•

I

,
R~l\rvIA~iA fA.
\

\

E CE '/REA UNGARIA· SA
SINGURA· ALIATA A REICHULUI?
.V

Bulgariei? Este evident că
Germania a pierdut războiul, Dece VTea
Ungaria să rămână singura. aliată a Reichului, până la capăt? Are, Ardeu luZ,
pentru Ungaria, o însemnătate atât de
'm.Gre, încât să preia riscul existenţei
naţionale şi a ţării? Turcia şi presa tu1'că nu s'a amestecat niciodată în trebumdniei

li WNDRA, B. (,,Reuter--). -

Ziarul
!3 re nU1us" seTie urmctoarele:
.
Ungaria încă nu. a luat hotarârea de a
.:~pe relaţiite cu Germania, Ori, imeam,~ ~ aceasta ce Ungaria, nUl vrea să renun"f la câşti9"'.~ri de teren Tealizate cu uju'm« Germaniei? Ori, nu. este Ungaria
ti' stare să ~rmeze pilda Fin~an<iei, F ".

r.'

şi

n1e interne ale altoT ţii'ri, Cu. toate acestea, Turcia este de părere, că Ungaria
trebuia de mult să găsească calea apropierii de marile pwteri aLiate, spre a nu
i:7npărtăşi soarta Germaniei, Care va fi
locul Ungariei, dacă rămâne fidelă alian·
ţei cu Reichlkl, până la ultimul moment,
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'Jficial ar: demersuri;or soviertice I a
Sofia publicat de U. R. S. S.

ezumatl~1

fost 8ublinia.t ~n D()ta Uniunii Sovietioe, din
12 August, in care s'a arătat că chestiunea
COIlSulatelor sovietice in Bulgaria nu lIlBi
are niei o actna.litan" şi că Bulgaria poo.e
să evite eomeclnţ;e1e
atitudinej ei, numai
în a.ool caz, da.eă. rupe rela.ţ.iile cu Genua'
nia Guvernnl 8Ov1oetic pune deci intreba..
rea: dacă gllvernnl bulgar este gata sa. rup:ii. relatiila 00 Germ'lTll'l_ EI 001'('1 un
pUn.s drept, sperând -CA Bulgaria nu va a'
--A •• _ .;1.:.... . . _
marifl'ca--".-4.01"~l·l·' G".
I.I.IMI/UA UU1 ........
• __ ~"'''''''
..'\."6mul Bagrianof.f a publicat atunci decIa..
raţia euooeeută, despre neutralitatea ţării,
cu ~ a rănta.t să amăgeuci atât poporul
Pl'OpriU, preeu:m fi ~mIa publică mon·

IgI4HOSOOVA, ~ (,.,Tass,.,).
Oomisarla..~ poporului, pentru Ilts.cerile exta'ne, a
blicat un rezumat al denxll'Surilor guver.
e oi Uniunii Sovietice, pe lâ.Dgi g'lvernul
pl'J făcute in 1JI"Dla atitodinei eunosoul:e
lli Bulgariei, ca.re a IH'Ut drept rmultat 81an 4e rbboiu actua.Jă., Intre oo1e dooă ţări.
s~ ee fn.oe UD istoric aJ eveniruent.elm',
a ineeputul războiului actual. t.e COIJlUte :ă ci guvernul UniUlW~Vietiee a adrete guvernului bulgar, In ziua de 9 Maiu
.. , . noti, in erue a reinoit cererea ea.,
)t!. l~atnl 80vietic din Vama.. IIă lire ra1n. ~IJat, şi ei gu'\.'UIlul bulga.r Jlă,.şi dea asen-

~.

ri..-""

1 ·~tul

la crearea ncmi.Jor eonswale !IOviela Burgae Şi. Rnst-.iuo- ,In această DOtă
8pU8 textWll: guvorn.ul bulgar nu este

diaJă.
IntUl timpJ

• ~ ._I_~""'1.e ,~
8 a ... :;. evCI.LIIUID.U....
...u ...
JIM."
mân.1a, " Bulgvia a admis tftJeerea trupe-

stare să desmintă afirmaţia guvernului
rE vieticJ că guvermd bulgar pune la di8po.
'. armatei ge1'Dl3lle fleritori1ll ţărU, 381"0rturileJ pentru n.vio.ţia germBDă şi porlu, penfzu forţ.8le nava.le ~ Tot
guvernul bulgar &i. dea _
ră8puu.s
~t guvernului IIOviefu!, .. chestiunea
sulatelor iOvietiee din IJnlgaria- Dacă
'ernol bulgar OOfttmuă Iă refulfl C!GreI'ile
.Dlli:i Sovietice, atunci pnenwl Uniunii
ietice nu f t fi ia stare .. menllDA rar
. ile, ro e ţară. &re OOI1tiună să aaor·
sprijin militar, .'l~ fă.ri. NR ilie alti in
'u ou Uniunea Sovietică.
ooast.a a fost nota adreSată guvemalui
jilofl. In Mai, gmemul Bagrla.uofţ a
tmllnt mane'lrrele guvernului preoodent,
Il,
e&nd evenimentele mili1are s'au apra~ t de gra.ni!.a. BIDga.riei, şi. in Vest aliatii
• \ eliberat Italia şi au făeut progrese in
lIS nţa, guvernul ' bulgar S'I declarat gata
t a redeschide consulatul f!O\ieUc ~a Var·
dar a a.ră.tat din nou că Bulgaria face
lS te din Pactul Tripartit, ~ &erman.ia, şi
pe de altă parte, ea. pii.stJează. neutrnli~
" La nota sa, din 29 IUlie. guvornul
. nof! a d~larat chiar l'A el '\.'l-ea să
tinue politica urmată. pâaă. acum. deneutralitatea Bnlgarie~ a adus Uniu.
. \~etice foloase mai Iiud dc('At 000·
eerote de U. R- S. S. mire timp,
ana an făcut uz !pM'lt de p:I"&
lita.te bulgară. loest fapt •

lor geaomaoe In România, tmdI, arestea...
lupta.i oontra trupelor sovi&tiee. La SO Au.gust fm~lto:I sov1etlc din Sofia. a pI'edat glJ\'ftl'Duluf bulgar. notă, In alllPl fii!
ftI'8.tă aoeast·l treMr.e. fompelor g&l"ID8IIe
din Bulgaria in România. unde trupele 80"
vietioe luptă eont:ra forţelor germane. A!Jtfel, Drrlgarla aoon1ă <'.ermanW 1111 sprijin
et'ootJv, la rizbota, eontra U. B. S 8. o....
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Gurvernu1 Român intelege

• •.•• •"F1 •••• ,

să

se eondu-

Agenţia

euter_ comunică, Mini<;te!'Ul de ex. e al Statelor
ite, fi avertizat

nicî(;d~tă

t'~~t

53

dia "tMa

.1Ii

o

.t!fSlS 31'

rost luată impotriva vreunui membru al
mjJlOrităţ.ii maghiare, ca atare.
Dacă.
s'au luat unele măsuri de siguranţă după

data de 24 A~~, au avut un eara.cter general şi nu au fost întemeiate pe
V1"('.un criteriu de descriminare etnică..
Cei câţiva minorital"j maghiari, eari
au putut intra in ea.dr€'le acestor măsuri
C'J cara~ter general nu se găsesc arestaţi,
ci reţinuţi la domieiliu.
Guvernul Român este de acord să
rennjtă (lIelegaţi1or Crucei RoŞii în Re>mânia. m. <mzul câ.nd aoce<dia ar aoeepta-o, să se asigure de acest fapt.
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cercu.ruOT competente jinlandcze, contintULTea Tăzboiului este o vă1'sare de
sânge inutiLă, de indată ce şansele militare, pentT1l. câştigarea războiului, au
dispă:rut. Aceasta se referă, nu numai La
Finlanda ci şi la Germania. Prin in"
cheierea din timp a păcii se mai poate
salva cet:a, Nici un conducător nu are
dreptul de a mări 8Uferinţe~e unui POpat
întreg, când cauza războiului este şi aşa
pierdută...
PRINŢUL

BERNARD AL O~ANDEI
SE AFLA PE FRONTUL BELGIAN
L o n d r a, 8 (Reuter). Premierul
belgian Pierlot este în drum spre Bruxelles. Printul Bernard al Olandei se
află en carti~rul său general în PeJp,-i-a,
conducând de aici operaţiunile frontului intern olandez.
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Londra, 8. (Reuter). - Dupăce guvernul britanie a publicat un raport oficial
despre efectul armei secrete germane
»v. 1«, aSUp!'8 Londrei şi Angliei d~
Sud. toate ziarele britaniee se ocupă

:'i.TRIOŢll
HOSLOVACI TREBUE
;ofL ~ Ji'lli: TR.~.:r
CA NIŞTL SOi..DAŢI

Rador), -

.'_Sia ._ • • a

Elilantul bombardamentului

I

. \Vashi.l1gton. 8.

