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PrilTlcle 12 ,ore ale bătăliei de invazie"au D~~~~D~I=r~1IL1 
decurs în favoarea Ger~'anl·e'l· ..... - Bucureşti, 7. - S.P.p.tra.nsmitA 

& .. & Din StockhoLm se transmite: Cu oeazi 
au debareat trupele aliate la Franţa. Cum a primit Europa .este. discursului ţinut in Camera Comunelo 

invazlei. Poporul Francez silit să adaoA Doul jertfe in legătură cu invazia, d. Churchill. d4 
clarat· intre altele următoarele: 

BERLIN, 7. (RADOR). - ŞTIREA D~PRE tNCEPUTUL Th'VA-; debarcare, dar şi unită ti mai mari, pre- "Ne găsim în faţa celei mai mari 0p' 
1lEI A :FOST PURUCATA DE .U'RO APE TOATE ZIARELE ATAT IN cum şi propriu zise vase de război, au raţiuni comune, oare a fost· p!ănuit 

pu' 1;00lANIA CAT ŞI IN ALTE TARI ALE EUROPEI, CHIAR IN PRIIUELE ORE fost scufundate sausco"ase din luptă. vreodată în cursul ist0riei.Trebue să Il 
!LE DLmNEŢU. DIN RAPOARTEL E SOSITE DIN DIFERITELE CAPI- Forţele maritime inaml-.:e se ascund sub dedicăm cU toate puterile nOastre a~ 
!\LE ŞI ~"'TRE MAI IMPORTANT E REESE CA OPINIA. PUBLICA, EU- ceaţă artificială, astfel că nu toate ava- tei incel"Cări. Mun~a este grea. Strid. 

mt lOPEANĂ A LUAT ACT CU MULT CALM DE EVEl\"'IMENTE, DANDU· riile au putut fI observate. Despre pier- nia Va dura multă vretne: In('.er~llrea v 
)Th' lE IN ACELAŞI TIMP SEMNE DE A&.~LUl'A INCREDERE IN CEEA· derBe trupelor debarcate inamice s'a fi penibilă. (Jar avem să facem toht1 pe1 

I fEPRIVEŞTE DESVOLTAREA LUPTELOR. IN ACELAŞI TIMP AU SO· declarat la Berlin, că acestea sunt fp,arte trll a reuşi." . 
fi' INCA DIN PRIMELE ORE ALE ZILEI DE IERI DIN DIFERITE COL- sângeroase ceeace confirmă chiar primii 

,mi rrRl ALE ElJROPEI ASIGURARI DE V()JN"ŢA NECI..INTITA A TUTU,,' prizonieri luaţi dintre paraşutiştii brita- FORŢELE DEBARCA-TE PE CAI..EJ 
R POPOARF...LOR ~TTROPEI DE A OONTINITA ŞI CH1AR A SPORI I ... IIP· nici. In sectorul golfului Seinei luptele se AERULUI IN PE1I-.'}NSULA OBER-

1 CONTRA INAMICULUI Co.MUN, DEOARECE SE ŞTIE FOARTE BINE dau pe o zonă de 40 km. lăţime şi având BOURG AU FOST NUDCITE 
ESTE IN JOO. in vedere că aliaţii fac maximum de" , " PANA LA ULTIMUL OM 

d b 1""1 F d' d" d eforturi de a susţine invazia şi debarci ' BUCUREŞTI~ 7. - S.P.P. ·trAllsmU.., . 
j~ e arcarea a latl or, ~anta a evemt In nou teatru e luptă forţe noui, luptele cresc în violenţa lor. Semanalul decisiv al tuturor acţilU1il~ 

~ Ţelul strategic al debarcării aliate este, mihtare. dia O'olflll Senei este t_~;_4.. 
eni~, \lCHY,7. (Rador). - Mareşalul Pe. să pAsireze o disciplină de fier, prima d' ă d d' ţ' '1' d • ~ .. . up cum se ve e In opera lunl e e Întrare m' -cI-june a "h,,"-X-n" g .. -... .... "" 
rE, . s'a adresat po.pornlui Frant.ei eu o datorie a fIecărUi cetăţean fiind, de a se ~ f· . t . ... y ... ...-J...... uo. ....... ....-. 

ă pâna acum, să ormeze.un pu el11IC care dupA pU.Hne "'re dela deb" ... " .. ...... 
·,t' mntaţie prin radio, a.rătând e subordona tuturor ordinelor guvernului, d d· t L H . Ch ,..... <L.L ....... ~ 

j 
cap e pa . In re e avre ŞI el'· trupelor aliate şi debarcarea a-eli.ani 

~tfi .. ' debarcarea 8·liaţiIOl', Franţa • de- preclUll şi mlsurilor pe cari autorităţile bourg, urmând ca de' aici să, por- a. putut inregistra primele succese seri 
ij din nOD teatml de luptă. Poporul germane au fost silite si le la în v~nească propriurlsa ofensivă, după ce şi oase. 
eez lUI poate să fa~ altceva decât rea. evenimentelor. "'.' materialul greu de· pe marile vase· de 

. ~ ~ transport va fi debarcat. Aliaţii ,speră in In peninsula Cberbourg au fost nimJ c . glo-americanii au pornitinv3zia la ordinul Moscovei; acelaşi timp de a face uz de portul olte pânlla 'ultimul om forţele debU 
ti C Cherbourg ca bază navaIă.. '. eate pe Calea. Ml'ului. 
rifi ~LIN. 7. (Rador.) - DNB: Consi- timă au fost amec1iat anihilate.' Poporul ; ................ ~ ••••• ,~ ••.••• ' ••.•••••••• .;. ••• ~ 
tp a ministerial Hans Fritche a decIa- gennan ştie, că acuma este ceasul mari
L a!' azi la amiaz la postul de radio Ber- lor decizii. Atacurile teroriste date in 
~11~ despre începutul invaziei între alte- aer nu au zdruncinat puterea de muncă 
~i, ~i că ceasul pe care comandamentul, şi luptă a poporuiui ci ŞI cu aceleaşi pu
nti tul şi poporul german l-a aşteptat şi teri vom lupta şi mai departe, spre a 
:00 ~regătit cu toată seriozitate de mult, elibera Europa de bolşevism şi pluto-

Paraşutişti~ -Î.mpuşc~ti 'ca • •• 
lepU~II •• t 

'. ":sit, Este fără îndoială, că inamicul craţie." 
:, A~ . luat precauţiunea necesară de a pre~ 
:ari . atacul asupra Europei in mod Şeful presei germ'ane dr. Dittrich a 

&>1 .~S şi în momentul de faţă nu se poa- declarat, că anglo-americanii au pornit 
:ea " . .ncă spune dacă debarcarea actuală la atac la ordinul Moscovei. Furtuna de 
ne Ş: -:gura pe care inamicul o va în.tre- mult prezisă şi de care depinde liberta~ 

în "e şi nici nu se poate preciza, unde tea Europei, s'a deslănţuit, soldaţii 
:centrul de gravitate al atacurilor.Cu noştri pregătesc inamicului o ~rimire 

. A ' acestea apărarea germană s'a arun- mai mult decât caldă. Noi cunoaşLem in-
, "~luptă cu toată energia. După pri- semnătatea ceasului şi vom lupta, cu 
EJl,(' ! rapoarte o parte însemnată a tru- tărie şi hotărîţi pentru cultura şi viaţa 
lin ' : debarcate din aer şi pe cale mari- Europei. 

Amănunte din primi zi 
BERLIN, 7. (Rador.) - DNB comu

Despre prima zi,. luptelor inva
de . 'te Se dau următoarele amănunte: 
ff(ll, de atacuri aliate întreprinse de 
....:nice forţe aeriene ;;'au dat in regiu-

~Ilrilor fluviului Sem," unde in 

a luptelor invazioniste 
la Trouville sur Mer, care localitate se 
află deasemenea în Goiiul Seinei şi un~ 
de inamicul a aruncat grosul forţelor 
sale de debarcare în luptă. Despre pier~ 
derile aliaţilor nu se dau incă amănunte 
rezumative, deoarece in decursul' opera
ti~lor numeroase vase de transport, de 

Berlin~ 7 (Prin telefon} • - Luptele 
din zona. de invazie normandă aU durat 
'eri toată ziua cU o 'violenţă eonstantă.M .. 
glo-saxonii aU abordat ooasta în mai mul 
te sute de miei bărci de debarea~; pro
tejate prin ceaţă artificială şi artUeria 
grea a vaselor de război. între gurile râu
lui Orwe şi râul Viri, în trei locuri dUe
rite. Forţ.ele debarcate, cari aveau la dis,. 
poziţie şi blindate uşoare, au a-ro.t sarci. 
na si se unească la Nord de Caen şi de 
aici să inainteze spre Sud. 

