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noua
franceză s .. aŞt~8ptă o DOUă invazie - Ororile bolşe~rcilor la
Udelltia - ~OUI măsuri Impotri". evreiler din Ungaria

.' gERUN, 16. (Rador). Forţele de ma,i multe distrugătoare. In momen' 'te au intreprins eri o DOuiI. înccrtul dUld (-onvoiul a îurat În raza de acde debarcare de amploare mai maţinne a baLeriilor grele germane din
('lire poate Il fo",t M-stinată a aprogolrul Senei şi dealungul estuarului O....
Il
cape~1e de pod exist~nte> Inei, tunurile gt>l'llmne de mare calibru
in ac~)aş timp este ('li putinţă, (.ă,
tII] '1'
....
n • l'
f t d
•
au deschis focul.Si b'ateriiIe genmlne din
r re nar.-.., co \'OIU 111 a OS e a m - ,
o f '
d
1
ambele părţi di'la Troll\'iUe au intrat in
,
orm,trea unUi nou rap e})O( •
iol roiul, t'Onstâlld din numeroase V~lse
a.ctjune şi în Umla focului. ('·onr.entrie ('ruţii transport mari si de debarcare a clşatorul. precum şi mal multe distru)ti ; eseol"ta 1 de Un 'crucişător mare' si
gătoare au suferit mai multe lovit.uri.
•
:;

aşteaptă

lran(:e'.t3. Contmgente mari aJl' lruIJCior

Basul Ot:stenco
.
BUCUREc'TI

I

Fst de Ome, dea~menf>a. au fost ani~
11 loate încercările inllmice. In sectorul
1~Iere F~glise., operaţiunile de curăţire
n!\ se continuii. Cil succes.

~ ilIJe-" Ca.rent....n, acest oraş a fost recu~

~ t.rupele ge1'mane. Se anWl!ă de alt..
re,·' lin Berlin că, capul de pod deţinut tie
,Ia est de OMle a fost şi mai mult re. , fi se aflii. inaintea IichidărÎi. Deasupra.
n1l bJlui ill\"Rziei au fost doborîte iert cel
e ~2 avioo.ne inamioo.

8 p[~rt! DOUj

rezerve

şi

BUCURE..5TI, 16. - S,P.P. TRANSMITE: DIN BUDAPESTA SE ANUN·
TĂ, CĂ IERI AU FOST DISTRUSE
506,000 CĂRŢI DE ALE AUTORILOR
EVREI, IN PREZENŢA A NUMEROŞI
SCRIITORI MAGHIARI, PRINTRE

dUr

material de

'u in linia frontului, pentru viitorul aş",

1, se poate,aştetita. lupte şi mai inver.
te pe toatii. Întinderea frontului inva,..

Ce

',patru puncte nevralgice SUDt următoa
,1) I'e zo.na Caen, adică la Nord de
: oraş, unde probabil se vor desfăşura.
:e mai violente în zilele următoare. 2)
""tolul TilH, unde aliaţii caută. să om'''Pre Saint Lo. 8) In regiWletl Caren~
iDlue inamicul a făcut saoJificii enorme
, . să câştige teren pe peninsula Sclwr_
4} Insăşi în zona S(\her.J:)Ourg, dffi8, apro\'izionarl"l1 a('~lor 20 di"izii aUate,

~St l~LIArTI NU ReCUNOSC COMI-

1,·L DlN ALGER. Amsterdam, 16.
au:~.)-:- S~ anuntă din Londra, că gullu <-[ ~rttanzc a comunicat lui de Gaulera< : !!let AngHa, nici Statele Unite nu

. . :~~(' comitetul francez din AIger,
'~n' .:n~tă ca guvern p'l"ovizoriu at

:l~a

Jl,

'li!

al forţelor franceze.
\

1

declară

I
I

CARI ŞI REPREZENTANTUL LEGAŢIEI GERMANE DIN BUDAPESTA.
COMISARUL GUVERNULUI PENTRU PRESĂ ŞI RADIO A ARUNCAT
CEL DI1\"rJ'AI o CARTE IN MAŞINA
DE MACERARE.

S.P.P. transmi.

Reale prim~lrtrl Neapolului, a PUbJiC8it
un articol in oficiosul partidului Comunist din NealloJe prin care ata,('ă cu violenţă nobilimea italiană. şi cere guvernului ]JonQmi, să pro{'edeze imediat la
desfinţarea t"i. Pe prinţul Uoglia care a
fost numit primar al Romei, Îl numestE
cretin Şj cert' imediat În10cuirea lui. Ata.
rul este înrlrt>ptat impoh·iva. cabinetului
Bonomi, eare numă.rli. nu mai puţin de !I
aristorra ţi.

2:1 PEl\'TRU GERMANIA ESTE
SITUAŢIA INVAZIEI IN A ZECEA

ZI DE LUPT_'"
BERLIN. 16 (E. p.r ~ In ziua
zecea bătăli3. de invazie a Normandiei
stă cu 2:1 in favoaroo. Germaniei. C0mentatorul militar german face această
constatare pe baza fa.ptului că aljaţilo,
nu le-a reuşit să pună. mâ.ne. pe Cher.
bourg, Le Havre, sau V'l"eUn alt port
mai mare francez, deşi acest lucru a
fost pus ca o COndiţie nec(>9ară de cătl"8
experţii englezi, ca .Ie PX., generalul
Martin în "Dnjly Telegraph" in primele
8 zile ale mvaziei.
Capul de pod actual dp pe cnasta Mă.
r.edi estP. P~I îngust pentrn pornirea
un('i ofensiva în stil m~lre, desfăşura'N:'3
unităţilor având nevoie de mult spaţiu.
Prin puternica apărare <'1 trupelor ger·
m~np. comandampntul alint este impiedecat să lărgeas~ă cnpul de pact, nentrn
a Crf'S astfel conditiile initialp ale unei
liitălii d'ecisiV'e. Fi~care mi~llt df' intârziere este un sucees german, pregătirile
putii.nd si fie făcute nestânjenjte.
ComentaAornl militar germ"lTI adoptli
şi aCf'a părc-re a g-€11eTalulni Martin, că
este irrmortant C::l, in ora hotă.rntN.iI'e, la
locul POtrivit să noţi lU!lta, avâmd superioritatea numerică.
AMERrCANII BATUŢI DE POPULATIA
FR.4.NCEZA

Pari.., 16. E, P. - l'liercuri a fost doborât dfl'asupra unui cartier miirginaş al Parisu1ui, un avion inamic. Când eohil)8,jul a
aterizat cu paraşuta, el a fost În pericol de
a fi linşat de populaţia infuriati.. Cu puţio
mani. Mai mare a fost însă surpriZa 00- timp inainte<, ca.wle de locuit ale a.ceIuiaş
rl:'Spondentului am(>ricmn care a avut cartier fuse-.<;('l!ă distruse de bombardierele
~'ile~ul ~ă ~ con.vin.gă. că ~rizonierii ~r: , anglo--a~eri~nl".In ultimul ~()meDt soldaţii
manl sunt slgun de VictorIa germana ŞI
genn&lU sosll~ la faţa lo-eu!uI, au putut sai&.bsolut oonvinşi că puterile axei .n.u vor va americanii de funa mulţ.itnii, ei neaiepierde acest războ:'..l sub nici O condiţie.
gmdu-se decât cu o bună. bătaie.

unii prizonieri germani din capetele de pod ale invaziei

,

,

'

-

Mareşalul

Rommel un vechiu adversar al, lui Montgomery
••
este prezent cu formaţiile sale pe frontul •InvaZlel

BERLIN) 16, (Rador). - Din sursă
autorizati se declari\. că. trupele anglo~
ame!'ÎC'ane ,au greu(Rţi extraor.:f:nar de
ma.ri ('u terenul m!ă.,tinos în regi~lllt>n,
Oarelltan inundat aqii'it-ial de trupele
germane. Aliatii !!,i-!lll dat seama foarte
repede, di oriee În-intare in aeeasm 700·
nii. este imposibilă fără pierderi e..'\':tra.
orllinnr de mari. ~i acest fa.pt este o
dovadă, ('ă Valul AtJan~rullii eorespun.,
de În toate a~ter.ti\rnor g:l)e, misiunea
. Sa priHl,t'3.Iă fiind rie.- a face jlTlrns1'lilă
orke pătrundere in adindme. In ace.

:r-famane
Gc:nera,IuI ~e Gaulle
luat net'l
.~t mat departe comandant
tl

val este o r:ealitate serioasă. Acest val
nu a putUt să fie intrecut Şi nici trupele
germane, eare să renzemă de acest sistem de apă,rare, nu au fost slăbite. Va'
lul se întinde la o adâncime de 50 mile
şi fiecare oraş, sat drum şi încrucişare
de căi de comunicaţie e o adevărată for·
tifie.aţie, ('l8,re trebue at,icată şi combă~
tută CU greutăţi extraordinare.

,

ho 'tOf, fără un port Însemnat Asl·fel se
, 'explira şi violenţa IUl)telom 'din 1'6giu-

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

serioasă

BUCUREŞ'l'I, 16. -

te: Din Veneţia se ('omunkă ştirea că

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

\'lI'lilalldia IlO se poate faoo În mod 8a-

~ontebourg.

spânzuraţi

TIMPUL OCUPATIEI GERMANE ""COLABORAT CU TRUPELE DE OCUPAŢlE. IN LEGĂTURA CU ACEASTA
A FOST SPANZURAT !N FAŢA OPEREI ODESSA BASUL DESTENCO ŞI
TENORUL TOPCI.

STOCKHOLM, 16. (Rador). - Corespondentul agenţei Associated Press CarE"
a vizit'3it un lagăr de pqzoIlÎ(>rj gennam~
din capetele de pod aliate din Nordul
l"ranţ,ei a rămus uimit de armam('ntul Şi
efectele ireproşabile ale soldaţilor ger-

!r
e

.

Ja Odessa

500.000 cărti de ale scriitorilor evrei au fost arse la BUdapesta

,llartin HalJens1eben, oorespondmtul
!ar al Ilgenţ.iei D1'\H. anunţă de pe fronIil\Qzleli că', după opt ule de luptă se

adue

teoorul1:opci au fost

Valul '-tlanticului este o realitate

la

se

1

bolşeVici

Amsterdam, ] (;. (Rador). - Ziarul
britanic "Daily Telegraph" anunţă de
pe frontul invaziei, că până când o bună
parte a satrelor precum şi opinia publie-ă a fost gata să accepte, că Valul Atl~nticu~ui este nun: aj un "bIu.ff", llllptel.e
dIn uit unele opt zIle au convms pe tOţI,
dar înainte de toate trupele şi comandanţii aliaţi din Normandia~ că acest

,,,tuJ de radio Londra a amUlţat aseară.
h unna lupte,)or fO$l'{.e înverşunate din

,l'/il1loiiala, că de~reoo

şi

de

alrate sunt gata pe coa~ta de $ud est a
Angliei S".i t~ a.cest n.)U corp ~xped,i'lo~
nar va fi trimis penla'u un lU'J ~ntra.
atac la Est de estuarul Senei.

,16. S, P. P. TRANS~
MITE: CORESPONDENŢII PRESEI
STRĂINE DIN RUSIA' AFIRMi~, "C.\
TRUPELE SOVIETICE AU PRO(;EDAT
LA REPRESALII ASPRE IMPOTRIVA
POPULAŢIEI RUSEŞTI~ CARE IN

morţi şi zeci de care bUntămas inmobilizate pe emn..
': d9Iu}lti\.
,',."~~,

,

.

franceză

o,>

uri. Sute de

au

nouă

BUCUREŞTI, 16. - 8.P,P. tranSmî.
te: ,;~:ag~bladet·' ~nrm
.. ă..,t,~Xtual {.ă, ('sta
~e aşr.e~tat o !10Ua. lIl\'aZle pe ((+asta

)} ERLlN, 16 (l'ador). Despre frontul inlt "'le oomunică. w'miitoarele: Trupele an
ri('"me 1\\1 l'epetat şi eri încercările lor
rlafe de forţe Însenmate ca să. disloce
nţa gf\rmanii. în ~g;.unea Oa.eo prin
Te de flanc. Asalturile inamice, eariao
1nua,t Şi noaptea s'au prăbuşit la rezisgermană., ia.r pierderile de oameni şi.
. uial ale aliatilor au fost extraordinar

',

I

......................
...................................................
.
uatia pe frontul inv3ziei
Se
o
invazie pe coasta

[,'

EI

In ar.elaşj timp s'au observat şi mai
multe eXI))ozij puternice lle bordul marelui vas de transpnrt de tip unitar de
8.000 tone. Văzând sttuaţia disperată şi
scoaterea din luptă a cruri!;>'1Ltorului şi
unui distrugittor, ct>lellllte dl'struCl'ăto.'ll'e
'"
au învăluit (·.(lnvoiul Întreg în cea4-~ ar ti)'Q'
ficia1ă şi s('himhând dire4:'ţia, \'asele de
războiu illamice au abundonat planul de
d~barca.re şi suferind pierderi extraordinar de mari' s'au reintors.

PRl!\fARUL NEAPOLULUI SCRIE
DESPRE ACTUALUL PRDL\.l~ AL
ROMEI CA E CRETIN:

la..~i timp aliaţii nu reuşesc să angajeze
forţe foart~ insemnate genna.ne în luptă, deoarece sistemul de fortificaţie admite romandamentului german să se
bată ('u forţe relativ mici, insă eu suc·
ce~. In Q(:e1aşi timp Valul Atlantieului
slăbeşte forţele inami<:e într'o măsură
extrem de mare.
l\'lareşalul Rundstedt, comandantul su-

prem al frontUlui invaziej are deci toate
motivele să fie absolut mulţumit eu mersul eVl'oiment('ll!'\r.