Il I

A

-că după acest principiu in toa~ aeţiou
nile sale. Astfel fiind, nici o măsură. nu a

n'a

o pc!'sol:alii.ate romană aHa~ă in Ma,rea bnt.:.me a pubhcat zilcic t.reculA
intr'un ziar enh~cz un articol in caIe
atuma, intre aH,;::te, ca IhaJ,,;sl;j,~ea ::ia
UCf;cle CCl·U,"C, acum ult"\'a t.,llP pGrci'l:;u
j'.ul~1 !lor prC1: Ulll şi a unor rOli);-:ni 10cuiud în ~tr~inaLa;:e 'bupra oiJ;)nunită
ţii de a se relu>;~a în str .... i!:...: .. atc, primind siatul de a nu părasj ţara.
Suntem autorizal i a da acc~L[\i asertiuni d.esrHin: il'ea cea mlli ca ~cgorică.
l\lajc~;tatea Sa }~cge::c nu a iUi.lt niciodata in ct))bi\I.~n!J]ţ iune eventualitatea
unei pleCild In stl'tlinătate şi DU a cerut, în consecinţă, părerea nimănui
Bsup.a uuei asemenea eventualităţi.
Dimpotrivă [{[ajestatea Sa Regele L'a
incetat o clipă de a pregăti acţiunea imI
p1inită la 23 August, acţiune în vedeI rea căreia pl'ezenţa Majest:liii Sale în
i mijlocul hatiunii era pe dH de firească
pe atiit de indispensabilă.
~~.~.o. . . . .
UNGAkl:A II\SAŞI S'A PUS IN
~ .i.'&l"~J::, 1Y~ iiA:t..1:..vI CU l~OltjANIA

I

precizare a guvernului rOnlan

La Mesagiul adresat de Guvernul Regal maghiar prin postul de radio Bu.:ia~
pesta în seara de 1 Septembrie 1944 ora
23,5Q, Guvernul Regal român ţine a da
urmă.toarea preciZare:
Guvernul Regal Român a adoptat un
Decret Lege prin care se Tejnstaurea.ză
un regim. constituţional democratic, p0trivit eăruia toţi ctăţenii români, Indjferent de origina lor etnică, se bucură. de
acelea.<;d drepturi Înaintea legilor Ţării

Re:~la

vernul sovietic a oorut ca guvernul bulgar
să pWlă capă.t hnedi.a.t acestei treceri a u'upt-Ior g~rmane in Rorn.âni30Bulg<uia W(-d, nu a tI'as consecinţele, şi a
acorda&; refugiu trup&lor germane în Rol:
garia.
In :rJiua de 3 Sept" guvernul Murav~v, a
Jechoo:-a.t, det5emenea că vrea să. oontinu8
~
~,;o,'~'4.. da. ,ac~t~ a IWH'M1Alor Pl'e- ~" fi Ci r a, .:: (':011(10.'). - 1~5enl~a .Reu('oo-mte, oeeac.e inseamnă 00J1~- I>P.n:~~~ a.LI lllJ.~~l·e~t:; rli,Hllslrul
" ........
_'-o
....
de, ex.".. Cil1ed.u' giHen
II.D.
, acordat trupeIor ge•~n_"
...-...." In lUlh..
. . , .. U1UI. Ro;nan
. ' ..a dat
.
contra 13', R. S. S, Abia atunci a avut 100 as~~ra, o eCJar,,:f 1c1 c<lllshnl:lUd., ca UnrupeI"El8 relatiilor Şi declararea stli.rH de falia n,;, ~vre~ s~.renunfe ia nedreptarăzboiu de dJ.tl'e guvernul Uniunii Sovie,ea clo~llsa ~nn letatul deia Viena. Pe
B '1
..
ae a ta parle amlata ungară fiind soli'
t U~, u gartel.
d ..
ta
La sfirşitul comunicatului ofieinl 80'\';8'
. ara. cu arma. ~e~mană, avtacă trupele
K_
.. '" că
1_ b l
M
lomane
care lupta
~""'J sea.m.....
~me"" u gare au Be)-O.
't'
U
. , Impreuna~ cu
, cele sonaf; contrar sentimentului şi int.ererselor na,.
~le l:ej, . ngarlRoa s ~ ~us insaşi în stare
Funii bulga.re provocâ.nd războiul cu An.
el' Z OIU cu
mama.
glia şi Statele Uni~ ia.!' acum şi ('lO Uniu· CONTINUAltEA RAZBOIULUI ESTE
nea Sovietică, eu toate că poporul J'1J8, fra~
O INUTILA VĂRSARE DE SAl\Gh,
te eu cel bulgar, şi-a vărsat ~~1(" pt'Intru
DECLAltA UN ZIAR FINLANDEZ
lIbertatea Bulgariei. Popo-l'ul ba.lgDl' treLONDRA, 8. ("Reuter"). - Postul de
bula, deci, să aeţioueze sh!gur, penh'o mperadio He~sinki a transmis, azi, un urtirea aliantei eu Oennania, şi pentru restacoL al ziarului "Suomi .'::Jocl.uldemokrabUlrea libertăţii şi OIloam Dajâ()Jlale bulten", în ca,'e se spune că, după părerea
ga.re.
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azi în aminunţime cu această proble:ernul Reichului,
calea diploma- mă. In cele SO zile ale atacurilor peste
J că membrii frontu
i intern din 8000 bombe sburiltoare au fost lansate
.?slovacia, SUllt comba.tanţi ordinari asupra An.gliei, deci în medie 100 homa trebue trataţi ca atari, dacă tru- I ba pe zi. După constatările experţilor
, germane se dedau la represalii con- " toate bombele au avut ca obiectiv Lonlor, atunci cercurile referitoare ge:r- dra, abătându-se câteodată asupra re, e vor· fi trase Ia. răspundere_
, giun.ilM de Sud din cauz.e technice sau

"v

1" a fost Încheiat

calcule greşite. De fapt au căzut 2300
bombe asupra Londrei iar apărarea britanică a fost perfecţionată în măsură ee
distrugerea bombelor în aer a atins
70%. In ultimele zile din 102 bombe
I 96 au fost făcute nevătămătoare. Dela
1 început victimele omeneşti au fost in
proporţia: un mort la o bombă iar ulterior numai un mort la trei bombe.
Atât avatia cât şi artileria antiaeriană
au- avut me,rite excepţionale la combaterea bomht'kfr 7,huri'itoare pt"ntm care
scop ingiaerii britanici au construit ...