Puternice rezerve germane au inter· 
venit i,mediat şi atât de efi-eace el duPă 
lupte grele, cari au durat mai mu~te fJre 
toate cel-e trei capete de pod a.u pUtut fi 
lichidate. Trupele inamiee debarcate au 
fost sdrobite, o mieii. parte fiind captu. 
rati. 35 tancuri au fost distruse sau ea~ 
turate. 

Vasele ce se apropia~eră' ~ ~oa.sti, 
au fost atât de eficaee oombătute de ar' 
tileria germană, ineât au trebuit să. se 

ca.nlufleze în ceaţă artificială şi să se în 
depărteze. . . 

ZONA. PRINOIPALA, DE DEBARCARE . 

Zona principali de debarcare a inami. 
pului se află de ambele laturi ale guri101 
Drnei. Forţe mai mici de ale inamicului, 
dispunând şi de tancuri,. încearcă . ~ 
lria.inteze la Nord-Est de Caen in ter.nul 
nisipos al coastei. Ele sunt. dur strâm' 
torate de trupele germane aflate -a.eoJo. 
Vase de rbboi klamiee susţinute de 1~ 
erueisetoare şi vreo 50 distrugătoare, mi 
nearcă să deschidă calea spre enastă al· 
tor ambareaţiuni ale debarcare. Intre 
vasele de război şi artileria grea d~ CQ~ 
tă germană are loc un îndArjit duel 

La Nord de gurile Ornei s'au văzu1 
eri după masă numeroase vase de trans
port ;namic.e, '(lari se incrucişau in canal. 
aşteptând :vizibil ordinul de debarca-re. 

Raipoartele sosite până. ae-.lm& nu dau moi 
că o imagine de ansanblu asupra felului fD 

(Cantinuar.e in pag. 6). r'li .' timp s'au apropiat şi foarte nu
:ase vase de debarcare şi transport, 

le ;scorta puternică 4 vaselor de răz-
•••••• ~ .......................... _ •••••••••.• -.................. -•• -.> 

?ănă când unităţile maritime ger
alt ~ preCUllr şi bateriile de coastă au 

mA ~departe forţele maritime aliate şi 
uJk, ~undat o bună parte din ele. Tru
l;OIl .~e siguranţă germană au nimicit o 
~, 

atllt parte a diviziilor de paraşutişti 
ande'americani doborâţl toţi in acest 

; al. Normandiei, care întreaga zi a 
:tlCarul luptelor. Vasele de război 
.~ şi aviaţia inamIcă a bombardat 
~c portul Le Havre. In acelaşi 
'.asemenea pregătire a marin ei şi 
/:1 inamice s'a dest~şurat in zonele 

. n JIll : şi. Dunquerque până când la Caen 
S & ~t lupte crâncene cu forţe debar

\'~operaţiuni amfibice ale forţelor 
'sau desfăşurat intre Gura Seinei 

tun,; ~nUviulut Vire. 
nie 1 'arnia?, ~'a comunîcat din Berlin, 

~'1.tl de gra\7itate al luptelor a fost 

Incep~tul bătăliei • •• decurs :' În InvaZie. a 
-BERLIN,. 7. E. P. ~ DuPă t~-ecerea a 
12 ore a primei zjle de invazie. vorbito
rul militar german a stabilt Marţi seara, 
cA cea dintâi zi a invazlei a decurs in mod 
absolut în favoruI Germaniei. Aproape 
toate trupele aeriene şi de parasutişti ro .. 
talizâ.nd mai multe dhrizii.au fost distruse 
intre Le, Râ.vre şi Cherburg. Cea mai 
maJle. p;y-te a trupelor deb'llreate de pe 
vase au foSt al:'Unca,te înapoi in mare. I 
N omai ... îngustă fAşie ele coastă de o 
lungime de 15-20 Km. Şi de o lăţime 1 
de 1,5 Km. mai es~ în P'Sesia trupelor I 
american~ . 

'n acest cap de Jl'Od !le daI, In ora ae> 
mală. În"..ă lull'U> îndinjiw. Tr!'~'f' a~"~· 
ne şi parnşutişti,i au a.ter:za't mai a1r..s 

in s~ţiuJ dintN Che~boa.rg ~ ~ta.nt 1 
a.poI în faţa omulUI Le HaVl"e ŞI de 
amândonă. părţile ale oraşului IJseieux. 
De către mare trupele imglo·amer1cane 
au pus piciorul pe pă.mântul fral1(,ftZ, in 
special la Isigny şi 'Caen. Din diferitele 
capete de pod formate - in cursul zilei, 
toate au fost nlmlei're, . a.fari de ~Ia 
dela Caen, a declarat vorbitorul german. 
Ineercările de debarcare ale trupelor de 

lnva.zie au fost sensibil mai slabe, In 
e-ursul zilei decât in noaptea spre Mat'ţi. 
.,POPm~AŢIA FRANCEZA. VA ADU. 
CE NOUl .lERTFEu DEClJ'ARĂ GE. 

NERALUL F.JSEl\"iIOOWER 
GENEVA, 7. (DNB). - Printr'un 00' 

• 
favorul Germaniei 

lDUDieat dat dela Marele Cartier Gene-' 
raI al armatei alia.te de Invazie se 
anunţi eă, eorpul e~-pediţionar aliat a iDo 
ooput debareări pe coasta frant'eză de' 
Nord. Sl."lII't timp in o.nnă generalul Ei~ 
senhower a ţinut o cuvântare in e8J'a a 
a.mmţllt inc-.eputul opera~i1or pt>lltJ-u 
J>1iberareae~ Europei. Se vor da bă.tă.IiI 
grele, a ineh~ia.t gen. Eisenhower eu
vâ.ntarea S8.t şi va fi Imposibil si. se ÎDb . 

piediee ea populaţia franooză să adu~ 
oon.i Jertfe pentru muş.it&. Iibedrii salt 
definitive. In urmă aU vorbit pe rând 
AX'regele HaakoK al Norvegiel şi preşf1 
dinţii de oonsiliu ai lJelgiei şi 01and~ 

• 

.:.. 



, , . DACIA .-... Vineri, 9 IunIe 1944 -
,Concertul Orchestrei SiInfonice a G. E. G. 

Ştiri din Comloşul-Mare· In materie de concert simfonie există 
la noi două. păreri opuse. Una. susţine 
oi dec1t să te pre&inti - in lipsă de Ln.. 
st;umen~ti buni - OU producţii inper' 

~ fect-e. e praterabil d. .. renunţi ~a... a~e1t 

I
I fel ~ ooncerte. amatorll de mUZIC& Slm-

. 
fonic.ă a.vând poBibilităiţi ~68tule. ~~ 'fi 

. ia plăcerea. la :radio sau din audiţii de 
.. ' plăci, as~tâ.nd cele mai bune orehe~tr.e 
~ din lume oonduse de cei mai eelebn dlO 

hoijnrL . 
f, Cealalti părere, a.dopta~ ~ di r1' 
\ guitorii muziea1i' ai Grupul,?l ~c ~., 

~ JJlIIIIl din Timişo&ra este 0&, mu.zJ(~a. V18, 

I chiar îndepă.rtat! d~ perfecţie, dă execu-

( 
tautului şi ascuItăt6rului plăeeri atât de 
roa.ri jncâ.t nu trebue să se renunţe la 

, ea dbiar eând se a.bordeazi genul deo-

1 
sebit de dificil al muzicei simfoniee. 
. In ee priv~te pe executant. se eunoa

, sta teoria, ei numai eântând Be poate 
pătrunde eu a.devă:at in raiul .• ~etelor, 
Numeroasele grupar! de muZica. de ca: 
mari. M!'e aetivear.ă in Timişoara ftra 
aaeultătorî sunt tot aUtea alta.re fami. 
liare, la cari se ofioia.ză regulat elll~l 
muzicei. ... 

Ca ascnlito1' de muzică sa-mt fie per. 
mis fi mie să'1rD1 apun. ~odeeta pirere, 
eu Prilejul acestei er'0l\lC1. 

