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este deviza unor formatii sJeciale germtjne
com~use diG aviatori sinistrati. total de
bombardamentele de teroare aliate
lncl!olJ)L'nA.'.....'II, 14. EP) Aviatia germană.
.dI~~P~I"" pentru oombat.erea lJombal'tlieica.ne oare a.!w..'ă. ziua formatii
compuse din of1ţeri şi soldaţi
·aDU.iI.:.r~•• ! total sinistrati de s·l;a.curi aerleteroa.u-, şi deci hotărâ-ţi până la
Deviza acestei. unită-ti de luptă
tă de.~pre care pâ.nă acum opinia
n'a avut eunuştinjă.~ este ~)Dobo
sau DlO6roo".
, Distrugerea. până la' ultimul a unej
"..~_y_. de 30 de bomba.rdiere america-

acestei fonna.ţii speeiale, desemnatce în
hmbajul mili.:ar pdu denumirea! Esca.
t!rHa de asalt.
LuViă acestei est'ad'riJe se derulează
în imediată apropiere a inamicului deven ind un d uel in care vâ.nătQrul de asal1
vede tot R.5a de bine faţa in spăhnântată
a adversa,rului cum o vede jnfanteristuJ
pepămant, Ch~.ar şi {~nd avioaJlelti
escadrilei de asalt sunt ciUfoite de gloan'
ţele inamicului. \'ână:torru rămâne în
luptă dudind mai departe lupta prin pu·
terea hotărarei sale proprie, căd iDami;
eul trebue să fie distrus În orice ca~
{;:imd muniţia vână-torului de asalt se
v

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

~

Nici nouile tancuri· aruncătoare de flicări ale aliatilor.
DII pat zdruncina rezisteata' germană ia Italia

STOGKHOLM, 14. (Ra.dor) Ziarul
~n_.~~" .. ·' SUl,1e, .<1espre luptele ele pe
JroUI.Ul lllvaziei ca pentru ~mandamen.
! scurl~ suprem geI'1lUiJl, oei. mal oportWl lu·
ă ştir~~U este de a. aş,epta momentUl. potriVit
Irat
de-a. a.nglo-amfw:a.nilor lovitură rlecitatela 'vi urmând ca astfel foarţele elibet-ate
lle .:in Vest reg.ăsind libertatea lor de acţiu
U esta ,să se poată folosi în Est, Până atunci
Fran. ()ntul dm RăsărIt va rămâne in sem·'
mpe<le ulluptelor defensive. Armata. roşii
re era ' trează, mitul de învingibilitate numai
intor•• â.nă când forţele germane din Vest
ste bi. sa vor adresa după. Victoria asupra
entele lo'americanilor iarăşi spr:eRă.sărit.
~ALtJL

.....

ul

BERL1lN,14. (Rador) Despre luptele
din halia centrala se comun.ica că. cen'
trul de gravitate alluptclor a fost eri la
litoralUl Ligurle unde anglo·americ.a.ni1
au întrep!,ulS atacuri fOal'te înverşunate
Cu mari tOI~e blindate şi de mfanterie;
Şi la sudvest de Cita del Castello au atacat anglo'americanii în repetate rânduri,
dar afară de unele pătrunderi locale n'au
putut să înregistreze nici un succes deo,

AJ.~·U() ~1A1(.1.a:

"IN L"'IOlJ

_

..... ....::..:.
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BER.l..Jl~,

AMSTERDAM,' 14. (Rador) Coman'
dame.ntul suprem al forţelor aeriene
nord·amariuane publică. o listă de pier"
der a aViaţiei americane, din ultimele 6
luni, conJorm căreia au fost pierdute
3500 aVl<lane, din cad 2 treimi având fie
care un echipagiul d'6 zece persoane, La
Berlin se declar,ă că autorităţile nord.

I

D a ca
'"

lHN LUME A FOST DISTRUS LA
BOMBARDAREA MtTNCHENULUI

IN

,iluil' .'

BERLIN,14. (Ep) De Luni Qra 0, pe

; toate liniile ferate germane se întrt)dnc

;;- ; aUtorizaţiile de <>,ăIătorie. Măsura ţinte!}·
,1:10 restrâng€re:l călătoriilor in favoru1

«

ttan.,"P0rturilor de importanţă mjlitară.. ~

ALE

sr.r.\.]J<:um UN 1'1 t~ XU SUNT
Il'BPUZ..\laLJ<:;

STOCKIIOl.!'I. H. (!1a.dur) CoresPQnde.nţii americani de pe t'rontul invaziei
raporteuză tU mare pl'e(':auţiune dcsp're
pierderile enorme ale aliaţllor, câutând
să comunice puulir-uilli ad:eV'drul prin
constatarea. că. rezet'vcle de marerial
uman al Statelol' UnÎ't.e DU sunt inepui'

zabile. 7ia.ruil "Saturtlay Evening PostU
serie ră rezervoru) de oameni al Ameti J
cii este l~lRta.t, I'eeac·.e tl'~,bue ţinut in evi~
denţă în vederea marilor pie['deri ce suferă trupele pe frontul iu"aziei.
ATAVUBJ.l.il LOCALE SOVlli'rICE DIN
SLDlO Au }<'wT H,.M:iPINSE

1

~.r,;CJ:ORuL

Berlin, 14. (Rador). -:- In sectorul Sudic al irontului dm Hăsărit atacurile locale şi incercarile de patrundere ale soyieticilor au fost respinse.
Intre râul :Pripet şi Duena' in sectorul
central, gţele lupte defenslve sunt in
curs, cu o violenţă nemicşorată, dar'
toate încercările sovieticilor de a reall-:
za o străpungere a frontului, au dat greş.
Eroica garnizoană a oraşUlui Vilna re~istă in cartierul de Vest al oraşului respingând toate atacurile inamice. Fron..
tul german din regiunea Vilna s'a de.sprins mai spre Vest. Şi la Sud de Dunabourg;, sunt în curs grele lupte defenslve, in cari sovieticli au suferit deasemenea pierderi grele.
CIUNGKINGUL CO?o.TIRi\lĂ OFENSI·
VA GENEUALA JAPONEZĂ
. Ciungking, U. (E.P.) - Comumcatul
ciungkinghez anunţă. mari lupte la.
Hcnghiang, eoufirmând astfel sv()nul
ofensivei generale încevute de JS.pone~
împotriva acestui oraş important.. In
ace1aş timp se comimică, eă Japonezii in'
Înaintarea lor . atI ocupat localitatea
Ţinhiun, la 65 km nord de Canton. con·
tinuând să. înainteze."
.

••-.-••-.• '
haosul ar

nI-a ar fI· înfrântă,
Ah·I ţ.I ŞI· A ng1·la ŞI- AlYlerica
Ing

Ger~a"
.a ......

,

Articolul dlui dr. Goebbels t. "Das Reieh"

cez cu MUNCHEN,14.

(Ep) Cel mai mare
V,l" muzeu tehnic al lumii. "Deutsches Mu·
~pill& >eum" din MUnchen a fost prefăul.t.t
eia ar: )liercuri in scrum şi cenuşe de b0m:bar'
ecutll. n,erii americani, Construirea muzeului
lr ce-' a du;rat 18 ani, dela. 1903 la 1921,;i a
It de tost opera vieţii cunoscutului. tehnician
-mane germnn Dr. Oskar Von Mlller. Muzeul
. de'li. " c~prinJea colecţii uni('e şi de neînlomtit
dm toat.e domeniile tehnicei.
i de, . An mai fost grav avariate Muzeul NaiJlo! " ţ~o.~al ~ava~ez şi Gal~l'ia J~ Pi~tură Mu·
rsâ- lliclp<11a, Spltalul .. Scnw~bll:.g", un F>pi
~trU t~lyde CliP!i, casa Diakonisselor şi O biscaltfel: t'ica aU oo.zu t deasemenea victime ale
ermi ' bombe1or americane. \
~ reA.UTORIZA"'U
A
'lEst. '
GX:~~TORIE ŞI

americane caută deg.eabă si ~e praf
în oohiullumii, deoarece aceste cifr.e nu
desmint nici comunicările oficiale gel'"
mane, aespre avioanele inamioe doborâte, nicinu redă. părinţilor a.mel'i~ni fii
lor pierduţi pe contilnent. Ceeace privp.ş'
te participarea americană. la. raiduri
B.Supra Europei, aooastă se poate con-

REZER\"EJ:E nE ~'L"TERIAL lJMAN'

••••,." ............................, ........._.*•.••.~_•.•?i........~arl.·-.-

re, re" CEL MAl l\1ARE MUZEU TEHNIC
rmaniL

se-bit. Din celelalte sectoare se anunţă.
numa.i lupte cU caracter locaL Se mai 00"
munh:ă din Berlin că frontUl germe.n diD
·'~b!un-ea. Volterra. s'a $tabilit in mod
deosebit. Anglo·americanii au intrat în
acţiune pe coasta Ligurică cu tancuri noi
aruncă.toare de flăeări, dar niCi CU ajut<>rullor n'au putut să sdruncne·r.ezistenţa
germană care s'a întărit dealungul frontului intreg în mod considerabil.

•
Comandamentul aviaţiei americane
recunoaşte: pierderea a' numai
3500 . de avioane

VON .b.LlJUt.: IN8P~C'

14. O:~ador) Gen'eral Feld·
lliU'~şa1Ui von lUuge lloulcomandant
î4pr'illIl al iol'~elor ~l'mane din vest a
!J1:,peetat fortd'icâ~ille. Valului Atlan ti.
da. :!llU i din diferitele sectoare, ascultânQ
an de rar-urlul eoman6.anţi1or de sectoare. Ma:
;c
,~~jalul von Kluge şl'a exprimat satisfao
:;u1 ;.e sa privitor la lucrările noi de fortlfi~ . eaţie CU cari sistemul de aparare alvalu~aSl-:b.lUi din vest a fost eonsiderwbtl întărit
neotu.' 1tât la coastă., precum şi în adindme.
coalllll

via-ţa.

~

TIMP VA DIJRA FAZA DEFEN·
A A LUPTEWR DIN RASARIT

. ~ V ALlJL

el ciocneşte avionul inamic
saurdi,fl,nd propriul său ai1arat u~or de
viinătoare prăi\l'ăJilldu.l in adâ.n(,'Ul'j.
Cu aceasti metodlă s'a,. obţinut distru·
gerM a 30 de avioane iuamiee până la
ultimul. Bătălia aceasta de nimicire a
avut loc în ziua de 7 Iulie deasupra Gel"
manjei şi a durat 2 minute. Formaţia in
care erau încadraţt aceşti vânători de
asalt au doborât în aceastA zi 57 bombar.
diere americane eu 570 oameni d;) echi
paj, din' c. are niciunul n'a scăpat eU viaţă.. Patru aviatori genn."tni şi-a. dat

.............................................................. ........•.--

aeum câteva zile prin co'
t:ennan, asupra Germaniei de
in numai câteva minute este fapta
~

termină

'ltata eu cea mai mare exactitate, astfel
privind lucrurile oricum cifrele pubceate la Washington rimân O listă. da
pierderile parţ, ale.
uă

In ultimul nuai revlstei ,.nas Iwich", dr. Gobbels
ministrul prollagande.i. Reichului constată
că scG!>urile de ră.zboi ilie Gernumicl şi ale
popmu'c1or a.lid.te sunt mai aproape de a mdeplini t-.peranţ.ele popoarelor de pe intregul
glvb al pământului decât 5OOpur.i1e de rălIboi deelarate ale anglo-america.nil()r.
Toate popoarele speră că după acest
războiu "or a\'ea o lung,\ periooda de pace
asigurată, de progres,1I nallona.i.· re!onne
sociale, belşug econf'mic ~i n viaţă. I'igur
liniştită. Aoo!!te Id~ duri urmeazii să se
realizC1.e conform planurilor gnn:tne nu pe
costul şi pe spinaJ'fla ultltra ci din forţe
proprii. Pentru I)()p9Tul gem1an aee&te
idealUli ar fi tOMt realintC' de mUit dacă
inamicul nu ar li provoca.t a.cest ră.zboi,
Dar ce poatt să aştepte ~poarele lumii
in cazul unei "ictorii auglo-america.ne'l
Chiar dacii. dt\'iOODsiderând faptul cĂ botşe..
vlsmul va ,reface Europa intr'un singur
iad, planurile şi progllU.ll61e aoglo.amerlCJr