vioane de vânătoare cu o viteză de neÎnhip!.lit până acum.
Ziarele britanice admti ca cele 80 de zile
ale bombardamentului au fost Una ,jin pa.
rioa<::~4J ce~ mai ntunecoase ale rihhGjl~iui
şi POP,~a,tiei Londrci. ponte să fie mâ-mL:'ă
de atihtdmea sa.
.,Daily ~legraph" constat.ând cu ~le'
lalte zlare că azi pe-ricolul e."lte de-Hnit'h" Înlăturat. Totuşi pentru st1'ategieii brit:-nid
se JllIl1e problema foo.rt~ grea. de a lua mă
~url. la timp pentru ar\iranm. Angliei, in ,".ii·
1001;', tată de asemenea .iacuri·
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~'•.~d:. .c,·"1~?""'~:;·f"':3.-.::j,:··· ~L
cât 6t&u oei1a.lti dist~ clienţi ai a.oestui
N'a trebuit si aştept tocmai PUţin.I
V ,J:~.«:;'~ l >.1. ,tU
l' <:amtda şi ea, ne-am privit drept In . &cl:ect local, - ne am înţeles? • • •
Dar în sfârşit, după câteva. o~, vesela
~.
~'f.ără să ne salutăm. Observând si- Vai, domnule, regret foarte muli 70ci'e-tate s·~ ~ot.~ît să,pl~e. M'am ~t
»A.:-a a..i,.bit I!1l .. ','{"1, 1'1" ,lf:B" , î .
I;uaţi.a, dar neînţelegând-o. ofiţerii un- car nu se poate ••• Vedeţi, cu dumnea.· J~s di~ ~aşma, stand la.~a.~ cu un p~ pe FI.:1 Si;l,ll. : .•:"\.... n, C' :. /'." r:at . .:a ;
an.-i priveau nedumeriti. când la comilor e altceva...
elOr raZlmat de scară Şl pnvmd la cel- cel ce er' .E' Jq:r",l FI, :.-. \ n" Vl;:,ţă
;';:·cf.nd 1& mine. Apoi ~ maior italian,
Vă.Y.ând că. nu pot îndupleca pe va.rdi&t, ce eşeau. Văzându-mă, au amuţit pe nicăc, ~
I
aplecându-se puţin la urechea unui că- am plecat. Dar numai până in stradă, rând, m'au privit cate·o clipă., ou greu '1 Ace~i.\C.3. b l!'~ l'u,'intf"h· ."'(' '. ~ mă;
pltan ungur, i-a explicat despre ce este unde staţIona maşina, hotări~ să_ nu ,mă r~ţ~ută indj~are şi gr~u îş~ ~~ucea~ IllU.,lIt:a UL '.varş,w .. , ..i.~;~I""'~ Fe
vorba. Satisfăcut de cele aflate, căpi- las ouprina de 8GdIlll, ca sa văd cand p~c.oarele carI parea nu VOlau &'1:1. poa.r 'omen.:.~-~_
.
tanul ungur avea aerul el. ră9pUIl3 pleacă. comisia ~ ca. să. vadă că o văd şi te, fără ca tn prealabil, mâinile să nu
Peri clU Olr;"L~rf'<J.
IIUdorumlui atalian:
ştiu prea bine căror "imţlOrtante" che
sfâ~ .
..... Lăsaţi că aranjăm noi •••
stiuni se datoreşte faptul că meretl
După ee totusi s'au indep3.l't.at citva. il1.;;I1UI Ul·;l u,,,;',,,nuhe
.Judecind după atitudinea dela masă amână soluţionarea problemei colonişti·
m'am urcat în masină, am plecat la ho- 'cnlIlUH (;(: 11", pl.t
a comisiei, n'am. niciun motiv să cred lQr români, cari pribegeau ca nişte haite t",lul în care lăsn.sem pe oei trei dele-gaţi, UUlnn::'Zl:'i:~-.: ·~._n ..... ''- '.'li. :1:"V1H\~ta
ci prezenţa mea n'a fost penibilă pen~ d;e câini vagabonzi pe drumurile Ardea.· apoi toţi patru, cu amări'l.dune in suflet f>asa1't~, nLl·\c'~ c,_~,j" ,,11 \<1 nl"llhUp-l:lnll
-.:elUia. car~ ~'·d Ţ.ucC"'i, (le 1"~
tru dânsa. Era şi firesc: O surprinsesem lului robit, jefuiţi de pământuri şi cimi
~i revoltă, ne-am reintors la ora~aj.
nucn.:,a
Sd. CllU ~} p2 <',<4l Cl0L
Enin~;,-'d vinovat in dauna intereselor
nuri, c.'Ie către o dominaţie desJ)(>tioi,
CaCi,
lnt;"U,ie\<i.r '';\.1 C'2 rci,-piat'
,.......
-.rnoiJ':-"'x
de
către
nişte
alia+i
trădători
-,~Jiv.>;W"v
.
'(Unnează)
româneşti şi în cârdăşie ca. unguriil
- Y - . llJ.I\,o<J.
_
l'
-., • . • • • _.~. . . . . . . . . . . . . . . ;. . .- ......-.,. . ' . . . . . . . ~ • • • • iubire<:. lui lJ0B1H(;'zeu. CU) ca,'!} lS\ .
Că ·tanul ungur caru-ia fi ~"~-e ma
pl
"
y-r.....
-:ro. .
·te blrc:u,\'urn",r ~:a r~\·",.r",~J,i.l cu lD'l
:arul italian la ureche.s'a ridicat 1nd.repşugare ';o'i!iJlV. 110cl':'''1'<\, a lalnilUor
:ându-se spre ieşire. S'a intor. apoi cu
Ş 1
stre, a vgc.. ::u(:[or 1:0a... >LrL'; C:).m
loi domni civili. cari s'au aşezat la o
de batYJl"Ul'<l se rll:;"'SC la tot I-HS
nasi ce se făcuse liberă. luâad loc şi
După Q absenţă de cinci zile la Bucu- , Iată de~ că tot ce s'a spus despl'e ar: jurăturde SG.:lt L L!,site, ilumeie
lânsul câteva minute. In intervalul de re~t.i, reintors acasă, am găsit o stare' mata roşie, că săvârşeşte jafuri, violăn nului lt:nt il~ d':'~Gn, iar locur le
1mp cât a stat impreun! eu cei doi, su de spirit îngrijorată. Agenţii fascismu. şi maltratări, sunt toate de domeniul mL'1tC:l Se intw:~'lâ şi suile~~! le
oiectul discuţiei eram eu. Am observat lui lansează şi Intreţin metodic şi dia- fanteziei - sunt calomniile elementelor gr~a - loca!clrue de l:.~utUD s
aceasta din privirile indreptate asupra bolic o serie de ştiri alarmante despre hitleriste şi gardiste, cari nu se pot plme ~-_~~
mea, cu indiferenţă rău mascată.
annata roşie. Nu se dau îndărăt dela impăca cu situaţia, eă anuata sovietică
Dea""ta, lurrl;i a c:r:st..:,j a, ihnue
Apoi. căpitanul ungur, l'a dus la cele mai tic&Ioase calomnii. numai ca este la noi în ţară, şi că prin tinuta ei ' prin S",:tl1ta .i!;, .. ngn:.,i,ie, îi PU'l" il f
!nasa sa, la care aşezându..se, a reluat să compromită O armată care vine la noi înaltă şi corectă, s'ar putea imp1.Ule iubire:} nl'L"',n11.rl"lt;; a D~ ..;i.Iîl :ă','
iiscuţia CU maiorul italian. intr'un ca prietenă a poporului romitn. Am vă~ opiniei publice, care se desmeticeşte demni'nd odmcnli la iub;re .i nt retI
mod din care am constatat, că trebue zut această glorioasă armată în Sinaia mereu, văzând eu ochii săi proprii. că Iubind r'~ Dli.!nnczeu, r~\spli1L~m ilbir!
tl-f fi spus:
şi la Bucureşti după câteva zile dela în- mult hulita armată roşie,. ~ste cu totul Sa SU'"j~:Tl;1 ce ne-a dJ.l'u:t-o, ~utm~
- Cred e'o să~ţi placi ce-am pus la trarea ei în capitala Ţării, de unde. in alta decât O prezentau oflcmele de pro~ ne între olaita. împlimm porunca'
:ale contra valahului •• •
trecut au plecat toate infamiile şi igno- pagandă hitleristă
.
Dumnezeiască. Şi vom dovedi aceaI
Cei doi civili au inceput Iii bea eu miniile impotriva armatei. care ne-a
Toate aceste calomnii - arma ulti.. iubire, prin ascultarea evanghelke I
3.emiluita, sgomotos. Oricât ar fi băut eliberat de sub tirania lui Antonescu şi mă lansată din umbră, de cei cari s'au Sale indemnuri. »Se spune că un tî I
insă, după numai 15-20 de minute de de ocupaţia germană.
prăvălit în necunoscut odată cu armata îşi iubea nespus de mult copilul J
~nsumare de vin, nu cred sil se fi îm~
Am stat de vorbă cu soidaţi şi ofiteri de jaf germană - la Bucureşti şi in o- crescut, l-a ingrijit şi la încărea~ 1
cătat aşa de grozav cum voia" să pară. sovietici. cari s'au purtat foarte corect raşele în care a intrat armata proletară toate bunătăţile. Drept recunoştU
Au inceput să zvârle paharele peste ca~ şi demni de-o armată populară. domi~ s'au spulberat. Nici un jaf, nici O siluire, copilul a 'nceput să-şi asuprească tÎ
iXJl meu, izbindu-le de peret~l~ din nată de cea mai desăvârşită disciplină nici tm furt - noţiune de aItcum necu- Auzind sătenii despre această fapi)
:lreapta me~ din care, cu resturi de li- militară. Impresionantă ca număr şi ti- noscută în Soviete - precUln nici o je- legiuită a fiului nerecunoscător, all'
::hid nec:onsumat. ţăndările cădeau 1 nu.tă, ia Capitală ofiţe"'u şi soldatii stă- fuire a trenurilor, fiindcă personal am »împotriva unui . asemenea fiu ar 1
jos şi pe mine. Am şters nepăsător teau în grupuri de vorbă cu populaţia, intrat cu primul rapid în Bucureşti. iar bui să sărim cu toţii. Atunci un b:
rtropii de pe haine, eu batf.sta, iar cu câ- căreia îi explicau "~a ete sp~ti,Lş,i ~ prin gări paza era făcută de forţa pu- ziş~J)~tf!st€ asemf"nea faptă. e I
teva tifle aI'licate.~~.ela.r-cfrtey::r-~~~1 It c: . . 'O:~<i~ ,-'1·t::in1tU81~tr':.c, iara
..... _"4- .. '~,,, .:a 1
eCI pedeapsă, dar mai înainte de a-I j~1 1
ie peinine, mi-am pus in Qrcline ţinutat ul'.lllcito,rilol' şi a ţăranilo;t·. Pentl'u fe- publicul timişorean să fie liniştit, că nu pe el, ar tI"ebui să ne judecăm p[ .
fără să-i bag in seamă. Pentru atât de meja $Ovietică. ofiţeră şi 5OIdată, impe- va avea nimic de suferit. Din mntră. se căci şi noi de ntât:ea ori prin fapteI
puţin deranj, nu mi-a trecut prin rnint~ ca bilă ca tinută. cochet Îlllh4'ăcată, cu I va simţi în deplină sigurantă atât in ce stre, asuprim pe Dumnezeu. Tatălt.J;