Dar se ~tie foarte

I

bine, ei şi mareşalul Rommel cu fonna·
sale speciale e.ste prezent la ve.... t
ŞIi dat fjind ('il. el este un vechiu adver.
sar al lui l\lontgomery în"~ din Afrh'a
de Nord desfăsurarea luptelor viitoare
" mai mare interes. La a.t'~~s-ta.~
va fi si de
posibiiitate face aluzie şi ziarul brita.
nic Daily E:\.l)re.<iS, rare (·onstată. ei. obstacolele artHiciale din Sormaudia sunt
alteeva, dN'ât terenul neted din deşert,
unde tam'urile gpnprt\!uluj Mnnt2'omery
s'au mjşC'at l"d puţin nestânjenite de
asemenea greutăţi.
ţiunile
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Activitate acor pulu i dida ctic prima) ~

'Cronică economică bănăţeană

Reorganiza:-ea

lB fij.\a proplemelor deosebite efol~
tv.rile p.oastre ale tlltufOt'$. trebuiesc in~
tensificate pâni. la comph:~tiil depăşire
a dHicuJtaldof. ~i in sectorul economic
la fel. .Prmtre problemele actuale, C)
bună aţlr(lvi~ona,l.'e cOJlstit4ie bijlSa coor..
donărh celorlalţi
tactori economiei.
Pen,trq o pună aprovizionare trE:lbq.iesc
târauri şi pieţe corespunzăt.Qare. Beor ...
ganizarea târ,iurilor şi a pieţelor a {leve...
nit, in ultimul timp, una dintre preocu..
pările de l5eamă ale Camerei de comerţ
~ industrie qin Lugoj. J\ceută problemă
este expusă amplu şi documentat în ul~
timijl nmăr al "BuletinuluF! ee apare
sub înirijirea secretariatului Camerei şi
Il fost adusă ca propunere într'unij din
(tJdinţele Consiliului de colaborare ~l
judeţului Severin da către d-l praf. RQMULUS ŞOlMU primul secretar al Ca·
merei de ţOlllerţ şi ind\.lstrie din Lugoj.

.,

Judeţul Severin este printre cele mai
importante judeţe in ceace priveşte m\mOiful ~i cahtatea vitelor cornute, iar
cl'e~tel'ea cab~linelor, înainte de incepen;~ rasbalului, a luat un avânt imbuG\,l-

să

participe câte un delegat din parte.:
Primăriei respective, Camerei de agri.,
cultură, Servlciulul zQotechnic şi 2 dele~
gaţi din parteii Camenti de comerţ şi de
mdustrie, dintre Cij,ri unul sa fie şi preşe ..
dintele eforiei respective. Această eforie
se va ocupa numai cu amenajarea tâl·.
gului, iar bugetul eforia! va. ivea urmă4
toarele şunle: % din veniturile ce le
realizează din aceste târguri Primăriile j
il-i din. încasările realiza te din timbrele
~ootechnice şi de bursă de Camerele de
cQmerţ şi de industrie şi de către Camerele de agricultură.
Planul de lucru ~d eforiei va fi lp...
tocmit de către Camera de comerţ şi de
industrieI bineînţeles în raport şi tinind
seamă şi de propunerile Primăriilor şi a
Camerei de agdcultură. După terminarea amenajării şi utilizării acestor lo~
curi de târguri, aforia va continua sii
:;upraveghieze menţinerea. bunei ,tăr1 li
acestor târguri.
Târgurile din judeţul Severin au fost
împărţite în trei categorii: De primi importanţă: târgurile din Ll..1goj, făget.

rător.

. l"aţ! de această desvoltare judeţ1J1
Sevenn are 14 localităţi cu drep~ de târg.
dintre care comunele Balinţ. Bata. 13eţ~
haUllen. ~irchiş, Caransebeş. DDmaşne~,
Făget, LUgOjl ,Mchadia, Mehadica şi Te~
FegoV$ ~u dreptul de târguri săptămă..
\late şi anuale, iar comunele Căpâ1naş,
Curtea şi Sviniţa au numai târguri anuale, fără dreptul de târguri aăptămânal e .
ln aceste 14 localităţi, cUn judeţ1l1 Se..
verin, în anul trecut, al.l fost vândute următoarele categorii de animale: 19.425
bucăţi vite cornute, 14,346 buoăţi oi,
a;!~n cai Ipi 3.762 bucăU porci. L\lA!ld~ ..
se un preţ mediu valoare acestor Iil"li"
male jnţre~e sum. de peste 300,000.000
lei.
, ,lI~unc\ionarea târgurilor de vite şi a
pieţelQr eate g\.lvemat~ qe .,Legea ~ur..
Ş1!lor qtt Comerţ", ~ege. are dtspaaiţiun\
PH'lCis3 ou privire la funcţionarea şi Qf.,.
ganizarea târgurilor.
Participarea Camerei de comerţ şi de
industrie din Lugoj la, organi::.:area şi
buna funcţiopare • târgurilQr a fost
atit mOl'ali .- ipfluenţând, ambi.,
Uonând, I3!ătuind, ditnd sUje5tii techniee
'..". cit şi matelia.lă, pnn acordarea
u,ftel" importante
subvenţii
băne,ti.
Ointre subvenţiile acardata elte deatul
lIi amjntim: Lei S~O.OOO pt1!ntru Lugaj,
Lei 110.000 pentru Făget ,i Lei 40.52l.l
-pentru Caransebe,. Aceate subvenţii
previn din veniturUe realizate d. Ca..
meră din. vânzarea timbrelor •
bursă,
car" se apUci la- vinzarea animalelor,
ţaxându~sQ intre 3-~a lei, după felul
animalului vândut.
. Totu, amenaj~rea locurilor ae tArgUrl
este încă departe de Il fi corespund...
toal'e. Camera de (lomerţ şi da indu6tritl
din LugoJ suge:stionca"ă efectuarea ur~
mătoarelor'luCl'lri: impietruirea şi chiar
_iţş.ţtarea,
imprejmuire. cu zid sau

,

,

•

târgurilor de vite

gard. viu. compartimentarea pentru
fiecare fel de vite aduse la târg, mari
posibilităţi pentru, adăpare. animalelot',
grlljdul'i, ~oproane şj adăposturi pentru
-vite ,i pentru oameni pe timp ne"
potrivit, magazii de furaje, pentru kranll
vitelol" . aduse la târgurile permanente,
bascula, dispoaiUve pentru scurgere ,i
curăţirea targurUor, linii de garaj până
"in imediata apropiere a locului de târg,
.r pt:ntru, îmbarcarea animalelor destinate
e~portului şi abatoarelor, etc. etc.
. ,Pacă intenţiunile Camerei de comerţ
şi de is::\dustrie lun tatât de bl.ln~, nu tat
acelaş lucru se ţloate spune despre co·
ITl1.mele a căror proprietate o tOl'mea~&
târguri le de vi te. Veniturile Primăriilor
comunale realizate din taxele ce se per...
eep după animalele aduse în târgurt
sunt foarte importante. Cu toate aceste"
PrimăriHe fo}ol>esc numai o infllUt\ frac~
ţtul'le pentru amenajarea locu.rilor de
târgul'i, dând acestor venituri o altă deti...
tinaţie bugetară In administraţia lor.
Dh'l această cauză, la uenele târgurl, niei
macar pl\?buirea terenului nu s'a făcut
pAnA 8,t'um,
Pentru r;:,m',!(~l('n::a \lCE)stof neajunsuri
s'a pr-opu!I infiintarea unor elorii, 1, CMe

Durata

războiului

,i

a

ŞI

Caranaebe;;

pietelor

"i Meh~di!l..

pe a 2-a import~nţă: Balinţl Capâlnaş, Domaşnea, Bet..
h.ausen şi 'l'eregova. pe a 3-a importanţă: Bata, l:Hrchiş, Curtea, Mchadica
şi Sviniţa.

Pentru prima grupă ae Va întocmi un
plan de moderni~are pe mai mulţi ani,
e~alonâml.1,l-se ll.l(;rijr~le după ordinea tie
urgenţă.

Lucrările pcptrl.l a 2-a categoria, fiind
mai modeste, vor fi executat~ inh"un
număr

mai mic de ani.
La târgurile de categoria 3-a :se vor
executa deocamdată numai lucrările
strict necesare, ca pietrijire~ aqăpostirc,
imprejmuire, etc. ..
.
Aoeastă reorganizare a târgurilor din
judeţul Severin, pe de o parte va creia
locuri ligure şi in condiţiuni optime de
unde SI!t vor aproviziona atât abatoarele,
măcelarii <:ât şi e~partatoriil iar pe qe
a.ltă parte v, ati mula fi ocroti li pe crescătorii de animale, care vor avea un deIIuşeu sigur, preţuri bune şi informatium lfiupra orleatăru lor cât mai bine.

IOAN

fONOŞ

,anlele victarioi finale •••

TOIt-te eVeIljmente]tI $II CUI'fi tl~ fac &i ţ redem, ci sfâ~itul Mtacliul1ului Mf;!!' ehiie apropie., A~tj erei inţ.& pare să. fie contil'1W1tă ti de ~rizon~rU
€'I1il1Y.(;i goi *"meTicani. cari MI 4eba.re.at
IT a.nţ_ eu ocazia invaziel. cale declară.. că
~t.ojul " va krmiJli, itl tn!;j lwt.i. JMiJUl", ei -A'lezli ti america.nii făd.nd acea,stă,
profelle au ccm vin,ereat ~ v~ctona tin.ti le "vine lor. - Dar lUI răspuns d~itiv şi
eâ.t mai. aprQpi-.t de feaUtlt-t. la în~, * d sa " Ymliaa războiul poate fi afl&t
în judecat~ de ~$IlmbhJ a.supJ1l ră,:j';boiul'tli.
'
Deşi Ang1ia ti Arqerica se ră:!boese şi în
Şl in E~tremul or~6Ilt, inte~e]a
lor vi~le Iil'Ult t_ E~~l'emql Orient, pentruc i războiul europea.n. pentru ei, nu fi de cât
Jln "'~zboi de prestigln, iM' a.1.lSi" p..pări ilttfi l'1!iie ,i ip Eqrq.~ ,i în Extremul flrt.t .
Piuă. ee Ang]ţa ~i Amerlca utilimlt qa rpea, de tp .. lumli hol~viC8 impotriva Ger~
lUani~IJ ijlr ei suh llif(';Iite prete~tl) I'l'ibm ţ q indeminar. lllPQt, d~isi"j, eli Germania
prin ca.muflarea eelui de al IJQll~ frOD t, .. AfrlC4 «le No~, apei '" nalia, toată lum~
pu~ea să vadă. cu ingrij&ra.re, că. hlpta decis h'ă. Intârrle,
războiul va dur. ÎQcă. UlUlţj

JUl~te1 omeSlm

m

Eurn.-

'i

'lUt

Acum însă., ci analo.llmeriCNlii l1U ... q mai putut SUlitl'a~ ingerinţelor tot mal
in.iiteaUi ale lui italioQ, de .. M.mi eli invaao; "centi "~'~'i se t-JlI'O,pie CU l*ioi ~
ilW' Get'Pla.n111! va. fi nevoiti !Iă JOACfI ~ _ ultima ei ....r~. ~"'l a~sti\ ruptă hotărâ.~oa~. ehlMnatit: să ~eie războiuJ actual, nu poate 1"l dată
d~:ât dupi ce a.nglo--lIm&rieanH işi IlJtga,Îell. d 'a hipt4 toata fOl'ţe:1e de Ml'e dbpun "t
Ill~ Ge.mlania nq Îtjoi "" pune ia joo ~~., le. deci,t Bând prooe8ultov&ziei e'. ~at.
Da.că. Germania. ta IPlU' lU40., putut ba" 8J1JD1lteie dQ miU-ne franoeze ~Jgit'fle
~ engleze in QUl,i puţin de 6 săptămâni de] a începerea of~Î\'eit oblingj.nd' pe be]peru şi fraM"i fl:ă. do!"pulli ",rme1I1, ia, pe ."Ilfei !ii ~Ilf Itl'in fugi. peste t!8Ilal pă.ră
timei hnens ~terml tJe ril'hQÎ pe wffllQl d~ luptă, nimenj au ". ,utea trage 1" btdoiitJă.,
tap&cltatea &l'1lllltet prntaae de. a.lUaea In Ul~fCl .It 15 divi;r;ii depa,rQt. ti redWlflla
ja~41te ia, U1'll14 pflfMrilor illgrcnit.Qft.J'8 "ferite eu iteUi, tlebarcăfU. III opt
Ia..
,1~meriCMij au pierdqt 00 ,'a.ce de trlU\8PBri ~uf1Jl1da.t. saw avariate, 'iU _vioa.no
c!Qbli'ilt". pt'ste 1000 dt' phmOlţfe ma.i mqJ ~ "
de JUji 1DQI'!i••t " Uit imens ",aten.
~ de rn~boi, tan"u'l tunll'" ii diferite 1WJl1t' lte],
n_r .oovulannatei itlrmlUle l'1I ~ ~el.t (le. IU'wtca In mar. 15 di\"U pentrucă
după mfringePea plllila.li .. trupeI!), de lnv llaje, jQcul .. va npew, de 10 ori in ,ir, ...

u.,

.U.

