG", d1l'pl Mn'e pn)w : 

tesod fi elevii "au tn~t '.Il tra4itiD1Ull&. 
le jocuri româneşti. Dinbeneficitll 3erbarii,· 
de ~.OOO lei, ~ fost donat! Spitaluiui MiU
tu Z- L 518, Notre Dame din Timişo8l"i\,; 
8uma de 30.000 lei iar restul, Şcolii Primare 
Romiâ.mJ doe Stat din Bilei!, pentru înfiinţa" . 
NIl Ui11ef farmacii fC<)lare. 

- INAINTMl L.t\ rRIM~~.a\r 
letinu.l Oiicia! p.l -Mwllclpil,l~ui '~i-" 
ra." pub4că următoarele inamtări î~ CQl'

pul turu:ţio.n&-r4or municipa4j D~ Nea. 
Cioc, d. ţoan Vodă, el. Ţiberiq ŢiU'P. fi. 
Valeriş.n Oominte, 1;1, lo~ Qrec~ d ... q 
Maria. StarosqUi!q, d-ra Valer:i!l ŞeP4ilţa,Q. 
d. Toma Milea, d. Antoniu Zsa~, fii.}du.. 
tin l\1iclea Vărădean, d. Alex. Ta1ia1:\,1 
d-na lulla,n" Mucu. d. Vicţor MiQ, d, 
Ioan Jica. d. Carol Angher, d-na Marge. 
reta Hores. şi d. Emanuel Veidman ., 
fost înaintaţi la gradul d~ subşe:l de bf- i 
rou CU o gradaţia. D. av. Dr. Aur~l p.".. 1 
,tia şi d. av. Dr. Virgil Simon au fost a.' 
vansaţl la gradul de avocat pledaqţ elI 
1. Vom continua să publh,:.~1 ',: r:.:~~s1-' 
te !nain tăti.. 1 

~
'I' ta şi cerceta de ofiţerii de 

111" judiciar! militar! şi civilă fi 
jQ~ţ1 de Curţile ~rarţiale. 
~ ordonanţă a intrat în vigoa-i ~~}'.!lIriD rao;liQ,.! -- - L 

- PENSIONAR' Q f1UMlBILi 
D. Iosif Eberstein, şef de biro'.l ".1( 
gradaţii. mcaqr<Jt li4 ~!:' V!h-iJ~ ~lmi~ 
J.'elol' Municipiului Timişoara, a fost 
pU$ în vetrflger3 in 1!:3(j de!:ii,it~v pe 
~e 3~ l\Ilai 19441 P~~iţăjtl. 

.... _ ... ~ 1.1 
'. 

• 
./ . 



1 

.' 1 

; l' 

I 

:~ 

r 

'. 'i 

LO~i)R\, 28 (RADOI~), - R"ut{lr trau .. 
mb.~ : A;;;f'uţia bl'Ît,"n:('a de inf;"rmaţiuni :s
nua:lă L;n.i ol.miu?u!;'i, (',i~ forţeie so"kUce 
fI.<t t..·<~ut pl'Jn ill,ia I'oc:;;aui-<iala!i;.i au 
().:up~t ol"'.lŞul Galaţi, unde fortele gt'I.~C 
nu luptat in\'er~;;uuat. dar rezistenţa 16r (\ 
fost ;-.drobită după scurt timp. Armatele 
linIunii So .. ietioo s'au aflat Dum1necă !;ea. 

f!], la. 100 !trn. de Ploeşti şi cu ceva n:..~i mult 
de Bucur('~ti. 