să pl~. poriam ~ă s~u până la capăt, revolverul la cingătoare, ncdesparţită 1pr!veş~.e pe~soana cât şi. av~rea fiecă: tru bun şi iertător este Dumnezeu. '"1
să venfle cu oeha meI, pană unde mer- de tovarăşii ei soldaţi, alături de care rula tundca armata roşl~ vme la nOI ne îndeamnă la iubirea deaproap ,
~e prietenia axei, p,rin reprezentanţii ei duce greul luptei. populaţia capitalei. ca prietenă şi desrobitoare, pentru care Sa şi a noastră, pentru dobândire. I
lutorizaţi.
n'a avut de cât admiraţie. I~am observat fapt n'avem decât să-i fim reeunoscă- citoa.rei mântuiri zicându-ne: :tSi
făcea in tllnpul .cesta comisia? pe ofiţerii şi soldaţii sovietici În prăvă- tori, şi 9'0 primim cu toată căldura, beşti pe Domnul Dumnezeul tău
Văzând că rezist pe poziţie, a inceput să Iii. unde făceau diferite cumpărături.
fiindeă merită aceasta, În Ul'ma atâtor
;>ată in retragere. Acelaş căpitan ungur pe (aCi le pli:teau prompt şi fără dis cu- jertfe aduse, chiar pentru cauza 110as- pe aproapele tău, ca pe tine' .f
l'a ridicat dela mas.\ treciind pentru tIe.
tră proprie. Este armată, care ae sacri"
H
N'am văzut nici un civil bruscat, din fică pentru desrobirea Ardealului, dat
Pr. Horia 'ViJoi,ii:
:Ateva clipe la masa chefllilor. Ridi~
::ându-se apoi dela masa lor, s'a fu.. contră foarte atenţi cu publicul, a cii~ de nemji reacţionarilor hortişti. - pier- . . . . . . . • • • • •
'·1
!reptat spre eşire, a lipsit 10 mL.'1ute, rui stlSceptibHitate parei anume eăI;~ dut pentru tGtdeallna, dacă DU vei I
lpoi s'a intors. La cinci minute după tau ,'o menajeze. In discutii erau ve- nea armata roşie, acoperită de atâtea
.,sCRISORI ANONIME" (.CAP1T~.!
lceea, şi-a făcut apariţia un vardist şi seU, ghUllCţi ceea e~ arati, că nu ne glorioa~e victorii. încât merită toată stiAsistăm la un adevărat incepu' :
)prlndu-se la masa celor doi cheflii, i-a privesc ca pe nişte învinşi, deşi ar aV'ea ma şi încrederea DOftstrii, pe care să i-8 sezon cinematografic. De unde •
.~gitimat, luând şi proces verbal. Salu- o mie de motive să ne trateze şi altfel .• dăruim din plin.
GH. CIORMAN
acum filmeLe bune au fost o Tarii
:And apoi de plecare, i-a invitat cu mul- .~ .....
~.~
""'.~
~
~. dintT'odatd, din nu ştiu ce Iertare f7lI
:1 delicateţe, să părăsească localul,
ţioase. au ieşit l4 iveală o .serie de t '
:eeace aceştia au şi făcut.
excelente. La Capitol ş'a afişat de i '
Singurii clienţi, cari mai rămăseseră
ci. Dr. Al. 8.la 2a~ palia. ,1 ph!D'., preţul 600 lei
producţie de frunte franceză ,per
il local. erau cei dela masa comi!iei şi
anonime" a societăţii Continental.. 1,'
tu. .Mă hotărisem să plec ultimul. De
In editura ,,Poporul Român" din. Ti- dlce, oordo'v~ularG, bechiee-peetorale, e- pa. de artişti a casei, puţin numer<
:e să dau clipe de răgaz acestor atât de ,~oara, a. dlul Praf. Nic. Roşu a. apărut menl.gago, topioo. uarcollc.eşi. modera.toare daT alea.să, am revăzut-o CU plăceTe 1.
lo.cnici d.e petrecere căIăi, ai colonişti- de curând vo1umu1: I,Plantele noastre a sistemului ne-1"VOO.
rită in 8erviciul unei acţiuni, tlZ C I
{or români din Ardeal'! De ce să le dau m~cinale". D1. Dr. Alexa.ndru Buia,
Volum--lol dlui cir. Buia .cuprinde pe lâ.ngă mister a joBt perfect menajat pâ"
putinţă să se răcorea'lcă, atâta timp cât profesor Uliversitar, autorul a.cestui vo- c,al.e ară.tate mai SUB şi 21 planşe in 3 00-. urmă. Medi1J,l este încăodată acel I
ti pot opri dela aceasta? De ce să-i las lum, a strâns in 230 de pagini îndrum.ii..' 10li cari cuprind 105 plante i1uatrate, fMi~ unui orăşel fran.cez. Atmosfera . i
să be1'lchetuiască pe ruin!le vi~tii ro~ l;!e practice pelitru cunor-ştarea, aduna- litâ.nd astia1 eunoaşte~ lor de ~ătr. cei parcă mai concentrată in reali~·
mânilor din Ardeal? Când nu poţi face rea şi tn:trebuinţB.rea p1a.ntelor de leac, cu mai puţină ştiinţă de carte Iati c~ scrie decât in jlmele văzute precedent.
~
tot ~ trebue, faci măcar atât cât.e .:lcătuind astfel prima. carte mai ,mare a.utorul mtr'o parte a lucrării dsa1e despre rile. cara!terizate adesea doar. '. I
poate. . • •
de aCf;st gen din literatura. noastrâ..
rostul ei : Prezanta lncrare este IiiCPisă.,... lingură rq:>lică .au printr'un .HagUf' :
Intenţia mea fnsă n'a putut fitrans- 'i'>ervâud in b1bli.ozrafie a.uto.ti universali gândul de a. da posibilitate celor .interesaţi (băt'l'âna riela inceput _ IJ fi ...... n ...Jf, ~
formată in fapt. Observând cei dela CQnsu!taţi pentrllCdoeumenta.re, ne dăm în primul râ,nd si CIUloască plantele de care-şi \' 'fte (.·c'~H şi
i '--~
... , ;
masa comisiei că nu mă hotărăsc să pl.. seama că lucrarea. nu este iăeută în leac.
mt,C4re) ~;!. ,t.. demite li,' . .E'.1i' ' ...
ţăsesc localul. acelaş căpitan ungur care pripA, ci că autorul a studiat petru
Din punct de vedere tehnic ea:rtea ~ a· Decorul,: r'> ~ 'Of,!' de ;!iL(.ir'
'fI 1
regizase :tcheful« celor doi civili ce- plloticarea. ei tot ce literatura univer~ pă!'""t în condiţiuni impecabile. Atât tipa.ruI raţia estl l' ';'.;1 ,'~ ,-,,(~.~/.' /. Il) 1
rându~le apoi să înscene~e şi luarea de sală a avut mal de l!ieamă.
lnl;titutului de Arte Grafice "G. Matheiu"
m. ~ ,.evq .' ',1 1" : ".r aul S'" ,.Jklm; M'I'
pro~1!I verbal - spre a fi pUŞi toţi la
In peste 20 de pagini, autorul se ocu: Timişoara, cât şi planşele minunat cxecu- ntă D. m; . ';'J j~"i!tej;" ~'Xl-t'>~, .w1'
adăpostul formelor. pentru orIce ca:.:: pa de; cunDaşterea~ uscarea, conseX'Va- tate de ..Helicon" Timişoara, pot ata. &Il.- Î'.lmormd· <1' i ~el(' "._,;;t,i:e 1, " , ~
s'a ridicat din nOll dela masă, eşind şi rQa, fi rntrabUi!l;~ea plantelor medici- tu:ri de c.ole ,mai aVaaJ.5B,te intstituţii de a· ncă. Inl "c>"~ .t't!! ,.t:, $0"'.,-,, ,~~.
mtorcându-se după vre-o cinci minute. oale, Ide.nd sfa.turi pe larg asupra timpu- OO8t gen din capitală. Precizia cu ea.n: a~ acesta: l' rm<. t.,u.~. ~'" '~~;
~I+LU
.•_ zen:eu mV~diutsetuld,UPvăema~neadstad' ".aadra~ap-rtuult lui de cuIgere, uscare,păstrare şi intre- f~ ~te C'JlI°ril~ ~~~ ~ cdoperta.ca.ru1ţiit ddeOU:Je;!'·j~~.,,>~(~;~S,tn~ ;c.):~7.~'f~·.V-I~ '.
v
..,.
<:"
buinţare. Ba mai mult încă, nu se limitllt Şl Pe planşe. e dm tn"",rlOr au mai. m
............,
La masa mea, salutând cuviinvios, incu- teazi numai la pla.nt31e medicinale cari aspectul, lIuperio: ~l unei. fotografii 0010- (.,Le COl~''''':lH'' ... l i v ' :'l"·"X-I,~.' :
noştiinţându-mă că e ora de inchidere creJJ~ sălhatic în Rmnânia, ci dă lămuriri ra.'le decat al unUl Slm,pltt tipar supra.pua.
aduc in' ,,1->' i~ r·".'I"l!t'!~i ""', "~'
ti rugându-mă să părăJese localul.
a.'Iupra culturei a cât"rva ze~ de specii
Această ulLimă lu~a.re nI}j,rută In EUJ- orăşE'luJ : ""1t fi 'L:-: dL,c.!1IJ t':
- 1ţ1 mulţumesc pentru amabilitate, earl trebuesc sămân.a.te.
tura ••Pop~ruJ.-1.i Român", (ste din too.;:; Pierre:' ('IeD) "~!i'(~n~[) ~' , .
Wm răspUllS I fi nu te supăra că trebue
Foarte pmeUeă etrte cln.<"3l"ea plan'telol', pttncteIe de ved.ere emincn:.ă, pan.!"U ea"'~ IJeclerc, :",.~ d" ·~,L f':":":~;"
Il mai .tau puţin, - dar aştept pe cl- eA.t Id ~rea eh:bnj"~fizio1Mic1i. In s-- mDtiv noi ('. ~C0rn!JJldăm atit cel:itm Hor no',.,. intreac'" 1'; ~h ':1 .,; , r ,C'l 'C' <1 'o' ; f.
Ileva care trebue să Il<isească din clipă eesstl din urmă grtlp~ plante-le trntate în t1'1 cu multii. c~rte cât şi reJor cu mJ.~ pHţ,a,;l brutaTll.'
~~li iT' :,'_ mi:' ('o),.!
1
~ QlOmnule, daI(' nu se poate... ~trl.m Ifttt1t gl"U'Dl!te tn capiro ele: diUl'eti.oe, mviiţăture.., deoarece ea. flFte ftJb,itcA.re pOfJhr~"t~.: H, 1 c:::rp,+j;.~:i~l:lr~."
li - Uite., ee e. iti fJ-i.Văduesc, că în ori~ d€'nurative. pUl'~ative. anti<;u';{''';c~. vermi- p,en.tru t.o-~i·
,,.
'\~ do ~ staQ Diclo cli;2ă ~~,~?c:I :UgeL~ Bm!"~ ~2~~antÎB~ ,..;.';~.v
r-tO~!....nragu~sell.,($.!i.e~):~Yll~wu......' .;pIiA& .
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PROPRIET1\R{( DE PADURI
OA.Jll!7.E TA J<:;-rm~u DE LEMNE PEN" i· ~, U JPOCPW:\T~RE. AV'lmd in. vedere cer' inţale ~~ionale do lemne de foc, proţă vi, .rietar1i de p:i.\iurl Stmt in'Titaţi să se ingride acum de angajn.rea munciWrilor,