,i

e,'ita .u~pe.Q. S.OO!lu'l N'lglo-ameriea.nilo,. 'Ql.ljt 4)tlUpa.Tea 1lutu~ por.
turi]or de pe coasta france~, mai a.Jes Le Ha\'l't\ CherboUl'g fi o.lai~, dar wat.e ace&
te ptlrhu't se ;ă~ fliră. "~Qf>l)ţle în mAnUegerma.nllot. A,ngJiHlJQCIriCQ.U «tiil' doar a
fă.'iifJ dfl teTrn d.e 3Q km luns;ime ,i 13 !l:madialcime,
1'\nglq..amerieani! trtbqie si poftească eU Intregul Iar atoe de luptă. pe C()ntine.. tul
f.Qropean, ti după re l'Qr a)i din sfera. de protecţie a t1UlurilUlt for~or Aava~ se va d,
lupta hQU,l'&toate, eând epgledl .$ american il VOF fl q~qoi'i ilie lupt. ~ hI,l,i' pentrucă
S~Hft nu fle. va mai an.!iaja cu rQrt~19 ~ut ift tevit. la l\Î(i UR t-t d. bil.tilie,
oe na

decisi~ &e "1'

, .. 8V1!'&

eertitudin.ea: c& de ta~t englt'fou

.'Il

,&na.

repUrtat .~ ..!!t~pl"fo •.l'IDateJ ,el'mlUle,

care ar pntea pet'lchta serios mtercst'le europene a.le Rmuei bol~'iee.
Toată lumea este de a~QPd, că. inţ0I~81\ dintre I'UfI ,i a"glQ..a.".,!ic-.a.ni est. 1t~it4
d~ IdJloorJtate, IJj anglo..americanU au et'Clat Pf:Illtl~t<6 RU'i-let 1'Ifrra de interese In Eu*
.opa ti Baicalll, pentru. avea mA.nă Uberl. eont:ra. Japoniei. Stalin inllă

#

I

lUI ....

mult.umlt nici eu boml:ardJt.!'ea Ear.opei ntel

eu

front,ul din Jta~

iba, a,sUe) ei. aU.joli nbd nevrind au trebq it si pl'ftICOO4'9.J1'! la invuie, ,1 Rotim IIIqnt nevel~ llA lupte faţA În fa.tă cu a""ata gt'Il'ftlcu-.i. MIte este primită eu flMl de ditre popu_
laţia francezi, dh'Jlunând d. arme BOul eu efect dist1'lll'ătM Ingrozitor, ."inel UJt idef\J:
atări.martm anarhieoi bol/jeviAfl ~d p]utite....t~ aUm4'mtată In mftod ht~on.fuo,at de 8.l1g10amerlrani, dj..e,pullând de ~1idariUfe4 inţTe ,ii Europe pentl'll a~t &cOlt sfint de o
experienţă de 1) ani de răzooi, de dor.ul de răzbmtam a mi1i<lane]or de germani,' pe'Pt;J'Q,
alWi>inal'NL oopiilor tit fem_ilof lo.r în mod 1.![I de către ."iutorU ang]o-amenoo.nl, de ''''
P14)....1 neolintit ~1 de o volntă ne7.drunt'linat ă d. a h1\"'~ • tuturep g4\II'JIl&nUor ciel
altfel o~ati eu GerrMnia se , .• prii-buşi intreagl\ Ellropă.
'
lati tanae]e vlctot\el Iinalt pe.ntl'tt ~ mani.
lu ~himb anglo..smericilnii nu au un idea..l p"ol\riu pis, b.<J. dimllfltriya, e.ntutiaSJlluJ
lor dt-la 'n<,,eputul Inwr,if!t li inceput sA ajlUl ~ la un punct mort, . " si se !I'.dllmbe tutr'qn !'!e1ttlm.mt de In!:>rpenlre.
,
@1!pert.,ritst~ nUIRt>ricl Tn ",atene 1i oamf!ni a a(1,,-ersarilor (';!lU !111illl1aiă prin
ealHatf'a. ~ri!)8.rA ,,1 ~p!rltul de jf'rtfil neint.rf'rut al nstaşulut g~.J'1'llM. ~J. şi prin
l!Jurt'rioEitafAl-a 1'ezistflft~i POPOrului ~"mit n, ac§,rul abneg-a,ţluoel\ atillge a.sll;~tismu',
l\lal'ta suprl:(,i\ pentru angl~aamericş..nl o oonst!tlle insi Jalmnia. ea"" pT\n OClHlIItrea
Sing-apnmlul şI a etâtoo' fOÎ'tl\~!e a,nR;lo-all1 E'ricaa;e ae.. dat prilej !Ii fooem ., eompal"ft..
potcnţi::Jul fort~lor In luptă.
Toate ....t'\;":. ~ebute sl faeă pn orice roroâl\ .., blt...h'l(!gi.~
victoria fiDaJll a r.c.~:!itr1, eate ndDtemeiati.
ţie

intre

el· nehtei!fJdel'f',a la

in cadrul Consiliului de patrona
, La uri~şa operă de apărare şi ~liS.
tmere a mLereselor Neamul\\i ,1 dt c
mentare a solidarităţii noastre
naţionale, desiăsUl'iltij. de ~l~o.ra. tnt~lI:
in aceste ~ile de cumpănă, Consiliu! d ~
Pa.trQ!laj .al Op~relor. Sociale contflbu~ ElI
p.r~n msaşl ~erure lUl, pe prim~1 Plat "
91 m cea mal larga nlaSlI,l'a, pentru 'lun. '
gel'ea ijupl'em\"uul nostru ţel tina!,'
'gl
p'e linia tlu!~st.or ::;upt:rioare interesE:j/
na~lOnale, Comltetul ~iun.icipal de fgtr\lo .
naJ ~1 ?perelol: .B?Clale 'llmişvara i' e
cOJltinua lU!e~slÎlcandl..l-le şi adaptâllll~
le impreJuranlor ce survin dela zi 14· j
înfăptu~ril~ sal~ s.o?i~l~, cu Cheltl.lire~~,'01
.e~orm€l. dlspom bll1 ta ţI de ordin moral rei
Şl material.
'1
. In organizarea, conducerea şi tune.'
ţlOnarea. cantin:lor şC?lare pentru ~
tanţ~ ŞI ocrohrea tmerettJ,lui ,colarl
reazlmul de mâine al Ţării IjOi-în timp~ r,lG:
de urmă-a cantinelor pentru asisten\a'.P
evacu~ţilor şi refugiaţilor, precum şi ID '1'
orgamzarea colectelor publice, Ca ŞI" d
i~treprind~rea oricăror altor acţiuni s~ ~
cude, Comitetul de Patronaj din Tim'. rJ
yoaŢa ~'a b~cur;;t ţn tot timplJ1, ti~ ~d ~E1
mal bl1~evoltor Şl. r~dnic. concurs ~,
meml:mlor corpuJul dlcl.actlC prim4l' dlll ~
Timişoara.
..
J~
. Din~re . ~ceşti~ ~'a:t distins in aceasij /1
dIrecţIe Şl In speCIal ln perioadij 48 qupi "j
hwheierea anului şcolar;
it!"
l. Una _Li~ia Ciocu ~oşculeţ, mv. Il,
2. Ppa Capnţa Valena. înv. qelea,
Cant~nelor, 3, pna Pascaru Alexandr
directQare, ~. Dra Pincu OUvia, "
rectoare. 5. Dna Chiovschi Al'isti~
:ec~oţ~rte. 6. D'1 na Dumitrescu Vasilic tE
mva a aa~e. .• pna Teglaş Elvirll, III '"t,
8. Dna Mmciunescu Elvira, maestri ~
gospodărie. t. Dl'a Vermeşan E:lel1 .m
maestră de gospodărie. 10. Dra RllS Li ~
gia, lţlaestră de gospodărie. 11. Dua SI! ~
laşiu Lucia. U. Dna Tulea Maria, inv.
Inspectoratul Şcolar Regional Ti
şoara ~i Comitetul Municipal de P~tr
naj al Operelor Saciale Timişoara aqu
pe aceastii cale, Dnelor şi Drelor numi mai sus precum şi tuturor celorlalte" (
văţătoare şi învăţători din localitat'.1
care au muncit şi muncesc in tâm~ d
operelor sociale, căldurosul elogiu
viile mulţumiri pentPll aceastA
m&nealiică şi binecunoscută de totdeau
i,\otiVititf;lli corpului didactic primal,

'QcÎ"/: ..

j,

.....-::...-. ........~.~. . . . . .~....+«...

f'oi l10lanle

Sun.t

~nu.miţi

oameni, care miii

mult in era noastră de asuprire fl'
uitat cu desăvârşire ongineq etnica.
fost puţini, joa1·te puţim, dar au fos~
, Atunci în' epac« .oceea de ffl4r1 I~P ...

llu}lQ1'I:aLista. de' mari jrămtintări. de ia O(
gerllri oei .ca,re au aimţ\t adânc rom"; :
1\e,te. '-au p'7'wit pe a,ceşti renegal' .~
tot dispreţul 'pe car,.l meritau.
pO
Au trecu.t a'llj~ am ajuns să ne t' .d
\llaut: R011lânia Mare. Ne~am dddll d
singuri cu. bl'(Lţele, cu .ufletul, cu H
gele nostru pe brazdeLe şi în hotar. ~
trasate de itTămoşl."~
Din clipa in (:(tTe tricolorul a ştră!u
biruitor in tot cuprinsuL ţării. QO!n
care·fi uitasiilră numeLe şi originea ~I
Q.dus aminte că sunt Români şi au I/le
put să ne jaca. Lecţii de patrioti~m.,
Ei bine - S'Q itie aceşti oamei1l,
n'avem nevoie de asemenea lectii,
Noi ştim să respectăm )'lI! cei ţare
au (tcceaşi 'nQţionahtate cu noi, ,tilll
te po:răm ura, ştim să-i ittţelegfl1\.
tot .:t,a da bine ştim să dispreţ!.!"11
Tenegqji.
MlA MA1UAN JA~EŞ ')

DOCTORUL

ION COSTIN

.,

•

(I't'fu~iat din CemAu!l)
,:
consultA ~ntMI boII femel, na~t,:,i &.
-1 ehirur~ie. Ia I"abinetul !IRU dl' ;~
~tr. Pesh\l(l~1 NI". 18, 'l'hn:şolu"l
", (li,fI/!;1\ !j<,o;lJa norma~ă de lltfă· , Î
tAtM'i), litntr. dela '-5 d. m. 221'.
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•
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SENZAŢIONALE DECL'ARAŢl1
LUI RANDOLl<' CHURCHILL CU
Igd iVIRE LA O NouA ORGAN1L:..Ad,1i:
ue !f}ROPEI. Berlin, 16. (Rador.) - Po~e, :ir:i~e rnaiorulul britanic Randolj
..

• l, care s'a reîntors deLa cartie'generat a lui Tito la Roma, şi a vor., .:tespre situaţia din Jugoslavia, este o
~SE ., risire excelentă despre soarta vii.
!Oo. eIZ Europei ce o pregătesc aliaţii.
ţine boLşevicilo1: sunt cla1:e şi proU·
schimbări sociale din întreaga
,~: ropă în c:aut. unei victorii ale M~s
'fai .. sunt mev~tab~~e deoarece ::ovte, "nU toLereaza patura burgheza. In
netimp se poate constata că iniloio ,ţo. Moscovei asupra Europei creşte,
'ar ,Iii lor distrugând pretutindeni unde
~J ,iata anglo-americană îşi pune picia.
ma' 'principiile familiei, religiei, moravu1;11 j şi (1 tutu?:or aşezămintel<n: ciumla ,ei.
SI).. _ ALIATII DUC TRATATIVE CU
mi'lrJCANUL PENTRU. EXTRADAREA
ce!'ERELOR DE ARTA. Milano, 16. (Ra~ ,1- Se anunţă din Roma, că autoriaII!; le aliate au dispus cu data de 12 Iu· inventarierea tuturor valorilor de
din. Italia ocupată de trupele anglo~fII· 'cane, chiar a celoT aflătoare în po·,e particulară. Atât aperiLe p"ecum şi
r, L rea lar trebuie anunţate. După
• :le n.econfirmate aHaţii duc tratative
i~, Vaticanul pentru extrădare a valori~ artă depuse pentru asigura;rea lor,
residenţia Sf. Scaun. E vorba de bi:l teci, gobeline, tabtouri, monumente
Ul' ~te opere de artă de o valoare extra;i7lltT: de mare. Cercurile guvernului
:n, .:iste au temere că aliaţii şi-au asumat
,4 '.dul de vedere sovietic, că în. ZOctI.I
)\1 "guOirilor financiare, ce unnează să
~, " că Italia pentru participarea la
· i ca inamic, să se pună în p03esia
·tcn:opere de ya!oa:re mare. -

I<!ll.,

In.,

r'

lst

ni - FRANTA TREBUE sA SE ~PERE
i OTRIV A INCERCARILOR ALIA:a ',Paris, 16. (Radar.) - Noul subsecrelp de stat al poliţiei Darnant a adresat
l
lui Franţei Q proclamaţie, în care
constată că forţele anglo-americane
IU pdtruns Ia ordinul lui Stalin in FronDacă ei reuşesc să ocupe ţara, atunci
• 'se ve reproduce cazul ,teritoriilcn:
. eze din Africa de nord, unde aliaţii
" .gătesc terenul pentru bolşevism. Sin.f(I datorie a Franţei este de a ae apăra,
, ie a rezista încercăn'Wl: aUQ.te.·
.

~, -LA SALERNO A FOST. CONSTIj .

Jl' NOUL GUVERN BONNOMI. Mi-

--

Organizarea

În

şcoalele

SP. gen. RomulU8 Demetreseu pentrU jud,
Severin la Timişo&Ta Lic. "Carmen Sylva",
Insp. Aleu Constantinescu pe1.Ml jud. Arad
la Arad, Se. praf. fete, Insp. Eduard Găvă.
nescu pentJl'u ~d. Bihor la Arad Liceul
"Moise Nicootl" şi Insp. Dan PÎ-otopopeec'J
pentm jud. Ca.r~ la ~ratelia - Tizn::-, Str.