Este CU totul altoeva si. asauIţi sin
glll' la radio, sau la patafon. un conce~ 
simionic, şi altceva să stai între semeni 
~ sa. ve'li in a.celat timp orehestra în .ae
ţiune, eU dirljorul1a. pupitru. Din d!f~ 
zarul a.paratului, toate sunetele par sa 
a.1be a.eee~ origine. Loeul ocupat tn o..., 
dhestri. a eutărui tnBtrument, ear'8 In 
anaa.m'blul simf onic !şi &l'e viaţa. pro
prie, nu J11&Î poate 8~ ,:par8.. O jn~are 
d-e su.f'lător, replica. Vlorilor eare il ur
mea?ă gestul dirijorului oare le pro-

1 vo~: le erea.m pe amlindouă tşi pierd 
I rea maf mare parte din farmec când 

\ 
sunt emise orbe"te de a.eeeRf membra.. 
nă Hnpersonală. Jooul acesta vizual - • 
pe t'Iflre cinematograful n reda. su'blim-
indu-l - este pierdut, şi numai. t~ parte 
compensat de perfecţiunea mUZICel "eon· 

serva.te41
, 

Dar imperiecţionile fnşele, fDerente 
unei grupări de dftetanţi,truflt pa.slonante. 
Ele dau aeeI fanneo al ef"rtului făcut 
viziib11, pe oal"e amatorul de pit:loturi ~ 
;.găseşte In scll1ţele maestrului, ale eirai 
; t."lNouri terminate a.u ~ fad ia per.. 
l.eaţiutre9. lor imuabill. I ,01 ",. , . 

, ; ---. ~""<" ~ ~ 

Poi "'_1., 
-".Iul lefllm; d • • ".,1 

E ciud4t ea: mai su"t oaml!fl.l fi iu4 
rmu!ţj _ fi '* din ~ din p4tu1'(& aşa zis4 
ignorantă - eare fi «.zi "rată Un dispreţ 
s~veTan petatru ~te qcţtu,nile temei#, tn 
fard de ţăm.i1L 
Concepţia fOf' despre temee ti rdma8 

tot aceea de CJCU,m cdteuG JUte de oni. 
. Oamenii 4ftiG. ori nu p.ot v edea~ ori nu 
vor ,4 1.1a.d4 T'eţJlităţUe tn mijlocul c4,.~ 
ra se irvarte'c. S'f1,ti. !nchu C" cOT'opacea 
lor anacronică li de Acolo. de aub ace,t 
acoperămdnt, dau, drumul din cdnd tn 
când La. punga cu :uenin. . . 

Ori, femeea de ",t4zi-- nu mă refer. 
bin,etnţele. la aceea caTe bate tO(1tă zi'U(l 
IICoTloul", nici la cea!cdtd care ,tă toatd 
~iua picior peste picior in cafenea ,au 
leu coapsele desvelit. la. plajă - ci 14 
Vemeea pe care o întâl~im activă, C01\

lştientd de .,olul şi rt4pâ1l4 pe acţiunile 
lei, ea cIte acea care-şi face datoria p1'e-
tutindeni. - . 

'.. Femeea projesionista de cutăzi. ,şi 
face loc in societatea cu demnitate fi 
seriozitate dep~ină, pregătind gen81aţiei 
de. mdine un nou drum 'PTe alte ort· 
zonturi. 

Ea trebuie ,ă demonstreze prin acţiu
nite ei că poate să fie mamă, soţie fi 
totodat4 poate complecta aceste pTeocu~ 
pări cu altele, fiind de fol08 ţării fi socie
tăţii În toate împrejurările. 
, In fabrici. in birouTi~ În apitale, f.n 
- td. ea le impune cu fhlc4re zi tot"mai 
m.ult demonlltTânl'Î rei poate dep4şl cu 
m"trt atribuţiile 'FA! ca"~ O societate cu 
cY ·~t':'~ii invechit<'! i le :mpllMa. 

MIA MARIAN JALE'$ 

. 
Să nu mă Întind Insă. prea mult la I mantie, mai aproape in mod vădit de 

aoeste aonsideraţiuni, pe eari ştiu I)~ le temperamentul ansamblului orchestral. 
impărtăşeso cU mine mulţi iubItori de Simfonia si·min0r (neterminata) este 
muzică regretând eU toţii că orohestra poate ce& mai desăvârşit! cre:tţie a. lui 
Operei Române din Cluj.Timişoara,nu ne Schubert, cu toate că simfonia a fost in .. 
dă ma.i des prilejul s'o ascultăm in ca- treruptă după primele două părţi. Tema 
<irul unor concerte simfonice, Posibilită· expusă de vi-oloncelul"i - compartiment 

NAŢIONALUL IF~AN în refUgiu la ! 

Jimbolia, de sub direcţia dlui D. Iov, : 
cunoscutul poet basarabian, continuă i 
propaganda culturală prin satele din Ba. : 
~~ i 

ţile unei orchestre ofioiale sunt mult deosebit de binereoprezentat în orohes • 
mai ma.r~ ea putAnd dispune pe lângă tra G.E.G. - este de o minunată in .. 
toţi instruInentiştii dela Operă, de <li- venţie melodiea.. Ca.1neheere s'a cântat 
letanţii Orchestrei G. E. G. (care şi ea uvertura Egmont, de Beethoven. Atât 
bea imprnmuturi din orehestra Operei) dirijorul cât şi orohestra s'au gă.sit aoi 
şi de profesorii Conaervatoului, având in elementul lor, partea finală in special 
aPoi in dirijori! teatrului nostru liric fiind cântată cU brio., 
oonducători de baghetA talentaţi, bine Dirijorul, d. Frederic Pauek isi are 
pregătiţi şi rutinaţi. principalul merit in iniţiativa a~stni 

ln fruntea programului de Sâmbăta. ~cert. dar însă.ş.i rigiditatea cU ea~ 
s'a pu6 Simfvnia in sol .. minor de Mos mA.nueşte ba,glheta, şi pe care ascultăt&: 
zart. CoIrnl'Oziţbl aeeasta. i,mJ)T'egna.ti de I"ul român e tentat să i-o reprOReze nu 
un peflimism negru, a.bia atenuat icI. este fără calităţi. D. Pauck este ur:. <li
colo, a depăşit vădit posibilităţile 01'- rijor rezeI"Vat, dar cu flutoritate. Cu mai 
ohestrei şi ale d'!rijorului d. Freder100 multe repetiţii, ('rod că ar ti putut să ne 
Pauck. Frumuseţile partiturei însă, dea un eonoert încă mat· reuşit ehJar fl 
c'hiar dacă multe fineţe ~ muzioo! mo, ·euelement.ele pe eari le-a a.vut ]a inde" 
zartiene au rămas neexprimate, au ră- mână., » -.~h1:.: 
pit publicul din sală. A Ul"IllAt on op rO-t::!~~'.~j~,~ti Nt~. "'an ......... '.4"" -• ..-s .... ' ...... ~ ... ........ ~r.-............. ... 

Un pretios dar sufletesc pentru ostalil noştri 
Acum oâ.n pe pămâ.ntul scump al ţării Nu poate cineva insi, să-şi mohipue 

noutre, le dau lupte orânoene - şi când ce buauri1e şi oe dar preţios a constituit 
in sufletele noastre este atâta. durere, pentru ostaşii ,i ofiţerii nc:lŞtri osta
iar desnădejdea aearcă si pătundă în neala corului mixt al C.F .R.-ului' de sub 
inimile celor slalhi, - oooii tuturor tre· preşedinţia dlui Ştefu Aural controlor 
bile să se îndrepte către sillgurul nostru CFR. şi dirijat de dl. Profesor Hoca Grb 
scut. oare este: Armata. Toţi cei ce gorie. dela Opera Română din Timişoa-
munOOSe pentru binele acestei ţări. sunt ra. 
vrednici de recunoştinţă, dar mai presus DupA. slujbă, răniţii ee. au fost pre. 
de toţi, sunt ostaşii noştri care trebue să .zenţi m'au rugat cu laorimi, să rog pe 
aibe astăzi 1l}ai mult ca. oricând, suflete. cei ce au cântat să mai vină pe la blse-o 
le tari, - ,i moralul cât mai ridicat. rica militară dîn când în când. Subliniez 

Daei intrând fntr'un locaş de bise~ică că oei oe s'au oatenit pentru ostaşii ncoş-
- fi ani:l.ltând o SJ;i.nU slUJbă, te in- tri, au venit din proprie iniţiativă, de 
torei atâ.t de %nălţat sufleteşe. - şi de ~~i multe ori