,:a~

j:'

măq.t'IIJpOCtîv eoncentra..rea.lor, pentru mceperea.
pen\
tărt1Ql" cA.t mai rorâ.nd pQSibil.

,
_ ANULAREA DELEGAţIU)B PAZ'ţml
B PUBLIOI DE Pl::.dCUIT. Inspee':aratul Judeţean 00 pescuit In rJI'ltlI!I. RprO, ~ ...ăril lflnisterului de Agriculturi, anulează
:stăI. :(Iclegaţia de pa.:mici publici de pascuit din
nu. itud. 'I"in:J4-TGrontal, 'I:1I"mA.nd să ~
! ~
'!:1ue noa! paza. .şi controlul la legea pe&'i;:nit!ttlm din acest judeţ

"

be

" .~
s'f6
- NUHIILE IN POS'l'URI DB AnWL.
"lW } VENTE .AL11I L.~oTr.rlJTlJLUJ SlJJW'w',
o .A>& Dg ()()~ AbsolV'ltlillteie mstitult ~! &Uui S.m>rilor de Ocrot.i.rO din ~rnău~ ..

s ~ acuat la Timişoara, au fost nu.mit. in

po.$-

tuQ Pe data de ~ August 194.4, după cu.:m.
Doiceşd jud,
l,~ţ.a., Bahovmhi Victoria la Gă.neşti
s . ~, Qorvurlui" Beş.chea. MAria. la Slobozia.
Îlabi j"ld. CovurlU!i, Du.n:l!bravă. Valeria.1a
llle~ itdttt Jud. Severin, Gr1~ Flor1ta la
îl far::tpl.eni jud. Cluj-Tur da. Hnrii Georgeta la
i~ ~ jud. ArA, :I..euun DidiM la Bll1ln
eialtJad. H1medoonI., Minte Anas~ 1& Dia
ilbir)M1. Hu:cedoora, Niloonecmă.1 Nfna la Băms.
t1in~:fad. C&reş şi Ţocoli ·ValentiD& 1& Albac Jud.
nea. iDaj-Tt:ada-

- (}("»iUNJCATUL OFICIAL DFSPRE
ATACURILE A VIOAN};LOR GERllA!It"E I
CONTRA POPULŢIEI CIVILE. l'rÎ..nioim'
spre publicare următorul oomunicat oficial:
A'vfOOllele ('~ au mitraliat in zilele trecute
populaţ~ Clvilă din Timiş~. şi 11deţ au
fost aVloane germane- Echlpajul!or este
deasemenea getunan, ceeace s'a eota~a.tat
In mod categorie CU oca.zI.a identifielrii pei1'BO!ml.ulu1 avioa.neWP dOOorâte. lD. avÎclCI:nz1
doborât ]a Vinga s'a\; găsit cadavrele subloootenentu1ui Went2lel Palll şi subofiţer
Binder, ia1" pilotul avionu.l;J.i. doborit fu '1
Sept. la ~oara se nnmeşte Heinz GreitrwI.

IMPUTA'J'lI OOMITETELOR DE
OONDUCERE A PAŞUNn.OR. Numen:>ase
oomitete 8.le pă.şttc.ilor au fost oblipte ..
pLătească păşu.n.fior ~ toate pn.guo

balle provoca~ acestora din rea credinţă sali
neglijenţă, S'&1l

1

~ceaf _ DARURI PEMTRU RANJTD DIN GL
!llee::".OCl. Jlo1r1. la spltalul de l'ănft:i cita Gi.roc,
:n

l

Jir. Horia V'lşom, a oficiat un Se.rvida. Di~ chpă eI!lnl, dl. En<eBon, direetoml fabriIII( de rame dtn Th:nişoara şi fa:mi1ia 5-orbun,
dărmt ră.nfţl1or, serviD<k1-1e şi masa de
___ Darurile au fo3t !n l'IIJ.InA de lei
f

Lj
'tati
~~
I~
)111 ~.ooo.

iI!lput.at pâ.ni in prezent

peate 500,000 lei.

>

. . ..-wează: Axinta Tntiana la

li ',J S I

-

INSCRIERILE la

Şcoala

de 8teno-

daotfi.ograile şi lucrări de birou "M. Ul'SU"

In eurs la sediul ~oalei Timişoara rv.,
BultT. Berthelot 3, zilnie orele 5-6 d· m.
sunt

Cursurile tnoep la 9 Serpt. e.

2534
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- RUGA.'f1NTEA PARTIDULIJI 00MUNfST CATRE lmrroRL Toţi Editorii
sunt rugaţi a trimite la sediu:!. Fartidului
ComlUlist din Rom.â.nia (Aleea Alexandru
23), secţia Propagandei, servidul biblioteci-

ror.

oâ~

2 exemplare din toate

puhlicaţiile

(că\rţi, broşuri,

ctGpozit

şi

reviste, ziare, ek), ce au în
cnrl vor apa.t'$.

- nNERI AlIDELENI SE PRl';ZIl\'TA
CA VOI.UNTAkI DE KA7..BOI. La Garni2I08na din loealitate s'au pre=entat azi 6 ti·
neri originari din Cluj, solicitind dlui CoL
l>ă.scă.lesctl, Comandantul Garnizoanci, aprobu"ea trimiterei lor, ea voluntarI in lupta
contra U1bgurilor. Pavel Albu, Ga,,-ilă 1l01'Z:1,

Petru

Irimeş,

Oliviu

M'J,Teşan şi.

Pe::ru Pa"

1"MCIL

- OONTOpmEA AD1UNISTRA 'flU...oR
IZLAZlffiILOR. In ron1ormitate cu legea

pentru organizarea

I

păşunilor,

acolo

unde

există şi îzlaz <:tmlunaI şi izlaz comp~sOT'al
sa:n urbarial, l'Ie va infiinta o ~gură ase-

(liaţie de pă/Tl.I1at !n care fiecare categorie

intra cu drepturi proporţionale. C.. noul
e:rerciţ!u finttnciar va fi un singur buget
pon tru fiecare comună-

V'a

P"PTE DIVERSE

Cum

I

fosl doborât avionul german care a incerc:t
să lIitraHeze lagărui lIe pr~zen,erj

ln ziarul nostru de eri am arătat că
un aViOn german incercand să IDlU'alieze popUla~la ora.şu1ui nostru, a tost do-