Intre 20 Mie şi 1 Septemvlie toţi elevii
şi profesorii dela şco secundare tooret:icl

Unde sunt &!evi Puţini şi n,u există profesori, elevii se V'Ol' Îllaldra tn unităţiţe tineretului local. Unde SlUlt elevi mai mutţi
jş DU există profesori, se va .~~
...__ ....".'1 .. 18 fel .,
dar dl. d~tar al ~oalei p!'i!nmre va ceTe
imd:iat dIui inspeclQr indrumător numărnI
necesaJ1' de profa9Ol'i, d!eoa.rece d:nii ~
tOli indrumători pot da ordin aeris profeso.r.ilQr refugiaţi şi evat"UaU pentru a Se da...
plasa tn interese de srviciu in localităţile
unde. nevoie, iar deplasarea ordao.ată 30e
ei este obligatt\1'ie Şi nf.'ll'oopootarea ei se s0coteşte ca ~U2: de serviciu.

vor avea

vacanţă.

Scopul activităţilor: asigurarea disdpline), me:nţi.nePea preocupărilor intelectuale
şi organizarea
man.ifestă.ri:lor
artist.ice
sportive Şi practice. MWlca organizată v~
fi un prilej de Il'eif.llegere de adâncirea inor.e.d:erii in puterile nea.m~lui şi de indemn
la orice serviclu eerut de Patrie..
Activităţile

sunt obligatorii poot;t'u

elevii Şi profesorii, oriunde s'ar
miciliul aetl'J.a.l.

găsi

t.oţi

cu do.

In 1oca.l'it1ţile unde ex·i.sti şcoale teoretige, elevele şi elevii se prezintă la direcţiu
nil respective. Unde nu există. astfel do
ş.coale, elevele Şi eiLevii se inscriu la şcoala
prima.ri din locali tate. Directorul aoestei
şcoa.le, <:13.Că in localitate domiclliează profesoare sar.l profesori secundari tranJ3.pome
ta.bloul !nscrierflOl' cehU mai vecrur.1 membru al ool'pulUi dirlatic secunda.I', iar dacă
in localitate nu sunt profe9lOri, 1:rimlte tablQll.l in câte un exempla.r l!n-sp. Scolar Regicma1 şi ~ulrli Intel'ŞcolBl' din 8editud
judeţului.' l/"'~'

·

, .

Plrofesorii ~ profeeoarele, oriunde s'ar
găa.i îşi 8lIWlţă dumicihUil, fără întâl'Ziere, 1&
Con8. Interşoolar sau la Di!'ecţiunea Şcoalei

, .1i-'t ,""cJj,..~.l

IV, 521.

.':, , ,....toi)".V it

'

~ &etivititflor e următoarea:
Se ţin două fedin~ aăptămlnale la curSlIl. inferior. precr.un fi la cel' ~rior
Fiecare durează 3 ore.
.,,'
~.r\.~~~.'

La cu.rsoI sape1'ior , ~tivităţile se vor
in cadI'ul societătii literare fi al
celei ştiiţi:fiee. Una. din şedinţe ant earacdesfăşura

I

=•

•

~~..;:~:-.=~... .:..~._._.-~_.- ..:.~.:.--

.....:.., .'.:" ~._._._~~'

SpOIlT

Ce spane GHEORGHE LUNGU ex-ehampionul RomAuiei
desprellatehul de Damineci ce are de sustinut CI P. Pop
In matchul amical susţinut acum ~
Biipt:.ă.mini 1& T.inli§oe.r& cu Yenczel Paul,

lui.

sivului neabosit Petre Pop.!.
, Consecinţa formei, se ,tie - mele de
groazl
miJlerie ee 1.... triit cu ocazia
repetatelor bombardamente asupra T.Severinului
"Am fost îngropat de viu, ne spune

,1

Ghiţă.,

de o bombă căzuti la 6 m. depăr

tare, momente in care nu m'am gândit
că voiu ajunge să. mai uro oorzile ringu-

N'am luat de 6

Mptămâ.ni mănuşile

in mână, dar mi cunosc.. îmi dau perf.eet
seama de ceeace mă aşteaptă şi sunt :sigur. oi aceste două 15ăptil,mâ,pi de recrea-

Corvin Deva

lm.i vor. asigura, victorie..
,
..Doreso ue mult să mi mai bat odată
pe vială şi pe moarte cu Petre Pop' iar.
dacă. nu voi reUfi

echipa Corvinul din Deva. Numele
acestei echipe a fOl;t cunoscut cu câţiva
ani tn urmă, dar incetul eu incetul a dispărut de pe primul plan al preocupări..
lol' footballitttice de pe frontiera de velit
a ţării.
In primlvara aceasta însă cronicile de
specialitate ale ziarelor au fost silite sl
se QCupe din ce în ce mai des cu numele
echipei Corvinul din Deva, căci aceasta
echipă reorganizatl de un comitet plin
de elan, in frunte cu domnii Col. Dumi~
traseu, prefectul judeţului Hunedoara,
Pălegeşiu) ajutor primar, preşedinte ac-.tiv, Oniţlu, ~i Lt. Col. Leoveanu, viee-

4nP.US iQ.t ;QJ.ai.cA,te,o:r:i~

.w inving va li ult.l~

mul matcll din cariera mea. tie boxeur.
Imi pare bine de organisare& obampionatULui 1& 'l'lJnişoara, oraşul în oare am
trăit atAtea zile de glorie!."- ~~
,.~. i: i
I

...:

,l~~',

•

8:a1 &ritat ta Ilumerele
Luni fi Mie~ oraşul
nostru tria;lte Dw:n1neoi. o lai de Ărol·
toare sportivă unică in viaţa pugilla~
tică timi,orealll. Dori1:orii ~t ruga.ţi

După

noastre

cum
de

a-şi reţine din timp bU'te ea.ri sunt puse
în vânzare la agenţia Tăm&şiu, şi Mbt.
tele de tutun din piaţa Traian şi piata
Asaneşti vis-a..vil de Bia. Ol"t· Româ·
nă, 8JCeAsta. pentru & evita aglomeraţia
la cassă.

I

joacă

In programul de Duminecă TimilfOara
are un nou oaspe la football, şi anume

~.Eţ~. ~'i}

pe fi antrenament o" Toma F&IlAÎ.teMo.u

cu Progresul

..

Pa,. I

_.~~~-

de grad secundar

ramură,

saf.l pot

tractive

şi curiozităţi

să infă.ţi.ţ!eze

probleme ~
din domeniul M&te..
maticilor. Le. Fizieo-ohimice fi 8t.iinţd"
naturale, elevii pot fi interesaţi prin expe..
rienţe de laborator sau prin ceea ce poobl
oferi natura in excunili. Tuturor elevil~
din secţiunea ştiinţifică li se pot hlfăţişi
cameni şi momente din istoria ştiinţelor
Pe vreme bună, şedinţa cu caracter a.rt~
practic, sportiv se poate inlocui cu exC'Ul"$i1
d!"g'anizată., cu manifestări artistice spor..

tive şi practice.

•

, In afară de şe:.ătOl'i şi societăţi, corpul
clide.ctic \'8 a:hta, du.pă un program oca~Ooo
nal, pe elevii corigenţi şi pe clei ce 88 prngă.;
tese pentru &.lliUlnite examene (admitere,
b8ica.laureat) •
lărgi

Cadrul indicat se vt
prin iniţiativă şi dăruire.

ti

maune"~
JI&

Unităţile şooa.ldor

seoundare VOI' coJa.bor
!l'a cu Wlttâ.J.,J., extra§oolare, iar ÎD dUDJ.iJlid
VOI' particJpa impreUDĂ cuoele!alte UDităţi
locale, elevi şi profesori. la JDanHeotă.rile
religioase - culturaJe. Tot lmpreună Vo'll
aranja, ÎD comunele rurale mai alell ~
~ilepu~
,
,~

I

La cursul inferior. ~ţele vor păstra
caract:erul de şezători, aşa. cum .'a lucrat fIl
a.nrul şcolar 1943-44, confemn instrucţiu~
n:ilor O.E.T. Pe vreme bună, una din şe_
dinţele săptămâne.le 86 înlocrJ.eŞte cu ex.cureia organizată.. La şer.ătorile săptămânale
se var da SUibiecte din căTţile Itecoman-da'be
~ Minisrer şi de citre profesoo-i, numai
dintre acelea care ~ gă.~ la libmt"ii I!IB.U
Ut b~ecne~are. ,I~.... ~

secundare sa.u prim6re din localitate. Cel
mai vachiu dintre dânşil. intoomeşte tabloul
teruJl literar-ştiinţlfic, iar cealaltă 'II.l'ti9tic,
~ orpu:lui didatic, fi comunică 'la adresele
....-.vI-." ..
..V""'.1
...-:.VA.....,~"",
Y•
indicate in alineatul precedent şi incepe «ganizarea. ~tivi.tăţilor pentru toţi elevii
La soctetatea literari se ?Il prezt'4lta. şi
dela şcoa.1~ de grad seounda,z1, fări a mai di9C'lrt:a Tteferatul ~~ elev .~ uneia din
~epta ordine a!.u mst:r'llcţiuni speci-ale. 1!n- operele recomandate de Minister. de O.E.T.
oe,pell1eQ actMtăţii, programrJ4 şi mcadrările
sau de către profesori. Această şedinţă se
în activităţi ale e1oevUOl' le eomUlli~ă. dlui
poat~ În<ttdra intr'tI!Il program attistie. La
insDectoir delegat CU Indrumarea şi contro- societatea ştiinţ,jfică profesorii de ~
lui - judeţului respectiv ,(In8P. geneml~ , !ici pot trata probleme care ~ să
&bin Evu.ţj;anu pentru' jrJdeţul Timiş. To- eonsoTideze OUInoştinţele câ.,-ttigate, să
7.'OOtal la Inspeetuat\l!l Şco1a:r Regiooal, In- deştepte gustUl ~ interesul pentru aeeastl

,m -: DISCUTIILE DINTRE ,TURCIA ŞI
p }LIA U,N INTERESANT. JOC POin, .le. Berlm, 16. (Ep.) - Purtătorul d.
;;dnt al ministerului de externe at
··:chl4Zui. caLifică. ca un. interesant joc
, ..i·tIe di5cuţiile dint,.e Turcia şi Angtia.
't
d urătat cii Anglia a. exercitat o pr.~
1\8, CU totul nemotivată llSupra Tur·
\Il urma trecerii unor vase germane
!Jln Dardande. A mai arătat ,în legă.
'! CU presiunea engleză asupra Spa~
W ~, cd Anglia vrea să distragd atenţiu, lumii dela întâmplările de pe coasta
:'1llandă. Purtătorul de cuvânt dela
':lhelmstrasse. atrage atenţia aBU~
'~unui
articol apărut în zia: ': Yorkshire Post, adică' ţn ~ia..
': ministrului de externe englez d-l
, ~ în care le spune că unei
I ,·ten de rangu.l al
doilea, cum esI ., ~ ~ttrcia, nu-i este permis să manevTe: llltre două mari puteri, jucând una
, '.1,.« celeilalte. :Ace8t Zucru. este total
. m.isibil, când între această putere
. ~ngu.t al donea şi una din marile pu~~_,t GI.iGnl4. ~_,._.

vară

A) ŞOOALELE SECUNDARE TEORETICE DE BAEŢI ŞI 'FETE
In conformitate cu «din·uI 1191J1944 al
O.E.T.•lui. activităţile libere ale elevelor şi
elevilor dela şooale-!e se<rmdara teOliclice
durează dela 20 Mai până la 20 Iulie. In
~ ră.qtitnp Jlrofesorii se consideră mobilizaţi Jlentru aceste activităţi.

Ol:Îeorghe Lun,gu a arătat o forma care
a pus publieului întrebarea., dacă va reuşita.vorttul tlmi.forea.u să-,i reia. titlul
Na.ţional1a toate ca.tegoriile in faţa. ma·

I

de·

activităţii

16. (Radar.) - Se anunţă din Itade Sud, cii noul guvern Bonnomi CI
~, constituit la S.a.Le:mo..
liP .. DEMISIA D-LUI MENEMENid OGLU. MiNISTRUL DE EXTERNE
)11\" TURCIEI.
Bucureşti, 16. S. ~ p.~
fi ,nsmite: Radip Ankara anunţd, c4 i.
•. pd amiază de Joi a avut loc un comi, ,de miniştri, în care s'a discutat demidll d-lui Menemen.cioglu, ministrul afa•tor străine. D. SaraciogZu, preşedin
IT
ConsiLiuLui de miniştri" luaţ inte?j'luZ atacerjZoJ: străine. ~ ..• ,L )...... t ,

11'< \Il,

--..

D A CI A
..............................
.......................................

,

pro!eeari1or 'Oa ta
alJCătui:rea pr0,sr8ilIlelor să. nu tmporirem
pe elevi, ci 5& se stră<lui&8că. astfel ca.,a.
dinţaie să se desfăşOW"Q mtr'o abnmfeQ
Se

recomandă. stăirui tor

cât mai atrăgătoare! \..~~:~._
Consiliile

mterşClolare

oraşele

fn

r.mdt.

SIUlt mai multe ŞOOale aecund8nt, Direcţi1.lol

nile

şooalelor

aecu.m:ta.re sau primare respeo.;
activităţilor .in restul 10.
cal:i:tă.ţilOll' sunt obligaţi a ţine la zi UiI1 ta...
blou de toţi profesorn şi elevii din locaJ.ita,.t
UI, ~ sta'bi1i. re:frJ:giaţj sau evacuaţi (pe ~
tegOl'li de OC'Oli fi cu arătarea ~ l~
in activităţi). &'!0D1e:nea. şi un registru ~
activitate. Lunar. la 20 lume (Ii la 20 ~
vor raporta cât :mai amăninţit dlU;i :Î!Il~
hldrwnă.tor din acel judeţ 8BUpl'a în~
a.ctivităţi.
.
La. sfârşitul activităţilor eond'dtorii ~

tiv organ:irzoatoru:l

adeverinţă

ebbem

de

~ţă membrilOll"

eorpulai didatie şi elevilor participsnţi, ei
tnş. , cel1â.:nd aoeste adeverillţe dela dI inspector Ind'ntrmător al judeţulUi.