BERLIN, 13, (Rador) -

mi~r

I

ne dictate de ură. vor anihila pentru o Pt"
rioodă. fQarte lungă. 6rice po'!>ibffitate de
viaţă. paşnică. ca. 8& nici nil mai, vorbim
dtspre progresul economie sau de reforme.
le sociale. Dar aooste planuri inamice vor
avea efecte dezastrooo!le .,i pentru popoo..
rele lor, pentm care fapt cea. ma.i bună.
dovadă este aşa zisa pace dela Versailles,
dupi care timp de 20 ani a domnit un haos
şi uri reciprocă. iar lumea s'a precipitat
slU'6 un non război, deoa.rece nu a fo.<;t altă
soluţie posibilă,
Poporul gennan nua propagat nieiodată
exterminarea· Jl distrllgtrea inamicului.
ceeace se face din partea augl~riea:ni~
lor la adoosa Gennaniei. Noi am renunţat
la &."!eD16De& planuri nu din caum că . uu
8UIltem siguri ele victorie,.ci -din raţitmi ,i
eomanda.mente morale•. Jnamieul ÎnI'A nu
ştie ei unitatea lumii det.trmina.ti de
~ factori, e p'ri.mejdoitâ ~ numai
un singnr membru puttrnic e 7.dnmein3t tu

nU-I

temeliile sade. Im~1d ibrl~ Îf.i &aRă,

grOllpa prin colaborarea eu so,ietele care
este duşms.nul morW al Angliei şi Anglia
eu toate acestea. oontlnuii. jocill eu focul,
De aci se vede foarte ('Iar că soV1etlcil fac
eeeece vor "i nu se intereseaza. nici 'te> An.:
glia, nici de Statele Unite, urmă.rind planurile proprii şi prol'oci.nd haos şi ana.rnie·
pretutindeni unde îşi bu.gă, piciorul. ~
americanii sunt insA gală să a.runoo int-a.ga 'Europă pradA bolşevismului r.umai UIo ~
distrugi Germania. Guvernul Reichului
este fenn hotărât şi '. ·"tns că. va. salva
Europa pentru lnult timp de toate primejdiilt cei pândesc. Dacă nu reuşesc este II
altă întrebare.: Ce câştig vor avea. Anglia
şi St. Unite, cari nu văd că Germania luptă
şi pentru interesele lor. Dacă. Germania
pi-erde, atunci ha()fOuJ înghite ti Anglia ,1
Statele Uni~.
!
Istoria nu ar avea raţiune dacă. ar fi p{).
~ibil că in f610sul păcatului (')('.1 In dtept ati
pieri, cari au căutat nmnai să stabt1ea.sc§
o nouă via,ţă paşni~ p& continent,
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îronie. Â:de.sea intrerupe expunerile
al poporului cu CUVinte
aspre.
Deşi Molotov inceareă să. facă ~

te

l;nui comisar
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.Stiagerea
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-.-.
incendiare

,-;

.....-

plăcilor

Plăcile

incendiare sunt făcute din bu·
de celuloid de diferite măsuri
laproximativ 5 cm. lăţime pe 5-6 em.
iungime) având, prevăzut la mijlocul
plăcii un grăunte de iosfor, acoperit cu
o pilnză sau chiar c', ~eluloid.
.. Ele se transporti în avion, în reci. ' piente cu apă, pentr~ a fi păstrate me..
,reu umede. Când S\.lnt aruncate, aceste
plăci se usucă din cauza atmosfer<ti calde din timpul verii şi 18U foc. srzâr.d cu
flacără vie, aprinzând tot ce se află În
..: jur (paie, ierburi uscat!', grane, scâncluri.
pomi. etc.)
, Stingerea plăcîlor incendiat'e se lace
prin stropirea cu apă, ca şi la bombele
eledron, sau prin acoperirea şi IDăbuşi~
. rea lor cu nisip sau pământ mărunt.
Cele neaprin<;e lncă, se culeg in găleţi
~ apă, eu ajutorul unui cleşte 6\~ fier
sau de lemn, şi apoi se îngroapa in pă~

.~

ciţi

mănt.

Ele nu Îî'l'!but:'sc atint';e cu mana, de&'\re.::e P:Jt si L <:i.•.'nr:iă şi ~3 producă
a><'iuri ~~ răniri.

preşedintele

foarte energia, nu posedă
rJ~'ea multă autoritate p€ntru aceasta
deOarece o putere Sinistră. domină sala
de ş,ecJinţe, o putere în faţa cii.reia toţ
t~'emură. Stalin! Chiar;;i Molotow nl!
tt'.tte decât o păpuşă în fuţ.a bărbatului pe
~are comisarii pop()1'uhll îl denumesc
"tătucul ".

Canc;lidaţii reuş iţi la examenul de admi~
tere În Şcoala Politehnică din Tilnişoara
În ordinea clasificaţiei
Calan G. Horia, Appeltauer A. Iosif,
Braesi>u 1. Leonicta, Unesaru p. Cristea,
Mdescu, C. Constantin, ~icolescu D.
Lazăr,
Ghorghe,
:bălan 1. Dumi~
tru, Kvatsak C_ Carol, Slmcso Ele·
meI" Carol, Enăl}hescu G. Ioan, .:Filonea·
nu M. Leonid, Işvan P. l'eofil, Pecula N.
Ma.rius Sabin, Şiclovan S. Lucian, Stan'
du A. Petre, Trica G. Eugen, Alexa Al,
OhlOOrghe, Spiropol Gh. Spiro, Bolaş
A. Victor, PapandQf T. Constantin, Su·
lea G. Gheorghe, Cândea C. Radu, Cosma V. Constantin, Melnic A. Vladimir,
Miliuţiu A. Adrian, Bobeica R. Constan·
tin, Vârlan 1. Valeriu. Burlacu 1. Eugooi u , Ovesca I. Nicolae, Paiul A. Gheorg;]:)!e, Teodorescu C. Sav Ln,llrenţiu,
Giurgiu 1. Gheorohe, Groza P. Liviu,
Raicu C.liOan, Bireescu N. Radu, Căil:ea·
nu C. Liv. Dragomir, Chiriei V. Emil,
Fântânar A. Tiberiu, Parhon V. Stelian,
Giurconî G. MÎhai, Manole I. Ovidiu,
Pascu P. Nicolae, PăUŞ8.5tî N. Mircea,
Tomuţa G. Octavian. Paul A. Eugeniu,
Scumpi a
D. Marius, MicLea.
T.
Nicolae, Booiordt F. Ignaţie, Cos·
tMhe P. Stelian, Croitorescu P. Radu, Matea st. Nicu, Olaru V. Octavian,
V:uia C. Tiberiu. Cârnaţ r. Ioan, Doli'
nesen C. Marcel, Guriuc C. Constantin,
Helmn P. Laurean, Marcu N. Marius,
Meteş P. Mircea, MoIdt Fr. Gheorghe,
Cormoş I. Dumitru, Dănilă P. Nieolae..
Hi.rean A. Alexandru .. Nîstor 1. Sa:bin,
Prioop Vasile, ZăTcula Eugen, Manea M.
Aurel, Marinc.escu C. TIie. Olaru 1. Vir
gil, Oră..:;;8nU Gh. Panai t. PetrUe:>cu Z.

o

Şi

P. P. diD Lugoj

iniţiatiVă lauda~U,

,
E.E. &Ne

SubinspedorattLI P.P. şi
rin·LugoJ -de sub i.:ol1tlilcerca p.irinteaa
.că Şi pricerută a lJlui Colonel 1'h. ~
năi.l şi a Dlui Capit.an Ioan peratulat, Dl
nu înee~eză nid in aceste clipe de grea
incercare, de a se ocupa intens şi IIletod·ie de educaţia inte.:;rală a tineretul1li
nostru premilitar şi extraşc.olar dia

VÎorel Andrei, An.ton.e I. u.urenţiu,
Costin A. Alexandrina, Greou P. 8imioD
Dragoş, Lupău P. Ioan, ~vina T.
Toma, PreQa V. St.elian, Sarchi.zov T.
Serghi~, Uzunov St. Victor. Burlacu M.
Petl'e, Cuc M. Alexandru, Ierc&Il T. Teo'
dor, Ivămescu Alexandru., Mareof St.
Ra.:fael, Paicu Al. Dumitru, Teodor 1.
Liv:iu, Bugariu C. Ioan, Catanii D. FlaTin, Râşniţă A. Augustin, Pauliuc Buro],li
O. Gheorghe, Bugnariu D. l'ibe:rilL Fiat
P. Nicolae, Noană F. Constantin, Panai'
teacu P. Alexandru, B1ăjuţ 1. Eugen,
Cojocaru r. Radu, DObo.şan P. VlI.leri'!_.
Dabre V. Trandafir, Marineseu 1. Mi'
hail Valer, Popovici 1. Eugen, Prisăca.ru
L Mircea, Sărdeleanu D. Gheorghe, Sei.
ler R. Robert, Zvereneiuc D. Vasile,
Zoiţan I. Ioan, Zubac M. Vlad'Îmir, eIo·
p.otaru N. Radu, Mihul C. Boris, Miron
I. Ioan, Obadă V. Constantin, Almăjan
D. r. Serghiu, Balica D. Dumitru, Bagiu
N. IOll'iţă, BăItinoiu I. Maximilian, Marcoi M. Flori an , Stoian Gh. Anatolie, Go'
iun A. Aurel, Oprea M. Ioan,. Pârpâriţă
Maria, Tofan Loan, Constantinescu T.
AL Donea A. Aloisiu, Marmescu I. TIariu, Novao T. Sergin, Vaida N. Alexan~
dMl, Beşleagă Traian. Ciortea I. Vasile,

Pe lâng.<t ;ll·tivitatea dczfăşurată I::n
caurul p.:·ogramelor. şi a ~dinţelor d.!
educaţie şi jnstrU!~ţJc, d. Căpitan Ion
Stratulat ajut. SubinspectDr P.P. şi E.E,
Severin, a luat frumoas:l. iniţîativă de III
infiinţa J,SO"ietau....a Spnr1;ivă a Tinere.,
tutUi Premilitar si Extrno§colar ErGu!!
Căpitan

Gh.

Mjseo~ia.

,

SoC!eta tea Sportivă fu neţionea.ză sub

cnnduoorea, Comitetului tre.<'ut în actul:
de eonsbtuire după eum unnează: !>re.,
şedinb.; activ d. Cpt, Io.<t,n Stratulat, llre'i
şcdinte de onoare d. cir. Tiberiu Seviciu.'
8eCT'f'tRl' gC\n~!'.ll d. Gh. Giurgea
d--ra D€ha Pasca p1'C~esoară, d-na Glia
Am'eliR. în'.'., flora Danciu Aurora prof.,:
d,rR Pop Maria iuv., d. Ioa.ll Drincă prc(,'
d. Marienut: Uro~ pmf., d. Nicoară 11l1iu'
inv., d. Chi.tian Traian Înv. ş.i d. Mal'ţia.1)
Teodor înv. ('3. membrii.
.
Imediat dună constituirea Sodetătii
la 2 Mai 1944, s'a şi pornit la orgaJlizÎl··
rea tUl~retului, în raport cu nptituilinil,·
şi Înc1i.nările do\'"dite. Înfiinţându'S€
următoarele eehipe Ping-Pong, Hand··
ba.J1, Inn.ot, Canotaj, Dansuri naţionalr
etc. In ca.drul acestor ecshipe se faoo 8.>'1. !
trenrunent orupând tineretul într'ur
mod cât se poate de distractiv şi sus'
trăgându-1 dell! ~upaţiuni nefolositcaJl€!
sau poate <"mar dăunătoare educaţiei!
sale.
Tineretul htgojan astfel constituit a .
organizat un (:'oncurs de Ping·Pong ~.
tru campionatul Lugojului pe anul 1944
în
sala Scoalei "Ioan Vidu" din loc. cart
'I'eodorescu El€'l1a, Bă1ănescu M€X3Jldru,
după
jo~llri excelente f;.i foarte intere
l:<~elezeu Oetawian, :Marcu, Dumitrv. W.x·
SaIlte S'a soldal cu urmitorul rezultat:
tasă P. Gheonghe, Nanu Mihail, Pătra-ş
Premiul I d. Sorin Popovici student
Silviu. Pleşoianu V. Aelxandru.
prem.;
Premiul II d. Pro..'1tetn. Oor,nel,
Cei reuşiţi se vor ÎllSerie, în termen·
student prem. ~ Premiul ITI d. St;an Ni·
de 5 .lilre dela publicarea rezultatului,
eoIae ~anio preo:n.
Cei cari nu se VOT inscrie in acest terA~ti trei premianţi au primit meaa
men sunt oonsideraţi retraşi,
Iii de argint şi bronz, precum şi diplome!
Tot echipa de Ping-Pong a dispuf.ilt 2
concursuri, unul 1:t Fă~t Ş-i altul cu:
c1hipa. primă din Ferrlinand, seontlindu'
se ambele eu seorud favorabile ec:hipe!
Lu~,(1julu.
Aparţinem timpului nostru numai in măsură în ea.re suntem capabili să lupt§.m
EC'hipe!'F" dE' Ha.n1bllll, inn0t, f'anotaj
In tranşeele sale. Şi fiindcă vioeaja. in ultim a sa semnificaţie înseamnă pregă.tire veş·
şi dansuri naţionale, fac şi ele antrena·
nki. de luptă şi înrolaye sub steagul oncar el, ar fi de prisos să mai doc1llnCntă.m că
ment şi p~'~5liri intense.
.
ultimul şi eeenţiaJul sens al a.cestet ~uPte e PATRIA şi "~icia ei.
.........
-...
...........
<
.'
.........
Deci numai hotărâre&. fermi de a fi lD ereu prezenţi ne justitiei. ca Jl$liane in
istorie.
Sub această formă ni st prezintă ÎnOOl' cirDe şi măreţia 1lWn16DtuJtd lM fa.!'ă, cu