J 
sp:e a le procţU'a clipe de 

"tndl"€!,Ptat la casa ta." cu atât mai mult malţare sufl.etasea, 
aceste slujbe divine t săvârşite pentru In numele fiilor mei sufleteşti, care 
8OIlIInpi.i n~tri ostaşiI sunt cele mai sunt ostAşii şi răniţii din Gamizoana Ti. 
efloeaoe mijloace de înălţare şi întărire mişoar&, adll~ oele mai eălduroa~e mul-
sufieteaseă. tumiri. eoriştilor şi conduceri eorului 

Aici la biserica militară nu avem eor, C.F.R, 
eu toate că ESte biserkl de centru . .AI Ce dar mai preţios poa.te ein9\'a da. 
fllogie in1iinţarea unui oor din ostaşi, 8IStăzi, pentru sufletele celor mai buni 
dar 08.ll2l!L se poate tnţel~ge când se ju. fii ai patriei noastre?!... 
decfi: evenimentele. Preot econom, Că.pitnn, D. AnfonflS<,\ 
.-.-.-•••.• _._ ..... :.:::.::: ••• -.-.-. ~ .................... .eI 

Un Episcop . slovac· . despre 'cruzimile 
cotropitorilor bolşeviCi 

(lq fieeaJWI li oe trece De 8OIIei!Ie tot mai multe m..ăInturii asupra gTOftlMl cu eare 
popal.a.ţia diD teritollii1e a.meniDtate fuge din calea bolşevici1or. Cu' fiecare 
sUn &11f1etul popoa.relor din tron tu! OOiltra holşevismu:Iui, ia fOol'Dlie tot 0.1 pftJCi!!e con 
\'ID.gerea ei .wrmata roşit! aduce eu ea m08r tea şi pră.pădul. Zia.rele din toatA. lumea. ao 
puliUeat de DeD1mlărate ori mportaei! " fotografii, arăti.nd cu amănunte şi eu doon 
mante a eă.r_ greutate 8pu]beri. orice in doială, In.splimântăto&re]e maMCre ~I asa 
6iDaie pe care bo1şevicli Je.au presă.rat pre tutindeni, prin _tele şi oraşele care au 
avut nencAMml să cadă 8ub vremelnÎea JOI' stăpânire. De altfel furibunda eampanie 

Jn0600vitA de propa.gandi prin radio ti Pl'eM, care In~ si. OOIlvingi popoaJ1ele 
\'OOlne că inaJnt&rea. anna!e]or lui SWin pe teritoriul lor, le va aduce pace, JibeTtate 
şi belşug. ~i găseşte cea mal. potrivttă«>xpl'icaţie, toomai in fa.ptul ci Insăti ootl 

dOf.lff.'\ea sovietică !Şi dA 8ftlma o1t de ris pâ..ndită e.'Jte in Europa fa~ lor de 8inge 
root tlraaL CAbl. &8Clar" dă ta .. I'mnea pl'o pagandei lor, vin să. do\'edea.ri declaraţiile 
făeufiede eurâ.nd M eitroe ntorl8eniorul sJo vao Jan M.a.lec, lI08Ît la Pre8&barr; din Ră 
~, lmde acl:iva de 26 a.nJ. 

"Din 18.000 loeuitGrf ai ora.,ului !tă c:lăuţ.i, - spune elerieuI slovac - n1lIn8i 
8000 au Ji,mas 'Sub oe.llpa.ţia ruM. Toată lumea fugea btgrO'ZitA. din calea bolşevic'" 
]01', ea;re lna.fnt&u Jefulnd şi lleigâ.nd popu laţia in calea )(JlI. Este de nehtohipuit 0l'Q_ 

zimea sovieticilor, Din locuitorii ră~i, au f<Wt impuşcatj toti cel care DU au putut 
dovedi că au coIabora.t cu. partiz.a.nH. N.Ii. V. D;-ul a Jnstituit pretutindeni regimul 
de im'o&1'e. Nimeni din cei care siătD.'!eI'ă sub ocupaţia l'tI8eMCi dIn 1040 n'a mai 
riImas acum acolo". Şi monseniorul incbee: ,,()e n'au fă.eut J'OmânJi bt 20 ele ani, 8.U 

tlcut bolşeviciI In 12 luni. In a(',OO.stă peri oadă majoritatea populaţiei a devenit anU. 
bolşevici, d.a.toritA ex:perlenţer pe ptropria-Î pidle". 

Fste 8pOvedania onei înalte feje bise ceşti, care o via1ă Intreagă n'. fk'llt· de.. 
cU d mlrturisea.&eă, cul'ântul Domnului. din ~ altaruluL Ea vine ea o peeetie grea 
care Investeşte cu prestigiul adevăru1ui do comentele de (jare vorbeam mai Sus. De 
altfel Z8t'lile şi sutele de mii de l'OIIlâni ba s&l'abenl, uerainleni,:ruteni fÎ camel bă
je~ (Bre ,i-au oprit refugiul în CL'IIfJ1e D088t1'", a]" 0610r din Muntenia ~ Oltenia, 
~ Ut.<Jpibnântaţi aceleaşi rni.rtumiri einstite ale mon8eOÎoru.lui J8Il )falee. De 
a.eeea., acum mal mult ea oricând, ~. ne ,!ţ gă.m pe jertfele ~ilor, ci l1u. vom 
lIsa din mână armele, până ce DU vom ri pune pentm veşnicie ba..lauml bo]şeVlC. Şi-) 
vom răpune. Ne sstAu chezăşie răsunăto&ftl Je blndn~..e nornânef}ti de au ,1 de totdeauna I 
,i IWltem alături de cea mal bravi ,i puta: nici armată a timpari]orl armata germană.. 

Cu inimile bătând in acelq rttm. ca.. fletele a,prilUle de acelaş ideal, soldatul 
român şi cel ~ contiaui u:mir la 1ID1 it să te ba.tă, ou incredere credodi In Iz.. 
bânda dreptăţii. 

-BĂILE ~iOwGDA-RIGOŞ 
SE DESOHID LA 11 IUNIE 1944, INFORMAŢII: FARMAClA KElJ.ER 
TIMIŞOARA Blv. CAROL 1 27 2189 
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In comuna Com!oşul-Mare, anSa.rnblul' 
ieşan a jucat piesa ~~Doi sergenţi" oare 
a fost reprezentată şi pe scena Te"tru, 
lUi Naţional dela Cluj 1& Timişoara. 

Pll!blicul dela sate, dornic de specta. 
cole bune It luat parte in măsură atât de 
mare, încât cU toate că pr&ţul biletlol a : 
fost la jumătate ca şi in Timişoara In. 

y , I 

oasari1e au fost aproape aoelea,i, 
Ţinem să remaroim, că au tt)ate ~i 

scena localului comloşan n'a fost destul 
de ine:ă!pătoare, totuş, jewml artlşhbr 
n'.a suferit nici un inconvenient. Ca ,i le 
Ttmişoara. maestrul Rarnadan 'fet! 
foarte mult aplaudat. La fel şi ren1li 
trupei au reuşi t să stoarca lacrimi pu 
blicului. 

(d. d,) .. .......... -.......... . 
INŞTIlNŢARE 

Condiţiunile de admitere In Liceei'· 
militare şi a,etele necesare, sunt publiCi' 
te în Monitorul OfilJÎal No. l04pal't!l 
I-a din 6 Mai 1943, Decizia M1nisterinll 
No. 516 din 3 Mai 1943. 

Insci ierile se primeso lu DIre*a Li
<..el.'J\J1 militat' .,Mihai Vi·.P.;lzul" <ii'! T 
mişoara.. . 

Da.ta examenului se va comuNea II 
timp direct şi prin ziare. 
Comandantul Lie. Militar "M.V,

Colonel VIRGIL IGNAT 
219j 
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IN ATEN'J'IA GOSPODllIiELOB 
S'a pus in vânzare In toate prăvăliile pra. 

fuI de curătit şi frecat toate obiectele de ~ 
l:ro.că,tărie. metale, fayence, stIclă eu. 

"A L BOL" 
Nu zgârie, ci nr.unai curăţă. 

Produs de UZINELE UNIOIllllA 
2176 ARAD • 
c ......... _._._._._ ...... ..... 

CONVOCARE 
Actionarii Societătii "MER~A~, 

TlL s. p. A. U sunt invitati a 

parte la adunarea generală or~l· 

nară, care. se va tinea in zin 
25 Iunie 1944, orele 11 a. m'I 
localul sDcietăti; din Timisoara' 
Piata Traian No. 2. 