SentlI't deJa aetivită.~ de w.ră se pot u
nmmLi in cadrul reguJamentului Col'pulul
Didactic aecundaT pentru profesoI1 ŞI al ftIaulamea.talol Şooo.Ielor secundal'e peatnl
ele'f'l, aee5fe aetlvlti.n :fIbHt t'JOIISlderate _
f~ pa.rbe din JDDDeA obligatorie din ual
fOOIaI1'.
Se anu!eeză deci, prIn illeeSt ordin, ~.
acutire dati. pentru alte motive decât CII4
~ta.ne. In acest 8COP. COJIBiJjjJA5 ID-t
terşoola.reşi direcţi:unile şcolare vor ~
too.te a:ut.iriJ..e făcute membrilOl' eoorpu.}rJi
dldaot.ic, ~. teoretic. raportâ.nd dlul
ialpector tru:l~. nepecti'V: Imsp. ŞcoI..

Reiicmal.
Profesori1<Xl"

care nu ee

l'Or'

conform:a,

a

se va l'Iafum ordonanţaP:'. respect.iT ple.'t*
...a.riuJAU. iar ellevii care nu vor frecveIrta
aclivităţile de veri nrl vor fi inscrlşlla ~
o şcoală in mul fColar 194:4. 45.
Jnf<Irunap,ua.t apJ.immt.an in cu de I *

dwnerire se YQl' cere dela di. inspector ...
d:nlm1tar'.
..
B), IJOOAJ.EI.E SlOOUNDAJU!4 fRACTIOB

vor urma Sn~ iMUt"ueţitU111e ce au pri..
nUt, SA .peei-.1 cel. cupri.nse kl broşura c::l
Nr. 11l&j1944. broşuri C8ll'e se gl.ieşte lâ
fieewre COIWliliu lnterşc:!olv şi la fi~

fOOl'li

prima;ră.

,

ţinut

Nu se ~ iUa mai ales, că elevii de ~
comerciale ti dela fOO81e tdmice indu.stria14
proeum Oi ..levele dela. ,c. GOl'Ilettiale, ~
fesionale şi de gospodărie, e neces&I' şi •
bine să lu~ in !ntreprlnderi fi inlJtituţii
tlne.neia'l'tt Oi economlee. t!n. rabrici ti atelieTe!
<X'I'Jll'llIlale sarI partieulll.re, - în ateliere cl'I'l

Activitatea prodigioasă a echipei se
datoreşte, in afari de conducerea price-

la Consili'll1 de Patronaj.- in. orice oav..
un~ DU • adtfel poojbil, in oadrulmuncil de

culegând lauri intr'o şerie de matchuri.
După nwrgani7:ara Corvinul .. liUS"
zece matchuri in oraşele vecine,
chiar la Lugoj şi Arad, dintre cari Il el,..
tigat ,ase, a terminat 1. egalitate trei ti
a pierdut numai unul, martând 29 80aIuri faţă de 16 primite.
pută, şi echipei cari cuprinde Intre alţii
şi nume cunoscute ca Meseşan, Geor-

gescu, Zelenak. Milu, Suciu. Ignatovici,
Nemeş, Lengheriu Il., Kucerak, pojgai
şi Carpineţ.

Corvinul va juca cu Progresul, înce-

pând dela orele 18.15,

dupăc~ III l'!I1'@le

16.15 va tneepe matchul dintre Electriea

§.i ~Jli.WL ,

confecţilUli şi reparaţiuni.

Interes

obştesc,

-

la cantine şi

crga.n:l~t! ~I dirijată.

de

către organele şcolare locale, în afară cM
eontJribuţia la lllllll'Ca In f&.nnmt, in (~

tia pirintuasci.

M.anifestăril-e religioâSe..cultu r ale din J)a.

m1nici 8Unt obligatorii pentru toate ~
ni. da ekrvi Oi pmfe.lKllIt.lIispQ:.t9f GamPl
Şef~ 8'$.

S. Evupanu.

Plg.4

•

+

DA(1IA

Lupta care nu poate fi _înţeleasă
Şi

e cu atât mai de ne'lnţeles, cu cât
de·· un fapt sunte'm ab-:lolut convinşi;
supremaţia aerului le aparţine şi-i păcat
Ca gloanţele să muşte din J'oşeaţa macilor şi din seninul albăstrelelor din grâne!
Când sunt stăpâni pe ceFul întregei Europe, ocupanţii acestor t:chipaje ale
morţii ar face mai bine să-şi descarce
plumbli ucigaşi în piepturi de 'războinici,
acolo în toiul luptelor, acolo unde stau
faţă în faţă două annate. care se bat fie
în numele unui ideal, fie din simplă
ambiţie 1
' ,
'
Armata noastră în nici un ·caz nu face
parte din cel~ cari ar renunţa la ideal,
pentru ambiţii, ci se bate pentrucă vrea
să se apere, ştiind destul de bine că lupta pe care o duce, e mai mult decât in\',gală! Şi, chiar dacă puterea duşmanului ar fi inzecită decât cea de azi, această armată nu poate renunţa la 6noarea
de-a se lupta până la capăt, adică până
atunci când hotarele ei v'}r fi cele adevărate _ cele istorice.
Ceea ce face arma aeriană inamică, pe
teritoriul ţării româneşti, numai eroism
nu poate fi şi dela oamenii cari au dat

Nenumăratele şi răsuflatele convenţii
.,rivitoare la armele perm:se în războiu,

hllCA .FelICIT

pe acel autor, care a închinat un atât de
înălţător imn Eroilor, aşteptăm o altfel
de luptă, o luptă leală, o luptă dela om
la om. A semăna moartea Ja întâmplare,
cu arme care aU fost cândva adevărate
apariţii luminoase, ieşite din minţi fră
mântate de cele mai în~ltătoare idealuri, nu-i nici omenesc şi cu atât mai
putin cavaleresc! Cavalerismul este acolo
unde ostaşul îşi vâră pi.eptul în botul
tancului şi unde ochiul aşteaptă ca din
puzderia păsărilor de oţ",l să coboare
una singură în chip de pOl'Umbel, aducând în cioc o ramură mirositoare.
Căci lupta pe care o duce azi arma
aeriană inamîcă, de-asupta cerului românesc, nu mai este înţelt'asă nici de cei
mai fanatici credincioşi al foştilor aliaţi,
din vremuri după care tânjesc şi unii şi

;) lei cuvântul a.pare în fiecare :Q. __ ~.....,-"

n'au dovedit simple afirmaţii sentimen.tale. Şi, dacă în războiul uin 1914-1918,
arma ucigătoare de massc s'a dovedit a
,fi gazul - cu multiplele lui denumiri in războiul de azi pericolul cel mare îi
revine maşinei zburătoare. Acea'5tâ minunată pasăre de fier, cu ondulăd aHit
~ de elegan.te in marea de lumină a cerurilor senine. a devenit co:~a mai grozavă
sperietoare a omului. Fabricată in serie
şi echipată cu oameni matriculaţi cu
stigmatul morţii, nu mai pătrează nimic
din supleţea pasărei unui Bleriot, căci
cuirasată cu blindaj de olt::1, are astăzi
~u totul altă menire. In anul 1911 era o
apariţie luminoasă, ieşită din minţi fră
mântate de idealuri înalte, ca numai
după câţi ani să se preschimbe în cea
alţii.
mal ucigătoare arma de rilzboiu.
Acest fel de luptă nu numai că nu serAsta in războiui in care noi am intrat,
veşte cauza celor ce ne lc·vesc, dar 1nchemaţi de-un ideal naţi::mal perfect înl.unecă şi mai mult orizonturile unui paţeles şi de prieteni ca şi de vrăşmaşi.
por, Care nta păcătuit (;'.1 nimic contra
Cum a evoluat pasărea )ui Bleriot în
celor care nu ştiu să ne pre:ţuiască senstolurile argintii, care sp\otecă în lung
timentele.
AL. NEGURA
şi in larg cerul întregei Europe, numai
diavolul ar putea s'o spunl.. O minte să l()O<l.~oe •• ~o~~ VO<><><>OOQO~~
nătoasă n'o poate pricepe, clei e cu totul
de nepriceput cum mân~ omului poate
să se pună in slU3ba necuratului, cuatâta lipsă de omenie!
Inţelegem lupta intre r.l.zboinici, după cum tot atât de bine înţelegem cum
această armă să izbească tn tot ce se fa,brică pentru echipamentul şi inarmarea
Asociaţia Meseriaşilor şi Muncitorilor
juridice sub No 22 P. J. 1933. dela acest
camenilor chemaţi să se bată pe diferite
-fronturi, dar nu putem Inţelege, dece Români din Arad. afiliată la Centrala Tribunal.
.aceste chipeşe pasări lov,,-,:>c in cei paş- Reuniunilor de Meseriaşi, Comercianţi I Comitetul nou ales la adunarea genici şi mai ales în cei lips:ţi de apărare. l şi Muncitori, fiind radiată (dizolvată) nerală extra ordinară ţinută la Palatul
,O spunem asta, auzind Ia radio, cum că prin Decisia Onor Tribunalului Arad, Cultural în ziua de' 23 Aprilie 1944,
.stolurile de pasări argintii, in trecerea j secţia l-a cu No 3088 din 14 Iulie 1941, rămâne viabil. care comitet se comlor spre presupuse obiectiv(" militare, au : VQchiul comitet şi membrii acestei orga- pune dintre intelectualii cei mai de
mitraliat populaţia de p~ C'âmpuri şi au I nizaţii nu au dreptul legal de-a mai seamă ai Aradului, şi dintre comercianţii
_tras asupra unor nenorocite de trenuri activa fiind definitiv desfinţată, după meseriaşii şi muncitorii însufleţiţi
cum se constată din registrul persoanelor pentru dreptatea românească şi lupta.
cu răniţi!
-'i"-----~-------------------------.
sfântă pentru întregirea graniţelor şi
hotarelor ţării noastre. Acest comitet
.
se va încadra in o nouă organizaţie pur
culturală care va purta numele de:
Asodaţia Culturală a meseriaşilor coARAD}
mercianţilor şi muncitorilor români din
i'
~o...-_ _~_ _...;;;:::;..._T_e..;.."_2_3~~64
Arad ~ jur care îşi ~a extinde activitatea culturală pe intreg Judeţul Arad.
Această organizaţie românească îşi va
inainta Statutele Tribunalului Arad spre
a fii recunoscută persoană juridică.

!;('

De vânzare in cartierul vilelor vilă cu

3 apart. 8,500.000, casă in centru
etaj 6.500.000, vilă cu 6 camere şi ca
intravHanuri 6.500.000, casă în centru
apari. 4.500.000 lei, casă. în cenh-u
ticular 5 cam. 4.000.000 lei; casă in
tru 3x3 cameră 4.500.000, casă in
2 apar.,. 3.500.000, casă cu 5 apart.
prăvă.lie 1.500.000, casă cu 3
1.400.000, in Pâ.rnea'V'8. casi. cu lac
800.000, in Buja.c casă cU 2 cam.
nă CU 80 Po.mi fructiferi 550.000,
jug, pământ 2.500.000, 6 jug.
1.800.000, pământ de închiriat
Oferim casă de vânzare dela
până la 20.000.000. Agentura

I

Str. Dr. 1. Petran. No. 3. Telefon:

ARTHUR HATSOHJ<;K, a.genpe "UJ.'UW1~1
.imobilelor, Arad, Bulv. Caro) 17. __'''_''''
16-95. Inreg. la Camera de Comerţ sub
H. 205 la 30 1. 1937. Sumele in mii ~
CASE MOŞII, VII, MORI, LOTURI
VANZARE: 25.000: casă la colţ cu
vălie 3 obiecte în cartea fund.
25.000: casă la colţ cu prăvă1i-e 3
in cartea fund. raport. - 20.000:
modernă bun r8lpOrt 16.000:
Lugoj
jugh. vie. Castel, instalaţie,
10.000: v-ilă sp:-e- Mureş,

I

I

240

I

luxoase. - 10,000: 7 a.partamente,
care parchetate, baie, grădină mare,
port ban. - 8000: centru vilă în 0011,
viran moară tăI"ănească. cu valţuri,
amă: - 700:' moară ţărănească eU
ţun, reg. bună. - 7000: t'.l::II501ut.
casă renovată, 4, 3, 2 cam. ~ bale, Z
mici. 500 st. p. grădină, venit bun..
6000: drc. teren dublu, 6 apart. man.
5500: 7 cam., baie" 1 jugh. ,'ie la
gori.a:, halta acceler'Rtulul.

Azi!

Garantia filmului de succes

-

1."

AUR

Ulii rUm Aglaeelor eu

Kristina Schoderbaum

şi .

Eugen Klopfer

Repr,. 3, 5 • ., şi 9.

.JlJRl,VAL NOU

r~';';;;;;;.;.;;&;;;;;;X;i,;.;;;;;;;;,;;;;;;;••;;;;;.;;,;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!i;;'~
Cinema CAPITOL Arad, '~.tr.
la S, 5, 1,

Sâmbătă

No. 18

-----------------------

Cinematograful filmelor gnutdioase
Rl'Ipm7.entaţii

Brătianu

ti Duminecă

Telefon: 23-22
la oreh 9 seara

Premieră!

Azi!
Fn..MUL DANSULUI

ŞI

turnul de mare montare al Studiourilor Italiene J'~a.u!l&t după. "BRODWAl:
MELODY",
TOTI D.lL !llIONTE C(:I]eb!"a câu tă.rea.ţă dela Opera din Milano
IUNIE ASTOB al doHea FREDD ASTAIRE
vor debuta in filmul dansului - mlnicii -,- umomlui şi fanteziei

"CARtJAVA.L LA VENEZIA
şi

câ,teva orchestre de jazz -

girla -

dansatori

11

şi dautlf08.ţA

~lINUNE:\

FIL'\lEWB MUZICALE DE MARE MONTARE A:'.. ANULUI! I
DECOR FANTASTIC! MAI FRU MOS CA It VIS ULA L B"
Jurnal ONC. 115 cu ultimele eve nimente ~ pe front.