aşezata ~

L

E. E.

roşie

a tineretulu

oraş şi jud.eţ •

pendicu1ar la -Care iau lec preşedintele şi
secretarii. Fiecare eomi~ar al poPOl""LlIDi
are un ,.numit Loc îns~mnat eu un bne~J
pe masă. OJ'dinea se păstrează cU stri~
t~ţe. De ambele părţi ale pre.,.~inteluJ
It>tau locţii~rii săi, apoi comisarii mal
:il~portanţi ai poporului, şi anume COIIJi..
It;trul poporului pentru afacerile străjne,
comis rJ M.ll dp t"R?:bo~u !'li preş€dinteIe atot·
putern ieul ui GPU Urmează reprezentanţii r€lpf,bIicel<:>r ca-re fac parte din
Uniune.,\ Sovietică.
. Comisarii poporului sunt aproape tof·
,jE'auna lU"€2'{'J1ti personal Şi doar numaJ
11.., caz de bO;llă fe noo.te scuz~ a.bsenta
NE'-pr€'Zentarea fără vreun motiv bint?
intemeiat poate avea celt> mai rele UI"
. mări ppntru r(>specti~'Ul. Ordinea esto
..: odmordjnar de severă. Nimeni nu a.r~
oie să vorbească mal mult de tr€i mir
• nute, deoarece toate problemele sunt dis
cutate in prealabil în comisiunj und~
s'au lUat deja şi hotârîrile respective. O
~ ordine de z.i cUprinde adesea 20-30
punctle. Totuşi se în tâ.mplă in cazul ®g.

baterilor importante ca dişcuţiunile să
. dureze până târzj u noaptea.
Incă Lenin a crooat pentru probremel:e
militare o instrucţie oare se numlea
"Consiliul Muncii şi ni Apărării". Em un
fel de direetorat alcătuit din câţiva. eomisaJj ai J)Op")rUlui sub propria. lui presedi:nţie. După m{)l'ln.ea lui Lenin postul
de ţ)'reŞedint~ a fost preluat de St;:).lin.
Inainte de războiu şedinţele Consiliului Suprem aveau loc odată pe săptă
mână. seara. Dp obiceiu lua parte la şe
i:in1;le. ca Pl'"'s'?':li.nte. Molotow care căuta
să imite P<' Lenin. Jntl"adevăr Mol()to'W
,a.re o oare-C;1r~ asemin<are fjzică eu
l;roazuic l1 1 b:;rl-. ..
Totll<:t Mnlobw bâlbâie şi ad,..gf,a f:lce impresia unui om os

centrala

ştie f'nm să iasă din ineurcătură. El
caută iquşi să respecte ordinea strictă
Şi după Ce scapă din încurcătură obiş.
nueşte să facă glume şi caută să se ara·

In mijlocul Cremlinului se
a.flă. o clădire gu'/eraJ.mellLală la care ali
acoe.s nUffi3..i cli ale~i. Aici ţine şedinţe
asa-numitul "Consiliu SLtprem al ColUi'
s~rilor Poporului". De aici, de după uşi
inchise cu ingrijire, esta dirijată politica
m()ndiaJi roşie oare a cauzat atâta răJU.
Sala folosită pt"~ntr[l aceste şedinţe EI
aproape goală având un aspect extraordi.l\2r be sobru. Este o "",ală lUngă, Cu pereţi albi, candeLa bre de modă veche,
urâte şi o Subă care în timpul iHnii es~
&şa di blre Încălziti IDcât abea. poţi ri..
su.fla. Pe când trăia încă Lenin, pe perete atârna o ma re placardă pe care
scria. "Fumatul opnt'·, d"l)arece Lenin
nu putea suporta mirosul de tutun. Mai
târziu, in locul ac.eslei plaea.rde a venit o
fotogr!l.fie a lui Lenm. Sala s'a. umplll.,t
&poi da un fum innc.::a..cios de tutun
deOarece interdic:ţjad~ a fllms. a fost ri·
. UC:'l.tă dună moartea lui Lenin. ;Intr'un
.~: «Ilţ, lânnă ferastră se află - ea intr'ug
. muzeu - sro,unul . groaznicului bărbat
CU!"e a adus la putere bolşevismul in imllel"i ui ţarist care s' a priibw;;it.
in mi110cul sălii se fcl.,f1 ă O masi mare
:'lcop.erită. cu postav verd,:: la ~pătu}
(ES$). -

S~ortivă

Societatea

RO$ ••

ind
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ONOAREA PATRIEI

"o!· ".'fln',

toati. ga.ma micilor bucurii

şi a marilOl' su ferinjAe şi jertft.
actual - care e mai mult o revoluţie spirltuali a1'e Pe primul plan trei
probleme mari: morală, socială şi naţiooa Il. Privite insăde a.proope, pn!#,m Obs.ervB
că tu l'ealitBte nu sunt decât trei părţi ale nnd singure probleme capitală - p~ţ31
In istorie.
E8te probabil că iniţiath'll şi iupta pre adevăr sfânt a condus Patria noosflit. ""'bc
şi ewlnţiei europene să aducă ooată eu ele fi alte probleme, printre care ? ~ a
nationaJităţHor. Până atunci în~ rămâne ca toate naţiunilt oonştiente si fie la dnt0rîf".
Qredinţ& tot mai 8CC$tuată în u;eşt adevăr sfânt a CCJlUS Patria noa.,.;\.,;I. ~-ot
d'eauna. Aşeza tA la. poarta răsăritului, pur tiind rolul marelui străjer şi :l.p:l ră (.fI>!' :;.1
.credin1'ei , culturii şi linişfei ElUopei - am fost, suntem şi vrem să. rim.â.nem .~.
Şi pentrucă timpul nost,ru ue pune in faţă. din fericire, roată cu a~t rii7;holu pa
,'I.eaţă şi moarte, in afară de impulsul etnic naţional t}1 impulsul eQropea.n, DU DOi Tom
fi acei care să nu inţeleagă momentul 'ODic.
Printre ruinele unei lum) ce nu-şi umi găseşte încredere în viiim-, lume 00 trebt1~
~ apună pentru că a Intrat în dese.ompune re, spre a da lOc unei noui ordine eUfQfleue,
bazată pe justiţIe şi dreptate, noi inţeJegân d ~mne]e vremii, rămîinem soldaţi .
Soldaţii ai (TCdinţ.ej şi gliei strămoşeş ti, soldaţi ai RegelUi şi ConducătQro~nj, <KJJdaţi ai celei mai mari Crucjade ee a desoop erit şi întâlnit Europa Crf'.ştină.
Uniţi In jertfa comună, pe dl'1lmuJ nO'> trn spre birujn1ă. n'am refuzat niciodată
răstigni rea vremelnică, pootMl un-ierea. ve!;! nici a NEAMULUI. Aşa ne-a invă1at tre .
cutul, aşa ne ordonă prezentul. aşa ne ~re ditorul.
Prezenţi in tranşeele timpului uostru, eu ochii ţ.inti spre ora destinului Ct se plă
InădelJ1:e din fQe ş.i sâ.nge. Atenţi şi cOQvinşi Ja. răscruooa răspunderilor mar-I, cari vor
trtbui să aşeze popoare.le la locurile ior în istorie, după aportul adus pria cor~etitu·
dinei, m1Dlcă şi jertfă •
~i vai celor ce niei in ora a dooAspreu cea nu Vol' inţ.eJep a.coosm poruncă a
istoriei.
Iată. dece, azi, când a 80Sit timpul ea Eur0p3 să devini un fdt"-al naţional, solda..
tol Rom.an mroJat în primele l'ândurl inţel ege ea o datorie ş.i o mare cInste foii scrie
cot la eot alătur! de bravul camaraiI Germ an, cea mat grea pagină, a celei mai :mari
revoluţii Epiritnalc, pentru loeul şi O:-iOAB EA PATRIEL
GEORGE TODORAN
Ră.7iboint

I

Ce 64

fQ.ce.m

hU

tn

fl~t'iu.t tltar:H1f.

In ~om.m<ul cdnd sună alarma toal~
Zumea năvăLeşt<;: pe marginea Begl~eului, i
E dud.at cât de des'Voltat e spiritul d~ ;
i1'luWpe La OU?1l.em. fapt care vine oate '
cum să conf~rme teoria lui Darwin.
j
, de :.jal1.S iiÎ. a~elge doi-trei înşi Şi!
~:"·... i ţi mea atc~ -(', au])a. ei, deşi s'a dai,
~ .. '~jeritc ~al.ciu>i comunicate şi tot fe·
Lu~ ~ i11.Ş1..'cvCţl.~'·ll. in toate ziarele în
această prit:ilnţii.

Se vede că tot sancţiunite rămun cel!
mai eficace.
Atât ia l'imişoara cât şi la Arad şi'r
toate celeLaite oraşe în recentere bom·
ba1'dameme, inamicu~ " căutat cu o diabolică precizie peluzele, marginea ap~'
lor. etc. Deci revenim s!atubtd populaţUl
siJ. intre in adăpo:,turi, pivniţe, etc. Fie·
care trebuie să-şi fixeze locul unde af
putea să se adi1post~ască în timpul. alarmei şi să înt €leagă mni ales femeIle că

marginea. Beg~teuLui nici afară din .or~~
nu este, un loc ferit de bomt1e ct dl1l

.
Trebuie să începem să ne obişnuim sa
respectlim dispozil-~ile date, să înţelegem
odată realităţile şi să ne ~nCltdrc!m 101
contră.

cu

toată

seriozitatea.
MIA MARl.1N JALEŞ
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Dmntned" 16 Iulle 1944
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JIOABTEA LUI EDUARD HERRIOT
~

&.eo
Cer.

l.

~

14. (Ra.dor). - Cunoscutul po'
fraooez Edua.rd. Herriot, eare a
~ de mai multe ori prim ministru ~i
'~tele Camerei, precum şi preşe
dinţe1e partidului radioal socialiSt, de
altfel CUD.Osout pentru legăturile sale {'U
fran.mtaaon'Î.i, a, murit în. vârstă de 72

tlititian

lltEas.

lat, IlU
~ grea'
Dleto-etuIui!

••

rdin

NU SE POATE VORBI DESPRE UN
FRON'l IN EUROPA DE VEST

tă

!t
lor d.:
.Il Ion
i E.Fl

Lond1'a, 14:. (DNB). - CunoscutuJ
,critie militar moi tCl.nic d. Cyrill I<'orst, 8
deeluat intr' o adunare că încă ml se poa,
,te vorbi despre un front în Europa de
Vest, deoarece capul de pod actual deţi·
Atit de anglo-americ.ani în Normandia,
_ este destul de adâ.n~ ca să reziste Cu
8IIIOOeS unei lovituri pUternice fără ca să
sufere OQnturbări grele.
· BlGAMIA SOWAŢILOR AMERI~
CANI DlNANGUA
Amatcrdam, 14. (Rndor). - Ziarul
lmdonez "News Crooicle" publicA. deda
raţia unui judeeă.tor britanic după oare
big&mla • atins proporţii uriaşe în sânul

L de a

'lnere.
Eroul

ii sub
aetu] .

• Pr€~ .'

,pre· .
,viciu, "
inv.; .

(;Qia ;
prof.,

pret.,
Iulin
~ţ.ian

armatei,

.

deoarece căsătoria Soldaţilor

simplificată la formalităţi de cari
f()ftl't:Je mulţi fao a.buz şi se că.sătoresc şi

•
et.ăţii

• doua oră.
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dinil~

land· .,
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MINISTRUL TURCIEI LA BERLIN A
PLECA'! IN OONCEDIU DE VARA

pen.
1944 ,
cart

~

tere-

Baear~,

dent

aVÎ()Dul la Jstambul pentru a-şi petrece
eonoediul de vară in patrie.
. D. Harioon esbe aşteptat pentru zilele
?iitoal'e la Ankara pentru a face rapor'
fiii său toa.inte de a. pleca în concediu.
JlJNISTBUL A!NGLIEI LA BEYBUTH

r.noel

LNi·

leila

ome

t,1.t 2

1

nou' ,

lob!

ena·
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LLlui.
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dat
~

te·
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H. S.P.P. transmite: Dupa

emn se afii. .un Ankara, ministrul Tur.
e1ei 1a Berlin. Safet Harilron a sosit cu

ltat:

lipel

)

PORTUL CHERBOllRG E INCA DE·
PARTE DE A FI FOUlSrr DE AUAŢl
Amsterdam, 14. (Rador). - ZiantJ
1oDdoMz "Daily Telegraph" scrie 6ă cen.
.ara interzice ori<,..e comunicare despre
~ distrugerilor făcută de germani
la portul Ohertbonrg, care este foarte de·
parte ai fie f.o-Iosit de forţele a.n.glo·ame

du'se .