. Bii.[(~i~e _ m9dernă 
" '. 

NU UITAŢI! 

·Cumpărat.. UN LOZ dela D1A* fi 
Doroooasa 

COLEClUOi ARDELEA~j 
R---=----!=::-=-_-=~ 
Timişoara, Bul. Regele Ferdinand 1. 

Tragerea. Ia 10 Iunie 19U. 21&5 



~ I~' 

- ~ politlt.d 
~". I!.:.====== ~ 1;: -
'e III' iNLGARIA NU V A CEDA PRE-

$WHII ALIAŢIWR. Sofia, 7. (RadoT.) 
U la loul prim-minÎstru bulgar, vorbind 
Iov ~,ur, popor ha radio, a declarat, cd soaT
inuă :,ţ6rit se afiă in tnâffiete poporului bul
. Ba ~. I»a acoo3tă dec14raţie se tTQ{1e con-

~1iZÎ4 la Berlin, că &dgaTia nu va ceda 
lbluJ ~esjunii aLiaţiLor. in al'm:ebi sovietele 
~ 'IA ~ orice preţ să instaleze noni reprt
~tru :~ comeT:ciali î~ Bulgaria, ceeace 

'r\lI$emna însă o sporire a centrelor de 
ecta ~tarie comuniste, făcându-se în a-celaş 
it de ;~p dovada că. M osOOl'a caută cu o~ice 
IOl a freţ $4l găseasca prm .\1area !"eagra, " 
l, In ~u!garia o eşire la Med1terana. Respm-

~ pretenţii,le s01Jietil'!e, Bul!J~ria păs~ 
te ~i ;'faM şi mai departe suveramtatea el 

estu: lil!iMală, 1., : " 
}hh! _ gMIGR"ANTUr; IT ALIA.N BAS
,il! ~ANINI EXPULZAT, DIN ELVEŢIA. 
f~ ~ma, 7. (Radcw.) - DNB: Consiliul 

'estu: iederal al Elveţiei IL dispus expulzarea 
li pu ~igranturui italian Bastianini cUn El~ 

~,ţia, pentru actîvit:atea lui comuni6tă, 
~. _AMERICA NU FACE PROPUNERI 

iENTRU SOLUŢIONAREA DIFEREN-
JULUI. POLONO-RUS. Amsterdam, 7. 

iCleeil 
bliN Radcr.),- Reuter trattsmite dia Wa-

;V11gton, că după" declaraţie ojCcioasă) 
:: ~secTet~atuL de st,at la externe al 

~tel.or U,tite, având tn vedere vizita 
'Jir:ia14 Il preşedintelui c01la8iHului de 

~~' ~jniştri polOnez. din. Londra, la W. 
r,ill9wn, precizează că '!tU este in ,tare 
~-j1 fa.ce propuneri sau sugestii privitor 

ca II • ,oltlţiona~a d&te,1'~d .. tui poIono-
metic. ".,.-, ~ 

_ FOSTUL' MINISTRU DE EXTER-
2191 lE AL POLONIEI A lNCEl'AT D,IN 
.... ':IATA. Buc"Teşh. S. P. P. tTanslmte: 

;istuL ministru de e.'l:tente "Z Poloniei, 
~ pra. ,daneZ Bek, a iucetat din vWţă iai urma 
!18 de l~ indelungat4! $U.fe>j~ Colonelul 

Bet, care de14 OcupUl'ea poLoniei d.e t1'U-

ode germane se Tejugiţ.ue î:I Bomân.ia, 
'deţinut ani dearândt.tl por'totoliul aja~ 

rn.ru ttrHor străine al Poioaiei, parhcipând 
iute! ta toate Qctele ~qt~~~ in 

... ~tură cu. 1'(1.1:0. S(l. -<i~~ ........ !, 
'. - IN VIATA 'JNTERJ~T'A":A~~NGmBI 
:REBUE SA SE PRODUCA SCHIM
;.4RI RADICALE.. :tl11t#eTdmn.,. 7 ... pw.. 

"AU 1«.) - Ziaru.L m,u~ci.L9rim~~ englez:~ 
" R' l,DaiLy W orJcer.'" Şcnt' m tmmarm ţat\: -

, care ~egistreaztl şi imlazla - că in 
I~I 'lIlţa internă ~ AnglfeN.rebu.ie să le. E~ 

Ică schimbări radk(Lle. p'op-O:tUl " ma, 

or ~l' le.! muneitond brimn:ie" 'fi e."out i!~ule 
U' omisiuni şi pretinde tap.te Eentru 

I ~ d ';,w~tăţirea ~ieţ.'4 ;.\"!:>~i,, w.,~ţO:t}JU S(! 
• ul ilIllăsa desamanJt, ., ,.,;>, l;";~,l' ~~::" 

--:?~ ~ 1"'_~W"~j.~~""\_~"" ~ 

, - NU SE Y AD .. SEl"NE;DJ ~iiAau... 
n"ll ţiREA ,GERMANIEI. ~msterdam. 7. 

.lador.) - Pr€şedintete. Roosevelt fi ţ.i
ra 1\ "it aseară o cuvantare i!,I. radi4, vorbind 

~spTe ocupur~ RQ1nei şi $Ubliniind cii 
219! ~Iii şi mai ales ~op'o.·i.a am~rican, nu 

~ ?IiM un motiv de a ,:mpraeshma acest 
~ ~Mriment. Nu s-e văd încă semne de 
ă pobttşiTea GeT~a:'tieiti p1'oblemele vH* 

'1'r1Ilui sunt du.·reroase şi vor fi c:Qstbi
~rt. Se anunţă dealtfel din Londra" că 
rzmrele engleze scriu cumva într'un 
~ melancolic despre OCUpa.T€4I Romei. 
\ toate că este vorba de capitala Italiei, 
~Tele e'llgleze admit că. drumul l.a Ro-
II. CI- fost greu, in~ă ~a Berlin va jt dru-
~! ~ .. mai greu. ) 

-,;.' GENERALUL DE GAULLE LA 
L'gj ONDRA. BUG'tt1'eşti. S. E. P. transmite: 
71 ~Jpq cum se află din Londra. generalul 

~ Gaulle, după sosirea sa la L~ndr.a, a 
(rut intrevederi cu premierul bT1tamc d. 
li:urchill şi cu generalul Eisenhover, 

I!: ""llandantul suprem al invaziei. 

~ ~----------------------
~ !orocul se învârteşte ~ I 

Dacii. aţi jurat Dv. până aeum 
in altă parte, inoorca.ţi az.i şi 
la lUarf'1:1 Coleduri. Naţionali 

L 

"DACIA" 
'runşOARA (lângă Gară) 

IV. St.r. Brătianu ~o 39. 
i ţ' 2188 

DACI .... 
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EPILOGURI DUPA 
Evenimentele sportive petrecute in eadrul 

programului sportiv de Ru.salii, impoo o ;pe. 

venire şi an-ume din trei caUl!e. 1n primul 
rând că a.m asiastat la un nle.iJeh internaţio
na.l jn al doileA. ri.nrd 1'l\n.dci la Timişoara & 

ju~t, timp de d(i;lă zW.e, o echipă. reduta
bilă CFR Tumu ... l3evel'În şi in fine pentrucă 
pau'u din echipele din Timişoara au fo.st in
vitate să jo&.ce i. aJte localităţi. pentru a 
ridica atmosfera de să. rbăt oare, in pr()g'ra
mul căreia au ffi,!!t încadrate. 

GERMANU 
Pentru zirl8, d& 11 Iunie a fost eontem

pl&t lUt matdh in.tre Politecbni.ca ,i 8elecţio. 

nata &'l'Inatei ~rmane d:i:n Belgrad. Dmtr'o 
el'oa.re echipa din Belgrad & sosit la. Timi
şOI8.I'a cu o săIptămână inainte, când progra
mul a fost deja 8tabHit . .In IIISeDlIflIlEa împre
jurare mulţumitâ atîtudinei sportive a clu
burilQr Eleetrka ş.i Bana.tal. în Jocul mat· 
ehului acestora a avut lOc un match înu"e 
eombinata celor două grupări şi cea a sol
daţijor germani. Partida a cooştituit O ade
vă>rată. surpriză, Du.pă înfrângeorea S'J:ferită 
de germani anul trecut eu ocazia sărbăn10r 
juhiliare ale Banat-'dJui, dUpă inf~ 
dTamatkă pe eare au s:lferit-o 1& Belgrad 
dm partea Mei :repl"ezentatî:ye timişorene 

- le. P&ştile catob-.8Oldaţii AU ~ la 

Activitatea Astrei Bănăţene 
Mtra Bămiţea.oă.. condusă de d. lMp. ge.. imbră.ţi~ze, m forma coresptlru'ăto8re toe.~ 

unI şcolar Sabio EvulianuJ este O ramU1"ă probl~ele vieţii individuale. colective, &ta... 
a bătl1ânei A$ra <klla Sibiu~ a eărei tradi. takl ,i naţionale. Fiecare poate să-,J. int.oc-
Pe culturală est. oontmuată euaceiaş elan 1lJe'&SCă. un plan de eeroetare a cursurilor, 
de d, prot, Iulirl. Moldova,n. I 'g:ra.tuit. în orele <le seari, după preocupă. 