SOlll'ta ceJor 12 dh·Îzii geI'IJ'une înccrt'uite 
la sud--est de Chişinău esLo d.r~initiv pecet
Iuia,' ItlYă.!Ui.rea lor are la. locul cel lk'li ~n
gust o m!im" de p<>sw 100 kiiometri. :Fiind 
aUl.cata din toate diruţHle Ş\ &parte în DU· 

mel'Oa8( gnIpnri mici &tJeastă arma.tă. ger. 
mană So6 află înaintea lkhidării cQmplete, 
Pe eâ.mpnl de luptă au fost gă«iţi Il:1nă, În 
Pl'e~t trei generali germani mQr'~i, şi du
pă ştiri încă neoomplcct.e, a!ţi patru au cii· 
rut in ea.vtivitatll. In ultimele 24 de ore au 
mai fost fiMmţi 18.000 pl'i'mniITi, hlr truPl!
le române alO dmarmat incă ]2.000 solda.ţi 
Şi ofiţeri germani. 

Se ueclai'ă la Londra că Jela St..\lingraJ 
forţ;ele ge.rman.e nu au suferit pitrderi au.: 
ne masive la un loc, aşa încat efectele t1:'6' 

bule considera.te eu adevărat dffl!astruQa.~e 

~ntru armata. germană.. 
Londra. & mai oomunic.at Luni diminear~ 

că truI)leie~ germane au incercat în O-t'cursul 
Zllei de Sa.mtmtă să. atace oraşul biurgtt!, 
venind dio.spre Bulg:.l.ria., spre a aduce aju. 
tor grupurilor gaIman.e din regiwu~a. Bucu
reşti, Această incercare a f<tst lnsă zdrobita .. ~.~" .. _ ................ .... 
IN FRANŢA DE SUD Al\lERICA...~ll AU 

C'A.INTA'.f (,U 400 Km. 
Londra. 28. (Reuter). - Comandamen

.tu! aliat elin IvIediterană comunica, că 
numărul prizoni\:!rilor germani din Fran
ţa de Sud se ridică deja la 30,000 şi creş
te din oră in oră. Resturile al'matei 19 
germane bătute caută să se retraga prin 
valea Rhonului, unde for~ele g~rmane 
se cifrează abia la 15.0DO oameni. In sec
iorul din Franţa de Sud şi până la gra
niţele Elveţiei trupele americane au 
inaintat dela începu nu debarcării cu 400 
km. La Marsilia şi Toulon au fost făcuţi 
'7000 prizonieri în ultimele 48 de ore. 

In Franţa de Nord situaţia de pe tea
trul de l~ptă nu s'a schimbat în mod 
deosebit, dar aviaţia anglo-americană a
tacă ziua şi noaptea atât tI".lpele germa-

~ ne cât ~ încercările de evacuare pe 

.... ; • ,.IIP • TI 11 .... ' I .F ........ 

_ LA INCHIDEREA EDIŢIEI -

Sft'UAŢlA UNGARIEI A DEVE!XlT 
CATASTROF'ALĂ 

L o n d r a. 28 (Reuter). - Ziarele 
britanice se ocupă (:u situatia Ungariei 
aflând că muncitorimea pi'egăteşte Q 

arevă generală pentru cazul că guver
.. al nu ia hotărîrea de a încerca o înţe
.legere eu aliaţii. După ce România şi 
Bulgaria au eşit din război şi asigura
,rea C'lOlltaetului forţelor sovietice prin 
Bulgaria eu armata mareşalului Tito 
/'ItSte iminentă, lrituaţia pentru Ungaria 
~~tastrofală dacă nu se încearcă 
ltD altimhl moment eşirea din război. 

