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CEzA·: J' 1 

In răsărit Lublin Sovietele tind spre 
Lupte de stradă În Vilna 

• 
ŞI Lemberg 

~=-= - , « 
anun· Dela cartierul general al Fu.ehreru.lui~ 
Lţii de iIlaLtuL comandament aL jorţel.o1': armate 
sa olr pma:ne C()'l)l.unică: 
Lgerila In Nonnandia, inamicul a trecut şi 
'~.nna. mpotriva intrânduLui deta nord de 
1 ~u. Cam, pe un front Larg, cu puternice 
,naţIa, Jorţe de infantene şi bLmdate, La un atac 
urma f,meraL. In Lupr;eLe grele, care in cursuL 

oulog. !!Lei au devemt tot mai crâncene, inami~ 
I a~ fi c~ a suferit p~erderi sangeroase greLe. 
~ SU !Fi (1. r~it. în cele din urmă, după arun
mcen· !LIfea în luptă a unor forţe proaspete, 
Olllbe, '!ă pătrundă în LinWe noastre la nord-est 

, ~ la nord-vest de Caen. Şi dealungul 
O}fo. loselei Caumont-Caen, după Q pregăti-

re violentă de artHerie, inamicul a dat 
.,.i' atacuri puternice, cu care au reuşit 
,,1~ patrunderi locale, care au fost, între 

BERLIN, 10. (Ra.dor). - CereuriJe 
8IUtor~zal.e mltl'lI3re au uecla.ra.t vwulne-I 
ca seara despre mersul luptelor de pe 
lrOlltul din .nasă.rl~ (!8, lupLele la l'est 
de howel deve10pează la centrul mai 
imPOrtant al luptelor din Ră.să.rit. Sovie
tiCIÎ ataC2\ 8.lci, eu însemnate forţe în 
tl.ire(-ţ;ia \lest şi Sud~V6St căutând să 
stl'ăpun.gă.., sistemul de apărare germa' 
nă în direcţia spre Lublin şi Lemberg, 
La un sector destul de ingust~ sovietjicli 
atacă cu zece di.,.î.zii de infanterie şi trei 
blindate, trimiţâ.nd val după val la asalt, 
astfel că. luptele au ajuns aici la. o fazi 
l'oarte erân(}enă,. Afari. de unele pătrun • 
deri locale forţe de apărare gennani au 
respins toate ata.curile. Pentru earae,te· 
rizarea. înverşnnărill luptelor, se e.omu· 

nici că la. un sector de zece km. vână
torti bhndaţi germani au distrus iIl 
scurt timp 172 tallCuri Sovietice reali· 
zând astl.el un nou record. ()ea. mal mare 
parte a tancurilor inamica a fost dis, 
'truse în spatele liniilor germane, de 
vână.torii de blindate, de artilerie antl. 
taoo, precum şi de fonnaţiuni speciale 
de pioueri in luptele de apropiere. 

ŞI la Sud-Vest de Kowel sunt lupte 
grele în curs. Din celelalte sectoare a 
frontului central sosesc de asemenea 
ştiri despre lupte foarte erineene. La 
vest de Caranovici, sovieticii au Intre
prins O înrerca.re de invilu!re a unei uni· 
tăţi germane eare a reuşit să. spargi 
inelul sovieti('" restabilind legă.tura .... u 
principalele forţe germane din Vest. 

Oraşul Lida~ a fost evacuat după. mai 
mUi te ore de lupte crii.neene, deoarece 
ga.rnizoana a fost în primejdie a fi În.
cercuită de blindarele ln.amice atăeă·· 
toare. 

Şi la Vilna grele lupte defensive sunt 
in curs. Forţele atăe.ă.toare au reuşit să 
pătrundă din Sud-Est îu oraş unde lupte 
cri.ncene de strodă sunt in curs. La Po
lotzk şi Duaneburg, eri s'a semnalizat 
numai o activitate de luptă redusă.. Soo 
vieticii concentreazA însă În spaţiul de 
Sud-Est dela Duenaburg forţe însem
nate ataeătoare astfel ei Comandantul 

I 
suprem german prevede din aceste sem
ne, începutul apropiat a t marei ofensive 
sovietiee şi in sectol'Ul de Nord al fron
tului din Răsărit. a, ca jump, zăvorâte. 

:noar· Intre Vire şi Taute, s'au dat în tot 
ită de cursuL zilei, Lupte violente. Cu pierderi 1I*_a ____________ • __ ••• -___ 1Iiiii1 ________ •• ~ ____ rr.I. ___________ ------

a ~stjgrele, inamicul a reuşit act, să Lărgească (;ele cinci centre de greutate ale lu ,ttelor din Răs irit timp existând primejdia că gările şi căi-
Ir . w.puL său de pod depe Vire, ceva mai .. le ferate vor suferi stricăciuni şi mai 
agan- q>re sud-vest. Şi aci luptele sunt în curs. Berlin, 10 (D. N, B.) _ Din sursă au- cu 7 divizii de inianterie motorizată, mari, în care caz atât evacuarea va fi 

CI)- La nord-vest de Le Plessis şi la sud- turizată se comunică, că dupăcum con- dinspre Sud-~st, Est şi Nord-Est. Pre- îngreunată, cât şi alimentaţia populaţiei. 
~e a l vest de la Haye du Puits, inamicul a statâ cercurile militare germane, pe siunea sovietlca creşte mereu şi a deve- Ţmâ..ldu-se seamă că şi alimentarea cu 
a nu_l~tacat. în repetate Tânduri, fără succes: frontul din Răsărit s'au lormat cinci nit foarte violentă la Sud-Est de oraş, apă, curent electric etc. pot fi tăiate 
, asu-· In spaţiuL francez (lU fost omorâţi în centre de greutate ale luptelor. P~ă în prezent toate atacurile sovietice şi din cauza distrugerilor spitalelor pla
~Est".'!uptă 198 terorişti. . . Primul se află la, Kovel, unde toate au fost oprite in această ''regiune, dar sarea răniţilor va deveni şi mai gret. 

Foc greu de harţu,,.e cade contmuu incel'cările sovietice de inaintare au, fost dat fiind că inamicul primeşte intăriri Intrucât populaţia civilă nu părăseşte 
STA asupra Londrei şi cartierelor sale peri- zădărnicite. fără încetare, cercurile militare germ a- . oraşele benevol, se va ordona o evacua-

jerice. 2. La Baranovici, unde luptele grele ne sunt de părere că sovieticii vor des- I re forţată, guvernul ungar pregătind o 
dra şi~ In ItaLia, inamicul a continuat atacu- continuă cu mare înverşunare şi unde lănţui o ofensivă generală contra Vilnei. 1 ordonanţă pentru evacuarea obligatorie 
,re fo· rile saLe, cu o violenţă deosebit de pu- toate atacurile sovietice, date de forţe 4. La culea ferată dealungul şoselei pentru copiii până la 14 ani din Buda
le. E· :emică, pe coasta Liguriană, ta VoLterra, însemnate, au fost respinse la Nord şi la Vilna-Dunaburg, unde toate încercări- pesta. Această ordonanţă apare săptă~ 
)!lrda· Il! nord-vest de Siena şi pe coasta adria- Sud de oraş. Situaţia a fost critică, dar le sovietice de a trece peste aceasta linie mâna viitoare. 
presa !:că. El a fost însă respins în lupte ne- forţele defensive germane au oprit toate au fost zădărnicite. 

aOlşnuit de grele, cu pierderi foarte ma- atacurile sovietice. In unele circum- 5. Ultimul centru de gravitate al lup-
L arti.: TI. Numai mici pătrunderi au jost ob- scripţii periferice ale oraşului se dau telor se află la Nord de Dunaburg, între 
evislă jmute la inamic. lupte pe străzi. acest oraş şi Poloţk, unde deasemenea 
n ma· In Răsărit, în sectorul Kowel, vehe- 3. Cel mai important centru ~l lupte- grele lupte sunt în curs şi forţele ger-
~t că menţa atacurHor inamice a crescut. In- lor se află în regiunea Vilna, unde so- mane au respins numeroase atacuri ina
ă sau Icerc~rHe de străpungere ale i~an:icului, vieticii atacă cu patru divizll blindate şj mice. 
!!C07&' ~prlJlmte de putermce formaţtUnt de in- '. . 
â.ştip iant~ri: şi tancuri, prec:um ş~ de avioane 1188 avioane au pierdut anglo-ame-
;ei ar· ae batahe, au fost respmse, w,r un mare 
lşi o număr de tancuri inamice au jost dis- . ricanii Într,'o singură noapte 
războ- t1ase. 
se va In sectorul central, bătăLia de apărare 

fa mutat în spaţiuL dintre Baranovice şi 
~ ~ioLoescino. De ambele părţi de Barano-

~ice trupele germane au opus o rezis
it,,,f lenţă eficace trupeLor sovietice, care 
--- ~taC{L cu forţe de injante-rie şi tancuri 
'E nult superioare ca număr. 

ln cursul lupteLor grele CaTe s'au dat 
,~ in juruL locaLităţii Lida, oraşuL 11 fost 

U tucerit de inamic. 
LlJUI Garnizoana dela V il na a respins repe
trUDH tate atacuri ale sovieticitor sprijinite de 
~tori: IancuTi. La nord-vest de Vilna, forţe 
pânlul iQamice. care erau în înaintare, au fost 

~1ll'S • dat Opnte. . 
u oi' ~ Pe jrontul dintre Diinaburg şi Cholm, 
:' In urma pierderilor grele suferite de 
~ i inamic, sovieticii au dat ieri numai ata-

c t'Uri locale. ........................... ~ ...... 
~E COASTA ADRIATICA ALIAŢll 

l\'lJ POT L.'JAINTA 

BERUN, 10. (DNB.) - In noaptea da inamici privi·tor la. numărul redus 
din 7 Iulie. aviatia de treroare anglo-I al avioanelor pierdute este lipsită de 
americani. a suferit una din fele mai temelu dar şi pentru faptul că f()l'ţele 
grele pierderi din acest rizboiu. llupă dia apă~are antiaeriene germa,nesunt 
oonsta'iăriJe de până acum, şi cari inei crescânde, eauzind inamicului pierderi 
DU slint definitive~ au fost do.bt)'rite 188 foarte grele. In urma pierderii avioane
avioane inamiee, din eari 141 eu eâte lor susarăta.te anglo-america.nii au pier
patru motoare. Acest fapt este iarăşi o dat şi 1500 piloţi bine instruiţi într'o 
dovadă foarte bună~ fă toată propagan· singură noapte. 

Bolşevicii au fost respinşi În Carelia 
HELSINKI 10 (Rador). - Comunica~ 

tul depe front al Filandei de Duminecă 
face cunoscut că sovieticii au intreprin& 
numeroase atacuri în Istmul Careliei, 
dar au jost respinşi suferind şi pierdeTi 
foarte sângeroase: La Vuoksalmi fOTţele 
sovietice au întreprins cu forţe foarte 
îns~nate o incercare de a trece râu! 
Vuoxen şi au reuşit după lupte înverşu
nate, să treacă râu! şi să formeze cape
te de pod. Aici lupte grele sunt încă în 
curs. La Nord Est de lacul Ladoga sovi-

eticii au întreprins deasemenea atacuri 
grele sprijinite de mari formaţiuni de 
blindate, daT n'au inregistrat nici un 
câştig de teren. In luptele din ultimile 
24 de ore, sovieticii au pierdut 12 tan
curi. precum şi 9 avioane. 

Aviaţia jinlandeză şi germană au fost 
foarte active deasupra frontului, ata· 
când cu bun succes concentrările de 
tancuri inamice precum şi căile de co
municaţii şi liniile de aproviziona,.e ale 
inamicului din spatele frontului. 

~ndi Berlin, 10. (Radar). - Din Italia cen
Illţine trală se anunţă că in urma presiunei a
Lderia lacatorilorpe coasta ligurică, care au 
tanda t:uşit să facă câteva breşe, liniile de a- T Oţ i c O p i ii 
[O§4.'O" , ~rare germane au fost reluate spre 
şeYiS- .• ~ord: Localitatea Cast0lino se află ferm 
tii il,;n tnana germană. In apropiere de VoI
'::::":" !era, lupte grele sunt in curs. Pe coas
~eJ1O ; ~ Adriaticei inamicul a pierdut in grf~le 

până la 14 ani vor fi evacuaţi 
din Budapesta 

;, lpte 19 tancuri, dar nu a realizat nici 
, lIll câştig de teren. 

Berlin. 10 (Rador). - Guvernul un· 
gar a adresat un apel către populaţia 
capitalei Ungariei şi a mai multor oraşe 
din tarii clUj sun.t eXR~e atacur!lol' ţ:e- I 

roriste anglo-americane şi in viitor, ce. 
,să evacueze benevol oraşele. In deosebi 
se arată că oraşul Budapesta poate să fie 
e~~ atacurilor~.şi.mai ~r~l~~J:Q ~M 

tn Normandia e 
pămâr~t, spun 

iadul pe 
Englezii 

AMSTERDAM 10 (D.N .B.l Corespon~ 
dentui depe frontul invaziei al ziaruiw 
lOndonez "Daily Sketch" scrie că ulti
mele 24 ore depe teatrul de luptă din 
Normandia a insemnat un adevărat. 
iad pe pământ. Forţele germane se b~t; 
cu o îndârjire fără precedent şi cu un 
curaj uimitor iar armel.e ior de a~~raJe 
contra blindatelor şi blindatele lor, fac 
adevărate minuni în decursul luptelor. 
Cu toate că ':'::omanJl ~nţ;ntJl ahat dlli
pune de forţe foarte iDS~m~ate şi de 
un material teh':Ltc de Înaltă valoare 
de luptă, nici scopullie taetice ale Co
mandamentulUi ahat n'au !ost reali-
zate. . 