Sufletul abueium.a.t al ~b1i Bealll .'a riIe. plăcerile şi .n.evw;jl~ IJ'!'Opriî. ' 
regisjt intotde&\W.8. in manllilet.ările Astrvi, la sfârşit'.J:l fiecărei $ăpt.ăm&ni li. oricând 
DU n:-llll&Î aCIJDl, cţ ~ In trecut. eate nevoi~, in eursuJ conferinţelor, se ru-

La noi în Banat activitatea. ei •• desfă- lează filme culturaJe, JtiinţifDe şi do.cumen. 
$Qra.t ta.oit, dar &i.gw'. t:iând rezultate din ee tare,. menIte a oompl-ect& expUl1erea confe· 
m OEI mai rOOnitce. renţiaru.lui. I 

Un& dint.r$ ileM. IMi noqi ~ ale As- :m 8.Ce6t scop AstTa BăJlăţeană }l cumpă.-
trei Bănă~e,jw, li. fost joQin.ţarea Uw.ver3Îtă- l'st un apa.ra.t 80001", care Pl'ooctează. intr'o 
ţii Lilbere Muncitoreşti. a. cărei eondueere a sa}ă spect.al aJlleDajată la Şcoola Teimieă 
fu8t 1ncOOinţată dlui prof. Ştefan Ardelea- Ind"JBtria.li 
nu directol'\lÎ Şcoale[ Tehnice ln<1U8tri.l~ 4ln .AcEst aParat de filmat, fn afară de aer~ 
Timişoara. vtciile enorme pe care le face Universităţii 

Rolr,K ac«'rtei lUliv~t ,. prdilea'lJi Muncitoreşti, A fost ,lYlS de Astra Bănăţeană; 
categorie in istoria şi viaţa muncitoreasca a şi la di8pozîţia şcolilor sooundare şi a altm 
~taJ:ei Ban.tDiui, tn eare pu:lseazi pu1er- m8titnţiUlll.Î de euitm'ă din Ba.ne.t, e:are.f 
Bie i;mma eEikJl" mai llOUÎ ~alaţiuni ln..t utilizează de câte ori au nerroie. 
duatriale. I Activitatea Aatrei Bănăţene di.Z'e tndepli-

lhl.;ver8tatea - De tPttn'e d. msp. gen. neşte tn 8ICftrte vremuri de grea Tăspundere, 
SaIb:in Evuţie.nu - este or-gttntmtă cn aju- ~m rol detemnillant pentru sufletul rom!
tomI personalităţilor vieţii entturale, Meia·1 neac dela ganiţa. de vest. tTe!buie .să fie apr-e
le, ŞLiiJlţ.ifioe. eeooomiCll!!, etc., după ~ plan dată a.,a C'IllIl ee cuvine şi deci ~in1tă in 
<:1!9"e IMă perfecti lIbeTt.ate &llditorilor, ea toate manife8tări1e et . . ' ' 
din CÎe-hrrilede oooferinţ.e El! eursuri, să.; . .,.,.., f~ 1It. 111. J. 

ELG IBI Societate d. Distributia Electri~ită tii 
S. A. R. TImlloara - o Ea 

Bilant Incheiat la 31 Decemvrie 

ia Banat 

1933 

,AcrIV: OoIIdlltl6e :tf!If'ÎeM ae f:ru6po;rt Lei %,683.489. - St:a.ţÎU!1ile de, tensiune. 
inalti Lei 180.655.- 1n8ta1a~ de ~ l'onnatori Lei 847.832.- CoadncU!le de 

M'l.164.- Inl"enfar Lei 135.193,- M"mi, e alea ferată tngu2ită MI con~ de exploo

iM'e Lei 1.699.ll6.-~ de Metri'ticare Lei 1.- ~ Lei 3.069.- . ~ 

l"et.el"vă a căii fent.! mgu.te L!f 36.000.- Debitori I.ei 5,699.768.- Bă.nd Lts 1'1,000.

Pi~e: d"1Il 1940 J'..ff 986.300.- Ib 19«1 LeI 1,218.001.- Dt 194% Lei 1~OO2.925.- ti 
_194.3 Lri 1,sso,SM.- ~ Lei S,096.5M·.- ToWLei 19.447.691'-'~1Db.'r~~~>."~ 

PASSIVA': (lipit. &c1ioruv Lei 18,000.000.- Fondul de ~ a vaJOI'ei Lei 

1,4M.m.- (lredit,ori Lei '1,U.o;!09.- BăDei Lei 43.100.- Accepte Lei 400.000.":" 

P.o8tu:r.j ~ Lei tU.''111e.- ~Lei UM4'7.691.-.. 

OONSILIlJL DE ADMINISTRATIE 

Wltt'TUL DE PRiOF1T ŞI PIE!tDEBE lNCJOIjlAT LA 31 DEC~IVlUE 1943 

, S P O RTJVE 

RUSALII 
Timişoara CU o echipă. care trebuia .. Im 
pună.. 

Am aflat dela conducătorii şi juMl10rii 
germani, că timp de plrtru siptă.mini ,..." 
petrec'.tt tot timpul Cl.l an.tr:e:na.ment. ... 
derea unui joc Ja Tbnişoara" De ~ echipa 
lor a jucat admil"8.bil. Deşi ,jucătorii 101' 
parvin dela diferite echipe diu ~ iD 
CUT81!1 antrenamentului s'au acomodat UlJ'li 
stil şi unUi s.islem de joc. care baMt pe fto 

n<JŞtinţe tec.hn~ temeinice, a produs im., 
}ll'eal.e proflndă, evocând timpurile CIIIod 
spectatorii timişoreali au Iloat en.tuz.iaemţi 
de jocul şcoalei vierle:tJe, atât .- ftiiţific cAt 
de spec1:aeulolJ. 

Gel-manii. IUl au t'c8t ~ tineri, ..ti. 
că De g8ndim ee s'ar fi al_ de echipa .... 
stri dacă oaspeţii a1l'fiau mai lDIIită 'riter.i 
Şi puţin nwoe. 
Sperăm că atât publicul şi mai a.1M jU!Ci. 

tarii cari se găseau pe tribuna :POJmI&ti ~ 
AU de.t seamă. că pentru a. juca 1Ill footbMl 
frumos trebue să ai tecl:tnică 9Î o taetiol 
mbili't:ă dinainte şi exercitaLă in mod !'!le-

r~ I 

, t· OFR TURNU SI:VP.:&JN 

DeeplTe CFR Turnu Severin lWl fti.am de
cât de bine. Au câştigat, ultima ediţie • 
Cupei Române şi joacă un rolfrumce sa 
Campionatul de ră.zboirJ., An jucători 4!ODI!!&" 

eraţi, mai mulţi internaţionali, iDtn: ari 
c.âţiva timişoreni şi patru jucători dela ~ 
taria Cluj. O carte de vizită. tn eadnt .. 
au!' •. 

:Co~ lor in ccle două. JDatohu:ri 
ll:J ne-a.l.l confirmat insi aştapă.rjle. :m prip 
ma '.Z!i: in contm Ripensiei au mai rewftt .. 
n~ pnnă in dubiu, silind echipa t.ânări • ti ... 
mjşoNml1or să se iD:trelbuinţeze serios şî si 
uzeze de toate resursele moraile şi elanul ti .. 
nense CtI. să obţină ::In l'eZttltat la egal. 
... A doua. zi insă ne-am convins ci nu-I tot 

aUI" ce lue., deoarece in OO~il1 OPR 
ulm din Timişoara nn au mai PUtrlt impune, 
ci au fost siliţi să cadem net. dupăce .. ". 
fost d~pă~ de o echipi categorie lnaj hu~ 
ni. :mai aischplinată in OOI)(hită Oi ~i alEe 
mai bine pregăt.ită. ' ,_ 

rn oorriuzje! DII e l!lUf'fclent si &f nlSftlll!'>'''
renu~. 