, .. COMIJNIeATUL SllBZONEI AP. 
\ Deoas-~ avioane germane ehiar 
Izolate atacă cu nritralicrcle populatia 
de pe câmp. de pe străzi. precum şi tre
nurile şi vehiculele în mers, eetăţenii 
Munidpiului Timişoara şi judeţul Ti
lJ1iş-Torontal, sunt invitaţi de comanda
mentul Subzonei JL P. să eireule cât 
Jnai puţin pe străzi, iar la auzul sgo
lJlotului de avion. să se adăpostească 
~ 
; MAP, 

ne trupele române şi germanii au fo..~r arull
e.aii in~tpoi pe malUl buigar al DUlliÎ.l';Î. Ace
sta jup~ al~ tru~!or romlne {< u fMt imter
nie sprijinite de 4(}1) de avioane grt'le ,~~~ 

bombard:~ment aJlglo-america,ne, c.'lr~ au \'e~ 
nit din Italia în Il('II$t sco" :o;i au prOvocilt \ .... 

trupdor germa.n: pil'rderi considt'rabBe, 
Rl.·ut'P-i" rr..a.i comulliră L1Uli (hmini!3.ţ-ă, că 

la noru d.e Bucureşti trt'pi\!e rnmân6 se mai 
aflii. În lupt.e cu forţele ge.rm:me, dar tru· 
IIcle germane din regillllca. Ploeşti fac pre. 
gătiri de retrage. 

(cmuniestul Marelui Stat Majcr 
trup e !or germ:ne ti~n 

rl2sprl dezar~arEa 
România 

B U CUR E ŞTI. 28. (Rador). "- ~ Marele Stat Maior comunică despl'e 
evenimentele din ziua de 27 August: trupele noastre au continuat mişcările 
de repliere spre zQnele fixate. In Capi tală, unde toată rezistenla germană a 
fost complect eliminată domneşte liuiş te desăvârşită. 

La nord de Bucureşti s'au dat lup te înverşunate cu trupele germane, 
care rezistă cu îndârjire, dar spaţiul lor a fost considerabil redus şi ele sunt 
în curs de lichidare. Otopeuii de Jos a fost eliberat. 

In regiunea Ploeşti-Buzău trupeI e germane îşi masează forţele spre a se 
retrage prin văile Buzăului şi Prahovei. . 

In celelalte regiuni ale Munteniei şi Moldovei domneşte linişte deplină 
şi intentarea micilor grupuri germant se execută fără incidente. 

In Ardeal torţe germane şi slabe forţe ungare au Încercat s:l. treacă fron
tiera şi să ne atace regiunea Braşov ş'tIncă la un alt punct, însă au fost res
pinse cu pierderi sângeroase. In zona Braşov au fost luaţi peste 800 de pri
zonieri şi făcută o bogată pradă de ră zboi, între care şi un mare depozit sa
nitar. 

Pe Dunărea un convoi de 40 vase germane încearcă să fugă spre vest, 
este însă de aproape urmărit şi atacat de forţele navale române şi. de bate
riile porturilor, 2 vedete· şi 4 remolche re au fost scufundate, 2 7vase capturate 
şi 10 grav avariate. Mai departe au fost capturate eri 10 avioane germane, 
din cari 2 de tip GIgantic. Până acum s'au făcut 12.000 prizonieri şi a fost 
capturat un foarte bogat material de război. multă munitie, parcuri de va
goane şi sute c:~. \"j,ticule motoriza te. 

l'e O lungime de 350 Km. 
LODNftA, 28. Wldol'). AgentIa l;eu

ter transmlte: jJ(":lH~ St\.ualla dln 
l'cania se comun1C" . urw~~ourcie: In 
J:.'ranfa de :'ud rezistenta gerwană tlln 
MarSilia este spre siat~ite. Din ora
şul şi portul 'lvulon trupele germane 
au tost împinse pe o făşie ingusi,ă de 
coastă unue li{'hJ.darea lor este imi
nentă, deoarece nu au aici nici o PQsi
bilitatc de apăl'are organizată. Oraşele 
Avignon, Ades şi Tarascon au fost eli
berate şi sunt ferm în mâna trupelor 

1 franceze şi aliate. 
In Franţa de nord o mică grupă ger-

I mană mai rezistă intre Paris şi Ver
sailles, dar este complect izolată. Intre 
timp înaintarea forţelor americane, 
precum şi a celor britanice cari au tre
cut fluviul Sena în mai multe puncte 
intre Rouen şi Mantes ameninţă res
tul forţelor germane aflătoare în Fran
ţa de Nord-Vest. eu o uriaşă acţiune 
de învălui re. Punga in care se află res