4

A FOST IMPUŞQA.T
BaoIIfttttl.. 14. - S.P..P., tran.smite:

.:,

:

c

Liaa bona se tra.nsmi te :

OONSILIUL DE MINIŞTRI FRANCE~
APJWBA POJ..ITICA DI..UI PRIM-MI.
NISTRU LAV AL

~.

Vlch.y, U. (Rador). Guvernul
fra.ncez Il aprobat azi intr'o şedi.11lţă a
oonsiliului de miniştri poltica prim mi,
n.istrului La.val. identificâ.ndu-se cu ea.

w..• ..:._• •.•_._-____.__......_......

POfta refugiaţilor
\ -:- P. Dtmitriut fuacţio.n.a.r la C. F. R. din
Iatl•.-fugiat in comuna Sânandrei Nl'. 329,
j.Jdeţul Ti.Jll.if-Torontal îşi caută rudele re·
fariatt 108.11 Dlmitriu,' notar din comuna
St.Jooeft.i, tld. Baia, Mihai Buzdugan dela
$ao&l& de geniu, Costlcă Stefănoa.ic, func",
ţUJoar la depoul Dorohoi şi Vasile Bu:trlu..., comereiant din t:omuna Paşcani,

şi'?

om·

-- D-ra VaaUics Nleolescu. rC!ugiată din
Stupea., judeţul Sucea\"S, ror.gă pă'

dia.·

eCIInU1l&

IpC'
aţia

*6\, Pe adresa Cenad, Str.

Pie'

e ar
Iar·
~ că
)ra~

din

ritl.ţii, preeum şi fraţii

Eă.l scrie ut1de ~
Nouă 233; S8il

1& eoafoml Cosar, Slnnicola'JI-Yare. .

- Soldatul Sava Oosma, caută pe soţia
.. P8.ra8clliva Cosma., refugiată din comuq CobUcs. jud. Orhei. Cine ştie uude .se
atIl,
rugat ca să.I anunţe pe adresa:
lW4. San Co.sma, Reg. 17 Inf.lJ"Jgoj, Corn.

_te

. pe!lia Depozit.

ş

ftjutoarme
Camerei
de
muncă
uenlru
procurarea
de
lnuenlâ~
1.400.000 lei dati ca ajutoare.
maisteriflr români .. '
Posibilităţile

Cu şi în anii trecuţi Camera de Muncă
din Timişoara a acordat ajutoare pentru
procurarea de in'V~nta.r micilor mese·
riaşi şi în anul 1913;44. Din bugetul ace·
stui an s'a dat pe seama Înzestră.rii a 13
mesnaRi, suma de 1.400.000 lei.
Micii meseriaşI, mai mult deeât celelalte ramuri industrale au fc-st loviţii de

- r&reD80hi Va8ile, funcţionar (invalid
de rbboi:), evRC"1,lat din comuna Capu-CâmpV..li, jud. Clmpu!u'Ilg.Bucovina. anunţă
Nq,~ii ,i pe d-ra Sabina Simiga:no"\lSehi,
"""u.lJt1 din Iaşi, că !le a.flă in comuna. Tot'.
8I6e, ;oa. Timiş-Torontal şi l'oa&ă 6ă-i scrie.

starea actuală de rbboiu. Lipsa, invC!l.·
tarului a. cărui valoare de cele mai multe
ori nu depăşeşte câteva sute mii de
lei, opreşte din drum un om, care ar pu'
tea să. se vaIid"i teze. Căci ma.istormea
românească este nouă, in cele mai dese
cazuri, 18, prima generaţie, şi deci fără
ca. să se pOată moşteni dela părinţi atelie

. . . . . . . . .~. . . . ._. . . . .~. . . . .! . . . . . .~. . . . . . . . . . ., . .. . . . ..

Măsuri peRtru infii.tarea brutăriilor cDmunaÎe in jud. Timiş-Toronta l
Dacă pană acum de curând problema
infiinţăni brutăriilor în comunele rurale
s'ar fi părut că nu are o complectă justificare şi deci nici rezolvarea ei nu ar fi
fost considerată urgentă, pentrucă 10cuitorii satelor, deobicei îşi fac singuri
pâinea, astăzi situaţia este cu totul alta,
decând majoritatea satelor sunt pline d~
refugiaţi sau evacuaţi.
Oamenii aceştia neavând o gospodă-

de proprie nu au nici posibilităţi să-şi
facă singuri pâinea, i:eeace implică în
mod serios necesitatea unei brutării în
fiecare comună rurală.
Avându-se in vedere această situaţie
d. general Const. Deliceanu prefectul
judeţului Timiş-Torontal a luat toate
măsurile pentru soluţionarea imediată a

problemei, făcând totodată cunoscut or~
ganelor administrative în subordine ii
dispoziţiunile Ministerului de Interne,
care sună astfel: In urma acţiunei de înfiintare a brutăriilor la sate. se va activa, pe cât posibil, pentru h1!iinţarea de
brutării comunale in centrele importante, unde este asigurată ptaţa de desfacere, iar pentru a reduce riscurile şi cheltuelile, brutăriile comunale şi coopera~
tive se vor infiinţa pe cât posibil in case
cu chirie, neconstruindu-se deocamdată
localuri proprii.
' Pentru refugiaţii şi evacuaţii aflaţi la
sate, măsura asta este venită la timp, Intrucât procurarea pâinei, in satele fără
brutării, constitue pentru ei o adevăraHi
problemă. ~ .. ~.

1
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Numai pentru flrmatii de peste trei avioane se va
mai· da alarma in Italia
Venetia, 15, (tP.) - Au tor.ităţi1e de
apărare anti-aeriană din Italia au fă<mt
cunnscut, eă nu se va mai da alarmi
dacă se oonstati pătrunderea în spaţiul
aerian al ţării numai a cel mult 3 avi·
. ;. . . . . . . ., . . . . . . . . . . . -c;... -.WJkI

Ioane.

Ex.perienţa

formaţiuni sunt
de recunoaştere,

curi ou bombe.
.

a dovedit că aceste
în general formaţiuni
care nu întreprind ata·
iX·

""'.W·•.• ............. --_......
~

Ce au de făcut contribuabilii sinistrati
gentru a' li 'se reduce sarcinile
Administraţia Financiară, în dorinţa
de a veni în ajutorul contribuabililor
cari au suferit pierderi sau reduceri de
venituri in urma bombardamentelor
aeriene, în sensul ca aceştia să nu mai
fie urmăriţi decât pentru debitli reale,
ne roagă:;ă aducem la cunoşţinţa celor
interesaţi următoarele~

După

cum
ara.ti postul de radio Londra mini stru
'pltmipotenţUl.r al Angliei la Beyrut1h, geDet&lu1 Speart a fost împuşcat. Geuera.·
lul Speartera un adversar al gaul~tilor
In tlim~ crizei libaneze din 1943.
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SCUTIRI ŞI REDUCERI
DE INPOZITE DIRECTE
In conformitate cu Decretul-Lege Nr.
203 din ::n Martie 1944 publicat în Mon.
Of. Nr. 78 din 1 Aprilie 1944, aceia cari

au suferit !,agube în urma acţiunilor de
război, vor putea beneficia de următoa~
rele reduceri sau scăderi de impozite:.
La clădiri. In afară de scăderile pe
care le acorda art. 20 lit. f) din L. C. D.
pentru cazurile când valoarea locativă
s'a micşorat cu cel puţin 25% prin neînchiriere etc., art. 2 din Decretul amintit dă dreptul la scăderea impozitului şi
atunci când in urma acţiunilor sau faptelor de războiu, valoarea loca.tivă a clă
dirilor s'a micşorat în proporţie de
10%.·

Pentru a beneficia de această reduc~
re, cei interesaţi vor depune cereri la
Circumscripţia de Control în raza căreia
au imobilul.
La Comerţ - Industrie· Me8!!rii.
In conformitate cu art. 3 din suszisul
Decret impunerile întreprinderilor comerciale, industriale şi .a atelierelor de
meserii, ce au suferit în urma acţiunilor
sau faptelor de războiu pagube constând
din distrugeri sau avarieri de mărfuri,
ori de instalaţiuni comerciale sau industriale, vor fi modificate, reducân..
du-se impunerea în proporţia reducerii
venitului jmpozabil ca urm1lre a pagu·
belor suferite.
Cei cari îşi vor inceta temporal activitatea nemai având cifră de afaceri, pe
timpul inactivităţii vor fi scăzuţi cu impozitul comercial, urmând a fi impuşi
la minimal, în conformitate cu art. ~5.
din L. C. D.
.
Pentru a beneficia de aceste r~'tuceri
~au sdlderi, cei inter9.Saţi vor dt~pune In
Administi'a, ţia. Financiară, cereri !n:30
d

ţite de dovezile eliberate de ComisUle
pentru stabilirea pagubelor suferite de
sinistraţi, precum şi d.espre cantit:Ltea şi
valoarea mărfurilor dispeL'M\e.
La cifra. de afa.ceri. Intreprinderile industriale şi atelierele de mes~rh obliga·
te la plata impozitului pe cifra de .taceri, cari şi-au încetat activitatea nemaj
făcând vânzări. ;vor anunţa printr·o cerere Administraţia Financiară, urmând
ca aceasta l după ce va face cuvenitele
cercetări, să radieze firma din evidenţa
intreprinderilor impozabile la cUra de
afaceri.
La sala.rii. Intreprinderile comerciale
şi industriale cari încetează de a mai
avea angajaţi, salariaţi, sunt datoare să
anunţe printr'o cerere, Circumseripţia
de Control în raza căreia dO:rufdliază,
pentru a fi radiate din registrul de eVIdenţă a impozitului pe salarii.

.

~

REGISTRELE COMERCIALE.
F ACTURIERE t BONIERE

~

rul M4 ~lS&r spre a-fi practioa. l'I:reI~
Camera de Muncă, prin difmtah..,.
organe de il! ntro1J urmiri.nd. &cli".ttl~
meseriB.§ll1.Jr a inzestrat pe cei meri .
oşi
:.. ...
Dacă privim statistica ultim.I1or.,
ani, vedem 0:1. iD.zestrArUe au mers p
gl'esiv. Pc când in 1941 .'a.u i:nr.estr&tc
maistori, nurnăr\ll ereşte la 10 tEl 1
ea să ajung.li la 13 în 1943.
.
Cât priveşte loea.lit.ăţile unde
'
cci inzestra ţi, atât in atllll trecut cât tii
in c-eilalţi Mi, n'a tost nic o predUeeţieJ:,.a;
'.NmitolU'a, Oraviţa, Cr.trBJlsebeş c~ ~ şi J.a:
M.ulo·Jva -Nouă, peste tot unde au e..-.:!so
~t ma:istori merituoş!, in. limita pOsibilităţilor D1.liS'eta.re J au foSt gă.8i\i Qep~
tr!vâ.
, ~(
Actualul pr~te al c8me~ ~f
AlunGă, d. Margan ca. ti în&in~ii d·sa1e
Il 08.utat să. intărea.scă elementul aUtd1t'
ton. Să facă pe câ.t posibil tJ buni mii8r- .!
torime româ.nea.saă. care l i poată st. i
aLături de cea străină de graiul no~t:Mt,
scop care s'a ti &-Uns in parte•.
!

c,> t

CINE A PRIMlT AJ'lJTOARE ~

I

ANUL 1943/44

I

t:

.~

.. ..

Din bugetul anului 1943/44 au
ajutaţi ou sumele de mai jOi.'

i

j

lod

pentrul

procurare de inventar, următorii: 1.
Toma Gheju~ pălărier din Car~
70.000 lei; 2. loelf Vuel(lu~ rot.a.r~. 0:111
viţa., 50.000 lei; 3. Cornel D1.IDIII.,. eletr!
trieian Lugoj 100.000 lei; 4. AnA ~
oroitoreasă LugOjf 100.000 lel;5.·~
~rb!ln) croitor, Timişoara.. 150.000 W:
6. Maria Ioţco\ici. mănuşă.rea.!ă., 'l'imi'
,oara, 60.000 lei; 7. Alexa,lLdl'llBalmirt
fierar, Ore.viţa, 100,000 lei; 8.00asle.1Âl'JI
AJbu; croitor, Moldt1va·Nouă, 80.000 lei;:
9.1. CimpoM, tiniohigiu, Lugoj, 120.000
lei; 10. Ruxandn PoPoviel. oroitGlreasf,J
Lugoj, 80.000 lei; 11. Petru ~ ~l
stalator de apă, ~ 200.~~~
illlValid de rizboiu; 12. GheOrghe. ' •
croitor, Timişoara 200.000 lei, in~id MI
războiu; 13. Ioa Ci.reiovlIl croitor. ~I

nu-Sev.erin, 90.000-

le~

,;
I

.. '

I!