căzut şi şi-a

fracturat piciorul stâng.
Sosind Salvarea, vic1.t.ua a fost w.aru;portată

la Sanatorul Bega.
A INCERCAT SA. SE SINUCIDA ŞI A

bori.t. Azl venim cuamănun~
.
In cursul wmmeţu de eri un a V l O n . ,
german inrlreptandu-se spre lagărul de
I'EU~rr
prizonieri de}li! cal.ea Araaului, fiind
Femeia Ana Stanek, de 46 ani. cu
.
observat de catre apararea antiaeriană, dOnuClliul in '11mişoara, întreţmea legă
aUi >
ar' : - TBANSF'ERAltl DE PRETORI. Prin a fost lovit în plin chiar în botu.!.-moto- ~·~oste~~CU tânărul Benecuct
b; ~ In!!JPeCtol'ntuluj Re.,,:ional Arhn;.,,;"- rulul. Dupa cateva cIfpe;"-avionul s'a Lutsachy. venit de curând la Timie 4rativ~· 1'aCOO Peflea dîn Re
prăbuşit la pământ. Căzând pe un adăşoara. lnjghebându-şi o mică gospodăpost întro pormbişte, a fost omorît pri- rie. StalleK şi viitorul ei soţ aU trait in
j~Ji
d •. Romul Dl"'d.ghicl dela dispoziţia.
pl ~tu.rif judeţulllii Ti.:n,]'}-Torontal, an somerul Vasile Banranski, eare se gă- cele mai bune condiţiuni. ajutându-.se
reciproc.·'
lQ b.t "tr8.nMernţt unul tn locul ce1.uflalt. D. dr~ sea in adăpost.
După prăbuşirea avionului, Heinz
lntr'una din zilele trecute, Benedid
ăJ:t.J~ Rl'lr'ha!, pretor. la dispoZiţia Pre'
Greinus care conducea avionul, a mcer- Lutsac:hy a fost nevoit să părăsească
U. " ferrtttrei jnd. Se\~rin, a fost transferat la
cat să fugă, Intervenind cu curajul său oraşul '.L'lmişoara, liisând tot ce a agoni~
~ Orşova tn locuJ. vacant, prin d€cedeosebit prizonierul Alexiu Ilienciuc, sit alătul'l de viitoarea lui saJle. R.ama~
lftt1 pret:omk.1i Valer:.a.n Medea.
aviatorul gennan a fost prins şi predat sa singură, pără;;ită de iubitul ei., feme, ~ E..XA..'l&"'iELE DE DIPLOlU. LA
organelor militare.
ia sa vazut nenorocită in dragostea ei.
,f(,,)AI...A. PROFl~<':;ION ALA. DE FETE.
Avionul inamic se găseşte m paza Nemaiavâ!ui nicio speranţă că viitorul
f~a Prcfes±onali 00 fete 15l'. II, Timi'joOaannatei, iar prizonierul Alexiu llien- ei soţ se va mai întoarce la ea, şi-a pus
~ aduce la cunoştinţă. absolventelor cI.
duc a f03t propus să fie răsplătit pentru în gând să se sinucidă. Inchizându-se
'ifG ~. vm"" că exn.menul de diplomi va incepe in
fapta sa curajoasă.
in camera ei, Ana Stanek a luat O foar.I~ . . . . de 20 Sept. ora 8 dimineaţa. ExfL1Ilet1ul
ŞI-'A
FRACTURAT
PICIORUI::
facă şi şi-a perforat abdomenul Având
• j ecast:ă di.n o lucrare teoretică
şi () lt1'Cl'tU'&
dureri
groaznice, a fost transportată U.
'To, praot:ică de M:elior ct1 devizul, echiţa şi m&Eri- intre orele 18-19, femeia Vilda spital pentzru a i se da primele ingrii moriul teh.'1J.olog1.c relativ la. aceea lucrare o Buding, domici1iată în Str. f'op de Bă
pu~ probă. de ck>.sen, examen oral la tehnologie, seşti 10, trecând pe Bul. 13erthelot. a jiti. Aici, n'a stat să se facă bine. Profitând de lipsa personalului dela spital,
~r~ istnrta e.rte1:or şi a artelor indtLStriale.
':."
s'a aruncat pe ferea- OONVOCARF'.A ŞEDINŢEI PLENA_
m
!
stră dela camera unr C RE A OOUITETULlTI PARTIDULUI N.\.de ~ găsea. Căzând
~ i TIONAL-ŢARANESO. :Membrii comitetului
dela o mare inălţime.
C1' partidului naţiooal-ţărănesc ain jud. 'l"Smiş
nefericita femeie s'a
,il Toro.ntal, delegaţii organizaţiilor eom1Jl1t1.1e
prăbuşit de caldar.âm
:!f~
sectoa~ au fost; lnrvitaţ1 să fa parte
murind pe loc.
'e 1 lA"edinţa plenară li eomitetnlui C9.F8 se '"'
ŞI-A TĂIAT MANA
t C ţine Dumillecă 10 SeţYt. orele 19
CU FERESTRĂUL
â1\' _ ORGANIZA'fIA PAItTIDULUI N.\.
.
.
"
Copilul Iosif Mesar,
....:".•• _';J.;Io'~:
••
~.
~
~e~110NAL.TARii.~'ES(j DIN JUDEŢ. Orga.
de 12 ani, domiciliat
• . 'liza.ţla din judeţul Timiş'''l'orontal a ParUmolipseşte O bună parte din
în str. Coroana de
~rl <h1ui Naţional-Ţărănesc are urmitoarea
Oţel Nr. 7, a umblat
recoltă. Tratati decl orice să. '
illl OIJIldncere : preşedinte d, Sever Bo..."'.l, vic~·
la un motor care tăia
" pt:'EIŞedinţi domnii dr. Aurel Leum.t~i3 şf dr.
lemne. Fiind prins'
mântă
Înainte
de
semănat
cu
~,~ !"""-1l V'ânătu. Secretar gen· dnii I. dl'. Ioan
.de ierestl"ău, i-a fost
. a. Sulbţi.re şi II. Liviu Iuga. Ca.sier delegat~
tăia tă palma dela~;jdt1ii dr, I. C. SUbţire. Ajutor de secretar: d,
mâna dreaptă. Cu
:tt. Ioan Draghid· Delegaţia pet"ffi1l1entă :
Sal varea o fost traniiI ~ni: dr.• Cornel ~r. dr. Livi~ Gabor J dŢ.
sportat
la Sanatooi\.
MI~· tftrulaU Pu1ca dm Deta, VasIle Galrl din
rul Bega.
care este autoriz.ot de Onor. M. A. D.
.wj .'e~~am, Preot Vasi1le Med~ din Comloş,
S'A INECAT IN
;s~~,~ N1co~ Lugojan din Izvin, Dimitrie
Desfacerea
prin
Camerele
Agricole
MUREŞ
,,,f. ~~:~n aV','l:ova DrăglUna din. P~trl)m3.71,
Postul
de jandarmi
~ ~a ~ Albu din Tim~aaTa, Aurel 1fiis;iar'l
CBlETAN !ST! UN PIfODUS • :li
din comuna Periam
7,. In h,ba-veehe, Stmron 'Pliullşan d:l1 Mu·
a anunţat parchetul
il'
ŞI norea, Minda din Sarav:11e. Slltribunalului Timiş
~ pl~ţr~:,i.i pret. Ioachim Petian, S.imocn
Torantal, că locuitoQj Mi.oc, Gavri.i..1. Rus din FoienI. dr, Vale!'
rul Alexandru Chi":,j Hetoou din ~, Trru..1.ll Jiva St..w:n Sat~
,t C"l- ~,."i L· .)< A "-;1;(tI. j'l"'~'
T . ~f "!.~o('.~
. riţa, in etate de 81
•
alli,. emitor, făcând
.' ~
1, ~, ," r)i~ Ere!,;' i:t dlY! 'UpmT',
'-~
.
$..l,r: :iUrL SEP"nte(',1(:;~k1' 1\'_; re; j~r
baie fn râul Mureş,
s'a inecat. Cadavrul
. f.~,
F" F),: ". ' }.n()nl[<,~ ';'{~'. ;~ d:n
",
!-"~ l ~tl \1 rr~"';~tu av~e.t nu.eLa fost scos eri de că
j
~t!l<:"'C':... Ti.mi~oa1'4
ve locuitorii satului.
,
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- D. IULIU HU~ING nu mal face i
din administraţia ziar-J.lui "Dacla'" Da.
mai are drept.-.ll să facă aclliziţii da ah
mente, redaxe şi puhlicitate şi nici să
încasări în numele ~arului "Dacia".
-)). IORGOVAN TOGEREAN esfJ
mit measator al ziarului .,Dacia". R.
toate autorităţile. institu ţiU. fi Intre
dezi1e a'i da tot sprijinul.
-

BANCNOTELB DE 1000 LFA CI

RA.N(;iJ'J.'1!O SU'IIf V A.LABlLE PANA
~l (}(;'.fU.t1V1U.E. 'l'ermenul pentlT.l ..

8chun.brarea bue~.or de 1000 le!, .de.
re brWlă, care poarta pe cercul alb din .100 2 ţără.noi. cu. .sapa pe umăr, se pre!u
te până la. 31 Oct. 1944.
_ MOART bA U~UI VR&DNIO L __ _
Ui.1'Ol'- Sambăta a avut loc, in CQlDUDa
DOOlleoea-Ca.ra.5, illlllo,rmAntal-e& mMl8tlU·
lui Z.lciar Pave-l lmJ.ghici dtlla U' D. R. De..
fll:Mtul avea 60 am şi a slujit pe cl1npul
muncii timp de 305 de ani. Dispariţia sa lasi
'man.ime regrete in rândurille ma.aelor ftlAmoo
citoreşti.

_ l'lil'lEREA PIETRU ~'DAMEN·
TALb A tHO..-\.JUlJLLJi CO~lUNAL DIN
OOlIUNA CllEL:.HAO. In ziua de 8 S~1:A!a
Vl'.i& in. prezenta dlo.r: Ciucr..td€anU. pri,m,o
preu,r al plase.i Lipo-va şi ing, agr. v..su.
GrJgode şeful Ocru ului Agricol Lipava l'a
pus piatra fundamentală a grajdului comu.ne.!. din comuna Che.lzn&c. Lucrarea ~
4,9 milioane lciH se ridică din contn~
benevolă a loo.uitorilor eu al.l torul ~
APole, TimJ.şoara.

I

_ VIITOARELE PREMIERE ALB
NA1'lONALuL\.JI. La Teatrul Naţi~
elin Cluj-Timişoara s'au pus in repetiţie piesele ,. Viforulc de Delavra~oea.
»Omul care a văzut moaTteac de Victor
Eftimiu şi !tIo, Ştefan Voevod« de Petre
Manoliu. Premierele vor avea loc după
deschiderea oficială a stagiunei.
_ STAGIUNEA OPEREI SE DES.
ClDDE LA 15 SEPTEMBRIE. open
Română din Cluj-Timişoara deschide
stagiune a ei Vineri 15 Septembrie cu
»Trubadurulc de Verdi. Duminicl 1Y
Septembrie seara se va cânta IIMarthac.
Lani 18 II Traviatac. iar' Miereuri 20
»Rigolettoc..
SERBARE MUNCITOREASCA
LA DOCNECEA.. Duminică 10 Septembrie CU ocazia tradiţional-alui târg'
anual, va avea loc la Docnecea...căraJ o
serbare organizată de tineretul ema-şcolar şi premilitarU din localitate.

- TEATRUL NATIONAL ŞI-A RELUAT REPREZENTAŢIILE LA TIMI~,
ŞOARA.. Joi 7 Septembrie Teatrul N... ·
ţional din Cluj-Timişoara şi-a reluat
prezentanţiile la Tim~oara. In faţa unei ~
săli bine populate s'a jucat piesa tPro-1
curorul« cu distribuţia dela premierl..j
Inaugurarea festivă'a stagiunei 19«.--"t
45 se va face la o dată ulterioarl.
)

re..:

1

Medic Prima.r

. Dr.

V.