"est de esmarul Senei, a fost eri mai 
Iriull reo.usă. AIci tortele germane de
lta pO:.apl Intr"o pauuce în uma din ca
re cauta să oprească lnamtarea anglo
americana, pana când trupele trec pes
te liuviu m spatele acestei linii de ba
raj, Clar trupe~e germane trebuie să a
bandoneze tot materialul greu care, în 
lipsă de poduri, nu poate Îl transportat. 

Aviaţia anglo-americană ataca între 
timp şi fară mcetare forţele germane 
cu iormaţiuni puternice intre Sena şi 
Sonimes. In această regiune trupele 
anglO-americane se află numai la 60-
70 kilometri dishmţă dela principr,llele 
baze de plecare ale bombelor zburătoa
re germane, ce se lansează de aici con
tra Angliei. 

Fluviul Sena este deţinut acum pe 
un parcurs de 350 Km fără întreru
pere de forţele ang!o-americane, cari 
la est de Paris se află şi pe malul râu
lui Mal'ne. 

tul annatei a 7-a blindată germană, la ............................................ '.-.~.-.. .., 
Fortele germJoe se retrag ÎI deserdiee d~n fatl trupalor 

sovietice cari inaintează spre 3u!:l!reşti şi Ploaşti 

LA SOSIREA. AmaTELOR SOVIETICa 
AuromTA'fILE LOCALE TREUU,E 

SĂ R"UiA.,,[Ă PE LOC SAU.;Tl~NDL'-LE 
CA PE NIŞTE PIHEl'ENI 

. EUCUUEŞTI, 28 (P..adQr). -- Pl'cşedmţia 
Con.sililllui de nUniştri oomunie.ă : 

Autorităţile administrlltivf', pnliţien.".· 
janda.rmeria şi popuL'tţia civllă sunt !"Ug& 

ca să facii. armatei SOvietice o Pl"imlT600.. 
1'6s1mnz<'Hoare. pentrucă ele ~in ea prieten~ e 
ca să Cli1~reze ţara de armata germană. 

Autorităţile looale sunt obligate să li 
mână. pe l~ 

FO~RMA ŢIUNILE DE BOMBARDIER~~t 
A.l\GLO-Al\!ll!:.I:UCANE ATACA Z1U~ 

ŞI NOAPTEA GERMANIA Is1 
LONDRA, 28. ,(Radar.) - Agenţi". 

Reuter transmite: AVlaţia anglo-ameri~,1 
cană a fost în ultimele 48 de ore foar~. 
activă deasupra teritoriului ReichUl~' • 
atacand cu formaţiuni puternice zi 
noapte, din bazeI? de plecare din Angii • 
şi Italia. Sâmbătă au fost puternic bomlln 
bardate oraşele Kiel şn Kaenigsberg ~.J 
în acela:;; timp formaţiuni de avioane tig ll 
Moskito au atacat Berlinul. Alte fOMlllL-R 
ţiuni au bombardat cinci uzine de petr~ 
sintetic şi rafinerii, între cari şi cele d~iD 
Gelsenkirchen ş~ Ludwigshafen. Oraş~ 
Hamburg a. fost puternic bombarda1S1 
ziua de formaţiuni britanice, din cari d 
parte a atacat alte obiective din Gel1lli!Sl 
nia de nord-vest, Olanda şi Danemarca/ti 
Formaţiunile cu baza de plecare in l~ 
lia au atacat obiective in Silesia. III 

IN ITALIA GERMANII- S'AU RETR 
PE "LINIA GOTlCA" 