ORAŞUL CAEN ESTE INCA IN 
MANA GERMANllAlR 

BERLIN, 10. (Rador) Despre frontul 
inva.ziei se comunică, eă în luptele pen
tru oraşul Caen forţele britaDioo au pier
dut eri 69 tancuri şi eu toate acestea nu 
au realizat decât un foarte mie c.ştig de 
teren. Frontul defensiv german se află 
la Nord şi Nord Vest, la 2-3 km. de . 
oraş, iar la Sud până la 6 km, cu toate1 
pierderile enorme inamicul a câştigat· 
numai din direcţia de Nord neînsemnate 
c~tiguri de teren ,iar forţele germane 
rezistă tuturor atacurilor. După masa: 
an.glo~amerieanii au reluat atacurile con
tra oraşului cu forţe proaspete atăcâncl, 
ou 12 divizii ne infarterie şi blindate,: 
precum. şi. ~u ajutorul insemnatel'or !orţd 
a,ariene. Şi la Vest de Vire. amreieanii au 
reluat atacurile lor spre n elID~ra fu-\ 
tr~~~W~ .c~~ 
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DACIA RIPENSIS 
f4>Wlâ.nd Dacia R1pen.sia iIl.i.eamnă o 

!l!f'CUJl.O'a.Ştere a identităţii originare, pe 
~~ istoria a stabilit.o definitiv părţilor 
rbă.năţene, Mal mult ca. oriunde aceută 
jdeniunire cupI"i:o.ele, esen'~ial, ad~văruri 
jaari nu Ill~ .pot fi r~tt.lruna.te, recu.nos
aâ.nd totoaata cel M8.1 v.eohl blazon nobi-
IUtar şi de valori. ' 
. S'a pe;;recut ae.i, pe p:lm..ântul &cestel 

D~~ rupellsls, cel umtai PrQCe8 de pla· 
madire AU nea.muiw. Aci .'&lt Înta.J.llit 
~ntru prima. oră. cele două. elemente ce 
_tau la. baza. poporului român, e.!emen
oj;ul DAC şi cei ROMAN. Nlt intră in 
~~tin.5:& nuastrâ. să. 8ta:bilim eumpi.
Da mtre a.c.este e.lemen.te de bază. ei nici 
DU ne luăm iDdră3n.eala. 8. cOllfjta.ta. in 
amănunt moştenirea de valori pe carl 
aceşti .nobili 5trăm~i au lăsat-o fiinţei 
neamUlui. Acest lucru râmw pe $eama 
cercetă.torilor specializaţi în materie.Dar 
faptele, chiar aşa cum istoria a. isburit 
&ă. le stabileasca., definiti vând ~ziţla 
originarâ. a poprulUi român, ne md! că 
lămurit orientarea ce trebuie să avem 
cu privire la această. origine a. IlOa.su·l. 

Ultoria a fixat esenţial ceea ce l:Iu.ţC~· 
siunea. ue . lapte ~ ~bJ.lgă să. facit }}i ll'.l 
;rt1iJ e 1l!CJ. () mUOlaJa. Ui)upra a.<lev J.::J,ri
lor mâ.L,urislte. S'a. intamplat însă. _ 
foi acea.sta c o chestiune de atitudine lu..~~ 
,tii. şi impusă, (A.e a.nWl1i.te imprej1.mirl, 
wtr\Ul ailuffilt tImp - s'a. întâmplat ~a 
fie pusă in (v,idf.uţa. m;:.i cu oseO!l'Q 1. •• -

.ginea. t~·)a~\-:.".i laiină. De tună: sf\:J.mă 
nu tlSW '"' gr4eali, fiindcă e un a.luviir 
pe cale nimeni nu-l ma.i poate <lesminţl. 
Un adevăr pe care fijnţa neamului îl măr
turilie9te la fiecare pas, aproa.pe CU fie-
care cuvâ-ilt. E o mt'f;tenire de care nOI 
nu ne putem despărţi, cum nu se pot 
de::»părţi copiii de părinţii lur. Dar fUnd-
1:1i aJunser1m, la acest t:x.e.mplu, trebuie 
şă recWlQ!l.,:jtem că. până la un o.numit 
punct am. fost ni~te eopli nerecunoscă· 
ton faţi dlJ unii din strămoşii noştri. 
Nere.:nl1IJd'·Uarl în sensul ~ă am rămas 
nu.m.;,ti pe lâllg·il, o acceptare, ce e dreltt 
respectuoasă, a lor. fără a n.oa OS":~"ll 
prea mult rentru cunoaşterea. preţioase-: 
moşti:'niri ce ne-a.u lăsat. E dl'e!l~, că 
şaeasti nerecunoştinţă s'a intors atot.. 
pra.-ne pedepsitof oare-cum, tocmai a{~1..l.'l1 
dnJ unli in"erf!au să nege tem.eini~·, :;
tor:ei fi inUi.ietatea. prezenţei noastre rf: 
Iloel'lte plaiul'L . 

F'~ptul ac.es:ta a provo~at o oarecare I 
treZi'.re. ba chIar o lua.re de at.J.tudine, 
oare mai apoi a determinat a.6ţiuni seri
oase. Am vă.zut istorici şi arheologi scor
mon.ind pămâ-ntu!, publicaţiile ocupân. 
du-se de problerna aceasta. meniti. să 
eomplecteZ2 eoloana istorică a neamului 
şi numai minţile fă.ri limpezime au pu· 
[tut fi supă.rate da a.cea.$tă epidemie 
Ida.eiei. 

Confratel.e intru ale !$crisuiui d. Livl') 
IJufchesC1l a luat a.titudine faţi de oei 
icari sunt împotriva a~toi epidemii. 
fD-S8.1 după cum fires~ este, nu a.dmitlil 
!Plus valo~i pentru unul dIn elemente~e 
Ide bază ale neamului. oi aşa tr,;bule 
I.,,! fie' iar <iaoă. ar fi 8ă. a(lmit.em tot;J~1 
:0 oa.re'C!lre preponderenţă, atunai o aCOr" 
'ţim elenvmt,.h:; (are: pr~!r.~rge (e~ ltj, 
;!Iâ.n 111 aC!,!"'L' \,~aiuri) inj.~~'liril?t· dM'w 
Ir,:mane. N':, l1'll avem mo::n:e sa n~ ru
~;>inăm de o~'lg:· .• ea. noa.5tri :Jdacă"t fi:nd· 
It' ă"amblj no"ri părinţi aII ,ost stăpâni, 
~nici nmll slugă...... "Privind !"rin această. 
tprismi istoria noastră. - ineheLl d, L. 
'Jurohescu _ strălucirea. fi se va dubla, 
dublind ,i eonştiinţa. val'Jrii noltstre, 
din care jumătate a lâ.mezil pâ.nă :u;.~! 
spre paguba neamului --, na\"<IJ'lrifi"ată 

I
J.le plan naţjonal, mor~lt interl' n.ţ.J f"nal. 
artistic, literar etc," 

. Design!' 8ool'dâ.nd ma,i multi A.t€'llţ]l') 
1 rădă.cinii da.ciee a. arborelui nostru suă
\nloŞe80. am. fi putut avea mult mai lmw 

.pllnite toate sectoarele spu'itulnÎ nD«ifll 

: ore ator. Când spunem acest lucru. cu· 
jgetăm la. epoca ultimilor generaţii, a 
~căror străduinţă in aeest sens. ar li 
fest un doeument ţ'"Jtăritor al !Irepturi!or 
noastre istorice. Este eu adevarat irlte* 
:J"e'Bant nă !l(!i In părţJl~ bănăţ9ne fie Tlăs· 
trează. mai mult trează. eonştiinţ\l flylgi· 
nIi şi mO$ten.irif noaStre i15t1lricn. Blni· 
:tenii n'au uitat niciodi!tă e§. pământuJ 
~"i RinP.nsis, 8. dat lumll romane l ~-

bnperatorL N'au uitat ele numele atâtor mea şi increderea fn putinţele sale, te
cetaţi şi păstrează cu sfinţe..'1ie în me- mei Sbr10S pentru mândria ce·} oo.raete-
moria lOr numele Iltâtor localităţi. Bă- l'iz.ează. şi astăzi pe bănăţean. 
năţeni.i n'au uita.t însă. nici de dârzenia De bWlă seama că prm evillenţier.ea 
str:.imoŞilor lor daci, amintindu-şi de 10- acestor lucruri, bă.năţenii nu vor totuşi 
c.urile unde vitejia acestora a spulberat să .spună că numai pe piaţa prlucipal.i 
legiunile roma.ne, locuri cari în bună a metropolei provinciei lOr ar putea fI 
parte s~t pe pământul bă.năţean. aşezat un ntiHiarium aureJm al drumu. 

Era firesc deci ca în plămădirea sufle· rilor formării neamului. 
tului bănăţean să-şi găsească 10~, hotă- Ştefan Gomboşiu ............ __ ...... _ .................... _ ...... -
AhJcatia da familie pentru functianarii li lucrătorii' 

dln Intreprinderiie de transporturi 
In Monitorul Oficial a aparut urmă- Lucrătorii au dreptul la o alocaţie de 

tOitl'ea Decizie: - jamihe şi pentru. ,ZiLele motivat nelu-
Cu inceperea dela 1 Iulie 1944, fune- crate. 

ţ~onararii particu~ari şi lucrătorii sala· Alocatia de familie se scade cu. 40 
Tiaţi ai intreprinderilor industriale, CQ- lei pentru fiecare schimb (post) de lu
~ei'ciale şi de transporturi, au dreptuZ cru absent nemotivat de lucratorii din 
in ajară. de salarii. la o alocuţie de ia- intreprinderile care plătesc aLocaţia lu
mWe în condiţitmHe fixate prin deci-
ziunea de faţă. nar. 

Nu întră în prevederile prezentei de- Dreptul de a sta.bili modalitatea de 
dziuni funcţionarii şi lucrătorii intre- plată a alocaţi ei de familie (luna?' sau 
prhtde7'UoT industriale, comerciale şi de pe schimb de lucru). revine în mod e3;~ 
transporturi, fncadraţi in Codul iunc~ dusiv intreprinderi~o,.. 
ţionw'ilor publici şi /lcei ale cilror sa- Funcţionarii particulari au dreptul la 
Larii. sunt stabilite prin legi speciale o alocatie de 1.000 lei lunar pentru fie~ 
sau regulamente intocmite pe baza unor care copil până la implinirea vâ?'stei de 
asemenea legi. 21 ani, atâta timp cât aceştia nu ~nt 

Lucrătorii au dreptul la o aloeaţie de saHriaţi în niciun fel. 
1.000 lei lunar sau 40 lei pe schimb (pO~t) Dacă ambii părinţi (funcţionari sau 
de luc1"U. pentru fiecare copil până la lucrători) sunt salariaţi cu drept de alo
vârsta de 14 ani impUniţi. caţiel a~ocaţia se acordă numai unuia 

Pentru copiii cu incapacitate de mun- din ei. 
că sau care urm.ează cursurile unei Alocaţia de familie poate fi plătită şi 
şcoli, cu excepţia ucenicilor, dreptul la în natură cu articole aHmentare sau. de 
aloca:ţie se prelungeşte până când aceş'f îmbrăcăminte, cu consimţămâ.ntu' saia-
tia impLinesc vârsta de 16 ani. TiatiloT. ............................. ~ ......................... . 
În timpul bombardamentului inamic şi imediat ÎI urmă 

~i.lp.ravegniaţi·vă.locuinţa şi observati 
daca. n'a, .cazut vreo bomba. pe ea. 

- Nu vă pierdeţi -cumpă.tUl şi interve· 
niţi în oeI ma.i scurt timp, pentru stin
ge;ea. Ji looa.l~area incen.d.iU,.Lui. 
Dacă interw.niţi la timp lucrul vostru 

eate mai foloiiltor decât mtervenţia 
pompierilor. 

- Nu vă trebuesc pentru aceasta. de
cât mijloace oBişnuite; apă, nisip, lopeţi, 
pompe de tn.â.nă, etc. 

- Vă trebue însă c.uraj şi prevedena 
d~ a fi a~cu1tat sfaturile a.părărli pa.. 
sw.e (golIrea podurilor de o'biecte infla.· 
mab1le, văruirea lor, intinderea. uuuJ 
strat de nisip, Baei. ,i pungi eu nislll'..um. 
pIerea- bă.ie.i. eu apă la darea alannei, 
eto.). 

Respectaţi sfaturiJa a.părării pasive. 
'i astfel vii veţi salva ca1ese fi averile 
voastre. 

O-ra Inginer Rodica Dumitrescu 
o l'IoUurtă .,tire a a.genţiei Rador a a.nu nţat Simbă.t4, ei d. Ma.roşa.l Ion Antones. 

.ell, C.-ooducă.roruJ statului. a cita.t pe na.pu ne d-l'a ing. Rodîea. Dumitreeelt delu. o 
WIJ,.f6 intreprindere mdustrlaiă din PJoeşti. 

D-ra Ing. Romea Dumitr('!Co Bre parte de a.oMSU'l. In.Iti cinstire pentru curşjul 
ei pe>rsooal, devota.mentul fa!ă de intmprin dere şi spiritul el de inJţiatJ.v.\ dov'!dtte cu 
prilejul atacurijor aeriene asupra oraşului Ploeşti. Citaţia. precizează. că I'.ra ing. Ro. 
dioa Dumitl'eo!leu pleca mereq ultima, ca să se tntoarcă. cta di.n1&.i Ja mr.etarea bom
bardllmentQluJ, lu.â.Dd tot timpul măsurile necesare Şi utilt. 