IEPURE

eonsulfaţiiIe pentru Boale d,
plă.m!ni şi interne. ~la 11-12
4-5. Timişoara, BUl. Regina Maria 11.

a reluat

Telefon: 11-81.

fi

2549

Pentru absolventele
şcoalelor secundare
Absolventele şcolilor secundare au
fericita ocazie de a-lŞi fonna O euie:ă de
actualitate şi cea mai potrivită pentru O
tânăr~, c~re doreşte a-ş~ ajuta ţara prin
proprul .el .muncă. La Timişoara. tn Spl.
T. Vladumrescu s'a evacuat Institutul
Surorilor de Ocrotire din Cernăuţi fi.
continuă să funcţioneze aici.
Se primesc la acest lnstitut absol\'entele şcolilor secundar~. Toate levc!e sunt
bursiere ale Statului, adecă au toată in.
treţinerea gratuită pe tot timpul .C()larl~
tăţii.

Dorltoo.rele D. urma eursurlle la InstihIt, VOr inainta cererile la Direcţiunea
Institutului din Spla.iul Tudor Vladhni..
rescu Nr. 13, până la data de 15 S~ ,
tembiie.,
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Avioanele germane mitraliază populaţia civilă P,W: !::~. 1: 1:<1 j,icn o 1,;',"'" ; rei
desiluzii pe care ne-2U produs-o. Germ!~ia a Înşelat c~nstant buna noastră &!eu~r~ţ~.

.1~
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Gerntanii dau b~tălii de întârziere pentru
a pregăti apararea
Liniei
Siegfried
.
.
.
.
.
~ 8 iRadoll). -

- - ,:
........

Ag«tţia ••R.euter"

..... eâDd.., aduc mereu trupe şi mate.
răsboi

şi

......
cliD Anglia
Statele Unite.
~ . . . . . . de Nard. pEOI'1I pregătirea of~
. . . eontra Beiehului. fol'ţlele militare află-

CIII armata treia &merll.'.ană, din

In Balcani au

~te ~ boia-te de l'eĂ8te'bţa ger-

.Wbtgâ-rziIe arma1ei americane au depă'
muli ueast& SODă şi operează, in
aneIe pancle pe teritoriul lteicholoi. Atât
In Belgia cât ~ In Franţa de Nord-Est trupele germane rezistă eu învrşuna.re, da.r dupi ooost&tările experţilor militari s.liap., ..
ee&te lupte au Dmnai &copol şi caracterul
W,tălli de Intâ.meJ:'8 oom.a.ndamt>-ntul german, nând 9ă. Nşt{ge timp pentru pregă
tirea api.rărll in linia Siegfried.
Trupele &Il1>'lo-america.ne. au OOIlpM bttre
timp oraşele Ypern ~ Courtrai şi au In'
eoajurai ora.şol CJa.lais eomploot. AI~ fol'~

"* .,.

. .ţhmi au kecut reoumitul lIBDal A1ber'ţ
.. Begia., care a fOl'lDllt Wl p1Jlld; de baraj,
Important pentru a.pi.rllJ'e8 germani, es.pul
de pod altat pestl& ~ e deja ~ 15 lan.
la lă~. Inaintarea anglo-a.mencană. spre
A8IJbeo. şi spre pădurea Ardenos, elite in
plin cun. !Ji capetele de pod peste Manse şi

M.asselle, sun' lirgiU), trupele geTIDaDoe au
evacuat oraşele .Na.ney şi Metz.
Armata '2 americanA, care inainteazl din
Sudul Fran~ a reuşit să facă

jDlH'ţiWie

••••••••••••••••• a

TRUPELE SOVIFJI'lCE DETIN u.ltofIA
DUNARII FE 700 Rm.

, LONDRA. 8. ("Rador"). - Agenţia
\ ..Reuter" anunţă: Comandamen:tuL~
prem al forţelor aliate dm Medlt.erana,
.comunică. că, atât aviaţia şi martR4 de
,.ăzboiu. britanică, daT. fi forţeLe te:e$~re
aliau, acordă trupelor Ma1'eşalultn T~
precum şi trupelor .ovietice un spnp.n
puternic la combaterea lini~lor de re:
~ageTe II annatei gennane dtn Balcam.
,.
Trupele mareşalului Tito dau lupcu forţele germane ~ tădărnic~8c

l.te

mişcările inamicului, cu. dlstTUgerea .AStematică CI reţelei intregi de comumca-

'ţie Imprcună cu aviaţia aliată, în Ser-

b~ trtLpel e mareşalului Tito fi forţele
.~"ietice, care IW tre~t Dunarea la
~unf'U-Set)erin, se aprople UM de cel1~l.
l4, dar despre inaintarea trupeto:r ,~
tice în Jugoslavi4 nu se comwmcă dela
TrupE'~e .o-victice de~ azi li~
pe o ltmgtme de ~OO
kiLometri socotite dela guTa fiU.VlUlui. POll~l de rodio al JugosLaviei libere
~ confi.rmat~ deasemenellt rweze::f5'
pelO1' sovietice in. JugoslavUl, ar!'tân.d .ca
tO'Tfele 'germane, ca~ ~u.opeTat m :~g'l.tl..

tru:

n-ea graniţei Romtime. Şl Ju.go~la:~)teo, ~~
au putut nici opri j01'ţe!e somettce ~tCl
împiedeca trecerea lor, peste Dunarea

,

!

In Jugoslav..ia_, ,
, LINIA SIEGFRIED ~"U POATE FI
APĂRATĂ

t'

. , L o Il d r &, 8. - Redactorul miliblr al
lui "News Obroni<ie" orede că lplla Sieg.
fi,lf'ld nU poate fi a.părată în mod efectiv.
Ici şi colo, vre'o l'ezistentă locală în
lnmctele.-cheie, ea şi la vadurile principale ale flUViului, poate prIcinuJ în~
.;eri, dar i:Jnedia·t ee generalul Eisen·
bower va fi pregătit să. tree.eA frontiera
Germaniei eu forţe ma..'ioive. este probab!l ei inaintarea. sa spre &.rJtn va avea
acei aş. viteză ea şi cea prm Franta.
In viito:t.rele două St\ptămârJ, ~te fi
lŞteptn'1ă m~,-rea frontului de risă.rit,
eam va grăM sfârşitul.
p

. . . . ._

I~_

~

do udac:pO

I

te J l·t~t·
f t
oca 1 n . 1 au 08, 0<.1Jp!\''''.
_ '..
aoo.....tea inseamnă. o f)Ttnl.".l'IJl
pentru oraşul Varşovia..

popula.ţie.

apărut

L o n d r a~ 8 (Reuter). -

Comunica~

tol militar publicat In Moscova face cu-

I

n

"fnrtela invazianiste :!iale

front larg ocupând oraşele Rânmicul
Vâlcea şi Drăgăşani, precum numeroase
alte localităţi. I~ regiunea Bacau au
fost lichidate ultimele focare de rezis-

noscut că coloana sovieticii. care a
inaintat din Piteşti, a trecut Oltul pe
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: .

& . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- .

Bulgaria a rupt relatiile cu Germania
Londr a., 8 ("Red;er"). - LA Blmr
UN S'A OOMU~"lCAT. AZI, onoJAL,
CĂ GU"E~uL BVLHAR, A RUP'.iL
RELAŢIILE cu GEKl'\L<L."U\. GUVER-

I

l\UL SOViETIC, L"'\SA, NU A LUAT
PANA ACLM NiCi o ArrITVD~l\F-'t LA
CE.REREA BU.I,~H:'RrE:I, Rta'~f~RITO'.R
lA UN ARWUSTIŢIU CU C R. S. S.

...........................................................
Lupta· impotriva ulti"1efor fo;cara de
rezistenţă germane din Frarlţa
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germane eu ~are pdh-j au fost
3000 prizonieri gC,en..e ;lP, diutre
cari şi trei generali şi amHlA~ C{I['-l<mdant'.ll armatei a 6-~, cor..j,,~J.(':'al1tul divi·
ziei de inL 316 şi iostul cO'l~ancl:;nt g~r~ ,
man al garnizoanei Chi.~iuăQ.
Despre înaintarea tu,.lpehJl sr".-Îptir,,- "
au făcut ziluîc 40-RO kilome .. ri.
.'
Despre înaintarea trupeior :OO~"J'~';l~
in Iugoslavia nu se eomur.:cii Jlhnu.
Postul .:Ie radio Londra a comu.lllr--.at diu
sursă de informaţie proprie, C2 tn;pde
sovietice ÎD!'linteaza ,,\ cl~,)lunl!lll !;~~c~ar
lui nordic al Dunării la ve"t ('·;:.;\.t aii
Severin..
Aceste operatiuni sunt str-jet eoor. t
nate şi în legătură in, lină cu m~tiUli.
şi operaţiunile trupelor m,m~~ahl~ai ~>p
10. ,l)eoarece postuJ de r8.diu l.(~;i'.:T<
! vorbeşte de a:ti diln''lc.iF' dCe,pIC P"'''
zelli-a forţelor tere::.he aw.{lo-<lmcriuuw
în Balcani, cari opt;rt>ază cut la. f'ut ~:
armata IDat'eşalului 'l.'ito. este ii)a-rt~ Vt
rosimil că aceste u1Jpe deom,lÎte ~fo~1
invazioniste aliate adriatice« au fo... t u.•