LONDRA, 28. (Rador.) - Agen' " 
Reuter transmite: Despre luptele 5 
Italia centrală ultim~le ştiri nu corn 
nică evenimente interesante, dar mar· 
pregătiri in curs lasă să se prevadă 8( 
mare acţiune aliată în deosebi la coas Al 
Adriaticei. Aici forţele germane s'au ,Ia, 
pliat până la sistemul lor defensiv d~.t 
numit .. Linia Gotică", ce se află SU~ci 
bombardamentul încontinuu al W10r p "m 
ternice formaţiuni aeriene anglo-ameri i~ 
cane. Şi spatde frontului german dlJf~e 
Italia este mereu expus acestei acţi~dE 
aeriene ~e se extinde până la grani. ea 
italo-austriacă. : ri~ 

AVIAŢIA ALIATĂ l:MPIEDICA hl 
RETRAGEREA GERMANILOR \Il 

DIN FRANŢA DE NORD,PE \1( 
CALE NAVALA m 

LONDRA, 28. (Rador.) - Agen' ,M 
Reuter anunţă că comandamentul ~~ 
prem german caută să evacueze trupe~~ 
sale din Franţa de nord-vest şi pe ca1~rn 
navală, dar dela 13 August încoace ceh 
puţin 50 de vase de transport şi de ei'll' 

LONDRA, 28. (Rador) Agent. Rcuter şi ootuI Carpaţilor 2 armate so"leticc'ina.in- cartă au fost nimicite, in deosebi in Ill'!~ 
anunţA că, după 00 trupele sovietice IIU oou-I t.ea:rli spre Bucureşti Şi Ploeşti. Forml1ţiUlli- ma acţiunii aviaţiei anglo-american~\i 
pa.t oraşele Galaţi, Focşa.ni şi F..âmnicul Sii.- le S. S. germane au Încercat ~ rezi .. te Însă Coasta dintre Dieppe -şi Boulogne 10 
rat şi au trecut zona ingusti ÎnWe DlUlăl'e despre o rezbtenta organizată nu IDl1i est~ plină cu epave germane. ' . -=-................ ... ..... .. .............. e ......... ,." •••• _ ]Ma • 8. $ l. 11' •• 11.= •.• _ • U.i 11 '''~ 

Marea ofensivă a mare~şalu~ui "FUo continu,v: 
cu succes In Sarbla ' ... ~ 

. I 
--JL.: ~ 

L· o n d r a, 28 (R.euter). - După cum I ce mii de tineri cari s'au prezentat va- grese. In MacedoDia aeţinn~a d. cw~ h 
tnDsmite postul de 'radio al Jugosla- luntar. In luptele din Istria au fost! tire se continuă iar în Monteneg18:~ 
viei liJ~ere, trupele mareşalului Tito au luaţi în ultimul timp peste'900 priza- fost omorâţi peste 500 soldaţi ,i ofiţ :. 
primit în ultimul timp un spor consi- nieri germani. In Slavonia cadrele tru- germani după lupte crâncene. ID ~~ 
derabil de recrufi voluntari cari luptă I pelor jugoslave au fost sporite cu aproa- nia de răsărit atacurile germftDe ~d cler 
azi În formaţiuni încadrate penku eli- pe 1500 soldaţi noui. respinse în 3 locV, iar în Bo~ od i 
berarea ţării. Numai în Istria au fost Despre operaţiunile militare se co~ vest o unitat~ ,..-.ai mare germ:llJ1~ ~ f.tă,;b 
formate două brigăzi complete şi mai munîcă, că marea ofensivă a trupelor I zdl'O~~~ dproape complect i'niJll1(l l' 
.. uIte detaşamente milnare din cei ze- Jugoslaviei libere. În Sârbia face pro- ----- ."d~, - , / h 

Str&da Lta&u lira 4. .... ..........-~:.-= IUb Nr. 52/14.&8/1943 la Reg. Of. Co-. ~r:l: 
- ·~T;2:;.-ltă .. 28 Au~ III r 
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