~:cio a.]ti Mrporaţi.e n'a prnwt atât de greu teme-Un in sinul el ea ucea a' in
&lllf>rUt»r. In discuţia, care oontinuă. încă asupra. intrebării dacă femeia poate să fie 
UD bun inginer, d·m Dwnitrl;S(lU aduce un ar~nt hotăr'â.tor. Da.r 41l acea.tă Ja.. 
t1lri • ,tiret Rador, ei una ma.i actuală aş vr.aa si comenu,:. 

harnicul urmă.rllşte prin atacurile sa le de l(roare, pe li.ngă dtstJ-ugeri materia,.. 
le, ~ $uprimarea unui cât mai impresionant Dwnăr de vieţi omentY.jtl, in special dIn 
categoriile produeătoa.re. Esto deci z.bsolut 1ItOOSa.r (8 &C'.este vieţi să. fic puse la &dA. 
post prin inckpă.rta.rea Jor d6~'J. locurile am eninţatt. Semnalele de ala.rma.c lJi ;n-ealar
p}U'e Ser\'88C aoost ~op. E'''flcua,.rca din fa ta bombe]ol nu poa.if. să. tie lasă tQială. In 
pauzele din timpul bombardamentelor şi după inCi!tarea IW8!>tora se pot lua unele 
măsuri ca.ri limitează oons~dtrabil pagub e~ wat-eria.le, ba sah'OOzi adG5Q şi vieţi 

umane. 
Cine trebue să. ră.mână pe loc! Unii s nnt desemnaţi prin InsuŞÎ posi1]J ee-l ocupă: 

pamict ai avutului Şi a.i ordinei, orga..,e A. P., perSOnalul Indisp61U8.bil al anumitor 
servicii publice, etc. Alţii l'ă.mâ.n pţ\ 100 ca voluntari, din devoiamtnt pentru IruJtJtu
ţia. lor sau din oricare a.lte motiv. Cella.1ti 81Dlt liberi - '1 11 Sf roooroandă ehiar -
si plece oricât de departe de lutul a.ethită..ţii lor nonn.a.le, undeva l~ iarbă \'erde, având 
in a.ce1at timp cu sigura.nţ,l. v~ctii şi câte\'A ore de contact eu natura. 

Se î.ntâmplă 8iOODl un fenomen eurios, deşi explicabil din PlUWt de ,edere psUlI)· 
Icgic. Uneori aceia eari pleacă, ,i cărora nt meni nu It gi.ndeşte să le &duri. acq7.lLl"6a 
de laşitate, fiind admis QD..anim interesul ,; eneral de a li se protegiu vla..la, aduc repru
ţ;Ul, oelflr ră.rnaşi spontan In ~propieree. loc ului de ]ucru. Oricare ar fi Ib(ltlvul n.titu. 
~i lor de DOllon(oJ'mare eu tendinta gen erală. de fugă: dispreţ pentru pl'imejdi~, 
fataJjsm. d.e,·oto.ment deoa.ebit de mare fll tii. de instituţie san t:uriozitate - pnrLenPl 
lor devine atiH), după ee " treeut primt:>jdia imediată, putând _ intervină eficace ade. 
sta cu ore întregi !Dai de V1'e1!le decât cei ple.catj la mal mulţi Jri.lometi"i dJpărtare şi 
caII nu se intorc dtcât după. f'u.narea Incet irii. Ei nu merită deei epiteiul de ... încon
ştienW', care li se apUcă unoori şi in fată! 
, Citarea pe natiune a d-rtt ing. Rodl.ca Dwnitre~u pune ordine înt.r'o icrar::':. 

~pecială valoriJor, Datoria fie~ă.ruia este să se adăposteuscă. ŞI si se rll.!)J!1!r~za le 
a1UU1 semnalului de al8J'mă. Acela cari n'o f~, Îşi 11511lDă prlmejdh tiup]hnenfaoo, imi 
3U uneori priJf!ul si fa.cl mal mult ded.t datoria. Şi d~ra Ing. Rodica Dumltr~tt n 
flcut mai mu!t ilr.clt n era datoria. 

De aceea a. f08t eltatl. pe Da~tme. NIc. IV AN 
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Concurs de admitere ir. 1 

;coHle inferioare tie În
tretinere (rev~zorÎ ajuîori 

de teiegl'af) ii. i. ~\. 
In ziua de 30 Iulie se vor lin~ Curu. 

ri de admitere: în ~co1ile ln.Ll~rlOal~ :>dt 
Intreţinere pentru recrutarea a 180 t~, 
vizori ajutod de telegrai, in următoa. 
rele centre: I 

In localul Şcolilor Profesionale C. F 1 
R. din Timişoara; în localul Şeoliloll 
P~ofesionale ~.1'~.R. din, Arad, lnspc. i 

cţu~ L. 3 C~alOva, Secţl~ L, 6 din gau 
SIbiU; Secţla L. 10 dm gara 'l'itu' 
Secţia L. 3 din gara Buzău. I 

Condiţiuni~e cerute candidaţilor: 1. 
Vârsta maximă: 35 ani. 2, Studii: Să 
fie absolvent (secţia m~tal) al şcoalei 
inferioare de meserii, al Gimnaziului 1 
Industrial, sau al şcoalei de elevi fie-' 

seriaşi CFR. Candidaţii trebue să fie 
meseriaşi într'una din specialităţile: 
ajustor, electrici an, lăca tuş şi să fi ex" 
ercitat meseria timp de trei ani. 

a. Acte: de naştere, naţionalitate 
studii, bună purtare şi li vret militar: 

Candidaţii admişi în şcoală vor fac~ 
6 luni practică, apoi 6 luni cursuri te. 
oretice. 

Absolvenţii vor fi numiţi revizori a. 
jutori de telegraf; ca să poată deveni 
revb:ori, vor trebui să urmeze cursurile 
şcolii Medii de Intretinere. 

In timpul şcolii, elevii vor primii ., 
bursă lunară de 6.000 lei. 

Detalii în privinţa examenului se pot 
lua dela centrele fixate pentru ţinerea 
examenului. .... ~ ............. . 
~ctivitate culturală la 'zvin 

(judetul Ti:ni, -TorontaO 
Din iniţiativa D-lui Colonel Ignat, 

comandantul militar al Liceului MlJltir, 
în fiecare Duminecă, după Si. Litur. 
ghie, are loc la lzvin eate o conferinţA 
ţinută fie de unul din D-nii profesori 1 
ai liceului, fie de către unul din intelec. j 
tualii comunei. Până în prezent au fost 
ţinute 3 conferinţe: Prima conferin~ I 
fost a D-lui profesor Moldovan despre 
motivele de inspiraţie în poezia, poeţilor 
germani Goethe şi Schiller. A doua 
<:onferinţă a fost a părintelui Traian Pe
lea despre trecutul comunei Izvin, iar 
cea de a treia a fost conferinţa D-lul 
profesor Mesaroş despre Religie şi şti
inţă. Toate trei conferinţele au avut CI 

bună reuşită contribuinel în mare mAsu· 
ră la reîmprospetarea şi complectarea 
cunoştinţelor asistentei precum şi la a· 
propierea sufletească dintre intelectua· 
lii comunei ~i ceilalţi intelectuali dis
persa ţi în comuna Izvin. ......... -.. _., ......... , .... .. 

CRON~CA. FILMELOR 
mNA DIAVOLCLUI(CAPlTOL) 

Cititorii bni cunoac guatwik.. Acem. dill 
ei cui n·u admit de~ât acpunTle logica ~ 
realiste nu se vor mjm deci -:i filmul dela 
Capitol mi-a plă.cut mie, dt"şi ei. A"l 1 .. 1.1 

&U8tat. "Film de groa..ză." - spun unii şi 
au dreptate. Dar gt'oaza a.cealJta este 1,111 

simplu joo, căd nimeni nu c..rede ceeacI 
vede pe ecran. Intf:J"venţi& roiraeu!08Ului, 
pe care toe.tă. l;,unea îl admite ia abstraeţiUi 
de:senelor animate, & pernu.s reguloruJuJ 
Ma.urice Tournur efecte yjzul:I.to foarte p\l.ll 
şi deci de mare valoare cinemato:gl'afică. 0ri
ginalitate .. puternică a film~ui o mai p. 
sase fi i.n rezumarea magistr4.1l 8. PQvl.'IIrtIi 
titularilor anteriori ai "mân!:'i diavolul'li" 
Şi in cara.cterizarea personagi~llui. ~10l 
m<.iL~tofeli.e. al prinţu!ui infernullti, In rto 
~~!mat Un film excelent. 

ila DE ORZ DE DRAGOSTE (THALlA) 

Afară de titlu, făC'lt prea evident pent.n 
atragerea spectatorilr>f, nu v()~ critica ~~ 
ceva in aoost film italian. Este un;.l.1 diI 
cele mai bune dOClurr:entare MUţ'ra su'b 
marimelor. Intriga am~roasă !!.Il iese din eo 
mun, eu atât mai splendide s;.:nt rcalizări~ 
da lupta navale. Subliniez lnc·'. 3incerit3te1 

&"1 care se mărturi~~~c anum:te lucruri g 
acest fiIm de război, realiza.... In tJmp d 
război! (nic jv,) 
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1iOU SIS'lEll D~ ALAR~IA LA 
tO~D!~A, Amsterdam, 10. (Rador) 
Ziarul lon(luhm: "Dally Mull" aUlrnţă că 
ulltorităţile britanice au înlrodus un 
nou sistem de alarma contra armei nQui 
germane. La toale clădirile publice şi 
particulare, mai înăl'~atc au fost a~ezate 
posturi de observaţie şi la acmnullor de 
alarmă populaţia caută Imediat adăpos' 
tul cel ma.i aprupiat. 

• 
CUNOSCUT ZI:'\liURT AMERICAN 

UIPOTRIV A nOI ,,"~"J;:V!SfTIUIJlJI. Am' 
sterdam, 10. (DNB). Cllnoscut~l ziarist 
american d. Carol 'Veigand, constată 
despre pc1itic~ externl a guvernului că 
ad.evă1'utele idealuri ame,rieane, au fosi 
jertfite din oportunitate poIiU"ă Uniu, 
nea Sovietică cautrL să realizeze o Euro· 
pa., sub dominaţIa Moscovei, Va fi obi' 
nefacere pentru toată lumea ca popoarele 
unite n1e Europei să lupte cu hotărâre 
contra acestor aspiraţii sovieHee. 

• 
CONGRESUL PANSLAV DE LA 

Lo.NDRA. &lgrad, 10. (ESS). Sub tit 
lul "Congres panslav la Londra" sul? 
semnul stelei sovietice", ziarul" ObnO'Va 't 
scrie între altele: "Aoum două săptă' 
mâni a avut loc la Londra Congresul 
panslavist. Caracterist1c e faptul că nici 
Londra si nici MOscova nu au f,ă,cut vreo 
reci ami ' pentru aeest Congres. La Inee' 
put se spunea. că la acest Congres va lua 
parte mareşalul roşu Tito. In realitate 
rosă elll'a luat parte şi a participat doar 
reprezentantul său Furlan. A frapat fa~ 
tul că deasemenea. şi clilalţi reprezen' 
tanţi erau oameni nein.semnaţl." 

• 
ANGUA VA ARUNCA IN LUPTA 

PILOTE. Lisabona, 10. (ESS) Mareşa. 
luI britanic al aerului Sir Roderie Hill, 

'comandantul apărării aeriene a MarLi 
Britanii a declarat pilote1or de sub co
manda Sa că in scurt timp ele vor fi fO' 
losite pe continent în cadrul forţelor ar
mate expeUiţionare aliate. 

• 
GRELE PIERDERI DE TANClJRI 

SOVIE'l'WJ1J. B~rlin, 10. (Rador). De
spre frontul din Răsărit se maj comuni' 
că. oă uriasa bătălie defensivă continuă 
în toată. întinderea frontului cu o violen· 
ţă nemicşorută. Sovietele atac·ă cu 1ll:lre 
Înverşunare la Vest de Covel, dar forţele 
de ap{lrare germane au zădărnldl toate mrel' 
cările de străpungere. Inamicul a sufe· 
rit foarte grele pierderi mai ales în tan
curi. Şi luptele la Vest de Baranovici şi 
la Vest de Molodeţno, au crescut eri În 
intensita.te. Dm şectorul Sudic se sem 
nalează numai obicinuită activitate de 
recunoaştere şi a luptelor locale. 

f) 1\ eiA Pa. g. I 
• .... ~~ .... ~aBam~~~~~~ .............. ~~ .. , ........... z_._-.......... ~.=-~ .• ~~c~~~~~.~AZ~"'''~-~''''_ _ e9 i?_~"Yw.-sr'=S _ _ • - - - - - -

• rn.al poate pleca (ără Nu se bilet de tren 
Noui PlăSillri pentru normalizarea eireulaţiel pe C. F. R. 

Incepând de. azi 10 Iulie şi până Ia Trenurile de pe liniile Reşiţa, Buziaş, 
noui diSpoziţii, plecarea şi sosirea tre- Bazicş şi Giera, vor pleca şi sosi dela şi, 
nurilor ain şi la staţia Timi:-,;oara pre::um pună la staţia Frate/ia. 
şi vânzarea biletelor publicului că la tor Trenurile de pe liniile Bucur€ş"H şi 
se va face după cum urmează: Radna, vor pleca şi sosi dela şi până la 
ooooo<>oo<>oo<>o<><x><><>oooo<><><><><>,<><><> 0000<><>000<><>~<><><>OOO<Jo 

Un rezumat englez ChurchUI 
GENEVA, 10. (D. N. B). Ziarul Dailly utilb:a o not!ă. ul'mi ~l'crctă. .' b, 

Mail scoate în evidt'Ilţa 3 puncte (Hn dis· Cooace e rău in ;;lCtlilStă: '.Isituaţk. scrie 
cursul dlui Churchill ;;i at:z-.âg~ asupra. lor ziaru1, ~ că trebue să ţi-l capUl sub lovituri 
Il.tenţia publicului: şi să re71;;ti. Din nou se vor sfaşia mii de 

1) Atacurile vor fi o atuC(~8 care se va 1"llmilii engleZ(! in timp 08 pt:ricolul pau-
trăp,;ana mai mult timpi tleşfe 11.1 fiecare colţ. 