~

l& fi"EiiiF'F.t.L.-~Zi:i&IIHIi. J

.Wii"'Ja ti oi ..:j{

&2

Utili

Cinerna ROYAL Arad
TelefO'D: 19-53

I

Str. A1eDJldri 1.

Rapr.: la orele

a. 5, '1 ti 9 fix

Azi
Ursula Grabley -~ Fritz Schultz
in

FETii Il DELA
GARAJ
comedie'
ii

ii'raGrdinară

ACTIVITATE CULTURALA.
1n comuna Pogăneşti din j'Jd. Severin t.

avut loc intrunirea cereului cultural .Va.:Iea
Să'l"azu)ui''. organizată de către pre~ţii, invăţătorii ti nota.rul 81CE'.19tr.u cere eultural. I!l
ca<irul programulUi fOl8.rte var:i;a.t au eonferenţiatd.nii: preot Porfir Cr~iu din Surdt.-e. preot N1001ae Cojooa:riu din JUreş1.i tjIi
not::a!tJl

Căut~m

vanzitorÎ de ziare

Dentru periferii

A se prezellta la adillinistraţia
.
ziarului .hl Arad

~xandru Sabău.

Cinema de pl'8lllieri Arad

-

Cinema URANIA

Telefon; u.SZ

MUZIcn.&

REVISTA REVISTELOR'
~

~oooooooooooooo~~~~~

I

.-- Cumpă

La locuintJe de \iară, ferme, ro.louri de
1inger, geamrJ.I"i. ferestre, obloane
cum şi pardOb'"eala c:amerilo.r ,
'
preţul redus. To.t a.colo. camere
şi garnituri de bucătării se primesc
Cziszte r , tâmplar, Arad Calea
nr.24.

I

DE
.,

ziarului II

Casii. de vâ.>l:ZI\re ou. ·patru canwte (sau
plus 1 Şi dependinţe), Arad, Banul
('inei llla. Schwel1engraeber.

I

ORAŞUL

Administra,ţia

Vânzări

In atentia meseriaşilor, comerciantilor şi muncitorilor români
din Arad

(: OI~~O

prime'!Wl la

SLr. EcaLerma Teodol'oiu Nr. 4j tel.

muzicală

......m......"

i.,,~,,"~"""~"""""~R2"J""~GT.". ~~~~~~

u. fii. epoeal in

Azi

eare se ţese •••ne e.8ţi9nallte, intrIp.
pasiune,· .,i perfidia

CU

Clara Calamai ~:Osvaldo VaIenti
.

1.

Curtezana din Venetia
EiEM

Arad

FORUM

Cinema

TOC

AZI:I

Telefon: 20-10.

Unul- din ••le mai

reuşite creaţlunt

ale netntrecutei

VIVIANE ROMANCE

,.A N GEL I CA"
cu Ceorges Flamand'

ptl

. s

:,

DACIA

, 18 Iunie lM4

se

;'t!.:1L~N:.:."·..:.I..-':.C---.D__E___T....O.....A
........
' ....
E_S_1_'

I

.. ;TBU MILI'fIENII LOCUITORI IN

VL JI}LISABETIN Cl.RO. 01.11.,
ii din conting8l1te1e 1916, 191'
"'lllclll.a!t pe raza wcumseripjiel
, 'din T:mişoo.ra, illdif€!l'ent de Cercul
, oirui II.parţift, SE VOR P1'8lBlta
.. U' Iunie 19U, ora 11, 1.. Coml.
IU IU A.. P. din Timi,oa1'8 ni, stAul ..
No. 94, pentru a prilJlii d.ispo'~ueAnd eu ei actele lQl' JI)·jiitare, Cei
ips! vor t'i sancţionaţi. ~ta ţ,ine
IIfIIIn de ohemare.

I

l"

li

CO:uITI'..'T1JL ~ItJNICIPA:L PE
SAI DON EAZA PENTRU BACon\i!tetul municip~l de Patronaj a
it prin dJla ldariareta col. Dum·j·
jIJ{)Q lrwăţi de ~igări ră.niţi.lo:r am
~, 1. :S18 .,Noll'e Dapl6".
!.~TEU:

ROMANJ<.;ŞTI

IN SLUJBA

cu pubijc(l)fea donaţii~~ de către ~~l<Ol ~ate ;3pitale4or de
cU convingerea că această frumOQ.să
va fi r.u-matA. Astfel comitetul
'OaLaşului" a strâns din comuna Se; următoa.rele: 64 oozonaci, 579 buc.
" 286 o'.lă, 1 kg. slă.nmă, 0,240 kg.
kg brâ.rnIă, 65 kg fasole, 121
. . 29 kg C6&'pă., li kg grăsime, 100
, :tofi, 2 kg marmeladă, 2 Btie1e ~110 ţigări, .a pa,chete tutun, 14 cutII
. î, 9 leg săpun.
I.Qootinuăm

.. ',0.800

ULITARE. Marele Stat Major
aduce
.
~tlnţă candidaţilor iru;crlŞi
pentr\.1
, 1 de admitere in ş.co...la ofiţe.l'i act administ:!l'aţie oă exametn:l ÎJi această

>

~

_

- CO?\'TINGENTELE 1916 ŞI 191'1
CARI N'AU BIPAR1'IRE A. p. S'] VOJ\
PREZENTA L4 OOMISAIUATUI,f DE 1'0.
LI'fIE. Toti băJrbatH dqmieUia.tti: pe teritc.
riu!l Cilrc II. Timişoara ai contingentelor
1916 şi 1017, we până. in prezent a'iru fost
împărţiţj lncă In ,..,r4llf) formaţiuM a A., P,
să se prezinte necQlP.diţionat
tn ziua de
17 Iunie 1944, fII'& 11 (6), ~q"cl ~b'ătă
în curtea Comi.;ariatului II, de poliţie,
SE GĂSEŞTE PIATRă V;\NJ.T4.~·
C".ll"eŞti, 16 S, p. P. tra.nsm,ite: Mi-nist~ul
Agr'i-CI!Jltwii anunţă pe viticultorj <:11 ~ă
-

platrl
CI

vână.tă

pent:ru tnta.mantul viilor. Oei

a.u nevoie .. vor aQrltSa Sindiea,telO'f' Viti-

oole .\1 W1~<ft'
costul.

ASriCQ1. 4,pu.n4n4 ,1

- ŞEDINl'A. DE COl\fITET. ~ lQ
Iunie, orele 17, va avea. loc la /iPitalql
"Not.'e De.me" şeq:mţ& de comU-et '8. organi_ţie! ,Da.rrJl ()etaI}uQ.:ui". f'iin4 chestiuni
,
extrem de importante tu. legătu;r~ cU apiU!.lui, d-aele 8Q,nt rupte să. i'; parte ~ n~
CM. mai ma~

..

...... OONFERJNf.l AMANAT1.,

~ RW-

tive ~ totii ma.jQri. conferif1ţa ~ui Nie. ~
g~ dil"illCtaru4 săpţă.mâ.nalu1\.ij
eul N~tnl" din Buoureşti, ~NI tl'oouia .a
să aibă loc mâine Duminecă. 18 crl. la. orele
11 •. m. in &al. Palatului (hLtUl!'IJ,I Iii" .1088litate - MI amâ.nl pentru sLu& de Dummecă
a l'ldie en. la <XN!e 11, Conferinţa _le are
ewbiectul "A. doua Ristig:nlre I'l

"ere.mi.

s. N T R U

~ AFIŞUl; Of'EREL Opei!'lf. RQrdnă din
Cluj-Timişoara reprezeintă Duminecă l-8 J,\h

ciul PottaJ Nr. i. (ij:n Pi4t4 lAh()var.'j J)r~
meşte din nou colete particulare pentln1 ex-

4.ul'· w

nÎlO ~ metiMu

11,30 ~etil. .,Lil.
<in. l!liiJnon<etti, lins B&o
SiMt lira Lia HWhio, d. Nicolau, d~ Tu,dol"en
etc. liUlli 19 "e rep:!"Ulqti "Văduva V~"
eu dIle. Florie!a Mrate dna Mihai d Zna.mj.

pediere până .. 20 ~~. fi fără ~i O fQStric~i'Ullb.

n-...

'fim.; P. Spireew,

Bueu~ti. In ru.iUll distribuţi~ d. Avrigeanu, d. Ursul~ tIta Ritta St.c'lndu· O~I
dra. Vancu .te.

fraaeeBă;

-

J.,EI. Bu«Jl'eŞtţ 168. P. P. t.r&n.sn.1ite: In
~njtllllPul Ofici&l Nr'. 137 4:m 13 Jlmje JIU.
blidi un decret lege potrivit eărr.lia monede.
le de 200 loi .u.ten.t. pe piaţA VM fi ht euNft4 ~te tAI lIIlUlede de 1)00 lei.

,i

Da.lUe" "PiaPist;". Preşed. Tiberiu MorfU:l1,
prQt. l,liIliv, 'l'im. :MembrU: Pop Natalla., IIE).
~, Tia; l)n1g11ieeanu Elvira, fltaneeză,
Tim. j Obiahitoi P., fIItd'i, ~L'Uli;
gasuJ Rodi4a, filaeetie, Iaşi; r~rieg }4aril!,.,

~

a.o.-

n)e

Tim.; C~i jHvia, mat&maticl;
Oem. Nr, • ~Badn.: Looalul lie,

mW d.in

"lt!, Nicoa.ră", dau elevij lie. "M, N~"
şi .. Ghiba a~", Pre.jed, Tiberiu PQpovici,
pl"Q1'. UAW. 'Jlm" JtWI,t. Membrii: Gh.,.gapiu
Leontm, română, Arad; Dami$l Elenq"

,,Dacia".

ftq~ ÂJFtIU1;

Di'm4 Gheorgbe, leogmCl:le,
Galaţi; C-ţa Mihăilescu. istorie,
Galaţi;
R.udneanu Ma:Pia, fil68Ofie, Arad,; N. IA. . . latiBă,. Aftd.

~

trimii,4

adresa.

a. li

~tru
faţa 10C'ij1'l\t,

teohnto lq.
$n
eliberării de autatiMţ.ium pentru
;\li ~~ cQtnertJl Şlem.in1elof $! le.

~ ~trohU

!:
i

.,

, REC1'ORATUL

ACADEMIEI

DE

'rE lI1'UDII COMERUIALE ŞI IN.
RlAlJil din Bucureşti ,aduce la al·
1ă studenţi\tlr eă. din cauza lmprej'l-

examene In sesiunea
moonoştinţ& la
re studenţi, asupra datei ~i loouIui
1;! 1!'tlr ţine In viitor aOMte exe.mene.
, nu

~ VQp ţine

l, el,

Raotoratul va

KOR~ l'ARA.NEŞTl SUNT seU..
D~ TAXA CATRl<; SOC. CO~lPOU~
iLOR ROIUANt PiT'ectfa &,tmerali .,.
.:-:r operelor şi spectacolelOT face cu~

.: ea pe Umpul verii,
petrecerile cu
I

până

muz.ică.

la 1 Septem..

din COQl\UWle,

'Ii mai ales no:rele ţă.;rilleşti $unt aeu,~
~ otiec taxii. cătrt;: Socitetat~ OQIlllPQo

:'f rolU<Î,.nÎ.,

chia,r

pnt;ru.

, lU fac parte din folclor
~ ~omen\ul public.

<:Om~iţ1i.
1IIJ. a.u În.

il

;: EXMIENFLE LA F'AClJLTA'fEA

. ~EPT DIN BUCUREŞTI. Facultatea
·llt din BUCUTeşti, aduce la oonoştinţă

;toftsori oon!erentlari ti studenţi' el
• ·teI~ arătate mai jos VQ[' avea. loc m
~ Faoultă.tii ex:lWlWnole nr~nnw ]leIltru
rv lioen~. Inseriel:ilQ le a.cet>te ea.
.it vor faoe in silo1e d$ 19 ti 20 Iunie
~ ieCfetariatuJ Facultăţii, un<de ee 'YOIl'
Kttale de Diplomă, taxa ~ ~
~ CIlI'G şl de oxaJMlle. Exa.menele vw
lQo după cum r.trmOO$i : Istol'i. ~
, !1)llltnesc în. aua de 22 Iunie ert.:
. ~~ civil 23 t Iunie ; Draptul ooJnlW'lt
:IC; F'ilotofi~ dl'&ptulrJi 25 ltutie; In...
:l'l!lal Pl'lva.t 26 looie' Poolitica eoowIO,7 Iunie. Exa.menele ~ VOJl' ţine .. 1)

,~ se

va an'un ta din timp la.

~tato.

p~i

t:ăminto eUlI'Ole de tFftMmisiuni ~i hllmlU!l&-

În baza. UQlei a.utori;.a.ţiuni, care 8&
elilleJ'elt.. de }fin~oerul A.c'rioolturii fi De.
menillor, Dil"ltCţ~ea EooftamWi Â.gftl.l'1.
Jlle.nlbe,

~.IH(ll"il

0fU'1 6are8e _

&bţÎl'14 IlU~.

t.ă;bă.cill'o de ~. \lOr adrau ce ~
ttmbl'tl" ~ AgriMte • jud~
\lIn~ se află. prep1'ietatu agrie&ll. Pen·
orice l~e Î1l1e:;r~tură I1l a~.

tiU&!: de

reJW

Ou-ecţiei

, 4ceas~ est(l necesar

noastre tiD.efei

oi A.Pf~» ~;wtă:reţi a.i O~!