. ;_: ,.

ro."ffi\lLITA'fILE MAlSTORt1

J: :

LOR ROMANI , .

C::~a I!~ r ~

Drumul apucat de
de
Cu &cesţe ajUtoare, este cel bun! ciQj. ~
lân!'i ci 1IGOILt.e din &DODimat miHţrll*
mtl.ni, ii oantereseazi la ac'tual& formuLi
de Sta.t. BlmB.starea pe eate in .ţiv.

in faţ& oohilOl" I)i nu vor pute&. fi deeU
l'OO1lIloscă.-torl.
. .
. . .
Nea.mul D08tru oare llEK'ole cde&l't.li
nu s'a putut buenra decit I,i parte
binefacerea meser:itlol'". do~t;e ~
ei. nu din inO&.p&citate bU im~ J>e,
vremuri decâ.t meseriile de, ţă~
.. ~
olari, ori birbierf la -te. m
numai acestea. erau acelea pe cari le··
tea în'Vâţa.
.
; 1
Vădnd meseri lle Cf'lor înş~~
lista celor ajutoraţi de Cameri; ne
oură.m meiUDUl nu e cu. 'VeahJle
rii româneşti. ceeace denotă ei.
mln poate tot ...a de bine fi electriei
ca oricare altă naţie ou ~ eon
.
şi că. :rnothtul pentru "are n'au ales

,

.

Se reaminteşte intreprinderilor Comerciale şi industriale, că in afară de
unele registre speciale (registru de cifra
de afaceri, registru personal etc.)t impuse unora din ele de anumite leg> 1;scale,
toate sunt obligate să conduca l~, ZI ~i in
mod regulat, registrele pre·.raz·,,~~ de trecut astfel de ~erii & rost d....I'Ioi"t.a.i
,
..
Codul de Comerţ, adecă lliventar. ~ur • rea de oraş.
nal, cartea mare (lnţreprind~ile cu ve·
Clasa maistorilor ti ui 08 înr.ou. .
nituri impozabile mai mari de 500,000 una este a1.ment.&tă d~ pitun· Tilr.lI.na_
Lei anual) sau registrul spC\'IUJ. ~intt""> soi plecată la oraş. Copiii. por~ari1~
prinderile cu venituri impozab!~ pâna oamenilor de eerviclu se 'ăota.u Jle
la 500.000 Lei).
muri maistori, dar eum ~f1:ia n'au t;
Cum unora din întreprinderi Ii-s'au pe atunCi româ.ni, ei ri.mâneau fn'&fcrli
distrus registrele cu ocazia bombarda- meseriilol' cari se mviţau la orDlf.. o!, I
mentelor, acestea se vor prezenta de inIn cele două cleoeni.i Ipi mai bine ~
dată la Administraţia Financiară spre a
sat lucrurile ,t Etle~tu.l rom~" II
viza noui registre, facturiere, poniere, stăpânire romlneasei.. eâI1d s'au ~
etc., pe care vor incepe să le conducă avut intâietate, iar meserii.le dcl.& ~
imediat, făcând deschiderea cu inventa- au put Di învăţate ti de 1101., ~
"
rul tuturor poziţiilor de activ şi pasiv de maisto.n romlni, .. mtrf!'cut &tl"'i.ilW.
aflate la această dată oriunde (la sediUl mai ales In mustri. grM.. Uoenieii
dispersate, etc.). Distrugerile de registre tri în 1lltimul timp tr;m~p b1 ~
se vor anunţa şi verifica prin organele s'au întors 011 bag&j\1l de
de poliţie.
mult ~t, aş:1. ('i. l't'lee i.>aIl,
Vizarea facturierelor:şi a bonierelor Stat pentru .j\ttoraN& a('(!!tol"3:..· .., .. ; :'
se face cu număr in continuare celor ni;! investit. El va &Un- rcad.. . . . . . . l'
avute de iadurierele şi bonierele distruse.
~~l~"""(",.,
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~arvltoare care fură
lingerie

consilier la Curtea

1. Estera. Gligoresou <lln Arad, Str. p.aul
~mezul 4, a depus eri o reclama ţie la
Ohestura poliţiei contra. servltoarel Ana

de Casati.

fbu,

Cu regret aflăm, că azi dimineaţă la
orele 5, după scurtă suferinţă a decedat
Albert Dumitrescu, consilier la Curte da
Casaţie, care a fost timp mai îndelungat
preşedintele Curţii de Apel din Arad.
Albert Dumitrescu a venit din Oradea
odată cu mutarea Curţii de Apel şi ~
condus în Arad aproape 4 ani această
instituţie. Magistratura a pierdut în Al.
bert Dumitrescu un membru excelent:
Moare la vârsta de 64 ani, la Arad.

a fost angajată la ea, pentru

<Bre

de lingerie în valaore de 35.000 l€'i.

.

'$em7itoarea a fost imediat reţinuti de că4
tre PO}rţie, la audierea ei a recunoscut
,fapta şi o parte din obiectele furate au
\fvst găsite aswpra. ei. Cercetările s'au

't;erminat

şi hoaţa

a fost predam Parche.

tulul.

,.-._.:......:..,.......................1

Denunţuri

contra
unei servitoare

C8municatll Cerc.lui
Teritorial Arad

Andrei Brânyău din localital1e, Strada
Dr. Robu, a anunţat poliţia. că Ecateri·
~ Fara, care a fost angajită în calitata
de servitoarre, când a fost singură aoasă~
n furat 'dliferite haine în valoare dIe
40.()()O lei şi a dispărut. Tot contra aceLei
servitoare a făcut reclamaţie §<i Vilhe1m
Kleitsoh din locantate, pentru-faptul, că
_ angajat pe Fara, ca să cureţeasoă loCUinţa şi când a rămas singură. a furat
elin dulaP suma de 5.000 lei. Poliţ:i.a a
Luat CIIlvooitele măsuri pentru prinderea

Se aduce la cunoştiinta tinerilor amâ.
pentru studii din conting. 19381947 inclusiv, care fac parte din FacuI.
tăţile fără Secţie Militară, ce au la ba.
ză liceul teoretic sau o şcoală echivalenW, că urmea;.ă a se prezenta acestui
Cerc între 15-20 Iulie 1944.
Cei care au absolvit clasa 8-a în acest
an vor depune de urgenţă actele necesare insumării în cond. art. 15 R. L. R,'
Drept la amânare de studii au numaî
studenţiii care in anul şcolar 1943i44 au
urmat anul 3 de studii şi care şi-au luat
toate examenele până la 15 Iulie a. c:.
Tot pe da ta de mai sus se vor prezen.
ta şi tinerii din conting. 1938-1946 inclusiv care au la baza 4-7 clase secundare.
~-:~
naţi

. . -.-.-.-... •••-.. ••• ..
oeaţei.

~

-.=.~

-.~

dispărut

.Geamantan

Magda Fuohs djn Str. Lahovari 12-14

I
.

anunţat poliţiei următoarele: A ÎnCI'e"
.mţat inainte <cu câteva săptămâni PQ
Individul Marius Bucur, ea să păstreze

a

un geamantan ('u haine in valoare Uit?
j 40.000 rei. Bucur, după preluarea gea·
! mantannlui a dispărut. CazUl se rerce-

.....-.-....... ...

! b~ază.
,~

.

..-

In Olao(la întinse regiuni au fost inundate Pentru apărare. (PK\\'b.)