2) Publi('ului nu.l rltmâne aItc3\'B de In zianll .,News ChronieIe" scrie că .it. 
făcut uC('â-t să se o!)i,5uuim,t·It Ctl noua fuitorji bâ.ntue din noo.. Din t."l'iele Jl",'ariate 
armă; el rl'L[)eSC multe obiecte in timIl ee proprie

S) Nu există niel-o ga.ranţ:e că. arm!l tarii sunt morţi în parb3 sau se găsesc la 
,.V 1" nu va fi perfecţ10nată şi că. nu se va spiinl. d~ 

~ ................ _ .............. ~ ...... ~.~ ... -:-.~.-.-.-:-.;.~ ... -.~.-:-.-: 
Grand Hotel --- ochiul şi urechea vietii politice europene 

ImpresII dIn Stockbolm. cea mai Interesanti capltall neutri 

(ESS). - Grand Hotel Stockholm: () 
clădire modernă, reprezentativă, pe ţăr
mul râului Mălaren, exact peste drum 
de Castelul Regal, învăluit într'o atmos
feră de prestanţă, aşa cum se cuvine fa
ţă de oaspeţii pe care îi găzdueşte. Sunt 
diplomaţi, artişti, savanţi şi diferite alte 
personalităţi din ttoate ţările lumii. Ban· 
chete fastuoase in cinstea lor constitu
iau punctele de senzaţie ale vieţii din ca
pitala suedeză. Prin ferestrele cameri
lor luxoase se zăreşte panorama unică a 
oraşului. Oaspeţii iubitori de bucătărie 
aleasă se adâncesc cu pasiune în savu
'rarea celebrei .,smorgasbord" şi a altor 
specialităţi din variata artă culinară sue
deză. 

Toate acestea inainte de războiu. Şi 
astăzi? Intrebarea pare justificată fiind
că marile oraşe ale continentului au pri
mit rând pe rând vizita teroriştilor ae
rieni, cari le~au provocat răni adânci, şi 
de ani de zile deasupra lor se intinde 
mantia neagră ~ camuflaj ului. Stock
holm însă străluceşte incă in fiecare 
seară in lumina vremurilor de pace, iar 
"smergtisbord" se găteşte tot fără eco
nomie şi se mănâncă fără cartelă. 

Diplomaţii germani, aliaţii şi duşma
nii lor, se întâlnesc aici zilnic se salută 
sau se ignorează. Domneşte aici o at
mosferă ciudată, plină de o surdă încor
dare, atenuată însă prin convenienţele 
diploma tice.. 

APAR OAMENII POLITICI .... 

ler, von Hassel, pentru a aduce întâi 
Suediei şi apoi celorlalte ţări nordice a
sigurarea formală a Reichului că neutra
litatea lor va fi respectată. Bine inţe
les, purtătorul acestui mesagiu a tras la 
Grand Hotel, ocupând un apartamen1 
care adăpostise inaintea lui atâţia alţi 
oameni politici. Puţin mai târziu, cam 
pe la mijlocul lui Octomvrie 1939, s'au 
întâlnit în conferinţă în acelaş hotel mi
niştri de externe ai celor patru ţări scan
dinave, Danemarca, Norvegia, Finlanda 
şi Suedia, pentru a hotărI asupra răInA
nerti ţărilor lor in afara războiului. E-
rau acolo Dr. Munch, un danez scund şi 
plăpând, in contrast cu el gigantul fin· 
landez Erkks, norvegianu1 Dr4 Kothofi 
măruntul ministru de externe al Sue
diei, R. Sandler. Evoluţia evenimente
'lor a îndepărtat pe aceşti oamem de Jpe 
scena vieţii politice, iar ţările lor au fost 
mai mult sau mai puţin cercetate de 
greutăţile şi ororile războiului. 
După câteva luni: grav şi reţinut, eu 

ochelari groşi in faţa unor ochi teribil 
demiopi, păşeşte în haU-ul hotelului, 
Are greaua misiune de a lega tratativele 
venind din Finlanda, Domnul Paasikivi. 
cu bolşevicii şi este singurul indicat pen
tru aceasta. Oficial vine aici "in vizită 
strict particulară". Deaceea pare oare
cum surpris când şeful de recepţie al 
hotelului îl salută până la pământ. 

CENTRUL DE ŞTIRI ~L LUMII 

Cine ar putea să numere pe toţi ar
tiştii' celebri cari îşi fac apariţia la in
tervale aproape regulate în hall-u~ Il'?la 
Grand Hotel, asaltaţi de vânătorii de au~ 

. staţia Timişoara Fabrică. ~:~~.,. ,- ;... f.\ 
Trenurile de pe liniile Arad, Valcatt.\ 

Cenad, Cruceni şi Jimbolia, vor pleca fi 
sosi dela şi până la staţia Timifour" D/ 
e. .. .~~~, -_ ' ~"~'>t ~ 

Biletele cu plată se elioerează căIăto" 
rUor la casele: Biront Oficial de Voiaj 
C. F. R. din Bu18vardul Regele Ferdi .. 
nand 1. nr. liA, Birout da Voiaj lI'ago14 
Lits din str. Murăşeşti,nr:~~1t>..tr~ preIa: 
7-21, precum şi de casele âe.~dnt 
staţia Timişoara Fabrică şi Frn1eiiQifdl?S:-t 
chise permanent. ' ..... ~ I 

Yiza biletelor la înapoiere se ~WI 
la aceste case, precum şi la. o easi &Xi. 
stentă pe peronul staţiei Timi;;oara. D. E. 

Domnii călători sunt rugaţi~ I 
A cumpăra din staţia de plecare bnet_ 

de dus şi intors; deasemenea sunt ru .. 
gaţi ca. la înapoiere din Timişoara să 
cumpere şi să vizeze biletele la casele 
arătate mai sus. -

Publicul, la plecarea din Timişoara, • 
rugat a se ingriji de cumpărarea Ş1 viza. 
rea. biletelor la casele de bilete indicatet 

din timp; cei ce var fi găsiţi în tren fără 
bilete valabile, vor suporta amenzile· 
prevăzute de tarif. ' 
Precizăm că in staţia TimIşoara D. E" 

D.U existii ruei o casă de bilete. aclse va. 
face numai viza Uletelor dus·întors la 
ina.poiere. Aoeasta viză se va face la pe-
ron... ,1" J' 

Incepand cu aafa. -de 11 Iulie, se vor d&l 
schide alte 2 nase de bilete pentru tont«J 
direcţiile În oraşul Timişoara, în PiatA 
Mocioni(Asaneştil in eMa Parohial!. ' .-.-.. ~.:: ......... : ... -.. ~._~ 
Ce, sunt "Capetele 

de debarcare" 
(ESS), - Capetele de debarcare snni 

elemente anexe ale războiului care, după. 
implinirea. misiunilor lOr cu totul spe. 
ciale, dispar sau pierd din importanţă. 
Durata. lor este cu atât mai scurtă cU cât 
U}i îndeplinesc rolul mai bine. Acesta 
oonstă i.n a trece l'iI1Pta de pe un spaţiu. 
naval dominant pe pământ ferm. Prin 
urmare cine tinde să formeze capul da 
debarcare trebue să domine cel puţin 
calea maritimă către punctul ales atâta 
vreme, pâni când vasele sale pot ajunge 
acolO fără mari piet'deri de oameni sau 
matorial. 

In nici un caz o operd,ţie de debaroa." 
re nu trebue începută Inainte de a exista 
certitudinea posibilităţilQ!' de pet'lIlA
nentă legătură. între sistemul punote-
lor de sprijin proprii şi capul ăe debar-' 
care. In consecinţă şi rezistenţa ava.nt.o 
zonei constelor trebue desfiin~:atA OCOl' 
plect înainte ea noul cap de dobarcare 
să poată fi socotit sigur. 

ALEGE.K.EA CAPULUI DE POD 

In 1939, puţin după isbucnirea răzl:io- tografe şi de magneziul fotografilor? NUMI 
iulul, a apărut la Stockholm fnsărci- mai câteva nume: Furtwănglert v':!s1:
natul special al Fuehrerului Adolf Hit- tul dirijor, Rabrindranath -Tagot'e, ma-

• rele poet indian, etc. In "Sala presei", Forţa navali are ma.re libertate tn "OU nIDICA AIJTORIT:I'J'TT ..... B 1 ......... ~.............. . - t 1 d t d .. 
., -'" n ' . t"'+.o.aJ.ll:.l R· pe care mlms eru e ex erne sue C2. a ale.;erea capului de poo... Din alegerea fă-

TA~ICE ,H,J<':STRI(,'1'IILE APLICATE _ STARPillEA UNEI I.;.,\NDE DE pus-o la dispoziţia ziariştl1dr, g"7.et .. ril cuta reese apr'J<:pe totdeauna. scopul 
ZIARlJIJUI COMUNIST "DAILY \VOR,. T il T"lT "R străini lucrează cot la cot, citind şi co- strc"te::rle al mv-a.\Jal.Ol'Ulul. Pentru m()o -"-"17''0'(01' bo ~I DIN OI.TENIA. In oraşul era- , ., ~ 
n.c.uo' • ..dSU. nn, 10. (IDSS). După CUm mentând ştirile de presă care vin în 15 mentul btlarti in ,,-,hune sunt hotor{. 

t ' v b iova şi in j-ldeţ, tritese o seamă de ţigani 1 -vi->' ..... 
Se Ş le autoritaţile r1tallice au conti· limbi diferite. Război,'! 8 ts."ut din 8- toar .... ad"~'" mD'l'l.le pOl-itice. dar m-f 

v cari sub masca de lucrătoi'i. că rămidali , ............. • <1oi 
nuat Sa refuze ziarulUi comunist "Daily d ă ceastă sală centrala unui. trafic de in mult prtr..cipiile .'~e navlgatie. 
U1 k " a. un to1'f de todrente, sau lucrător~ ag'ri- . d .. , 
YVor E'r permislunea de It. trimite llD Ii "d~ 'f formaţiuni, care cupnn c globul intl't'g Conslituirea tE:thuico.miJ·l··--ă a. -pu. . ca • OOdn a dl elite regiWli aie ţării, unde 1 el v b 4l.l .,.... 
coresponaent pe teatrele de luptă. "News - Iar în ritmul eveniment;e.or e rar. oiu lui d'" deb""C1h- se face "slaV,,; 'f)pl'ltru 
C se dedau la Wharii şi spargeri. Jandarmi! d "u,.o. '''' (.L "" r~ 

hronic1e" cere ridirnrea nc.estei intel" atmosfera se înfierbân';l sau se d(,itin e. puterile ~-a.vale .... n(o,..m unel' se'-. emA d-
d ' tIVi poliţia. a avut mult de lucn cU aceşti '.:J ~ 1 -v o ., ... Q 

1(l ii. ntenrllctia este mctivată prin atinzând uneori punct~ 1113 meoIC an~ E'';';:. J'~ experiro"""~,',_~taY în Airl'ca de Nord,. 1_ 
f ~ nelegiuiţi. Dar au venit lc-gi1e excwţionale" W 

a irmaţia ra "de la membrii partiduluI. temă, alteori de totală apatie. , Salermo etL,'v Nettuno anume p~n alA-cari au lIlceP'lt să pună capăt acelora ce în- ... 41. ~ 
comunist se poate Aştepta ca Ilce.stia sa fruntau legile ţării. Astfel, 10. fa~4 t:urţil Dacă Berlinul sau Tokio VOi' să se in· curi in .;:;erie e.xecutaie do bombardier 
transmită ...... artinului ('~m"njst l'n'forma- f despre coment"'(l'l]e en<Y'eze a . - u' . f 1 'il '. d b"'" " " Marţiale din Craiova a veni~ spre Yldc_'ormeze "..~!" ŞI l,rm p . '11C oc a ar. enel e Orv 
tiuni se~reteu. Folosirea Acestui ar~u' b . supra ultimului discurs al lui Church ill, aS'.lpra a '. ~. de ('o a sta.- n.c>ntru .... .. . care procesul .. andel dtl tâlhar! ~n fmnt{'a I J!-- ... .... 

ment fată de un e,.,re~pondent de războin căreia stă. familia binecunoscută sub nu- primele noutăţi le găsesc in hnll-ul permite su.u "clopotul de foo" astfel for-
este un noTt sens Tnţi ~Orf'!'lpondelltii de mele de Şerda.l"'~; bandă. care & foat jude. Grand Hotel-ului. Tot atât de repede a- mat acţiunea de dooar('.are propriu ZiGii. 
r~zboitt sunt S1 1!!,lI,;,i disciphnei militare cam Pentru tâlhării şi spargeri săvii.r~ite tn I flă acolo Londra cela mai naui ştiri din ,are se execută cu unităţi navale spe-
~l supravcgherii de către cenzură.. Dolj, ROIDanaţi, Al'geş, Olt; r~leormo.n etc. Germania sau din altă ţară inamică. eiale sub proiecţia vasclor de ră1:boiu 

• Curtea a ~ondamnat la mc-arte pe Titu Bîţă Şi totuşi: cu tot acest amestec de pa- şi a coţ€i artificiale. I 

"SPJ1EIU ... ""( CREDE IN REZERVE-I Serdaru, Nicoiae Serdanl zis 0: an, blJ Ne.- poare, nu s'a ajuns $ncă nici odată la un După consti tUlrea capului de pod, pri-
I.E AF~RIENE GERIUANE. Lisnbona., dela. Titu Frătuianu, Tudor L;vezeanu şi incident. Paşnicii suedezi au stabilit un Dia grijă e.'1te lărgirea lui pentru a se faee 
10. tESS). "'",evista engleză "Sphere" Marin Munteanu, pentru &par~(lri, furturi, fel de convenţie respectată de toţi,şi ca~ posibilă desfă:;:urarea de forţe. Daci 
spnnc că nu toţi cei dia Anglia cred că tâlhării Şi alte isprăvi. A mai condamnat re acţionează ca o surdină, ca un amor- această lărgire Întârzie, sau nu se poate 
aliaţii au re,u,;it să înlăture pe germani pe Mişu Serdal".1 la 25 ani mur.c1 ' :oilnicil, ti zor. Făoken Nobel, delegatul ministe~ face, inv:lzia este grav compromisă. 