-- A.GBI(JULTORU OARI (lUL'J;'IVA lN
REGIE A.U DREPT DE A-ŞI ARG.lSI
PIELJil PEN1'BU NlOOE8ITA.1'I• .A~u1to
rii ~ Moid~, lfuntenia, Oltenia, Do'bn).
gea o&rl oultivi bt .negie Ql~~ nwlt d~ 50 ~.
ter_ ,i a.erioultMi dit!. ]!anat ~i ~şiiva
ro.. 0Il'i 6ult~vă ift ~ mal mult de 8() jqg_, aM.d ee! pu.ţÎll 3 8!rgaţi perm~n~ţi
~jati 6U oontrQ.ct !!IIIUlt m.,hlinţaţt ci pot
tătbă.ci piei d. wti Jlet1tI'U. lltWoi;1~ de 1neit.

MJniBteT'ul

Vitieul·
re. ~ Harticultwl'li până la data de 25
i9ţ{ Q cer~re timb~ta in care ..
al\resa e~actă unde au cu~turi PeQtlI'ij
, . e~ !;le ~illţ41 de legulll1', a.ritânti
t4 şi 2:J.prafeţele cultlva,te ~ ~li

F~ljqităril.

de siJll-pa.ţ~i

autoriz.&.ţi Şi 1leaf.11:Ol'i-

de lI:gUllle

I

~

-'tA.

oolegii noştri dn1i Nicolae Iva.n şi l>oirel
~lJ. ~nice.ti teatnt.1i ai Jt~ui

~, ituri.. şi Domeniilor, in conformitate
ee
de organizare şţ iUC".1l'!'\.jare a agri:i, PUfl!: în vedere producătoril?I" !te
,

IlfEBĂ, Joi. lti Ai..
~ ~tofla oivilo. e. gpQ;j. Rit:t4

C4.S4TQlUE lA

a avut

S~ ~ • Qlui SjJ.~ OlQil, ~l~ Ol>WI' lto.
Qu,j.~. J\.ţtul eilsă.toJral
a fem ofk~ de d. ctr.. J>~ll'" W
ajUllltt
do ~ -.l )Wn~ilttlll. )1mQli I.U fost

l~t.iIn~

P.M)J)UOATORILOR

~~U~TJ!; VJ!: UG\.iU.

MONEDELE DE '00 LEI \'OR FI
CU M()NEDE DE 500

PR~OKJM1U.TE

:e(

L!l

ou

ru1nli Mihai! Ştirbei dela. Opara Ro~ână djn

Ti.Jn.j D. ~pa Gaovatie, Fo~ani; Son8rU
N., Îl!Stari., Arad; D~ldiiellCU L, Ia.,i, tilQfl()tie; J. Oaia.n., lat,ini Tim, Cool. Nl'. _. Timi·
şosra.-.Beciehel'ecul Mi~: Localul 1tK:, "C.
8"1....", dau elevele tic. "e. Sylva", .,Notre

I~,

specia_

.. Faust",

conooJ:'Sul aopran~ Arta. Flo-res1lU ti Al t~.,.

ms-

fom;ână,

t11'&

oolW _~jn&r al ftpef'ei

Nr. 1 "imlf08X~i6heJ'4ICul .Ue;
~1'U1 lU;. ",C. p, Lbs,,", 4~ il*~
vii dela liceul. "~C, D. Loga" şi "Piarist".
~eq, T, .A,Ji,lwluţ4, pl'6f. tm.ivt:l's:ar Ti~
~, 1rI4t8JlUi,lici. l4embl'H: T. T6plk.ea-

CQ.tn,

1-.

distribuţia:

r~i etc. Mj~ri, 2l1unio e~~

-. OOl\IJf;J:IU; J)E B.",OAJ.,AUJ(EAT
TOORE'l"O LA TIMIşOARA ~I ARAD.

• utivi data ooncmt'Sul\li este de +5
aşa CU7rţ s'a comunicat prin Pre,s4 şi

~"a:rK..'\IŢLA

'O , I

.- OFI(JIUL roşl'JU. Nf. li, "~Il\lEŞTt;
DIN NOU OOLETE r ARTICULţ\.lt~. Ofi-

Y4 lJ.V'eIl. 100 la data de 20 Iunie a. c.
şi eondiţiunile fixate prin P. M,
,4bl 1944, Pentru celelal~ şcoli de

n

Pal. J.

lui.
tru

,.ggri:cqltQrU

~

V« ~ C;~U()r Agti.

eode.

fA.PTE DIVERSE
~~--~------

,

De ce a vrut

să

· Pe t ru. Ş
moara. . V
aI
erla

Gardia.nul publi~ Ioan Breştin .. fOfit
anunţat de un tre~t()r oe~()nal, fl\P'nlt

rl-~"""perlik Lud6Vl.o, ~in II,tr. Ştefan ee.l

'I.A:jQI...

-

Mare 10, că pe o banca. din par~u.! IDnllnescu stă aii. 1Il()lll'â .. f.t~ tâ.na.ra, Ml't
are ~âna stângă adânc tii.iatA. in <U'ep.
tui vinelor, cU o lamă de bilbivit.
.
Valeri_ Pet~1 oare "re Dumai 19 an~.
looueşt~ în str. )fortunei 2. ti .. mUJl~l'
toare la fa.brica "Florida"era mtr'.deyaf
in stare gravă, a.vnd vinele dela mâna
stângă tăiate cU G la.1lli ea.re cllil111iMl jos,
lângă banca din parc. Cu &ju~ro1 UIlO!

transpO~~
spital, unde rana i·a fost pa.naatA ŞI

oa.mt>ni

la
da

d·i!l paru, ea

&

fost

e Il fotat apoi, la eâteva. foile, tri..
...........
misă acasă, fiind pe cale de vindeca.re
"K.:J

. completă.
In tiTrl.""

ee se afla 1\11v patul Spl.ta.luJ,'
Ul,
-"'t"
r
•
comisariatul de noliţie
& luat ţiner~\
r
fete o deelaraţie, asupra ml>tivelol' care
au îndemne,t.o să se sinucidi. In decIa.r?ţja ac-easta, Va1eria Petruş spune) că
:;;i~a tăiat intenţionat arte rele, ce. să
moară, Şi ('a a ~curs la atIeSt ,est~ fii1l<l00. .. a. pierdut Of-a, avut mai scump ~
lume", a<lăogând că ~lte explieaţii nu
poate da, Si nifli nu a dat

Ceea.oe dovedE:'.(!te că l'IU POAte fi vorba. deeât d.e8pl"f) ~gl)Ste. In orioc ('&Z.
!\ fost 1') figură \1fOllri . . .
SPARGATOR AltFJi!;TAT DE PAR.

fSpargeri: uqa li Mi }lŞf.ţ~~, ~iin ~Ol'
i~l Milller Gutten:brunn 7 fi a. doua la
Ana Cll~tl, din piaţa Horaţlu 3, de unile
a furat hai~, lingeriQ Ji a.lt.QQbieete
c" ..ni,"<> 1- v-,l oare de pe_te ..00.000 lei.
--..........
HOŢ INAlNTA.T FARCHETULUI
Andrei :pa.rany~ de 19 ani ... fost tr\·
Inis de poliţie, parcbetului, ~tI'\l de-1Îotul d.,-, turt, Da.rany Andrei a furat din
locuinţa femeilor IipSQ~ Ştefa.nia. dia
'tr. }loria 7
dela Mi(iter MaS'dalen.
~in str. Dr, Şal;twid 40, diferi~ luorurj

{·~t a

stat ela.ndestin in TimiflClara. N.tu MihaI.obe a eomia doul

~pravl_pn&r111

,i

~a6nice şi a.limep.te.
EV A.OVA.'r

JEl'1Jl'l IN TR.EN

'I'eodor~iu Mat.... i:oaJl, rofuma.t

din

"4""
Cernăuţi
tn Oravita
, .. reQhl.1nat ~_.
~
t<A

riatului gării "DO"..oniţa Elena" că venind Mn_
un autor n~uJ)Qe·
-.t"4~ Tbnl"'o-.N,
"'l
cut l' -a fllrat in trenul Caran~~!'i.
...~
PllŞ'oara, un balot. in care a.vea. lln<o'aria
..
fi hainel~. Hoţul nu a. foat prinş.
8INUOIDERE
Ghorghe Oprea, d.e 78 ani. di=t Sâni.
601,,ul J..hr1', ,'a sin\l~ie prhl Mtt1lngu..
lal'8. Sinueiga.şul en bOll1,'W de nl~rvi şi
pentru (}ă, bou1a Qra. illcurlbdă el ,'a ,1.
nueis, Pal'ohetul 1\ aUb)f+l.at inmllnnb..~

cadavruilli.
FlIRT LA (1:NE.\lI\TOGRAFUL
..CAPIl'O(."
GarderobisU\ oinematografului "C&pi.
<JHET(JL MnJTAK
tol" s'a. plâna ohesturii de !loIiţi!!, ră U1'\
Poliţia. timiaoreană a arestat pe Nelu
autor necunosut i-a furat un pa.rUesi\\ ,i
}llhallLcd1~, als Ionf'R~u Teodor, de 19
o pălărie din garderobă. Hainele erau
ani, cU ultimul domic:Pu În Bucul'eşt~.
ale nnui speoetator, M.re intraşe si vadă
calen Moşilor 17, pentru mai multe fu.... fihnu.l, rlv care. 1?!':ânclu.le la gardere.
turi eom.ise In loOAlitato prll! !'T&!'g2rt"1 bă, s'a (fu!{ aca~ fără ele, Hoţul nll '!-

In oâteva z!l@

- BJOOJllZlTlIL.F4 PEL.\ mell "-1WI
fS{ll"JUl S~ VOR f'JĂTI ~:t:EGau.
IN ~l1".6LU. )buifww a.f~af iz,..
teme .duce la euno.ştinţa celor interesati
~ă În eon!ormitate eu hotârirea minta.
ten~lui clQ finanţe şi îll acord eu diş..
pQlQţ\unile s1,lbsecretari.tului df\ stat .1
'_1
~,.
l'ItablEiţiil
dela miel'

t:;l"ea,

l''lTins. dar ~rnerobista. va
hainele eelui plgubaş.

fOl5t

<

plăti

e,.

l

propiretari, şi anume: cereal~le până la
)OQO kgr. fânul p{mă la 3000 kgr., paele
Jlân~ 1~ 10.000 kgr. ,şi vitele s~tanil0.rt
le vor plAti ...... lncepand dela 10 lume
1944 ...... integral in numerar, Rechi2;iţiile
de Cf:real~ şi fl,lraje peste cantităţile
f.l'i1ta~ ia VQI' achita: .0 la iUtA din
valoare in numeru, şi 60 la şută prin
bonuri de reclli;,;iţi,. RElchi~ţiil. de vite
dE\la marii proprietari se vor achita in
acelaş mod: 40 la sută din valoare tn
I'lumerar, şi 60 la sută prin bQnul'i. de
N I · 'ţ'
rechiziţie.
u se vor ree 1l~1 , Iona v~ ttC11Q
de muncă, vit~le do rasii ŞI tine~ u '
Deasemeni, nl,l, ae vor rechidtiona
c~·
1
t
realele din i oboare dsnu
c:e
c
cumpara"
t
d-1
de cooperat
man i a arc sau
e c,~ ro
.
. .ve.
.
!:Olocuitori lutorlzaţ ,
-I"RETUL GRAULtJI DIN NOU~ RE..
OOL'l'4. Comi_rial,ul Generş\ al f'n,ţ\l:llOl
aduce la cunoştinţa generalii că l)~ţul
grâului 5tabibt in vara trcclJ.tă _va ră.
mâne neschimbat şi pCl1tru sn;lI,ll C8N
va rezul~ din recolta OIllUiui 1943~.
1944. A~st preţ este de 260 mii lei va.
gonul de grâu de 1/'),000 Kar. cu o
ireutate h€ctolitrică de 75kr,r. şi 3%
e<lrpuri atrjine. P~ntru grnul C{lre "a
avea o areutate hectolitric1'\ mui mue
sau mai mică decăt cea arătată mai sus,
preţul va fi mărit sau micşorat cu l~'
pentru fieeft~ kilogram ţn plm!l I'I!lU C~
minus. Pe nsemenoo. pretul.:m VlI! ro!':r:
J

sau mi~şora cu: 1 %y ,pen,tru f~t>~;tlr~ pr?"

cent de corpuri ~t1'aJnt' In fr1l!II!l;
procentele st8bil~te.

plu~ f~ţă ~e
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subordie pe comandantul trupe40r
ne generalul Bl"adley, care până 8aa!ta
acelaş grad cu generalul Mon~.

Nord -Vest de laşi trupele noastre
au cucel·it o înălţinle itnportantă

La

DL.

Un Doa ataC terorÎst asupra Serbiei. Puternice lupte ael'ieae deasupra
Gerlllaniei de Nord. Lupte grele In Varelia.
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BERLIN, 16. (Rador). - Se comunicd
de pe }rauLUL dm rtasarit că, ca~mut s'a
l1~entinut şi ieri deLa Nlarea Neagra pană

la Leningrad.

;'

L.upte irnpm'tante dându-se ?1Wmal pe
Comanuam,entuL sup1·em.
german are insa cUlloştmţa ca someticti
)Uc pregatiri Joarte mart, spre a relua ope
Ta~,urwe Lor de mare all~ploar;>. uillt :U
.sua precum şt in secroruL cen~ru.~ ,;Ii cel
nun1.~c. Pauza destu,[ de lungii wter/)('mtit pe frontul dm Rasarit a H~'ţ JOl08itU
eLe sovietici de-a regrupa forţele Lor sla~
bite.
Lhn rapoarteie aviaţiei de i'ecu1touş
tere şi din a~te injorlaţii deţinute de
ComandamentuL german reeSe ,;U Su:"LC·
tidi au intarit m mod considerabil arma
ior de atac, acuma/cînd îndeosebi pe
JIt~s~rul injerior, mari cantitdţi de materiat de ni-zooiu, precum şi rezerve operative. Asemenea pregâUri ojensive se
ammţă Şl din sectoruL Lemberg,
unde
someticii vor pe semne sa incerce o
patrunde1'e m guvernămantuL general.
~t din Zona Gommel, se anania mari pregatiri sovietice, cari nu sunt ascunse
tnaintea comaadamentului suprem german.
Avand în vedere aceste pTegătiri inamlce comandamentuJ german şi-a luat
cbntramdsurHe necesare aducând rezer.
ve operative suficiente în toate sectoarele ]Tontutui, precum şi armament gTeu
şi muniţii considerabile.