!'U.BNEELE TIMIŞORE1~ilLOR .. 
Jte ~m aminte eU cip .... an! 1n l.J!'1nQ, ' 

când footbaR'lli ~ • fost la. iIlil~ 
ţâDe. Ibbipele noastre aU p:"'knit tel~ . 
pestAli telegram~. telefoane, ~d. eari ; 
bte Conţinea:'l invităţii. !Il toate pirtil., 
ţării. Abia am putut _tima..ge cererll« fi, 
am. :fost l&1"'gl la ~ când d:~ a.ccepta
ne. ecotiti...uIOl', .... uoep_t", ta. .. 
~ ',' 

V"t:!eiD.eIIL a trEcut şi eâ.ţ1w. &ni n#mellÎ all 
ne-a 1IlI&Î ohemat. Nu 8Pl jucat bine, nu ... 
pI~",t publicului. De atunci s'a prod_ ce
va, 1ncro pe care l..aon semnalat adeseori ia 
coloanele acestui ziar,ceva eare a ÎIIIC.epUt si 
atragă. din nou .. tenţia altor centre BSup1"9 

DOO.S1:.:ră. Ac:est ceva fSbe, că ~am pus din. . 
llOtl pe lucru. nu inei in ~gime ci dom
cum '98e poate in Vl"e'mUriie de azi, <18.1' în. 
orice eaz am lD8.re&t UD. progres faţă. de ee! ' 
trei patru !IIri cari au troeeut. 

Lumea. este a.t.ooiă. la tot ce se pet~ la 
Timişoara fi di.l'pă'ce s'a citit în ziar, l'II!II:te 
Dacia eă refacerea. fuobbaUulm nostru f.II!IIte 

tQ tai.U 'VQCtUi~e $lmpa,tii, " curiozitatea .-" 
tOl" ~tre 8: făcut ea. kmtăţiIle să ___ 
ditt noa Şi iată. că într'o singură Bi de sir· 
bâ:toaTe, ,i încă m să.rbiitoa1'e mare pa.tr.l 
din. eehlpeie n088tre au pJecm; la drum fări 
terg~ tratativelor In legă.tură eu. 
eonldlţiunile materiale. an pleca.t din prie-' 

DEBIT: Sp!I8e de exploe.ta.loe: ~ de administraţ.te Lri 1,6'79.21%.- Spese de de- teme şi dragoste pentru sport, infruntând 
ootal'flll eurentului Lei 268.394. - Impozite Lei 73.984.- Asi.g1lram Lei 100.691.- rjscurile emtoriei difklile in aceste vre· 
&edeYftlţe Lei 151.&19.- Traon8port de aatfllt lS3..283. -. Pl'OOO..rare& .. ewent muri. /t.. fost fJll gea.t frumos din partea. Po. . 
Lei 1.300,344).- Jnb'etmerea ft)ek!i Lei 444.4,48:- Intretinerea t1"a.nsformatoriJor Ji~i, Progresului. RipeDiSiei şi Chine. 

- zului. Şi a fbst en a{ât mai îmbueuri.tor cu 
96.941.- ~1H"!'ea oon~ Lei 2'10.- S~ de exploa~ a mint'li lJeri cât jocuxile disrntate au fost tot atâten 
879.853,- Spese de,insfalaţigni Lei lU,434.- rJiObâ.Dzi Lei 33,100.- Pietrdere In 9U{,~ peontru foobballul timişorean, căci 
1940-1942 Lei 3.266.226.- Total Lei 8,686Jn6.-. --, ca'lifatea jocurilor prestate şi conduibl.. jG-

l' ,.,' eato!"ilor a sa tLo:rfă.{'ut. 

OBEDl'I': Vmituri de f'~1081aft':. ven~hn,,' ~,. din vânZltff'll, ('u~fl'.tu Le. ""915'Z5~'1' Cu acea. stă oc~e,' tu:en:. să am~lltim, ci .. 
Tal:8 de OOIltol' Lei ~71.G03.-~l UR 16.00L- MontaJ Lei 32.409.-;- VelU:-. Electrica a toa.t mvitata sa joace Ul Bana-
tmi din instaJ~ IA 187.Z'79.- Mirtvi LIri 104.27'6.- Oontran.loare. cupoanelar tu Sâ.rbeac şi Ml"lm~ la Panciov& şi V~ţ. 
....J..Ili 13.600.- Pie~; la UMO Lei _.SOO~- ID 1941 1.9i 1,%78.001.- In 194~ :hwTbJ,ţia vine din partea conducerii ecbi~i 

l.tcl ~m~~.- "k,JfD II' l~.!m~~.~,J6. .. ~~ ~~~ ~ ~.J4 ~Q;'~. ~~:n;,~~~ ~~S::~7~' 
, '.~~.;~~'.,'~'~.~:.. .... , 

. ' , - - .. 
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. Ştiri din Recaş Trecători frauduloşi ai frontierei condamnati la inchisoare . 
., _ ,CANTINA REFUGIAŢILOR. -

lŞi aici. ea dealtfel in toate satele bănă· 
&se. refngiaţii se buoură de o frumoasă 
~italiiat.el ~ta s'a dovedit prln 
f!.ei.ul J3U,1D. &11 fOii. primiţi din primde 
:,Jiila fi prin oonti~U~ ~je. ~ se yo~ttă 
~ f:r&ţi. desradă<llna.ţi dm C,a,IDlIlU· 

Timiăoara, 6. - Martin Szarvas din 
'.timişoara, Sebeşi Andrei din comuna 
Tinca-Bihor. Bodiş Zoltan din comuna 
Picleu-Bihor, Schlimer Iacob din co
muna Satchinez şi Adam Voina din Ju
goslavia au fost arestaţi şi trimişi in ju
decata Curţii Marţiale din localitate pen
tru delictul de trecere frauduloasă a 

fron tieret 
Curtea Marţia1ă a pronunţat o sentin

ţă prin care Szarvaş Martin a fost con
damnat la un an inchisoare corecţională, 
Adam Voina, Seb€şi Andrei şi Bodiş 
Zoltan la câte 3 luni inchisoare corecţio
nală, Iar Schlimer Iacob la una lună În
chisoare corecţională. 

.... 
5 lei cuvântul apare- ,in filX'are zi. AnID1li 
!K" prime~ la .Ad.-nini'!oltra~a ziarului Ift ~ 

Str. Ecaterma T€IJodorOlu NI', 4, tel. 2'1-11 
.' ~ 

} .. kc' dr~ 
, Prima g.r:ije • atltorităţnor aomUMle~ 
"Ia rrunte eu 4. Ga:vril U rsu, pretorul 
\ pIuei. Dt-. Septimiu R1l8u, medi e de 
i e:î.re,. el Teodor Rogojan notand. eomu· 
: net ,l ti. judeelblr "ef Iosn Frăţi1ă, a 
I f08t tnlitnţarea n!1e1 eontine, ~are s'a 
i ina:llgurat printr' o frumoaeă. f~tivitate 
j" aude iau zfJnie masa ~ per'9Nme re· 

... _·_···_···_.o·_··_·_· •• ·=."\.~·_·_·_·· ....... _ •. -.... -•• ~.-.. Vânzări p-tCumpărări 

Comercianti trimi,i in judecată pentra delictul de sabotaj De vi.ozare 1D cartl erul vilelor vilă eu ~ 
3 &~art. 8,500.IJO<!. casă in OOAtl'II~ 
etaJ 6.500,000, w.la cu 6 camere şi !Il 
intravilanuri 6.5(200.000, casă în ce.ntn 
apart, 4,500.000 lei, casă in centl\t . 
ticular 5 cam. 4~OOO.OOO lei; casă 'in ~ 
tru ax3 cameră 4.500.000, casă în ~I 

, fI1gtate. ' 
, Pentra ktniţ1nerea ei s'au ec.l00tat 

~ .mnente, bani şi 'Vesela necesari.. 