I! 

, : 

" 

I 

~ ; 

din spaţ:lll n~rin.n. Este foarte posibil ca lrugu Serdaru la !5 ani muncă sJinjcă, li'l00.. rului de externe suedez, îşi îndeplineşte Acţiunea de <i0b~"care nnglo-ar.';.eri .. f 

puternice fltrţ..; aeriene germane alcătui- rea D. Floarea. la 10 ani muncă ailnică, in acest sens rolul cu multă discreţie, cană tlc",pufă In 6 Ir,nie 194.4 a urmărit I 
te nu numai din avioane de vânătoare ci Floarea Burghelea 5 'ani muncă silnică. dar şi cu autoritate, s~re satisfacerea tu- în mod evident dl~ţia Parisldui, cen"l_ l' 
şi elin bombnrdiere, si fie reţinute. Bogdan Dobran zis Ghiţă Ghivrii. 1) ani turor. trul de greutate politic al ţării. Dupi 
... Sl'herc" nn crede că ultimul mare atac muncă !Silnică Şi la Câte 25.DOO le~ f'mendă Globul terestru este cuprins "de flăcă- eum s'a văzut. proedel~ Aliaţilor nU : ' 
cu bomb01anSltte asupra Angliei din au fost'~dn.mnati Terc"'ovca"u :;ierban şi rile celui mai mare dintt-e războaiele fost pnternic Încurcate de prompt:!. ri.' J 

avican.e aparţine treeu.tului. I Slela Micle.scu pe~tr.l c;:npHciiale şi ~~ .c~noscute de istorie. Dar Grand Hotel postă ~ermp,~ă.' c~s~~se pa ab~ I l' 

-:';~-\ ~.; ;~t :' n~_ .' _~~':.-_ ~,~~:~~~;:~S~'~':~:~.1'~L!!4~t~:"~S.lbi!~~:~t~~ ~_, ~~:L .. ;; _____ .~_-.---_______ """'''''''''-_''' .. _-----4- _. ---- ~ ~-



r:~,::. 4. _________ _ _____ ..:lII __ I) ... J\_C ... ' '_A _______ -_-___ ._.L ...... __ ... ~ __ .)fiiill!w.rllilclll:..~.:.jI:;~IiIi=-.I_u.li.e.l.9-!.tei!l~'""~ 
_.". __ ... __ ~ •• &&iWAi __ - -,......, - ~ 

I1ICA PUBLICITATE .i 
ltica pubhcitat!e, rec!ame. rec1a.malti. 

~dmlni.traţia telefon: 47-83 

fl1JLOCIM VANZĂRI .~i CUMFARA:
, RI DE IMOBILE, CASE, LOTURI DE 

CA.SiE~ pAMANTURI, MOŞII. ETC., 
lNTIMIŞOARA ŞI JUR. JlGENTURA 
,.BALCAN'I HERBEI GH, TIMI
ŞOARA.' 1., CETATE. STR UNGU
REANU, TELEFON N1. ~4-50 
Inreg. of. corn. Nr. 601!11D44/1941. 
. . 2313 

() twoHIE XEAGRA, NOUĂ, PENTRU 
.l)OI.IU, DE VANZARE. BRAL'N: STR. 
ItEM{)S 10. 2333-3 

VINDEM CASA DI!: RAPORT 
In IosefiA cu preţul de Lei 4:,500.QQO. 
Casa are lI.pă, canalizare, trotuar asfal
tat, lumină electrică ,i radi.o cu curî,4J 
pavată., grădină., şi întreag~casă are 
IUbterană. Ca.sa. fi a.~lut tare ~i 1 mi. 
nut dela tramvai Oferte rog sub "Pri
ma Investiţie" la ~dminisrraţia ziaru. 
lui. P. 1640 

'DIFERITE LOTURI de case, rE. al~ia Jan· 
dar,rnilor de vânZare, cu prE'ţ foarte C',l!. 

venabil. Agentura Eugen Tfbla Str. Lt'
!loviei 8. ap. 6. Cetate. Inr~g Cam. Cam. 
142111740 1943. p. 1639 

IZi I~:ta~~ea şi, repara· I 
rea 311aductellr ' 

2345 
-- ':~, SCiQH'i m 
DE VA.~ZARE pământ arabil, 14 km. dela 

Lugoj spre Făget 23 jugh. fără edificii 
1.500.000; 14 jlgh. dp. Tillfişoara 3 km., 
fără edificii 2.200.000; 26 jugh. 20 km. 
de Timişoara. fără. t"difkii 2.800.000; 36 
jugh. cu edificii foarte frmDoasc 30 km 
de Timişoara, 7 km. dela ;:.ră i.8l:u.v{}Q 
lei; 40 jugh. cu e-dificii. 4() K.n. de l'Wll
şoara. lei 5.0QO.000; :.;,:,U jug;r cu ÎilVe.l 
tar ,iu şi mort, cU edificii ;"~rte solide 
hlllină electrică 60 km. de TimIŞoara 
dru<nul de piatră.: 75 milioane lei. Agen~ 
tura Eugen Fiala,Str. Lonovici 3. ap. 6. 
Cetate. T~reg. Cam. Com. 142/11740,943. 

p.1633 

OM DE SERVICIU caută. TIp. Dacia Tra
iană.. 

Oc.helari după prescripţia 
medical~. ochelari de soare 

Articole fotografi02, Inştru.mf'Dte 

chirurgi{'1\!e, articole parfumerie 

CENTRALA-OPTICĂ 
snllON BURA & Co. 

Tjmişosra.. 1. Regele ;\lihai Nr. 2 
Reg. Com. 67/1211/1941. 23{)-6 

~2E ** 
DE VAtlZARE OCIZIONJL 

1. GATTER (complect) de 36 con, 
marca ,.TOPAN'~·, Preţul lei: 1,5U().OOO 
1. PURIFIC:\'IOR de lucernă ,Ccompl.) 

I 
Preţul lei: SOO.006 

1. LOCOMOBIL de 40 PH, 
Preţu! 161: 1,000.000 

• 1, STABILA' dela Moara Şi cazanul 
"BABCOC"-WILCOCX" 50 m patraţi 
.uprafaţa de încălzire împreună. cu 00-

fuI 20 m lug. din tablă de fier. 
, Preţul lei: ~,500.000 

Spre înforma~ comunicăm: toate ma· 
J}inile sunt m psrfectă bunăstare, 

Ofertele sub "Excepţional şi ocazional" 
la administraţia zia.r:ului. MenţioLăm 
că. n'lmai ofertele absolut gerioase VOIll 

lua in consideral'e.· p,' 1640 

Apăr:'ti-vi nutul,oontr& bombe i:,r incendhtre, rompi.rtnd ;t;;!ideeti 

Stingătorul CU spumă sau extinctorul uscat 
"AIROMAX" 

'; C ILEIDOSCOr 
e. eari s'an f'ft('ut de către ol'g1I.nele A, p. exerciţiile de stingelfl a bombelor 

incendiare, în diferite ]I)cnri din Timişoara le psiţi la 

-- "AI RO" 
A. WEB E R n. T Ă N 1\ SE Timişoar.I. Str. Eugen de Sa,'oya 1 

Telefon 49-61' Inreg, Cam. Corn. No. 5/11998/944 2310 

CinelTla ARO Piaţ_ Trai •• 

Azi un film extraordinar 
HARRY PIEL În 

OAMENI, ANIMALE SI SENZATII 
.. 

Un fiiII ca mare montare, aventuri 

Reprezentatii zilnic la orele 31 5 şi 7 Jurnal 

B1:TOAIE DI~ PLACAJ PENTRU 'JINUT I LAZI PRACTIUE UşOARE DIN PLACAJ 
APĂ 100 LITRI, PENTRU APĂRARE." . PENTRU INPAOHETAT, LA INDUs.. 

. PASIVĂ LA INDUSTRIA DE AMBA. TRIA ,DE AMBALAJ, TIMIŞOARA llL 
LAJ TI~nşOARA IU. BUL. CAROL No. BUL. CAROL No. 8L TELEFON 42-36. 
81. TEl., No. 42-36. Inreg. Ia. Cam. Corn. lnreg. Ta Cam. Com. sub NOe Fi. 8oe. 
sub No. Fie Soc. 81/19:11. 2333.2 8111981. 2333-1 

fWIIQIl&U, WPWIi'P .... I ;~,~~m~.a~}o~!~~, :~!~~t:J 
.' EU iEa.:zU .-. _ 
Caut bicicletă bărbăteasC'l pentru folosire, 
. Oferte la ziar sub ,.Bicicletă", 14511p. 

Cinema CORSO 

Azi Luni, 10 Iulie 

I SCA ~1POLO 
CU LILIA SILVI 

AMEDEO NAZZARI 
JuttlaI O. N. C. 1~ 

Reprerz.entaţiile: 3, 5, 7, 9. 
Ultima repr. începe f:x la orere 9, 

AP ARAT RADIO la baterii "Zerdi<:h" v:ând 
sau schimb eu unul la priză. Str. Glad 
Nr. 9, tramvai;.Jl 5. 1451/6001 

CĂRUCIOR DE SPORT pentru copii în sta'" 
re bună de vânzare. Bul.., Eroilor oola 
Tisa Nr. 2. 14.54/6603 

p = 

Iri~ .... H~ ~~=.~ ~u_. I Nr. 5. - Tele-fon: 16.76, 2345 -De vâ.1J2a.rt Parfumeria .,Vidoria", BUilev. 
Regina Maria 26. Numai amatori serioşi. 

1455/6e04 

(lant urgent o bieidetă ,băl'bă~easci în 3ta.re 
bună. Adresa: Telefon 53-5;), mtre orel~ 
8-1, 145616653 

~ • .:..-:-•• -•• -:._~"'-.~ .. = • .:-._ • .:;:.~ ...... ,', 
Primăria MunicipiuluI 'I'1mişon:ra. 

Secţia eoon~ 
No. 14.5'30/944. 

PUBL1C4'f11JNE 

Se aduce la eun.oşti.nţa ooi.or in teresa.ti. 
că in ziua de 28 I~ 1944, ora 9, se ţine In 
localul Pri.măriEli MWl!Î'Cipiului Timişoara, 

etaj 1, din circ. X" Piaţa Libmt4ii No. 1. 
'. tre:tare prin bună Jnvoială. pentru a.renda
rea u1t"li teren al Primăiei, in intindere de 
227 stj, ptr., situat În circ. R, Str. Anton 
Pan, evldenţia,t in inventarul primărie], sub 
poziţi.e ~ • • • Şi lnI'egistr8t in e, f. N;r. 2 
cu N-rul 'bopografie 621/b. 

Trata.n:m prin bună 1nvoială se va. ţme in 
conformitate 00. di9poziţ.j.tRlile art., ,~110 
din L~ea Conta;bilităţii Pub!ic,e, regula
mentuil O. C. L. şi normele p".1blicate în 
Monitorul Oficial No. 127 din 1 Iunie 1941. I Toate persoane1e e&'l"i vor lua pa.rte 18 
tratare, V(l'l" d(pune o garanţie de 25% din 
arenda mÎJlimaiă fixată, iar ('furia. se va 
face numai 1n conformita~ '~11 e&ietul de 
saroini, care poate fi văznt in fie-cal'e zi 
&ela ora 9 până la ora l>3, in l<X'alui Secţiei 
eecmomiee .-t!.~.f~ri:Q.I,"" 

I Ti-........ i-a;, 4: luTle l'944· .. ·,·~.:~~·;~~l".. ..... , •• uj"·~ , . '; 

Calendar 
L~ 10 :n:JI.I:E 

Ortodox: 45 M. Nicopole" 
Catolic: Amalia. 
SO'arele răsare la ora 4.39, ai'une la. 2&.0'2, 

FarmBdi de servkiu 
LUNI, 10 IULIE 

Circ. 1: Dr. Lup€a., Str. 10 Mai 5,; Oiire. 
II: "La Şarpe", Piaţa Trnian 7; Ci;re. III
IV: Iuliu Şarga, Str. Oprian h\1"U;mbesw 1.. 

Fratelia: ,.Panaj~h"; Mooa13.: .. C!HG-, 
reanu"; Freidorl: .. V. Bremlci"_ Ae8IIte lNi 
fac aerrioiu permanent. 