Londra, S, (Reuter). - După cum a- de armata canadiană operează cu Suc~
nunţă ziarele britanice deia Cartierul
ces, atmgand localiia'~ea Brugge, depâGeneral al forţelor aliate, comunicatele
şind Ostende.
viitoare ale Comandamentului :::>uprem
fu centrul Belgiei trecer'ea canalului Alaliat vor fi mai reduse in ind.icaţiiJ.e lor.
bert a a.vrl.t 100 la Bergen, care localitat~ a
Aceasta din cauză că armata Reichului fost depăşită cu 10 km, trupele britani(!8
ştie foarte bill900 acuma.urm~az~_ofenaflându se aici la numai 50 km de graniţa
siva
contra hotarelor HeiChîiu~-:1-::-.:'-:"C~~;·~:~~:!:~'..J3{'l·~af~I~ăJm~~ime~.
~-+~cur~â:nd~~d~e:b~a~r~c:a~t~:::~ Blal~ani..,
,_i'
lui, însă nu ştie precis din care direcţie
diart:a a.propiere de oraşul Vege.
'--lLe a"'~'t",i,"
r-L:41'. ~
şi unde se va da asaltul hotărîtor, deci
Meuse a fost depăşit mai spre Nord, ;,a, Huy. şalului Tito au tăiat toate ~'" 'v_ fie co- ~
cemandamentul aliat nu va face nici o In sectorul central al flu\"i'"llui MeuBe re- municaţie germane ÎJl spaţiul '':1~ D~r~~~
comunicare despre massarea forţelor
zistenţ.a. germană este foarte fnverşuna.tă
ţie. Astfel ~nia p~c:ipală Za~'!',.r--;:} :~
sau înaintărilor cu caracter de recunoaşprecum şi la Seda.n dar trupele anglo-a.me~ g.ad este dIstrusă In peste şase sUle d:c . ~
tere, 'spre a nu da inamicului nici o inriea.ne a.u păittun.s totuşi. adânc la Ardene.
puncte şi complect lmuraelieabjlă., .n~, i
dicaţie.:
Şi tn seetorul Na.ncy-Metz se dau lupte
!temenea căile de c,.-.municaţ~e U;n Ce....
Despre avenimentele ultimelor ore. foarte erâncene. Oraşul Na.ney a fost recu- eia şi În jurul hotarelQr dl;; ve;.;t şi 4,,,:~
se mai dau următoarele amănunte: foroarit ® trupele gennml!e dar aliaţii deţin]a liud-vest ale României au fost 1'1.<i4'mali.( ~
ţile germane, aflătoare în regiunea CaMoseTIe ".m cap de pod larg de eincizeci kilo- distruse în conformitate cu P!an~ril.
lais-Boulogne, au fost ţinute sub focul
metri. In Franţa. Os Sud operaţiunile t&. strategice. Po.stul d~ radio Iu~osfa"iAl
puternic al artileriei alitte. Trupele ger
restre ,i aeriene 8tlItbt serios stAnjenite de libere a eomuni<:at., că aviaţ;il ang~..
mane din această pungă mare sunt ferm
timJpu.l nefaVQI'abil. l!n cartieroele periferice americană şi cea sovietică ad'lc tU('OD-<hotărîte de a rezista cu inv~rşunare şi,
al-e 0rB.11l1ui Besancon. forţ.e1e germane !le tinu. întăriri de tot le1ul In lug-(I~ht"ia.'
dat fiind că poziţiile lor sunt bine forti~ 1'Ietrag spre Belfort. Trupele a.nglo--amerl- Ace1at post de l'adJo mai ,'oîbp.,;ie df'&o'
ficate, armata aliat.ă va trebui să fac~
cs.ne şi cele francez, pilrnind din Ch.âlQllS pre o răseoală poPQrală de n1n~e am- ~ i
eforturi mari până la zdrobirea acestui sur Saone, au ajW18 azi până la Dijon.
ploare in Sârbia contra ocup,'otilOT gel'<:' '
focar de rezistenţă. La Dieppe şi. Osten~
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La închiderea

sovietice

Moscova, nimic.
t'tia Dunării.

sovie~~easenrăallun~\nOtU~lma!'i.;I~

cese ~a Nord-est de Yal'!(O\'&. ilrtd'3!WN '"!,~;l-

1la._DI• • I.Vâ~ee .. ,. Urăg.aŞHoH a. leat eln.l'E,~late

~ la. ...,.tele .fnID.tuloi Inaintat. ()8 .ni .in medie lUIDlai. Ia 25 mile dela pagermană.

(',oJnandan, tu! s, UP'0m m1lltar, Mareşalul

M t gomrel,
. a. f-acu,
t o "'Zl
.. ~"
,on
.... la Bruxelles,
unul' a f()"t salutat cu mare entuziasm de

..,-t.,
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reg-runea

trupeI()J' germane d'In~.
Q-d u I
Frantei. eontinuă să se retragi. în grabă
spre BelfoJ"t.

N anoy, restul

I

1;

L o 11 d r a, 8 C~-r'ut·:l'). Serviciul
britanic de intorm.~~i1 anunţă, eă trupele sovietice, eari au tl'eeut Dunărea la
Tumu-Severin, Înainte&ză ÎJl Iugoslavia spre Niş. Cele 20 de divizii germane
aflătoare in Balcani se aIlă in primej.
dia de a fi eomplect izolate.
Comandamentul suprem aliat din
Mediterana a publicat o avertizare eă
!re toţi cei interesaţi din Balcani, fe,rind toată lumea de a acorda sprijin
trupelor germane în retragere, sau a le
susţine in fuga lor. dooarece se aprQpie
ceasul desorotirilor.
ATITUDINEA LONDREI FATA DE
STAREA DE RAZBOI \
INTRE ROMAI\1JA -ŞI UNGARIA
L o .. d r a. 8 (Reuter). Cercurile
autorizate din Londra au luat atitudinea
fată de declaraţia oficială a guvernului
român, eu privire la starea de războiu
intre Rom.ânia şi Ungaria.
Se constată la Londra ci Ungaria tiU
are dreptul să ducă un fel de războiu
particular pentru Ardeal. Cu O aseme-

.ea

procedură

guvernul ungar nu ser-

ediţiei

înaintează

tii de războio a.nglo-a..rueriea-t"Î dHl li.ut",arln.
majoritatea. tiind piJuţi. .u fo.st pl':?' în 11'
bertate. ştirea din trursă ttl__rcă că Bul..-,"",
ar fi d001&rat ră:r;OOill (k,rmant;!~ nu a f~,
confimată de Sofia..

veşte interesele naţiunii ungare şi se
aşează într'o poziţie extrem de nefavo-

rabilă faţă de puierile aliate.

l

AMANUNTE DESPRE SINUCIDEREA
BARONULUI VON KILLINGER
L o n d r a, g. (Reuter) Se dau unnăt-oal'Cle amănunte despre sinuciderea baronului
Ma.n.fred von Killinger, fostul ministl'1l gerDlPAl la Bucureşti. In momentul in care ce
baron VOIt Killing6l' a. aflat că Româ-llia a
rupt rela.ţiile cu GermlUlia., a apucat P~8to
lui săn automat şi a ntrat eu strigăte di..perate In s&lile de lucru ale fnn(',ţiona.rilor legaţÎ.un li, spunind: ••Mi toţi trebuie !!Ii mu~
rim pentru Fiihrer". In u.rma 1o,,;tul"UM de
glonnte, mai mulţi funt'.~ari şi f1m~
re ale Iegaţinnii au f08t omoriţi. Ba.ron voo.
Killinger s'a retras atunCf In biroul său.
particula.r şi s'a impuşea.t acolo.
NU SE CONFIRMA. ŞTffi,EA CĂ BULGA'
lUA A DF-AJLARAT RĂZBOIUL
GERMA."i'IEI
L o n d r a, 8, (Beoter) Postul de l'3dio
bulgar a eommlÎmf azi dimineaţă că parlamentul bu1ga.r a fost di!l'.Olvat şi că şeful
statului major la fost inlocuit. Toţi prizonie-

spre N·,..lŞ
!

ALIAŢII

SE APHOPIE DE U!'FV\ f
GOTlCA ŞI PE ='-"\S1'A LIGURICA .

•

, Ro.m&, 8. lR.du.tel'), Plo) ~orj'j.tl~!e. 'h h}
general UD timp foa.rte neIXf~'lli:, stE:.l.le,
neşte opera,ţiuu.ile tu. .secto,w ~<>..dria1:.!e "t.,

frontului din lta.Jia centrd.!a.. B-&nb..:rdKl!'e'~'
de luptă itaLian, acea.,>-r---ă

I

ai' i;()I."io c.-'l.z.âJ1ti--, "- ~.

eluaiv Sn sa.rcina vâ.nătorilor. Şi ar~1 ....a4:1: ~'.,'
fanter.i.ei a fost ingt'eunt:;,c.ă (1_1 ll-""e-aş C;h '~,
dar totuşi a fost f:ru:Ieg~s1.J."'at..1. (' i"s.lnt~''''. ~.I,
dîrecPa Ri:mini. Trd}:lole geJ"J.:'d1Je

reş~DU'bU:

Ârta

Grafi.. ,.nuia TIIUIM" l'iaitoLra 1.

DORIAN
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zietă
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aici eu hlverŞUlIlaTQ ~u ;;uf.. ~Î ,4_ " _'lI
pierderi. In sectarul centra: r'''l~p?i, 'L "e~l
• ,
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.11 • ~
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a.meriea.ne operează, Cl'l SUi :~, L. ',' .
Florenţa şi în văile riiur;l\..!' ,\r~O yft~ ?ibrH
armata a 1)'& americană ):t.:"I'u;.''TZ C("~,U!,:fi·
gul şeselei Lud-ea-Frat,) ş: ,~;,\.îgn. apn. r>r!"
lt::ren, apropiindu-se c.~ .;'inia. r:;-'~ .'-"d. r'
coa::rt.& liglu'ld.
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.. JWit,t-l "
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grele ş.i mijLocii nici nu a,.. putui ,sâ a.~D::::' ,':-, ',~
ze eri din ca.uza V1"l!n.:i~ "(ea.~ .,: "
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