'.

lnfameTia sovietcă a fost aruncată în
focul deJe?lsiv finlandez fără sprijinu'
bimdatelor. Cu jC1·tJe extrem de sângeTou,se sovieUcit au retlşit să reulizeze câteva pătrunderi de caTi însă nu au putut să tragă nici un folos şi cari .au fost
ul,terior zăvorite. La istmul Aunus lupteLe s'au dat ieri pe o scară mai redusă.
Aviaţia finlandeză şi cea gennană ataca.
';z:i şi noapte concentrările de tl'upe şi
bUndate inamice, precum şi aprovizio.
:!'W1'ea cailor de comunicaţie. Sovieticii
41:.t pierdut dela încep<~.tul ofensivei în
Finlanda cel puţin 129 avioane.
~

............. ................
,;

" UN NOU ATAC DE TlmOARE
, ASIJPRA GERlfAN"IEI DE NORD
Berlin. 16 (Rador). - Aviaţia angloa intreprins azi d:mineaţă
sub o puternică escortă de val<ă toti de
rază lungă o i,nvursiune asupr! ~rma~
ruei de Nord Şi Nord-Vest, unde s'au
dat lupte fnarte orâncene cU forţele de
apărare an t1aeriană german,ă.
.' Deasupra Zonei de 'invazie, vânăto-rii
germani au distrus eri in lupte aeriene
oel puţin 24 avioane iDamioo. Iar cu prilejuI unui atao al bombardierelor grele
,nord,amerieane contra liniilor din spate]e frontului din Normandia au fost doburite alte 11 avioae. _
americană

'-

Ankara, 16 (E. P.) -

I

SABOTAJ
Budapesta, 16(D. Z.) Agenţie.
fică maghiară anunţă că: CU1"tea
a cc:ndamnat la moao 1te pe
mei de construcţii, din Budapesta
Glel". Desiderb Gabor, fiindcă a
comerţul elandestin, d.e acord cu
său Nicolae Gîei, mari cantităţi de
beton şi c,jment din materialul
oonS!Jlucţiei unUi teren de aviaţie din
vin~e. Pentru acelaş delict Nicolae
fost condamnat la închisoare de viaţă,
complicii săU Mgustorul de fierărie
Alexandrrl Griinwd,ld la IZ ani
ia<r arhitecţii Artul" şi Francisc Mathias
8 şi 2 ani. Pedeapsa cu moartea asupra.
novatului p'!'"ineipal Gaoor a fost
tn aceiaş zi pe aerodromul dela care el
duse fierrll şi oimentul.

"

sime, II. pătruns şi in o~ul Orvieto unde
arier" 'lrzile germane alt dat lupte crâncene
cu aliaţii dist'rugând 13 tanelJlri. Noaptea
trecută oraşul a fost evacuat
că trupele
germane să se retragă in pozhi'i mai. avatltagioase ..

lupte Înverşunate În Vestul Careliei
front În general
landeză

neschimbată., 8yiaţia

s'a angajat in lupte

fin-

violffl1te

eu

a.vioanele sO\ietioo din cari 14 au fost do.
borâte.

Germania

Un nou alac terorist asupra' Serbiei

f

BELGRAD, 16 (Rader) - Atacul f(!rol'Îst dat contra oraşului N iş Il fost a) 8-lea.
in ultimul timp...\u fo"t aruncate aproape
200 bombe de calibru ce) mai mare, Mii au
pr()\'ocat di .. trugerî enorm de mari. In

timp "i orăş(']ul Para<-.m din Sârhia
mijlocie a fost ată('At şi deoarece aid nu
se află niel armată nici instalaţii industriale caracterul terorist al atacului a fost
evident.

I

B6RLIN, 17. (Radar), - Postul de
dia OTltamc a anunţat azi cLtmmeţli
pre mersuL operaţluni.lor invazlei, ca ,
ţete germane atacă la punctele aiese
gnje şi saLturiLe sunt uuse la sJârŞ<t
cea mai mare hotarire. m juruL
Lui C~~n sunt lupte de btindate joarte
verşunate în curs. Marea Luptă
vă a invaziei se arpopie însă şi va ji
te grea.
vin Bursă autorizată din Berlin
.declarat azi la amiazi, că inamicul
să debarce noui forţe însemnate
Le Havre şi Cherbourg, dar apărarea
coastă germană este stăpână pe

VOl'voe, aruncând bombe şi trăgând cU
a:~e_ de bord asupra dăiri~! care poartă
ViZibIl semnul "Crucii ROŞll".

500.COO soldati aliati particillă acum la marea
bătalie de pe coasta normandiai
Dela cartIerul gl'oneral al mare,.;aiului
\'on Runllstedt, 16. (E. p.) âOo,OOU
,,"oldaţi aliaţi ai armatei de iu\'azie I}articillă până 3('um la Jllarea. bă,ăli~ a
coastei normancie. Cel pnţin două treimi
se a(l:i, pe eontinent .. Din aceasta se
t r 3·ge c{}nc)uzia că ir:v~\zia încP·!ltl tii. la 6
Iunie prin de~arClll"ea armatei 1 amerj·
c;lne~j armatei II('n~leză are un (',8rac1er de CĂutare a deCiziei fi că bătălia

l}e coasta DQrmanuă reprezintă jumă.
tate tihl IOrţlele întregei Îotreprind'eri de
in\'aLie a Eu r opt."1.

Pierderile americ&nUor, englezilor şi
eanadienilor nu Se pot stabili decât
loarte greu, căCi fortele germane JuPtă
in pcrmam'o:o!ă, I~înd c:ontahiHtate.a
lo.'!{'{ rseler
pentru saptimâ!llile ce vor
llrma.

şi

I
......._-...._......_--._...

comandantul trupelor engleze delle frontul
Îm'uziei, a devenit comandant suprem al
t,uh» '>r trupelor de uscat aUde. El are în

_.-...

~

a împiedecat până în acest

orice încercare de aropiere.
In zona Saint Mere Eglise trupele
mane şi-au îmbunătăţit poziţWe
tacut inamic dinspre Ba.yeux spre
Lo a fost oprit cu toate că aliaţii
cat forţe însemnate în luptă. Pe
8U~a Cherbourg luptele sunt foarte
verşunate îndeosebi la Sud-Vest de
rentan unde contra-atacurile ......",nll'''·
rilor germani cauzează inamicului
deri foarte mari. Şi la M ontebourg
ţiativa se află în mână germană ~
seaua Montebourg-QuenviHe a fost
răţită de trupele inamice.

I

Comandament unic aliat pe frontul invaziei

IAndra, 16 (E. p.) - o schimbare in
comanrlameutul aliat al frontului invazie.
anunţă "Exchange" generalul }Iontg(mlery

işi ameHorează p

pe frontul invaziei

Mela.şi

Un spital norvegian bombardat de aliaţi
Oslo, 16 lRaJor). Avioane de te~
roate sovie~ice a~l,,~t'7eat a ti-etlţ oră ~pitalul "erUelI R;Şll dUl oraşul nurvegian

După

ANTRl<~PRENOR DE ~~'U"'~"'UI.
MAGIlJAR ~j,;CU'l'Al' P1QIi"fRL'

Trunere germane din Italia s'au retras pe pozitii mai avantajoase

HRLSJ:I'Ioi'l(I, 16 (Rad!)r) - Luptele in"e;şunate din' Vestul CareIiei S])Ol'eMC
in
inteJlsitat.e deoarece sol'icrele aronci mereu intărili şi re7,t'rve noui in IUllte. In de(?u~ul zili"i de azi situaţia ri'imânând
~

POunC!

rea Cunsiliului de Miniştrii turc
dat Următorul comunicat oficial
re se confirmă opiniei publice
demisia ministnlluj de externe dl
mencioglq deja cunoscută dela radio
kara: "După ce consiliul de Miniştrii
a:pr?bat politica externă urmărită in
trmlle zile de Minjstrul de Externe
Menemeneioglu.aeesta şi-a dat
'

aliaţilor continUă
Berlin, 16 (Radur). Se eomunică
înfiltraţiunile aU fost imediat zăvorite.
de pe frontul tiin Italia, că presiunea La E.'!t de lac trupele gennane s'au desputernică a trupelor aliate s'a menţ.tnut
prins şi au resplns din nouile poziţii
Şi ierj toată ziua pe ambele părţi ale latoate atacurile coDse-eutive ale aliaţiloI'
eului Bolzano, Intre Marea T1reniană şi
DeSPre frontul central şi dela coasta
lat' alIaţii au reuşit pe unui, să facă miri Adriatieei nu se semnalizează nicio acprogrese, dnr, deoar<,('e au pierdut 37 ţiune mai importantă, trupele germane
din ("ele 50 taneuri atăeătoare nu au fost
contillllă mişcările !nr {le desprindere
în slare să valor:fice sUccesnl astfel că nestingherit.;> de inamic.

BERLIN, 16. (Rador) - Despre luptele
din Italia se c-omuni<:ă, că inami;::ul a reuşit
să câştige te-ten in reghn-ea GlXloSseto prec~m Şj la Nord de lacul Bolzano unde tru.
pele german-e, după ce au respins maj multe
atacuri l'la.mice s'au deq,rins spre Nord.
Inamicul, care exe:-cită o puternici pre.

Al~ROBA

E..XTERNA

Intre Marea Tireaian6 ti lacul Bolzano' preaianea

fTomuL jmlc.

Pe J1'untul finlandez Lu!,tete au continuat )It Leri cu o vtalentu n.emicşorat<l.
:WVIe~ic,i cauta cu cete mai man sacriltcti )Ii uruncand m Joc enorme eantitaţt
ete w)anLene şt blindate sa strâpungd ll~
nu~e de a.părare jintandeze ş~ sa zclmucme armata fmlandeză. Aceste lupte au
atms o vehernen~(j ext1aordinarQ. ta VestuL CareUei, unde s<fvieticii au suferit
lovituri joarte grele, avand în vede1'e
pierderile Lor masive de tancuri dm ziLele precedente.

TURC NU

B U CU RE ŞTI, 16 (Ra.dor), - COMANDAMENTUL DE CĂPETENIE
AL AR~IA'IEI ROMÂNE (,'OMUNICA CU ZIUA DE 15 IUNIE: PE NISIRUL
INI,'ERIOn ŞI BASARABIA MIJWCIE, ACTIVITATE DE LUPTA REDUSA, LA NORD-V.E.ST DE IAŞI TRUPELE NOASTRE AU CUCEKIT DUPĂ
nOUA ZILE DE LUPTA, FIIND PUTERNIC SPRI.nNITE DE ARTILERIE
ŞI BLINDATE, o INALŢIME lMPOR TANTA.
.
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Sovietele nemulţull1ite de "pseudo-invazie'
STOCKHOUf, 16. (Rador) - Ofieiosul
gurernului sovietic Il luat azi prima dată
atitudinn faţă de im'nzia din Vest, aducind
generalului Eisenhower învinuirea că. Il fă
cut un raleul greşit deoar~t\ d ... ja ope1"llţiu
oile din Italia de Sud an făcut dovadă ci\
metoda aplicată de strstegir,i aliaţi eu care
se urmăreşte sh\bil'ea, fol"ţelor germane nu
valoreazi nirnk. Pâ.nă când Unirea So,,-ietici Il a.5teptat UD adevărat al d{)ifea front,
In Europa de Vest se poate OOflstata a7.i că
cu toate greutătikl ValulUi Atlanticului,
pre.cnm şi a saerificiUo,r aliate operaţiunea

niza apărarea t.'Ontinentului I'U
divizij aproape după. p:'acullor, lat ,
,·jil,'e ale (krmaniei. Operaţiunile actuale· raliunile pe de o part.e nu vor avea
insemnatate, pe de altă parte.n~ ~(lr
din 1"Iormandia nu au în lorma lor "duală
ee nicio uşurare pentru SOVletirl.
nici o inM"muătate militară ci formează
nea
Sovietică, înt-haie ziarul .. "','w· ...
in cel Jllai bun NU. prima faT11 a unei in"RzH
pretinde ('atf'gorif' deJa. (~oma
llde\'ărnt.e
df'la ea.re se poate aş!l"pta o
suprem aliat o invazie de o _"o"".U~illlti.
influenţă d!',~isi",ă asupra m~rsu] războiului,
, amploare mart", intl·t''I}rill~-ă (·u mat. ,
J)al-ă insă lt1iatii \'or rontinwt si for- , le ('(lntra iBrel·ţiei "it!lle Il Rekhlll n'
meze front urile Inclh-iduale În Europa
un ţf'1 stratf"!1,'Î<, serios deo~rN't' alt!~
după ('um era (,azot din Italia, atunci Co- i RSl'menea ,.l>seurIo.invazW~ numaI
~ndamentul Suprem German, va orga· • mania va trage foloase.
începută de aliaţi nu are nn eanwter hGt.ă- I
t ill)r şi nu rut(! indreptatA contra. păl'ţilor

o"

---

Societatea kaţională de EditU!A. ~i Arte Grafice .,Dacia Traia!1~" TillllŞoJ&r9 1, Q~lt ~.p'Ql. Mihai 1. Nr. 4, ÎD.I.I"~tr. su\:! Nr. 52/1488/1Ql1 la Reg, Of C""" ~;]11<:<'~.
lecreta.rde le<loc:ţ1e r~~ ltQiI.81ifiUWAN.
~
,.
T~părită la 16 Iunie 19