Procuror de serviciu 
LUNI. 10 IULIE 

D. procuror Blânarn, 

MARŢI, 11 ruUtJ; 

D. procuror Anhmovid. _________ iII_.,.,r;-~c:·-'1-___ • 

CAUT. CLADIRE potrive;! pe'nt"' m... 
stalarea unei mori ţăTă7. ti in ~ 
Fac şi combinaţii. Poseci. .Lou.ă mot~ 
re Diesel 140 şi 80 H. P., trei val~ 
duble, două planzichteT şi alte ma~ 

nece"Te. Adresaţi ""m~: :~ 
jud. Severin, efi. Şireanu. Z"3 

:.._~._ ............. ~ ~ = .. " 

OOl\1lJNIOA'f • 

Din ordinuii Cercul'llii Te:morial ~ 
Torontal, se vor prezenta pentru JJrtln
că în ordinea mai jos specilfiea.tă., la. Co
misariatul de Politie IV. Iosafin, evrei 
posesori de dovezi' de scutire. prevăzuţi 
de Comunioatu.Mn 7 l!uJii.e 1944 
Marţi 11 Iulie 1944 onW\ Gnlpa VD! 

literile T, U. V. W. Z. 
Miercuri 12 1'UJ1e 1944 ~ 1, ~ 

VI, literile P. R. 
Joi 13 ltllie 1944 or.a 6, ~ V 'Il te-< 

ri1e L. M. N. o. Q.. , 3300 

. AT'EN'J'IUNE! 

fu zir18. de 3 Iulie am f.ost Şi noi. bom1:Ja.r.. 
daţi Cu toate acestea stăm ia diS}lOl':Îţiaj 
OIlor. nostru publie. eu cele m'l.l. bine ClIWJ{J8.. 

eute Alfa..scpamtoat'O şi alte .... .oouete iWfa., 
Lagărul nostru se află deocamdati pe pl"'O-: 

prictatea d-lui cip. KOrpa2"Îeh, Ti~ 
m., Str. Lidia Nr. 74. BIe a,~pe cel m~ 
scurt drum cu tramvaiul Nr. ~. Cobort:."l'e In' 
piaţa LMO'V"al'Y. 

Pl1măna Jlum~ '1~_ 

Seefia~ 
Noa, 14.453./.1944,. 

P'ImLJC.AtTR'fIIiC 

Se aduce la cunoştinofa cel"!!' i!nt.~ţ i, 
că în ?.i.ua de 28 lh.l.ie lM.4, orA 8, se ţine ~ 
looalul Primariei Mumcipiuhu , 
etaj 1, din. eitrc. 1., P<.aţa ~ţtălţii lfQ ~ .. 
1rata~ pcin bană. învoWă per.tru ~ 
rea lm."lÎ 1:el\>n al Prinlă:iei, ia 3lttin1eme. 
318 jug'h" situat In d:re. nI., Str. ' .. 
evidenţiat în mven!\:atrll primăriei sub p 
ţie 658 Şi 659 şi inregistrat in e. f, l'fr. 
87l3/475/51b/182.!)32:'10/15 Şi 16. " 

TrataT"ea prin mmă involală se va ţiDe_ Îl\. 
oonformitate cu. dispozitill!llÎ.le arl 38-1'111' 
din Leogea ContBlbîl ităţl.'i. Pubiice, :'eg'!H&' 
menttl'l O. C. L, t,f normele }YJ.blica1ie." 
Monitorul Oficial No. 127 din 4 lwn.ie :!OOJ:~ 

Toate perS<"l'f"'t.>t" cari VOr ba pa.rtle .. lIIj 
tratare, VIOl' de~ o garanţio'!. de 25% diill 
arenda minjmală fixată, iar dert~ se vaj 
f~.~'f!" wmai in confonnÎ'ta1le cu eaî("lut ~l 
~~i. care poate fi "'Văzut in fiecare Zl! 

d(ola ora 9 pânii la 01"a '3, în h;alul See"flei' 
economice 

Timj.şoara, 4 Iulie 1944 . 

kW e_wa a ~'ff_ 2349 Primăria. Mnnidpiuit:: 'rhr.iş<lan. 2348 Primăria M-,micipi·u1·.j Timişoor& 

MfN ~ API el O L IHlIH!!!I1 Illl~!l!!I!1II l' HAL I A HH~mmm (!!I~lllllI A POL L O mn!!"!!1 J1l1Il1I11U!lIUl c.: O R S OJII llillltlllHilI IlIIlIImmllHIIH~ ~ R Q UmnUffiUmrl 
O realiza·re grandioasii.! .Azi L i 10 IWie • 

Marele film senzaţional Un h1m de :tr.tare lmOOM t O revistă pe ghia"!ă mi cbampionul mt i kzi'lo-~~~:a,.~ , 

MÂNA DIAVOLULU I 30 Ire de draglste mondial Kad Sch~ S C A _P~fM. 8 tm:RRY p~ in # i 
VISUL ALB 0'1 LIDA Sn.VI OIRteftl, j 

WOLF ALBAOH RE'rI'Y AMEDEO NAZZARI I animale ~i senza~ . 
OLLY HOI...PIANN Jurnal O. N. C 120 ~ ţII 
Repr. , S, ') ti '7. Repreztntaţiile: 3 '5 7 9 ~n film cu mare montare, avellt.un 

I"a~erie dela orele 10-12 şi 1~19. Ultjma repr. incepe f;x ia ~r~l(: 9. Reprezentaţiile zilnic S,.5 tJi.,"1 

P,erre Fresoay , Jos~lill"" GaeI Mimma Gericl Licia Pucalia 

Repr. : 3~ 5 şi '7 Kepr. : 3. Ii şi 1 

Pentru DlI11lin,,"ci şi Să rootori Clie dind în pre9JiuA bilete la 

1 

1 --
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TOT I 
~ .. BOTEZ/\REA COPHLOR UNUI 
jnS'l BAPTIST LA aVIN. Zilele trecute 
p I,ost botezaţi la blserica orlodoxă. cei 4 

t:
" &i cantonierului C. !o', R. Iosif Pope:s
care şi-a anunţat. trecere-a. del;). sccta 
tistĂ la Biserica Ortodox';., Copiii au 
~t numele de ConstanţaJ Virgil, Ioan 

~
Layar, iar naş a fost dona p~ of. Constan
Colonel Ignat. Nouii botezaţi au primit 

· partea d-nai Colonel Ignat suma de 
'(.II) lei. Taina sf. Botez a fost celebrata de 
, ,Lazăr Cincu asistat de d-nil inv, şte-

[ 
... 

Stefanu inv. dir. pena, şi Aurel Ză.ri.e, 
· ' a.u dat răspunsurile cantorale. 

_ 'J'ARANI DIN \'LAŞCA VIZITEAZĂ 
. SAT BA..~Al'EAN. O de!egaţie de 20 

i din .T1deţul Vla.şca a vizitat săptă
\lna trecuta Izvinul. Vi~tatorii au fost 

, de d. subdircctor al Camerei de 
· ' ultură din Timişoara d. ing. agronom 
:etor Surla.şiu. Au fost vizitate: Sindica
'de bovine Simental, Sind.;~at:.t1 pentru 

a cailor de rasa Nonius, grajdul 00· 

al cu taurii Şi armăsarii de montă 
um fii vre-o 10 goR'pOdării fruntaşe. Vi-
tarii au rămas ft.arte L"llpresionaţi d~ 
văzoJte bt aceast~ comună fmnt&şă II 

ţulul Timiş..Torontal. 

- MAJORAREA REMIZELOR LA 
L~ZAREA DE TIMBRE. Ministerul de 

ţe, aduce la cunoştinţa debitanţilor de 
~~ că, prin <ieciZJ& llr. 472709 din 1944, 
~ieată in Monitorul Oficial nr. 152 <tin 
tU, s'a aprobat ou începere dela 1 Iunifil 
:Kt, majorarea remizelor acordate la vân-

f
i' timbrelor fiscale in comunele U1"ba~ 
· dela 2.50 la S'ltă la 3 la S"ltă., ia" in c().. 
• ele rurale dela 3 la sută la 5 la sută, 

- EXAMENE LA ACADE~IL>\. OOMER
~ DIN CLUJ-BRAŞOV. Academia 
bercială din Cbj.Braşov tine examene 
ţstudenţii anului a în 2lile!e de 12, 13 şi 
; Iulie la. Satul-Lung, jud, Braşov. In
ferne se face in 10 şi 11 11411e. 

1- OOMISIA DE ~rABIL'KE A NOU
m TAXUl NOTARIAL PUBLIC. Pentr'J 
~ilirea noul:'li tarif ma.x.imal al nota.rilor 
'.tCi lI'a instituit o comisie eu sediu:! la 
· 'u, având următoarea e.:>4"lpunere: D. 
.. Papp, primul preşedinte al CUrţii de 
i:el Sibiu-Cl:'Jj, in calitatea f1. preşedinte 
~eomisiunii. D. Ioan T. Coama. notar 
~~ic, preşedintele Uniunii g'!neralţ) & n()o 
~or publici din România, ca membru. 
llihail Veliciu, director gou(ral al Băn· 

, ,,Albina." din Sibiu ca membru. Lucră-
eomisiunii se fac in mod c,norific fără 

: iPl de vreo indemnit.ate oarecare. PrOiec. 
'Dt>'J!ui tarif va fi înaintat MinisterulUI 
,~ţiei la data de 1 Octombrie 1944. 

'- NOUL LOCAl. AL SERVICIULUI 

~1Ti\R MUNICIl'AL. Se ince C'lnoscut 
:icului, că Servici'",l Sanitar al Munici

. 'u! funcţionează djn 10 Trllie incepând 
.. eirc. m, Piaţa Lahovary Nr. 2, lângii. 

~~e, intre orele 1~10 şi 15--19. .............. :.~ .. 
!i!armonica "Moldova" Iaşi stabilitll 
~omuna Făget judeţul Severin, aduce 
!\lMştinţa celoT interesaţi că. anga
~ instrumentişti ltl totlte grupele de 
;!'1Lmente. Angajarea se face în urma 
'1 examen ce se ţine la data vreun
~ la sediul actual, iar cel admis intră 
diat în funcţiune. 

DirectoT; < 

RADU CONSTANTINESCU 

•••••••••• 
Doctor 

Zaharia Dumitrescu 
medic speciali.t 

loerice - genito'lU!oare - sifilis 
BoJi interne. Radioscopie 

~oault 2-5 p. m. T~lefon 18-73. 
Timişoara I. 

1~lev8rdul ReginPl Maria Nr. 23 
(hlogă Prefectura Judf::rţului) 

2332 

APELUL SPITALUUJI NOTBE 
DAME. Conducerea Spitalului Notre Dame 
face rm călduros apel către tcţi oamenii de 
suflet să facă donaţ:i 1n alimente pentru 
răniţi, 

- DELA ORGANIZAŢIA .. DARUL OS
TAŞULUI" Organizaţia "Dar:..u Ostaşului" 
are de vânzare o cantitate mare de plllf. Cej 
care vor să eumpttre să se I:ld~ birou· 
lui militar dela Spitalul Notl'e: Dame.' • 

- PENTRU EVITAREA EPIDEl'fU. 
LOR. Serviciul sanitar atrage atenţia trltU· 
ror să respecte toate regulale de igienă pen. 
tru a evita eventualele epiderdi. 

- CEI S GEMENI DIN' ANATOLH. - BONURI DE ALlMEN"E VA I'A.EI 
VOR FI ADOPTATI DE NA'JIUNEA LE. Pentru pâine, pe doui săpt.ămâni, dell 
TURCA. Postul de radio din Ankara a di- 10--23 luiit bonUlile Nr. 332 -.338 pentn 
IUlZllt ,tirea ci primul mini8t.n1 turc, d. Sa. 600 rr. Pentru ti aă.ptzimA.nă 10-16 Iul~ tn.. 
raciogL-l, se interea.ea.ză pers:mal tHJ cei cluaiv. Carne: bonul Nl'. 41 tlt milai; Me' 
cinCj băieţi născuţi intr'UD sat lnd~t zeluri: bonul Nr. 40 de mălai; Uiei:J. bo. 
din Anatolia fi care 18 găsesc IA cea mai nu! Nr. 7 pent!1l 111 litru Jo pera~.aJ"ă~ 
bună ei:r.itate, Parlamentul ture va vota () Un'tura.: boa.ul de diverse Nr, 26 pentN 
lege prin ca,re aeeşti băieţi .vor, ti ao:loP.t&ţi 300 gr. de persoană pt. luna ll'lle; Săl'\:», 
drept "copii ai naţ.iunei'~l~'~~'X1/,!I~~ , bonul NI'. 2. din cartele indivieuale pentru 

_ NOUJLE TARIFE ALE BAII NE& 2100 gr. BaU raţia :fIXati de serv, apr~"i""o, 
TUN. Prir .. ări& a fixat următoarele tarife nă.rii pentru bonul din eart~~ele eol~ct~ve, 
peotru băi la Baia Neptun din Timişoara.: Z$hăr: bonul NI'. 4, .5, 6 c!';e 1.2M il. d_ 
O baie de aburi lei 120; O baoe ~ p'ltină Persoană pe lunile Mai, IU"Jle fi Iu!~a 1944, 

lei 120; Halbbad lei 120; DII:.ap de a.buri - PENSIONAR EA 1N8lRUMENTtş. 
lei 100; Bazin fără rufe lei 75.;. Baie de 8Ill'e 'l'u.Qa BATRANI. Sindkatul artiştilor .. 