....._......_.........

~~~.~

Ol'ganele poliţeIreŞt:i dela biroul judi'
ciar au prins. pe Terezia Della din OOlllU;
. na FaJ.n.W, jud, TimiŞ, pentru faptul că
f s'a
găsit asupra ei 500 foiţe de ţigări
p!'ovenite din contrabande. S'a dresal
prooes veriltal, care a fost inaintat Parcbetului, spre.a decide.

.......

~-.-.:.4'!:-.=

--=-.....-• •~......~.=4C"'~

Hoţul 8
Marţi

furaţi

ma.inte de

masă

organele dela

............ ..-.-.-....-.-.-:.
--..:.

Hoaţă' arestată

de

şi

"SO!!. 18.80
Plec. 8,15
Sos. 18,00

PI.

1

B 'cure,ti

Pl

informalioni LARES

SffiIU

15.001

..\nul

SO!!. 16,05

Pl.

16,20 V

BUCQ1'~ti

~.l7,30

16,00

Timişoara

Sibiu

tel. M06-4000 -

Arad

H

BUC~'REŞTI

808. 11,00
Pl.
9,55
SolI. 9,40
Pl. 8,30

1

tel. 156'7-1905

De "MAre ln cartierul Tilelor rilă 00 r..j ,
3, apart.. 8,500.000, casă ia. .entrll ti'
1

Intreprinderile FLORA 8.A.
anunţă

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

~

zi'aTliol

onor.

pe ziua de
5 I.c. şi-au reluat activitatea. Secţiile fabricei de licheor, depozitul de
bere, fabrica ~de ghiaţă.

(~~~O~~~:~I~~~S·~-~O·-~~7=~'~==~~~~.~A~R~~A~D~i:j·~·a·~.~ t·ia·fil·.··ld·Ui·d.·.·UC·C.·.··
...

A ZI ,

Repr. 3, i, 9

T ~t. 23-64 Cinematofra[ d. pr.miere
Rulăm ml..ai premiere r

--=-------....;...---......:;::.....------

FERNAND GRA VEY

ROMANŢ A

După

IN. TREI

cele'ra pielă a. lui Bny Amiel, re~lizat de Re~er Ricltebre

cu Oprise Grey. Sim • • e

ReRand 9 Mi .. bel Marea,..

.'%4& '

BĂILE TERMALE DIN V ATA DE JOS
Judeţul

Hunedoara

funeţionează norma1 punâ.nd la dispo7.i ţia publicului vbitator:

strandul, ''lUlele
II. şi bazinul comun cI. nl.a.
In localitatt se află pGljtă şi telefon.
Informatiuni Timişoara Tel. 37-41.
el. 1.

DACIA

clientelă că

•

şi

Arad Tel. 27-89

_.

na _

2341

..

.'

5 lei l:u~'intuI apare In fiecare .. A.n~
.. primMe .. AdJllliaiJJbp. lIÎ.al'uI1Ii .......
. Eoaterina T~oroh!. NI'. 4, tel.. 27-!;W1.

AVIZ

poliţie

Secţia TI a'l'ribunalului Arad a jude-cat procesul hDaţei ]'!.aria SolI, din Arad,
Sava. Raieu I50,care a fost trimisă in fa~
.ta justiţiei pentru diferite furturi săvăr
şiL~;; în prjmavă.ra anului cur~l1t. Intre
păgubaşi se află gospodina Draghină
Ti ~l din Comuna Pecica, dela care a fu·
r,!~ dif('rjtf> haine in valoare de 12.000 lei.
Tn cu1pQte a recunoscut acest furt, dar a
negat celelalte fapte imputate contra ei.
,Tribunalul a condamnat pe M. SoU la 3
luni lMhi!'=t1lH'e l'OT€'ctională. <)bliQ'ânil să
nlă.+cJlsd ::;~ma d,e 12.'000 lei despăgubire
rf'pIp.mantel. Din pedeapsă s'a redus 26
d~ zile, petrecute în arestul preventiV.

Ci~iti

Sos, 10,30

•

ARAD

I

bj~oul judiCiar au reţinut pe croitorul
A'lexa.nd:ru Braml din Arad, care a furat
(\~]a cumn-ata sa Sara Klein suma dt.
. _. ·150.000 lei. Deli-cventul la audiere, a
I recunoscut fapta, dar banii nu s'au găsil
. ;lsupra lui. A d€clarat, că după furt imet di~t ~.i·a pierdut banii. Braun a f:ost tri·
nus Parchduluj.
~

1 Arad

Pl. 8.00

SO!!. 8,15
.,
Pl.
8,30 V TImişoara

Bilet,e

LlNB.2111

LINIA 2118
BUCURE.,TI

TIMIşOARA

Comando Cerc. Teritorial Arad
Lt. Colonel A. Mănu.iLă

lIIel PIUIlm

~

Orarilll avioanelOl'
AR.o\D

.

.~
'#-~:;,"

LlNDLE AERIENE ROMANE

pierdut

banii

p.~

~~40:..~~~. . . .~.::~

·L. A. R. E. S.

•

~.-.-.-.-.-.-.-.-~

ţigări

...

~_.::..._.o_

Contrabandă cu foiţe ~

de

-

A mlrit Albert DUlIIitrescl

I

etaj 6.500.000, viIi. cu 6 camere .. _ Z
intravilanuri fi.500.000, eaai. in aentru ,
apart. 4.500.000 lel, eari. tn centru par.;
ticular 5- cam, 4..000.000 lei; eui kt ...
tru 3x3 ~ă 4.500.000, eaaă In eentn
2 apart. 3.500.000, e:ui .. 6 ~ li
prăvălie 1.100.000, eui .. I
apaJ'i..
1.!OO.OOO, In Pârnean cui. cu lot mare
800.000, în Buja.c casă. eu 2 cam. grădi
nă cu 80 pomi f1'llctiferi 500.000, - 10
jug. pământ 2.~.OOO:. jug. pimlnt
1.800.000, 'pămlnt de inchiriat 120 juc.
Oferim ca8ă tie vbza.re dela 200.000 Iei

plnlla 20.000.000. Ageot1ti'& HA.ASZt
\ Str. DT. 1. Pet:nm.. No. 3, Telefon: ZI-:K.

ABTBUB HATSOBEK, &I'ftlPe llijloan.
11mobiWor, Arad, B.IT. VaroI 1'7. TehI.. :
1'-95. 1nJoec, ,. Onmua de c.a..q _ !(r,

Pl. 205 la 30 1. ltM, 8ameJe . . . . . . iii.
CASE YOŞII, vn, :U:ORI~ LOTURI DB
:VANZARE: 25.000: eaI!Ii Ia eoli: .u pră·
vălie 3 obiecte in cartea. fund, raport.
25.000: casă la colţ C1l privi_ 3 obiect.
1n cartea fund. raport. - 20.000: 1'ili
modernă, bun ra.port, 16.000: LlnP
Lugoj 240 jugh. vie, cual, iUiafaţie. 10.()()(): vilă ~ llu1'8I)I. apa.rtamente
luxoase. - 10.000: 7 A.pa.rta.ml'lllte, fi4.
ea.re parchebtte, baie, grădină mare, raport ban. - 8000: oentru Til! In eolţ 1"t
vinn, moar.ă ţărănet!.8Că cu nlţnrt, 'rl(.
umi. - 700: moari ţărăneaooă eu Ta.!'
ţuri, rei. bună. 7000: absolut centru!
casă renovată, 4., 3, 2 cam. ~ baie, ::1 If·
mici, 500 st. P. grădini, TUlit bun. ...
MoO: drc. teren dublu, 6 s.parl. ma.ri. 5500: 7 cam .• baie" 1 jugh. n. la Podg'o,
goria, halta aceeleratuhrl.

-

Fab1'iea Po)yehrom din Ar8d in-:-hiriazi
pentr.'J treerat una locomobEă de 8 C. V.
5.5 atmosfere, in b:mă stare de funcţio
nare. Telefon 16-02,

----~~

-
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• _ )lESl:RIAŞll }<'ARA LUCRU SĂ SE
- stJN'JE SPRE A n PLAS,\. li, Mese, ii refugiati şi evacuaţi din Jld<.:!\ul TiTorOOltal, mai jos menţionaţi, cari S'mt
. r& serviciu, sunt rugaţi a-şi anunţa adrcOficiului de i\:Iuncâ Plasare şi Indrudin Timişoara, Stl. Engen de Savoyn
,11, pentru a putea fi plasaţi in servici'~:
itori, dsmari, tâmllluri, fierari, meca- - b ru tar'1,
- suf CUTIi,
sud ori, e 1ee t'lClenl,
, gii, artişti, turnători, diverşi, Numiţii
ee vor prezenta la Oficiu decât W'lmai la
invitaţiei
din partea Oficiului
t.n1 a ee evita cheltuielile de traJ:Isport

tile.
DECLARATIILE I,UCRĂTORILOE
cmnU'ICATE DE 0:1:'1DE PLASAUE. Declaraţiile pentru
- inerea cărţii. de muncă, făcute de către
"torii independenţi meseriu.şii patroni
salariaţii lipsiţi temporar \le lucru, vor
.certificate de către şeful Oficiului do
• ~,Plasare şi Indr:.1mare, pentru acea·
~ ooi de mai sus vor prezenta toate acteio

:_

iDEPENDENŢI

mâ·
18~ul·

ba.
lvastai
~t

- 600.000 LEI A~IENDĂ PE~'TRU
iE NU RESPE(,'TĂ DlSPOZIŢIIL~
[VIND COLECTARE.<\. LANEJ. Se
ge atenţia locuitorilor posesori d'e oi,
, 'le este interzis prin lege să spele lână, ea
să fie predată aşa cum cade dela
msoe,re. Predarea se va face li! zilel~
lXIlte pentr.l colectare, Posesorii de oi tre·
să pred~ toată cantitatea d~ lână
,revirută prin deciziile publicate. Ei nu au
'e să V'ândă sau să instră.ineze niciun fei
lână şi nid să. cumpere, contrari IJ. vor fi
'ţi CU amenzi pană la 600.000 lei,
!scarea lânei' şi închiderea in lagăr,

!ce-

, R'
mai
: au
:uat

eno
in·

un·
rad

_ DEŢlNATORn UNOR ANUMITE
NU1U DE RECfIlZITIE LE POT
' ~m.\. CU TITLURI DE ~IPRU~IUT.
'. '.. conformitate cu OTd i 2t."ll Ministerului de
'anţe Nr. 157821 din 13 Iunie 1944 .,fI
. e în vedere tuturor deţinătorilor de bo·
t.uI ~.. de rechiziţie emise~ in intervalul de~a
.... . Martie 1939 Şi pâna la 22 Februarie
1944, cari doresc lichidarea lor cu titluri ~
!~rumrltului reintregirii 1941, să le depu,
:!ă p.â.nă la data de 31 August 1944 la Per~ia in raza căruia domidliază.

f~

-
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- N{)RJUE PE~'TRU IMBUNATAŢI.
REA. PAŞUNlLOR. Milli.sterul Agl'iculturii
li I)Qmelltilor, direcţiunea Producţiei. Vege.trI iale, a luat o serie de măsuri in vederea
lllb'lllătă.ţirii păşunilor. In cadrul unei con:ennţe, cărei dată. nu s'a fixat încă, Il:. car~
art , 1Ol" participa toţi şefii de Ocoale, se vot
idi- rtabili normele generale de realizare, du-pă
10 i care se va fixa pentru fiecare O'Col Agricol
llIt •?rogramul de lucru potrivit imprejurărilor
ue, :Dealc 00 urmează a fi concretizat prin pla·
.. 'lurile de exploatare Il păşunilor comunale,

SZ,
.::M.

. 'ndevălmă.şie

,..

. CUPRU. Sindicatu1 Viticol din

_

şi

de

rezervă..

SfiUAŢIA

1 di8tTibuit până

SULFATULUI

DE

Timişoara

în prezent 25 vagoane de

rulfat de cupru in judeţul Timiş-Torontal,

"r.
lei.
!)J

d.
)ft.

clt
rili

. satisfăcând intreaga cerere a vicitultorilor.
. Centrul de distribuţie Nerău, n'a primit rln
,l'8.gon d'e piatră vâ.nătă, pentru faptul că
'alleSla fiind expediat ':n ziua de 21 Iunie,
. din gara Alba Iulia, n'a sosit încă, intâr.
. tiind pp drum. Sindicatul însă va trimite
altă. piatră centrubi.

li'

l.,t

"'.
'&1.

:ocatarHor

sinistraţi.

Doctor
7~had3 Dumitrescu

~o·

np

v.

_

p

medic speciaUlt

Venerice -

!1eAito·uinare Boli interoe.
Consult 2-5 p. m.
Timişoara 1.
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- SEMNE CEREŞTI. S. P. P. transmite: D"lpă cum se comuni(:'ă din Galaţi, in
noaptea de 7-8 Iulie la orele 1.27, :;'a ob.servat in jurul lunei un cero în diferite culori, iar in ziua de S Iulie intre orele 10.36
şi 12.17 soarele a avut in jurul bi un curcubeu care a fost admirat de cetăţeni, Aceste fenomene cereşti au fost mult cmnentate
de găIă.ţeni, ei văzând in acestz semne pre~
vestirea unor vremuri de linişte şi pre>.o;peritate pentru ţară..
- COM}~RCIANln ŞI tNDUSTRIAŞIJ
CARI ŞI-AU SUSPENDAT ACTIVITA.
l'EA TEMPORAR, 'l'REBUE SA ŞI O
REIA. Ministerul Economici Naţionale.
SUlbsecretariatrJl ae Stat al Industriei, Co·
merţuihti Şi Minelor, aduce la eunoştinţa
tuturor comercianţilor Şi ind'.lstriaşilor sau
meseriaşilor . eare au obţinut 8fltorizarea
pentru swspendarea Ilctivită.ţii lor pe un
termen limitat. sau până 18, dcsCO!Ile€"ntrare sau demobilizare, că sunt obligati să-şi
reia activitatea, in mod normal, imediaţ
d".l'Pă expirarea termenului pentra care a
avut autorizată suspendarea activităţii, respectiv imediat după ce au fost dcsconrentraţi sau de:mobilizaţi. Cei ce nu se vor
oonfonna acestei dispoziţiuni, vor f~ sancţionaţi potrivit prevederilor din legea sa..
bota,tllui economie.

Ora

.iUlis

Bulevardul Regin'l ~h;r;a Nr. 23
(lângă

._

Prefectura JUd6ţului)
2332

- PLATA DREPTURILOR BANEŞTI
PE T~fPUL MOBILIZA.RII ŞI CONCEN.
TRARII PERSONALULUI C. F. R. TEMPORAR. Plata drepturilor băneşti pe tim·
pul concentrării şi mobilizării sau rechizi·
ţionării personalului ~porar, angajat
pentru a indeplini o funcţie prevăzută in
tabela A, a legii StatutulUi personablui
C. F. R., acei cari optează. pentru salariul
dela C. F, R., li se vor plăti cu incePere
dela 1 Aprilie 1944, salariul, 'l.Stfe:: a) cei
care la data concentrărij.mobiliză.rii sau
rechiziţionării are o vechime in serviciu de
001 puţin tm an, va primi salarnl intr('g, şi
b) cel caTe la data concentrării.mobilizărti
sau reohh,jţionării are o vechimoe in serviciu de cel puţin 2 luni până .la un an, va