- PAGUBELE SUF'ERITE PRIN IN· lei 170; Baie de acid carbonic lei 240; Ba- strwnenti,ti aduce la. cunOiftinţa artiştiloa 
UNDAREA PJVNI'fELOR SE OONSIDE- le termină eI~rică iei 240; Baie d~ l"I!Ze instrument.ifti bitrâJu, eă ai":J&ţia pensio-
RA PROVOCATE DE BOMBARDA.'fENT. eleotrlot lei 240; Bal~ de nămol eu Impaehe, năni lot- din ofiCiU fiind 1n 6'.l1"6 de a &e 

Comisia pentru stabilirea. pae;:ubelor smis- tare let 300; Impacl1~tare separată lei 60 i rezolva, clnd Va fi cazul ai ae facă. f~ 
mele de PeOsiona.re, fi~care ll1embru va fi 

traţilor de bombardament din circ. 1, DI.'-'8 Rufe (cearcea.f, proaop şi şorţ) lei 60; anunţat In parte prin adrese .peciale pen_ 
cOm"lnicat că. pagubele prcw<.oeale de inun- maaa.j let. 60 j frecare lei 25; 8J..ăiar~ lei 25; tn'J prv.entarea actelor Dac_Jale formaţii. 
daţia. pivniţelor cad sub acela:;. regim ca şi pedieure lei 30. Bazinul pntrtl militari şj lo%'. 
cele prov()O&te direct de c1d.erea bombaior. copii &ulb 18 ani <TJ 25% reducp.re In timpu1 _ DELA lNSPEcrORATr:L REGIO. 
Păgubaşii vor compleeta fi~'" de sinistra" fixat de Dirccţiune, dupi Itftliul. Direcţiu- NAL AL MUNCII TIMIŞOARA. Rugă.m in
urmând ea. o comisie specială. si se. depla, nea BăU Neptun este obligati a afişa m treprincrerile să ne cl)munice urgent relaţii 
seze la faţa locului lOc viZJ:"bi1 tariful fixat prin ordonanţă. asupra aju:toarell)!' act)rdate s~rjaţilor 101" 
.. ~ ••• _ •••• -••••• :e-._ ..... :._~ •.•••• _ ••••••.• _ •• ,.. lIin:i!Jtraţi. In ace1ao tlLp Intrecrinderile iii· 

. nistrate 8UDt l'Ug'at:e a ne da teiaţii 'llB'lpra 

Instructiuni neltru cei cari se adăpnstesc in adăposturi salMiaţHor lor rămqi fări lucru in urma 
P bombardamentului. 

post, să nu prin:'easc~ ~pre pbtrare,. âe-I _ DE CE INTARZIE Th"TOTDEAUNA 
la persoane streme, mCl un fel de obleet, TRENUL SPRE ARAD Da când llt'C&!W. 

deoarece ar putea conţine maşini i.n!er- călătorilor in trenul de Ara(! se iace la 
nale. Pavi1ioan~Ie C. lr. R, majoritatea călători. 

Intr'o ţ.ară vecină, un agent inamic, 
în timpul cât era intr'un adăpost, sub 
pretext că trebue să se ducă s.ă-şi ducă 
soţia şi copiii, a dat spre păstrare unei 
doamne o valiză in care, ulterior t s'a 
constatat că se afla o maşină infernală, 
CU mecanism de ceasornic. 

Pentru a se preîntâmpina asemenea 
cazuri şi la noi, se dau următoarele in

_ Fiecare persoanli să-şi ţină valiza lor rJl'cQ in tren tlri bilet ~ .oilitorie, 
sa, iar orice valiză sau pachet văzute pe fapt ~tru ,eare la prorx~ o~ţiune ~
jos şi fără stăpân lângă ele, să fie aru~- ~e:i aceştla t:reb'.18 8ă~. la .bJete. ~Ql ne 
eate afară din adăpost. fiInd deeM ca~nerul ltapet Sal.landrel, care 

dă călătorilor bilete, trenullnLârzie r~lat 
minimum 45 mlnute--l oră Ne !ntrebă.m. 
de ce n'au fost dl.'~ţi din. ~ra Centrală !L 

Timişorii, clţjva fun~ţionari spre a se p'l
tea et'CCUl& mai rapid eliberareQ bilet~lor. 

strucţiuni tuturor persoanelor ce intr~ I Fiţi atenţi, supraveghiaţi-vă fiecare 
în adăposturi, precum şi şefilor de adă- adăpostul, ca inamicul să nu incerce şi 
posturi: pe această cale să producă pierderi şi 

- Fiecare persoană ce intră in adă- panică In rândurile noastre. 
~<KKKXX~~~QOOO~~~~}o ••••• ~ •• ~O •• ~ 

FAPTE DJV~RSE 
~; . . 

;o 

Un periculos spărgător arestat 
. poliţia timişoreană 

de , 

Poliţia din localitate a reuşit şă a~ 
resteze pe spărgătorulIacob Ruşinov1 de 
30 ani t cunoscut infractor, care elite au .. 
torul a numeroase furturi comi::ie pe ra
za municipţulut 'l'imişoara. 

lacob Ruşinov a operat în asociaţie cu 
trei spărgători de meserie: Teodor Dan, 
Leszl Iosd şi Lăcătuş Alexandru. Din~ 
tre aceştia, Dan Teodor şi Leszl Iasii au 
fost arestaţi la 18 Martie 1944 şi înain
taţi Curţii Marţiale, care i-Il şi condam
nat la muncă silnică pentru furtufl co
mise pe vremea de camuflaj, iar Lăcătuş 
Alexandru şi Iacob Ruşinov au reuşit a
tunci ~ă dispară şi şă stea ascunşi. A .. 
lexandru Lăcătuş, care nici nu a fost in .. 
c;ă identificat, se află tot dispărut. 

Iacob Ruşinov, a recunoscut în timpul 
cercetărilor făcute de poli ţie că aco
misin Timişoara, în asociaţie cu ceilalţi 
trei spărgători, patru furturi: la Elemer 
Kreyer din str. Miron Cost.in 4t la Oc
tavian 'ţăran din str, Froebl 40, la Botz 
Carol din b-dul Ferdinancl 1 şi la Gheor
ghe Keresi din str. Rozetei i6. Dela a
ceşti reclamanţi, spărgători! au furat 
haine şi linjerie in valoare de mai multe 
sute de mii lei, pe care le-au vândut in 
piaţa de vechituri, cu preţuri de ocazie. 

Poliţia face cercetări pentru identifi
carea celuilalt spărgător dispărut, anu
me Alexandru Lăcatuş şi pentru desco
perirea complici1or la ('are au fost depo
zitate lucrurile furate, cine le-a vândut 
şi care sunt ~ersoanele care le-au cum
părat. 

Spărgătorul va fi trimis apoi în jude
cata Curţii Marţiale din Timişoara. 
DOUĂ VRĂJITOARE ESCROACE 

Au fost înaintate parchetului femeile 
Sohein Elisabeta din comuna Deja.nl şi 
Irina Căldăraş din oomuna Ferendia 
pentru înşel ădune. Inculpatele, care 
sunt ţigance, au fost reclamat& de Ana 
Bei,ta din comuna Butin, clreia i-au 1uat 
haine In valoare de 100,000 lei şI 3200 

lei numerar, ca să·! fac! farmece. 

AOOIDEN'l 

',rramvaiul 48 de pe linia 1, care era 
cond1+5 de vatmanuJ Nistor Ioan, 8. 

tamponat căruţa locuitorului Elduard 
Cristofor din eomun.a Giarmat.a.. A~iden' 
tu! a a'Vtl.t loc în B-diU 'Regina Marla, 
Că,ruţa a. fost Qomplect sfăriunată., W 
tramvaiul nu a suferit nici o stripăc.iune. 
Poliţia face eercetări pentru 8. se oonsta
te din vina cu,i s'a produs a.cest acci-
dent. , '. l fii:. :~. . 

DOUA FURTURI SĂVA.RŞlTE 
J' DE UCENICI 

Âu fost inaintaţi parchetului, tribuna.' 
lului. in stare de axest, tinerli Olar.u 
Isaia.. uoen.io, origillu din eom. Ra.ohi
ta-Severin şi Bata. Roman, uc.enio, origi' 
nar din eomuna Albac-Turda, cu domici· 
liul in B-dul Regina Maria 15, pentru. de
lictul de furt. 

Olaru Isaia, eum s'a ana.t în eursul 
cereetărilor făcute de chestura poliţiei 
Timişoara. a furat 15 inele in valoare de 
60,000 lei dela bijutierul 'J!hel Ignaţie 
din Str. Mercy lS, iar Bota Roman.. .. fu· 
rat linjerie ,i alte obiecte cunice de va.
loare dela reclama.ntul Emiber Con.ohia, 
din Str. Ady 2. 

FURT DE MOTOCICLETA 
Ştfan Flilop din Timişoara, Str. NQuă 

10 •• reclama.t poli ţiei ti~oren.e că un 
autor neounoscut i·a 1'.urat motocicleta, 
marca "Puch" 148, pe care Q 1.ă8ase in 
curtea imobilului din piaţa. Draj;a.l1na 6. 
Poliţia. face cercetări. .. '.J" 

';..., ",' 

SPARGERE ,~ I " i' 

Feifer Mihai din Tmşoa.ra, Str. Vadul 
Crişului 31, a depus o reelamaţiune la po 
liţie ,i arată că tn cursul nopţii trecute, 
autori rămăşi nej(lentifieaţi au pătruns 
înlăuntru şi au furat haine "i alte lueru~ 
în valoare de peste 3()(),OOO lei. HOţil 
s'an introdus in casi spărgând, Cl! uneI· 
te speciale, o uşă. Poliţi. fa.ce euven!
tele cercetări. 

- SE POT BIDIOA ACl'F"LE UNOR 
. VWTlME ALE 8OMBARDAJlENTULUI. 

• 

La Comiaariatul I. A. P. din Timişoara 1, 
Str. Eminescu Nr. 6 (ŞooaJa ;;le MenaJ) lUI 

afli documentele ce oiLU avut :u:upra. ,or vie
timele oombardamflQ,tului inamic din ziua 
de 3 I\l.lie 1944 rll'mătorilor: llanzo Ia.cob, 
nisc. in anul 1903 Oct. 24, originar din 
Semlaeul mie.. Mllutinov )filau, dac, Îl'I 
anul 1002 Iulie 13, eri{inar din comuna 
Gad.. Al'DÎgo Gheorghe, nUc. in anul 1l;26 
luiie: t, !Originar diA Timişoara V, SU". 
Cloşca. Nr.". 1000 Alexandru,năao. 1n 
1902 Iulie 12. originar dia 'l'imlşc;ar& Vt 

Str. Magdi Nr. 11. Toate acesta dOC'lII1ente 
se pot ridica de cătr, membrii fami~iil()r 
sau al reprezentanţilol" legali ale susmen· 
ţicnate10r victime dela aC8&t C-::misariat zir 
nic intre orele 10 şi 13. 

- PANA LA S1 IlJLIE SE POT PLATI 
RFSTANTELE LA RADIO "ARA MAJO. 
BABE. 80cletatea Rcmlnl C1~ Radio..dl!q
zRme comunic:l: Avind In veritte lmpreju·' 

răril. Socletatt& renlUl ţi la majorărUe le
gale de 30 la auti. debi,teJI! ~i~lanţe, daei 
plata al face p!ni. 1 .. 31 Iulll). Pupi &ce~· 
,o;;tl datlln8ă nu le acord! ni~l o !ntrSlire 
<le plată. .•••••• -.-.:;eo.-........... . 

Reuniunea. ComercJanţilor şi Federa· 
ţiunea Asoci a,ţhlnUor Comerei li 1 e din 
Timişoara 1. Str. Lol'lOYici Nr. 2 face eU

noscut el oonsulta.ţiuni şi infonnaţiunI 
pentru membrii, până la alta dispo1O\
ţiuni, se vor da intre orele 16-19 p. In. 

Telefon 39-95. 2351 . ................... ... 
Poşta refugiaţilor -- SOLDtl'l'UL AC!lIFORfE ION, 'eva.
cuat din. lafi, in com. Biled, :'lta., Tiu\iş-To .. 
rantal, caută pe soţia 83. M?ria cu fetiţii. 
6Vadată din Botoşani şi pe fratele Floria~ 
Cine ştie ceva despre ii să.! conrmice Pe 
acire.sa de mai sus, 

- CAPOaALUL ClOBOTARU PE'l'RU, 
evacuat dela Ia,i in tom, BileJ, jud. Ti.rn~. 
TOl'ont.aI caută pe Dumitru şi Jon laniţă. din 
eom. Dumeşti jud. BotoşanI. Cine ~tie ee 
va 4esprt ei si le cot:nw:liee &ă:~. la Biled. 

" 
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JitâtlţUl po1ltl.cd 
aas . 

BERLIN. 10. (Rador). - Presa ge'f
mană se ocupă cu. principiile depuse de 
cU. Funk. ministrul Reichului. despre 
noua organizare a economiei europene, 
după războiu. Faţă de pLanurile angro
americane, bazate pe caLcule compLicate 
~. principii valutare perimate, noua or
ga.nizaţie germană se bazează pe raţiune, 
Şi caută să realizeze un schimb sănă
tos de mărfuri intre popoareLe Europei 
ceace a preconizat Germania şi în tre
cut. N oul sistem german asigură suve· 
ranitatea şi Libertatea individuală a po

·.poaTelar europene, pană când pLanurile 
ameTicane caută subjugarea acestor po
poaTe, cu un sistem valutar şi monetar 
dependent de capitaliştii din Londra şi 
Washington, 

• 
AMSTERDAM, 10. (DNB). - Ziarul 

,londonez "News Ctl.roni.cle" a scris in 
anuL 1939; noi, adică Ang~ia cerem 
făţi.ş exterminarea tuturor nemţilor, 
11 bărbaţilor egal cu, femei, copii 
fi bătrani, precum şi a anima~e!or 
fi ttLturor fiinţe~or vii depe teritoriul 
Germaniei, unde n'are să crească în vii
to1" nici iarba. La asemenea eşiri brita
nice noua armă germană "V. 1" dă ay 
ruma răspunsul potrivit. 

* 
LISABONA, 10. (Rador), - Noul gu

vern italian sociaHst Bonomi se reîntoar
"Ce inC'Urând la Roma, când prim-minis
trul va face decLaraţii buplice. 

• 
TOKIO, 10. (DNB). -- Preşedintele in· 

mlelor Philippine ţinând un discurs a 
declarat că Phmppine~e doresc să ducă 
o viaţă cu adevărat independentă şi nu 
au nevoie nici de eHberatori americani, 
.,ici de altele binefaceri americane, de
oarece ei ştiu foarte bine ce pot să aş
tepte de~a Washington. 
~ ................ ~ 
ALIANTA GERl\IANĂ·FINLAr..."DEZĂ 

INCEPE SĂ DEA ROADE 

HELSINKI IQ. (Rador) Ziarul Uusi 
) . 

~uomi constată. despre situaţia militara 
generală. că cu toate că sc'Vieticii atacă 
dealungul intind€:I'li intregi a frontului si
tuaţia generală pentru Finlanda s'a inbu
nătăţit în ultima lună şi cercurile IDilita~ 
re finland~ domină situaţia. Motivul 
aste -că soldaţii flnlandezi se bat cu un 
spirit de jertfă şi curaj fără precedent. 
iar alianţa. germană-filllaooeză incepe 
să. dea roade. . 

o CO~TEDERAŢIE COMl7NISTĂ A 
MUNCD IN ITALIA DE SUD 

In NorlTIandia aliaţii n'au ieşit încă de' sub 
protecţia vaselor lor de răsboi 

Atac terorist la PJoe,U. Aparjţ~a Dn~i Iloni arme secrete germane? 
.arma brl~ăzii de ,ardă en11eze le .. it. de V. 1. In Carelia RII,U au 

opriţi. Germaoli bombardeazĂ eeDtrele leroTiare ruseşti. 

Ca. ' 
loat 

BUCUREŞ fi 10 (Sador) Com •• tla_ental de CAp.- de marfă precum şi cele de ffi41liţii au flll 
tenle al Armatei Ro_A •• eomuDieă eli ziua de 9 IulIe: cuprinse de flăcări 'li au sări~ in aer da! 
La Nislral 1.~orlo:r9 t. Oasaralilia de •• jase ,i ta M.lde .... a Şi liniile căilor ferate inseli şi siste~Ul ~ 
nlel un ev •• ~ [ .mt .... s.bit de .emaalat. 1. dimin •• ţa ac.e a suferit stricăciuni greii. For1l\Aţium: 

_, 1 i le germane nu ar.l suferit nlc~ o pierdere, 
ZI e ay aţ a •• ~lo-a_erie"Dă a atacat eu hombe oraşul Atacul contra centrului Bălţi care are Pl'Dti 
Pio~,ti •• vind mai _uite lastUuţti ,i Jocuh.ţe particulare, tru frontul din Sud o însemnatate mll1e ~ 
pro .... cAnd pa.ulle ,1 .. ieti._ latre pop.laţia civhă. Mai fost în deosebi cficace.i 
lDulte .'Yioaae eu " motoare au fost doborUe. STRATEGIA GER~1ANĂ DĂ Bl;~"E! 

ROADE IN ITALIA li 
U fie ar .... secreti .. V 2"'r -- Berlin, 10. (Rador), - Despre mersJ 

Un crucişetor anglo -amer.·can SI" ufundat evenimentelor pe frontul din Italia,ceri 
""" curile competente din Berlin declara ci 

de o ex,."îllozie misterioa3a Comandamentul suprem german conUi 
~ nuâ sa urmarească aici punctul de v~ 

BEERLL.~. 10, lRador) - Om.ell'atorU 
marjm~i germane pe toa:.l.a fr .. r~c~ă au ai).. 
ssrvat ca un crucişătur inan1:c din taţa 

esluaruJuj Ornei s'a. ~·cufundat pe n.euş~el}
tate. duVi ce s'a alU It o explo71e puternică, 
()auz.cle exploziei nu au PUtut fi id'mtifica,. 
~, dar :o.e pr~upune că vasl!l a f~t lovit 

de un corp cu o pul cre expluzh'ă formida. 
bJia.. Acc~t eveniment ~te arti:at ia Berlin 
că avand o semnificaţie foarte mare. 

In aue~a~! regiune ;o/au dat uealiicl noap.
tea. t.rocu1Jl. lupte na ,,-!le Întru Ululati u~oa· 
re germane şi ~'e(ietc rapide britanice din 
care din urmă una a fost scuiwuiata. 

Germanii au reîncep~t bătălia pentru 
Londra cu arl1'1a "V. 1" 

dece şi strategia de a provoca cu forţelj 
germane disponibile aici cele mai gzeW 
plerderi inamicului şi a ţine pe loc cil 
mai multe divizii inamice, astÎel că ~ 
cestea să nu poată fi folosite pe alte fro~ 
turi. In acelClş timp Comandamentul 
german face o t:conomie de cea mai ~ 
re amploare cu fortele proprii. Aceastl 
tactica de traganCixe a Mareşalului Keso 
selring a dat şi paaă acum rezultate U~ 
celente, întrucât însemnate forţe angl~ 
americane precum Şl a forţelor auxiliart 

AMSTERDAM, 10 (Rador). - Ziarul nea. Azi nu ştie nimeni la Londra când poloneze şi franceze, au fost legate ~ 
New-Jork Tirnes scrie că populaţia se culcâ seara, dacă se trezeşte diminea- acest teatru de luptă, Iar aprovizioIW1 
Americei nu are nici o ideie despre ade- ţa. Astfel că situaţia pentru popor nu es- ilor necesită cel puţin 500 mii tone ~ 
văratele grozăvii ale armei noui ger· te deloc ridicolă. Ziarul Daily Mai] ţiu de vase de transport, cari lipsesc aliai 
mane şi despre suferinţele populaţiej scrie că in urma acţ.iunei armei noui ţilar în altă direcţie. Considerând 8A' 
din Londra şi din Anglia de Sud, Arma- I germane foarte mulţi locuitori ai An- samblul operaţiunilor din acest punct & 
ta germană a reinceput bătălia, pentru gliei sunt cuprinşi de o ură pasionată, vedere, micile câştiguri de teren reaTh 
Londra cu, ajutorul tehnicei de războiu. dar această ură este îndreptată intr'o zate de anglo-americani cu foarte grelj 
A. trecu~ tlmpul c~nd auto~ităţile brîu- anumită măsură şi contra guvernuluJ pierderi şi numai după un timp indehm 
ruce au mccrcat sa bagatehzeze chestiu- britanic. gat nu au nici o Însemnătate militară. I 

O I ţ"1 d'· Ch 'holl' ". •. • '1 SI RADIO LONDRA RECUNOAŞft ee ara II e lUi urc I au trezit englezJI la realitate CRESTEREA RESISTENŢEl Gm 
. . , MANE PE FRONTUL ITALIEI 1 

BER~A, 10. (E. P.) - D~c;al'&ţLa eliUl AMSTERDAM, 10. (Prin teMon). - BERLIN 10 R dor) P tuJ. d i 

Churo.hill asupra atacurilor .Jlmbelor sb'l- Agenţia Rcuter anunţă., că bombe sbură- d' b 't ' ' d' (, a . d' o~ w

e 
II! _ t Lo -l. ' , - ~ , 10 rl a.Il1C a a mlS aZl lIDrneaţă 

l'a. oare g~rlllane asupra. nu.t€.l ŞeI asupra toaTe au cazut a~npra cazarla~lor Welling- 1 tel d' ItaI' t &1- d . d' 
tr "1 ul ' b 't ' ., ~ up em la cen r a evm ro ce con amasurlor guvern UI n anlC, 81"1 ton dIn Londra. Un mare nwnar de persoa- ' , 

avut efect'll de-a trezi la l'ea1tt&1:.c lumea '.' , _. ce mal mverşunate, forţele germane , 
. Lond d - _;- ne au fost omonte, Iar altcle grav ramte, zistând cu îndârjire şi întreprinzâ.nd CCI 

ci.e:\a ra upa cum anmţa reprezentan • tr rţ' afl-' 1 - A " 

tul r.lnei ag;nţii te'legrafice elveţiene din m e IDO 1 st a Şl colom.ul Edward traatae dupa. eontraatac In toate pnn~ 
Londra. Lumea (',ste .tndignaL::!. că dl Chur- I;Iay, comandantul grenadicrlior de gardă le ne:rralgiee, astfel că~ în.ai~~rea a.ngl~ 
chiU nu poate să termine cât' mai reperle fi un număr de cunoscuţi ofiţeri ai brigăa.ii amerHI8.nl!of a. fost stanJenlta. 
suferinţele londonezllor. de gardă AVIAŢIA GERMANA COMBATE : 

. EFICA(;E I''LOTA DE DEBAIW~ 

Aliaţii şi-au greşit socoteala în Nor- BERLIN, lt~R!!!) _ Aviaţia~ 
mandia, constată presa americană germană Şi aruncătoarele de .... orpile auf~ 

şi în golful Seinei foarte activi'.. Un di/ltJ!li 
M1STERDA.'1, 10. (Rador) - Cores. R trecut şi programul pr..,,,,9zut pentm 

pondentul de pe frontul in''aziei al ziarului această perioadă. a rămas cu mult in urmă. gător inamic a fom scufunda ... , iar UIl t'!'I! 
cişetor a suferit avarii grel.e. La Est ~ 

.,New }:'ork Times" t.crie că. ~ poate con· Motivul principal at"A"Stei l'ut;,aţH este că 
slab azi fără indoialA ei. Coma,ndamentul trupele germane st bat cu (r înverşunare, estuarul Ornei un mare va~ de ~ 

MILANO, 10_ (Rador) TOate organi· suprem aliat, a făcut un calcat gre~it prj. dar'şi cu o pricepere a artei tJe răflooi fără inamic de 22 mii tone, de oriS";ne fran~ 
T.aţiile muncitoreşti din Italia de sub o-cu. a fost imobilizat în mişcare d'" luptele ~ ~vitor la deSfăşurarea luptelor în Norma-n. precedcnt. .il paţia aliată. au fost convocilte la O conf~ ~ timel>or zile dar vasul a contiliuat si ~ dja, jumătatea timpului favw,:t bit de vara - ' 1 ""~~ deraţie,a muncii la Neapole. Cercurile . amestece cu un tir foarte puternic a .... .., 
;,ta1iene fasciste <'onstată că ac-est con- Germalii bOMbardează C,entrele, feroY,iare rusee.ti riilor sale de calibru mare in i\l.ptele~tI1 
gres are un vădit caracter comunist. . ,'1 posesia ora.şului C~'II.. Aviaţia. grea ger!lII! 

ATAC TERORIST ASlJPRA BERI.:-IN,.10, (Rador) - Aviaţia. grea I d? com~nieaţii şi de l!P.:o.vizio~&re sovietiee, ~ă, a .ataca~ în, vak~t'i su.oce. aive CU bO~ 
germana a mtreprins noa.ptc1i. trecuta cu din cart cele contra. ga.rllor CCirosten, Sar. mcendtal'e ŞI explosl"e acest ,,-as care ~ 

NORDULUI FRANŢEI fonnaţiuni m1lri speda.l.izate mai mul4- ni, Rovno, Kowcl Şi Bălţi, aLl fost de cea urma acţiunii acest,e, ia a Îl1C~'.at, fOCulJ~ 
-BERLIN, 10. (Radar) Aviaţia anglo- ata.curi grele oontra lmportaaldor centre mai mare importanţ~_ Kum~r()ase treJlilri teriilor sale. _. 

americană a intreprins azi un raid de te- .... ~l ••.• " •••• _._ ........................................ - ..... ~~ ................. '.'. ~ 
'OO.re (':fmtra Nordului Franţei, unde in· t 

::ţr:~is~~;ri~:i~a~beşi~t~vi~i~i~ In ruinele oraşului Caen se dau' lupte de strada 

om~~~R>IAN~~~;~ REUARUT BERLIN, 10. (DN~U~ •• !n~~~L~!.~!'~.~!:~n ~~ su~r~rl de' .alenn.~al~l.a!ţi.al .. Ua~utaepl-cPrJ'del·lgatVtil~tnoatr~:n~j 
StOCkholm, 10, (DNB) _ Curespondenţii pe frontul invaziei că. forţeie anglo-ame~ pierderi Însemnate să pătrundă dtnspre . 

2r.Îar.r1or neutre, anunţă. depe (:cntul In,'/V ricane&u ataca.t şi eri pe W1 front larg şi Nord în ruinele oraşului Caen, unde s'au sector 14 tancuri. Luptele grele pe!lt~ 
zi-ei că pretinşi elibersorÎ ai Normandiei cu forţe însemnate (K>ziţiile de apărare dat lupte crâ.ncene pe străzi şi pentru oraşul Caen sunt În curs şi t~upele:= 
lI1l,spendă imedat valabilitatta legilor gu. germane la Caen, unde s'au dat lUllte ex· fiecare b10e aparte. Ata.eul aliaţilor ('on- ricane au continuat să exercl'te o pr~~~ 
"emului Vichy, pe krit(lriile ocupate de trem de înverşunate cari au continuat şi tra Ca.enuilli Il fost puternic sprijini,t şi ne puternică in rl."g~ullea !â~Il~i Vir~ 
anglo-americani. mai dt'lllute Jl!gile prchi- noaptea. Inamicul a pom it 1& atac cu în· de ,bateriHe grele ale mal' ilor vase de la Vest de" acest ra \l, ca~ttgand i 

bitive CQntra evreilor fnwemaz.onUorşi semnate forte de infanterie şi blindate, riizboÎtlanglo-amE'riC"lUle t>Ari s'au adunat foarte puţin teren. Inainta:rea aliatiloll 
t'f"mliunilor 8t('rete, odată' cu trupele aliate ia.r aviaţia a.ng1o-americană. a spri,jinit pentru acest soop în golful Seinei şi În Il fost oprită in apropierea de Saint J)1j 
a.p&l' Şi fvrej in zl)nele oeupa,1;e de a,1iati şi luptele terestre deasemenea. eU mari [ol"- esiuarlll Ornei, aproape de coastA. desrhi- iar în apropiu<"a de 1.8 lJ.aye, o înil~ 
!le dovedesc de a fi adevăraţi llZUI"]J6tOri ai maţiuni. . zâ-nd un f~ llei~toJ' a.4;\UPra. poziţiilor de pnt<>rnie fortifÎcată de aliaţi a fost 4 
'ituaţiei.' Armata a. dona britanică a reuşit dupiapilrare ~ennanA • e.erită. ~ 
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