primi jumătate din salariu.
-

CONTRmUŢlA

COMUNEWB BUGAD PENTRU AJC'IOR.'\REA
- RANIŢlI,OR DIN' SPITALUl.. "NOTRE
DAME" z.
518 T~IlŞOARA. Printre co. munele care au inţeles să răspundă. apeb.
lui făcut in repetate rânduri de conducerea Spitalului Notre Dame, organi7.at şi intreţinut de "Darul Osta~llui". a foo t corn.
Bucovăţ, unde s'a colectat o mare cantitate
de alimente, eare au fost predate spitalulUI
prin dna inv. Sidonia lvaş.cu. Iată donatiile:
160 ouă, 1500 gr. slănină, 3 l{gr. ceapă,
1500 gr. untdelemn, 19 kgr. lailte, 108 kgr,
făină, 35 kgr. fasole, 35 kgr. cartofi, 14
kgr. prăjituri şi cozonaci, 323 ţigarete,
etc. De asemeni comi'lna Gad, prin filiala
comitetului ,,Darul Ostaş.ului", a donat
'lcestui spital 12 ouă, 4.500 kgr. fursecuri.
1.300 colaci, 1.800 pâine, 900 gr, brân:eă,
1100 gr. slănină, 600 gr, carne atumată,
600 gr. psştet de fieat, 430 ţigarete ,i tut:'m.
COVAŢ ŞI

t

la Radio

Bucureşti, 14. S. P. P. transmite: 1 Prefedurile, preturile şi primărtile
Ministerul Afacerilor Interne înştiinţea- vor îngriji ca la sediul fiecăreia să se
ză administraţiile locale că începând cu- l afl~ aparate de radio în bună stare, le
ziua de 20 Iulie a. c. orele 9. va începe care se yor recepţiona comunicările.
la radio difuzarea orei administrative.
Toate ordinele şi dispoziţiunile transToate organele în subordine vor în- mise prin "Ora administraţiei" vor fi ingriji să aibă aparate de radio in bună registrate !ntr~o condică specială. Se vor
stare, pentru a putea recepţiona comu- lua măsuri pentru imediata lor aplicare.
nicările.
Inspectorii generali administrativi au
In "Ora administraţiei" se vor face di- primit ordine să verifice modul în care
ferite comunicări şi se vor da dispoziţiu- se recepţionează şi se aplică dispoziţiu~
ni in legătură cu viaţa şi serviciul unită- ruIe date prin Radio.
.
ţilor administrative.
-
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FAPTE DIVJfRSE

-

Dramatica sinucidere a unui bolnav
din comuna Şipet
Ioan Gruia, de 62 a.ni, din comuna
Şipet, suferea de peste şapte luni, de o
gravă boală de nervi şi fiindcă ajunsese
la convingerea că suferinţa lui este nevindecabilă, a luat deciziunea să se sinucidă. In seara de 6 Iulie 1944, in timp
ce nevasta sa făcea mâncare în bucătă
rie şi el rămăses~ singur iu !ocuintJ., a
luat un cuţit din bucătărie şi şi-I-a înfipt
în abdomen. Cuţitul a pătruns adânc în
burtă, provocând O rană mare şi gravă.

cuvânt de durere măcar.
Un vecin al său şi soţia sa au prins
târziu de veste, în clipa în Care Ioan
Gruia era în Agonie. Medicul de circumscripţie, care a fost chemat imediat
pentru a da primul ajutor, nu a mai putut face altceva decăt să constate moartea.

'A

MĂCINAT GRAU FĂRĂ

BON

Impotriva locuitorului Matei Rotsching
din comuna Cenei, secţia de jandarmi
din Jimbolia a dresat acte de trimitere
în judecată pentru sabotarea economiei
naţionale. Matei RotsC'hing a fost surprins aducând de~ moară cantitat':'3 d··

,

S I PENTRU 'O ••••
TI

administrativă

v

af·
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- EJ~EVII 8ECTU~1 MILITARE POLI,
TE(JIL"'ICA SE CONCENTREAZĂ. fu con·
formitate CU ordinul Marelui Stat Majol.'
Nr. 300.020/1944 elevii Secţiei Militare Politechni-ca Tjmişoara dl'la FaC"'lltătile de
Electro-Mecanică,
Mine şi Metalurgie şi
Construcţie din anul II, III şi IV de studii,
vor trc1ui gă se prezinte pentru concentra.
re cu hrană. pe trej zile la această Secţie pe
ziua ~ 16 I~;lie 1944.

- IN ATENŢIA PROPRIETARILOR
; DE ThIOBILE SINISTRAŢI DIN CIRC. IV.
După aceea, sIDucigaşul şi-a scos cuţitul
rO!.Î prClptietarii imîobilc1or lrinistrste din
din
abdomen şi l-a aşezat pe scaun, ca
cartierul TO!efin, să se prezinte de 'lrgenţa _
şi cum nu s'ar fi întâmplat nimic, iar el
. :a circumseripţia A. p. din circ. IV, pentru
s'a întins, în pat, a închis ochii şi a mu~dactarea fişelor imobi1elor bomb?rdate·
rit după două ceasuri, fără să scoată un
Totodată sunt rugaţi să. aducii şi tabloul

Il. .'

Fi..

TO ATE

~, 16 Iulie 1944

{.I

850 kgr. făină fără

de

a fi avut certificatul

recoltă.

COOPERATIVA SPECULANTÂ

I

I ;
,.

-

MUTAREA JUDECATORIEI MIXTE
A CELEI DE MUNCA DELA REŞIŢA.
Printr'o decizie p'lblicati de Monitorul Oficial se mută până. la noui dispoziţi!lni se.
diul JUdecătoriei Mixte Reşiţa din jt:d, Ca.
raş, în comuna Bocşa..Montană, din acela~
judeţ, iar sediul judecătoriei de muncă Re-. .
şita, din acel aş .t~deţ in oraş~t Oraviţa.
ŞI

CONTROLUL ~fUNCILOR AGRICOLE. Conform dispoziţbnilor 8upe,ioar~
Camerele Agricole flrin orgartele lor, e'~
concursul organelor adminiStrative. ver
face Un control riguros pentru executarea
dispoziţiunilor e-~ privi~ la muneil-a agri.
cole, incheind acte d-e contravenţie :;;ci apli.
rând sancţiunile prevăzute de I!'ge.

[

l'
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- TRAGICA COJlli CIDENŢ.i. Citim in
Gazeta Munieipa.l.ă. din capitală înUmpla.
rea de mai jos: O proprietăreasă !!in cartie.
rul Griviţei. fata comerciantu:u.i Nicolae
Tigae din comuna Etltimanu (Ilfov), ple.
c~e ~ Bucurttti la. tatăl său, cu c.â.tw8
Zile inaInte de primul bombardl\lnenl dela'
Aprilie şi nu venise inapoi niCi când i-a
ajuns la ureche vestea că. amândouii caset"
i-au fost dă.râmate. D:'lpi o absenţă. de
aproape trei luni t 8'a inapoiat in :oiua. de 28
Iunie şi a f06t prinsă de bombardament
intr'o casă din regiunile lovite în al!ea. Ii,
fiind omorită pe 100,

- MEDICU DIN SPITALELE PUBLI.
CE N'AU VOIE SA PARASE.\SCA POS.
TURILE. Minist. munCii, sănătăţii şi oero.
tirilor sociale aduce la cunoştinţa t,.;t:'lI'Ol'
medicilor. internilor şi externilor din aer.
viciul spitalelor publice din ţară Şi din instituţiile sanitare indiferent de autoritatea
de care depind, că sunt obligaţi să·~i eon.
tinue eerviciul cu rcg-.llaritate. Aceia eBl'fI
llt'J. &e vor pre:renta la serviciu ploă 1& 15
Iulie. vor fi pUlŞi in disponibilitate, pierz!nd
toate drepturile legale pe care It aU. M.
dicii care au două servi~ii şi din ca;.u.a Imprejurărilor actuale nu POt exeouta decit
'.Ulul din ele, sunt obligaţi să anunb ineti.
tuţia dela care li~, prezentând &.eu, oficiale ae'.lpl"Q serviciului ce indepllne1l(l.
- NOUL SEDIU AL CASEI CORPULUI
DIDACTIO. Casa. Corpului Didactic l/fi con.
tinuă aCtivitatea 1& Sâmbătă 1e Sus, jud6ţul Fă.găraş, unde este evacuait. din lUQ.
Aprilie a. c., având şi o permallenţă in Bu-

la I!Iedi~ll Cuei, cueare eete In leprin curier special. Cererile se pri.
mesc atât la Bucureşti d.t ti la 51mbăti dl
cureşti,
gături

StI!J.

- MESERIIAŞU CONSTRUCTORl VOR
PUTEA CONCURA LA TOATE LICITA.
ŢIILE PUBLICE. Pentru sporirea .,ş.lorU
pâ.nă. Ia care pat exeeuta lucrări oon~
torii meseriaşi· &trtoriza.ţi de Ce.met'ele 6t
m-meă. se va brtocmi an decret-lege. D\tpi
definitivarea deeretttlui, meseriaşii''\fOI'' pu.r
lea concura Ia toate licitaţiile publice de
luerăli.

..

.

.

-

LUCRABI EDILITARE IN JUDEPrimiria eomu·
nei Bileei a primit aprobarea peniru. repa-

JUL

TIMJŞ-TOBONTAL.

rarea. a MJă poduri de cărim~ boltită.
Secţia de jandarmi din Jimbolia a Valoare& lucrării este de 498.000 lei ti Ullr
inaintat parchetului actele îrtcheiate im- mează să fie efectuată in cei 11"»'[ l!ICurt
potriva cooperativei .. Pl'oducătorul". din timp. Ia planul de lucrări pe anul in curs
comuna Cenei, care, prin conducătorii al primăriei Bile<! este prevAzutA Şi .ePJ.ra"
Carol Glatt, preşedinte şi d. Iosif Vai- rea looo.lului pri.măriei. bcrare evaluată la
dek casier,. a fost· trimi~ă ~n judec.ată
su.m& a. rox·mativâ de S79.000 lei
pentru delictul de specula Şl sabotaJ. . .
p
1
,
Conducătorii cooperativei nu aveau
ACTIVITATEA DU", t:LTlMA LUNA
lista de preţuri afişată, nici preţuri e- A SERVICIULUI OCROTIRILOB SOCIA.tichetate, nu eliberau bonuri la vânzări LE ŞI OOMITETULUI MUNICIl'AL· DE
şi nu aveau certificatul de plata impoPATRONA.J. In ~rsu1 oltimri lwti activi·
zitului.
tatea -dtP'lSă de Serv1ciul crorotiril'~·.Sa..

I-

o

PRAVĂLIE

DE INCĂLŢĂMINTE
DIN SANICOLAUL MARE TRIMISĂ
IN JUDECATA
Agronomul d. Gheorghe Ungureanu
din Sânicolaul Mare a reclamat d-Iui ju·
decător preşedinte N. Bonto, dela judecătoria din Sânicolaul Mare, pe cornerdantuI d. Iosif Anabring, care are o p:!lvălie de ghete. Reclarnantul a vrut su
cumpere o pereche de pantofi de damă,
pe care era imprimat preţul de 4920,
potrivit fac turii, dar comerciantul i-a
pretins 8.500 lei, deci un preţ de speculă.
ImpotriVA comerciantului s'au dresat
cuvenitele acte de trimitere in judecată
pentru speculă. Preţul a fost cerut de
. v;nzfttoarca dra Wagner EH~abeta.

oial<e 'i Comitetul Y'.1Jllcipal dtt Patrona}
se soldează cu aj'1. Lorayea. a 41 familii nevoiate, cărora li a'au Impă.rţit ajut0&t'& în
S11me. ~ 14.500 k ti alime1lte Şi efeete tu
vaJoonl de 32.582 lei; ajutorarea uw1i ri·
nit eu 1000 lei. ajutorarea a ş.apte familii
de "ţnt"f'"8ţi cărora li s'au dat 15,500 k!i lJIi
efCl'-~~ şi alimente in valOiare ,ie'" 85.608 lei~'
ocrotir... a. 181 copii refugia.ţi, împărţirea
prin cantine a 2.915 porţii de mbea.re !n.
valoare de 127.214 lei, pt'ec1lttl,i ajutoft.-:
I

I

rea. familiilor nevoiate ale eoneentraţjlOJ',
un total de 1323 pensoane, dintre caTe1:55
copii, pentru care s'a

plătit

l.383.000 lei.

- Dr. PERLSTEIN ARTUR s'a. Mutat
din palatul "DaeiR" Î- ~!i"l<lb~lin, ~tr. 1,
Decel3:M'ie Nr. U, ~
2364
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Trupele aliate din Normandia În focul armei " V . 1
apărate

cu. orice pret. PesimisJ:ul dlui Roosevelt
Tintele ofensivei bol$evice.

tiriie Baltice vor fi

Dela cartierul general aL FuehreruLui,
inaLtuL cuw..u.n(lu.1jH~nt aL JUl'yeWT urm.a.te'
ge·rm.ane comunica:
171 timp ce in spaţiul deLa Caen şi ta
sud-vest de ora§, ,namicuL s'a margmit,
UL UTfna p,eraeruor greLe su)e'rite numal
ta actwHate mărită ae ul"tHerie, La nordvest d.e ,saint-Lo, eL a atacat lrontuL nostru. după ore d.e ba1-a) de a1-ttlene şi cu
,prijin ae avioane (te LUptă. Paraşutlştit,
t:an"atoni. şi inJantenştu germam au zd.aarmcit toate lncercan,e u.e strapungere
aLe ina'micului şi au cauzat acestwa pierd.e·Ti grele in oamem şi material de răz
boiu. Intre Vire şi spapul Samteny, precum ş~ intre Gorges i't coasta, s-au. dat
Lupte crâncene, m tot cursul ziLei de eri.
humeroase atacu1"i aLe inamicului au
jost -respinse tar pătl'underile locale 6.U
fost zavonite sau curăţite Erin contraatac.
In spaţiul francez au fost ucişi ieri1 in
luptă, 189 terorişti.
.
FocuL greu. aL armei V. 1 asupra
Londrei continuă.
.
In Italia au avut Zoc eri Lupte mai grele, numai pe coasta Ligtfriana şi la sudvest de Cita di CasteLLo. In ciuda arun·
cării in luptă a unor formaţiuni puternke de artilerie şi avioane de luptă, el a
reuşit numai in uneLe Locuri mici succese; Massa atacurilor inamice a Jost sdrobită de focul concentric aL artileriei sau
,.esp~nsă prin contraatac.
ln sectorul sudic al frontului răsări
tean au fost respinse atacurile Locale ale
sovieticilor. In spaţiul dela KoveL au fost
'respinse repetatele atacuri ale inamicului,
In'.sectarul central, luptele grele de
apărare continuă, intre Pripet şi Duma.
In timp ce la vest de Scara au fost ză
dărnicite toate încercările de pătrundere
ale someticilO1', diviziile noastre dela
sud de Dii.nll s'au retras ceva mai spre
'Vest in lupte grele. La Olita ele au cauzat inamiculu.i pierdeii foarte grele prin
contraatacuri vehemente. Garnizoana
deLa Vilna a ţinut şi ieri partea de ves'
« ()I'1Zj1dui impotriva tUtUT01" atacurilor
inamice,
"
I
~tiul dela sud-est şi sud-tlest de
,'D;i.ina&vg, trupele noastre stau în lupte
: grelf: c!1'ifo"ma~iuni inamice puternice.
La esl «QROClka au fost respinse, din
nou, put~tacuri ale inamicului,
ia,. pătrund-eTl"fttr locale au jDst zăvorâte.
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1;' B~. . r4. (R~dor,) - ~tia ~nglo~
famericană a aruncat noaptea trecută
bombe incendiare, plăci inflamabile şi
· h ~doane cu fosfor asupra câmpurilor din
; Vestull.pennaniei, spre a incendia ret&Olta. ' Populaţia rurală a zădărnicit pla.ţturile inamicului şi nu s'a înregistrat
o pagubă.
.
.
· ~!~Ît\lI:iaţia anglo-americană a întreprins
~uri de teroare şi contra oraşelor ita~
i l)ene Mi1ano, Veneţia. Triest şi Brescia,
~ gmvocând mari distrugeri de clădiri,
~'nlbnwnente...culturale şi de binefacere,

iid

·p:reeum yicfittl,e

omeneşti.

\ D,~.,.CU~~''an:unţă!ofidaI din Ber~:.~" _lo~a~r~r.nord-americane, au
a.tensaf )larţat~ cen'trul Elveţiei, iar
Ul).J:!l,.cincelea s:a prăbwit.
,
SARBATOAREA NATIONALA A ..
. . '. ~
FRA..."V;t'EÎ .
. VJCHY, M. :(RaMr) - Intrragă Franţa
-"'ăr.bă.roreşf:te azi, ea ziua naţională, eniverf:l;r~a dărâ.mării)3astiliei din !inul 1i8~•.

'1

Du •• re,tt 13 (Rader). Cnlllan".mfulh,t d. Căpeteale
al Ar_atei Ro_An. earu •• I(!Ă ea ziua de 13 I.lie. Pe
NI.tral 1.lerior., to O. . .rallia de _ilIe" ,i t. M8Id.~a
ni_je d.esebit ue se_naZal.

Arma "V. 1" a apărut în Normandia
BUCUREŞTI, 14. S. 1). P. transmite: O
telegramă din Lisaboua află că la N~wyork
a st.ârnit interes o ştire tran!'>misii. de o
agenţie de prl"Să america.nă. so~tă. dela car.

tierul

general al generalulUi

Joi ~t'ara, dUpă care trupele !lmerieane din
cl\pul de pod de dcbarrare din ;Sorma!ldia
ar fi fQ!o;t pentru prima dată ţinta oolllbeIQr
~burătoare.

Eisenhower

Replierea din Ncrdul frontului de Răsărit s'a
pentru o mai bună apărare a Balticei
BUCUREŞTI, 14. S. F. P. tr9.llSmuLe: Din
Berlin se transmite că în niciun ca~ ger.
manii re:.! vor evacua Statcie Baltice: Letonia. Lituania şi Estonia . Mişcarea volunta-

ni de destindere din sectorul de nord al
frontului de ră:sărit inri..reşte valul ..le apă
rare al Balticei,

făcut

BaI-1 tate de

Prin noua repliere de front din linia
Ucei, unde liniile germane ar fi fOl5t re.
strânse, s'a căutat ca !>'părarca Balticei să
fie făcută mai bine. Această. ~onstatare &
făc'lt-o azi purtătorul de cuvânL mi-litar
german, cu toată siguran~.
X,

D. Roosevelt prevede greutaţi şi sacrificii
Încă mai mari pentru viitor
Amsterdam, 14. (Rador)~- Se anundin Washington, că preşedintele Roosevelt a declarat ieri la. o conferinţă de
presă, că cea mai grea fază a luptelor pe
frontul invaziei urmează numai in viitor, astfel că poporul Statelor Unite,
precum şi armata, trebue să fie gata la
mari suferinţe şi pierderi.
Bucureşti, 14. ~ S. P. P. transmite: O
telegramă din Londra anunţă că agenţă

ţia Reuter află din Washington că cu 0cazia lnmânăril şi schimbului acrediti.velor de către ministrul plenipotenţiar
al Statului 'Peru la Casa Albă, că d. Roosevelt a declarat în scrisoarea sa: Se
aşteaptă cea mai grea fază a
acestui
război fără precedent, la care iau parte
Statele Unite. Aliaţii vor avea încă mult
de suferit şi va mai trebui să facă sacrificii enorme.

Sovietele vreau cu orice preţ sa
ajungă la Brest-:Litovsk
.."

Berlin, 14, (Rador). - Despre frontul,
de Răsărit se comunică că desfăşurarea
luptelor din sectorul central lasă să se
prevadă, că ţelurile apropiate ale ofensivei de vară sov'ietice sunt oraşele
Brest-Litovsk,
Bialistok, Grodno şi
Kowno, pe care caută să le ocupe cu
orice preţ. Calmul trecător în sect"1'UI
Kowel, nu poate să dureze mult deoare~
ce sovieticiî concentrează aici însemnaforţe blindate şi motoriza te din care
fapt se trage concluzia că după scurt
timp atacu,rile din această regiune vor
fi reinoite.
In regiunea Pinsk, trupele germane
si-au continuat ieri mişcările de des. d
V t .1
d
pr~ ere spre es ~Şl a un ~o~en~ at
anergarda germana a fost mtr o situaţie critică din cauza înaintăr.ii rapide a
inamicului.

te

CEXTRLL DE GREt:TATE A LUPTE.
LUR DIl\" R.i"'ARlT S'A ~WT . \'C LA SUD,c
EST ŞI SUD.V~T DE DUNABURG
Berlin, 14. (Rador) - Despre frontul dln
Ră.:sărit se comunică aZi dimineaţa. că II
urma presiunei foarte ţ'lterni~ exercitati
de forţelc german~ la Vest de Viina centI-li
de gravitate al luptelor a fost m~tat de
coman{/aml'nlul sovietic la Sud-Est ţii Sud.
Vest de Dlinaburg. undc inami~ul atue,ă /rJ
putemiec
formaţimli de infanlerit şi
lan<:uri şi unde lupte grele defensiva f!1ln!
in curs, Forţele de apărare germane au zi.
dărnicit toate in<,ercârilt> mamice de a stră.
Innge frontul. Şi la Vest de Lida, Pt"eeUiD'
şi la Est de OIita, violente lUPte d~fensiye
:nnt in curs, in cari soyieticH au !lweri!
pierderi mari. In regi\1n1:& Tarnopol ~i K~
w~l, sovieticii au atâ<'at cu slabe forţe lI8t.
f.,l că s'au desfăşurat numai lupte eu OI.·
r~;ter local, atacurile inamice prăbuşlnd-l'
se ln!'ă înaintea liniilor principale gcrma,
fie, Din calelaltc sectoare ale frontulUI din
Risărit ss anunţă numai obişnuita activi.

Atacul a fost totuşi respins şi grosul
trupelor germane continuă să-şi execute
mişcările coniorm planurilor. La Vest
de Baranovici, însemnate forţe blindate
sovietice înaintează pe ambele părţi ale
şoselei spre Brest-Litovsk, căutând să
sdruncine linia de asigurare germană
slabă. In urma acţiunei grenadierilor
blindaţi germani, înaintarea sovieticilor
a fost oprită, iar inamicul a suferit pierderi atât de grele, încât a încetat pentru moment toate operaţiunile ofensive
din acest sector. Dar şi comandamentul
suprem sovietic concentrează forţe insemnate, astfel că se prevede reinoirea
atacurilor cu orice preţ spre Brest-Litovsk. Garnizoana eroică din Vilna şi-a
ţ. t"
"-1
l'
.
1
~en mu len POZlţll e .sa e vIn cartleru
din Sud-Vestul oraşulUl faţa de o superioritate e.normă a inamicului.
X

rec1.ITIoaştere.

LA NORD DE ht\.CUL TRASIMEN şi
LA AREZZO CAUTĂ ACUM SA STR.!,
PUNG.-\. ALIAŢII

FRONTUL

GER-

MAN DIN ITALIA
B eri i n, H. (Itador) Centrul de gra.
vititte a-I luptelor in Italia, centra.lă. I
fo."it eri pe coasta ligurică şi la. Nord de
laru! 1'rasimen până când la Adria.. tre'
pele poloneze cari au suferit in ultimele
zile pierderi extrem de sângeroaseJ DII
au reînoit eri atacurile lor. Pe coasta ijl
gurică inamicul a pornit la atac după 1111
puternic tir de a.l'tHer~e) cautând să-şi
asigure drumul spre Livorno~ dar contra
atacul energic al grenarlierelor germa.nt
au dejucat planurile inamicului, la
Nord de lacul Trasimen, la AreZZo şi la
Est de acest punct, gre1e lupte sunt inei
în curs. Aiei linia germană. a fost :retrasi. cu un kilometru. Aliaţii concentreazi
însă, eu toate pierderile mari ce le-au su,
ferit aici, mult material de război, p~
cum şi trupe din rezervă, astfel ci It
poate deduce ca conducerei supremi a:b
tii. caută. cu orioo preţ să. realizeze ae1ltll
aici o străp11llgere ceaee nu a reuşit ...
nă acum in nici un alt se<'tor.
PRESA BRITANIC."- "REGRETA<'r CA
I1\TŢELEGEREA ROOSEVELT - DE
GAUI..LE S'A FĂCIJT FARA ŞTIREA
ANGLIEI
.
AMSTERDM1, 14. (Rador) Inţeleger,ea intervenită între preşedintele t\oo&e-velt şi genralul d'e t.-aUJJ.e la Washillgton n
i' t '
. tul . br'
u a oS comUIllCa a guvern Ul l'
tanio ,care, după euro allWlţă ziarul.lon'
don.ez "Times" a aflat numai din zia.re
evenimentul. Presa londonezi salută
această înţel-egere, dar regretă că ee. 8
intervenit f.ă.ră consultarea preala,bilă I
guvernului britanio,
A MURIT PE FRONT FIUL FOSTU'
LUI PREŞEDINTE ROOSEVELT
AMSTERDAM, 14. (Rador) - Poet!Ii
de radio britanic a comrmicat a,2lj, dimjneat8
că generalul Teodor Rooaevelt iunior fiul
l<nui fost preşedinte 'al sta~lO'.r U~te. '
Ircurit pe frontul invaziei.

...........-.-.0 ........................... _..............-......................:..•.
I._."Misterioasa
este cel m-ai bine cifrat saluf.
armă

anti-navală

adresat aliatilor· de industria de armament germană
BERLIN, 14. (E. P.) - In 'dIferite 00.
mwtica.te de ale Comandamentului guman
s'a vorbit despre nouile mijl~ de luptA
ale marinei de război germane . După cum
sc~ "Das Rdch" .are~tia sunt .,salururile
cele mai bjne cifraft, ţinute in se<'l'{'t, ale
bărbaţilor "i femeilor l't lucrează Îl1 îndustria de armament· germa.nă. către frent", O
parte din acestt saluturi, scrie .,Das R.eieh"
au fost predate inamicului de către soldatii
genna.ni. Urmta.ză alte sUJlpriu. In patrie
se pregătesc ial'if alte lucruri, rari indeamDA inamicul să-Şi repete merea atacurilf'
aerene in speranţa să le lovea...~ sau să

distrugă

mijloacele dt transport şi materia-

lele de propu1siune care le acţione.ază..
Inamicul bâjbâe în Întunerec şi nici nu
poate bănui dela ce depărtare, cu e~ putel'f'
de atac Şi prin ee parcursuri pot sosi.
Cine sPllllt inamieilor ee in scnnăt.a te
strategică sau tactică pot avea ac.:: .. tt. mij.
loaee? Cine-i garant(ală bătălia in că-m,)
deschis in fonna sa actuală? N'a: putea să
rezulte de aiCi o nouă metodă in oonducerea
războiului?,

.,Das Reich", oonstată ('A invadatorii, cu

tot anunţu)
Cq

unor "arme sl'(.'rett". n'su adus
ei in asaltul lor asupra oontiuentului

nici o surpriză de tehnică armamentu1l1.
El n'au vorbit de arme secrete, decât peIl'
tru a pă.că1i opinia. publică. proprie. Ei 11&
ră.ma.•• datori cu acest~ trupelor lor. AI
angajat doar un planor de transport gio
ga.ntic. Germanii sunt însă prea. bine in!OP
maţi asupra. aviaţiei fără motor angloamericane. pentru ea să se sperie de a(lfSţ
super omnibus. Trupele aliate de linie ..
trebuit să pă.,enscă ]a luptă eu tancurile lor
şi cu tunuri1e lor anti.tanc, aşteptate ~
germani ~i cele dintii intâlnirt au dovedit
superioritatea a "tigrilor" şi "p&nterelor"
lUi SPter.
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