Timişoara. 6. - Curtea Marţiall din arestaţi şi trimişi în judecată pentru fur
localitate a desbătut procesul inculpaţi- tun săvârşite pe vremea de camuflaj. 
lorIlie Dragomir din comuna Petnic, ju- Curtea Marţială a adus o sentinţă prin 
deţul Severin, Bujor Tănase din corou- care Ilie Dragomir a fost condamnat la 
na Sânm.art.in-Arad şi. Căldăraş Zoltan 5 ani muncă silnică iar cei doi inculpaţi I 
din comuna Agadici-Caraş, care au fost la câte 6 luni Inchisoare corecţionall. 
! ... ,~", ••••••• , ••• _ .................... 0 ........... . 

Deschiderea căminului de zi' la Sânnicolaul-M are 

, 2 apar... 3,500.0010, casă cu 5 apart. 
prăvălie 1.500.000, casa cu 3 
1.400,000. in Pârne&~ casii cu ll!lle ~ 
800,000. in Bujac casă cu 2 Ca.t'Q.~' 
nă cu 80 pomi fructiferi 550.0001 _ 
jug, pământ 2.500.000, 6 jug. p" 
1.800.000, pămâne de închiriat 120 lUI, 
Oferim casă de vânzare dela 200.000 ~ 
până la 20,000.000. A~ntura ~ 
Stt, Dt. 1, Petran, No. 3. Telefr:nt: 22.~ 

(' Asemenea cantine s'au !nfiinţaf şi In 
, alte cam'Un6 din plasa R~ • ea Te d(-a,.. 
(aemenea tun<CţiOllează în bune eoncli· 
i t1tmf. , 

- DELA SPITALUL z:. 1. 129.
Grija pentru l'ăIliji este ma.nJfestată 
prin trumoa.sele da.ruri pe oari .a.ce.atla 
le primeao dela loouitor11 eo:munei. Eete 
MID2lUl ~1ei faţă de vitejii 
aeamului. 

Pentru ca mu.nclle agricole să nu f.ie 
stingherite şi să se poată executa in 
bune ooodi ţiuni, ea mamele ee u ropii 
ee neoesi ti. aibsoluti ingrijire în perma
nenţă, a luat fiinţă. Că.millul de li. .:kw. 
cbi7AndU.Ji porple pe data de 1 I~re 
1944, eu cei 40 eopilafi prezenţi., in looa· 
lul Gli.di.n.ei de copii d:il1 loca.litBte. Că.
minUl de Zi va ti. oondua de D.ra inviţi
toa.re dela Grădiniţă Âll& Moise! fi de 

Intr'un mod, deosebit & impresiOD..t iD-ala mv. Ştefi P" două harnice ,i ÎDaU-
fapta frumoasa. a "Reuniunii:femeilor fleţite munoitoue, pentru binele neaznu· 

\ germane". o&.nil in ziua de Rusalli au eo- lui româ.neeo. CU căldura sufletească de 
, 1eetat prăji.tnrl şi 'Vi!l, pe care :te-au adus j oare sunt animate a.eeste două munci
In corpOre răniţilor- din spital. toare, pot să. se 8ipI'opie da sutIetele 
_ __ _" _ ,_ _ ~ _ __ ~ ~ _ _ a.cestor vlăBtare, m<ldelându-le în a.,a tel. 
~_._ •• _._._ •.• _ •• ~._.~._.~ pentru a da un viitor oetăţean eu trup fi 
; ,-.&IJMIN1STJU'l'I"VE. 1tedaeţia Ji Ad,.. minte. sănătoasă., La. cer:emonialul inau· 

S · peoU'a. m:a.şul şi jud. Arad, este guririi 811 luat parte Preot-Paroh Bar· 
. ti aclllSiT duei Viorlca Bogdan, zn Traian, care a ofimat sfinţirea apei. 

.... 8IiI:Irgu:r& tn. dI:'ept de a face abona- D. Primar al oraşului Popovici şi d. aju. 
,JDeDJte. ~ de reclame ti pubJicitate, tor Russ, d. dr. al circums,~ripţiei David • 
... ,......şi de .. răspA.Ddi siarul. Nici o altă d, !nv. Ştefi şi d, PostoJaehe. tn. telul 
......... l:QJlI(Iate reprezen-ea in această ca" aeesta, votn putea da I ţării un tineret vi- 1 
~ ... DOIIIb1J:, Redaeţ,ia din Arad este gurQS, plin de '\Iieaţă gata de sa!:'lriiiciu 
'1111! h"ffi']JIl"in dl Al. Popeseu Negură. pentru apărarea Patriei, Ca fntotdt>auna, 

Cinema CAPITOL Arad, Str. BrătiaAu Mo. 1 a 
Telefon: 23-22 . 

Azi,Joi premieră! 
" 

; Ferme1:ătoarea comedie muzicală a drăgălasei vedete 
ALIBA VALLI, alături de' marele comic Umberto 

MelnaU, Osyaldo Valenti In 

PENTRU·: UN· SARUT 
. Singurul film' al ceJebreivedete, fn' 

care va cânta 3 şlagăre. muzicale. 
Jurnal nOD -, , , Jurnal" nou 

- II • 
,1 1 ' 

Cinema ROYAL' Arad • S"tr. AJexandrl 2. 

Telefon: 19-38 Rept.: la orele 3. O, '1 şi 9 fix 

Azi 

SPIOANA DINSAN-GOTHARD 
." Un ma aeuaUonal ClI o temă 8g1ldultoare. 

eare IJG desfăşoară iatr'o atmosferă llledită, cu; 

Leonardo Cortese, " Mariella Lotti, Dsvaldo Valenti 
• '4'4 

L •. A. R. E. S. 
, ,LlNIII.E AERIElNE RO~lANE 
~ 1 OI'ariul avioanelor 

..,. LJ1IiIA 2113 LINLI\ 211' 
d.m rDDŞOABA BUCUREŞTI ABA]) SIBIU BUCUltEŞTI 

11. 8.00 An4 ,"'1 s-. 18.30 1>1. 15,00 I Arad " 
h. 8,14 I '".; .... ; ....... ra Plec. 8,10 Sos. 16,05 sibiu I 
Pl. 8.8G~"""""'" S. 18,00 PL 16,20 v 
SOO\ 10,30\:1 Buetmfti PI. 16,00 Sos. l'7,10 Bucuteft1 

&0.. 11,00 
PL. 9,56 
Sos. 9,tO 

rL 8,80 

• 

Bilete şi informaţiunÎ LARES Timişoora teJ~ 30064000 - Arad tel. 1567-1~, 

conducătorii Conaillului de PatroDaj ,i. 
aU fă~t pe deplin datoria., Indemn de 
imitat 'i în alte părţi pentru degăvlrţlt
rea operei de tebe.ştere a neamului tI)" 
mâ11e8do 
.. -- ~-."-

i - , " -. ........1 

ARTHUB HATSCIIEK, agenjie 1iijI_ 
llmobllelOl', Arad, Bulv. CaJooI lT. i'eletIlilJ 
16-911. In .... la Camera de CoI:l1erţ se _! 
11. 205 la 80 L 1931. Swnele ÎD mJl. ~ 

Cinema FORUM Arad 
7ele1oB = 2().10 

Bepr. la orele St 5, 1 li • 

Azi! 
O premieră extraordinară! 

Un episod plbl de O~. awnturi. 
ti o.epre-viR.t diJl viata laDnJ. teBor 

eeltbna 

MILIARDARUL 
" CANTARET 

ia regia lui GUIDO BRIGNONE 
C1i GIUSEI'PE LUGO - eelebru te
nor deJ& Scala din MilaDo lJIi 
MAJU. LUiD~ MABIO SlLETI1 

CASE MOŞll, VII, MOlU. LOTURl DI 
V ĂNZARE: 25.000: casă. la col~ cu pJi, 
văiie 3 obiecte in cQrtea fund. raport,: 
25.000: casă la colţ cu pJ'ăvăli-e 3 _! 
in cartea. fWld. raport.,- 20.000:~'t 
modernă, bUil raport, -ţ 16.000: • 
Lugoj 240 jugb,." 'Vie, castel, instalaţie. 
10.000: vIlă Sp:'iI Mureş, apartalllel:~ 
luxoase. - 10,000: 7 apartamente, f.6~ 
care parchetate, baie, grădiuă mare, r.l 
'QOrt bun. - 8000: ocntru vtlă în COlt,liAj· 
viTan, moară ţărănească cu valţuri, l'IIi 
lT.mă. - 700: moară ţărănească cu 1 
tun, reg, bună. - 7000: 2.bsolut cen~ 
casă. l'1movată, 4., 3. 2 cam. ~:i baie, 2 .~ 
mici. 000 st. p. grădină, VEllIt bun,. 
6000: tire. teren dublu, 6apart, mari, 

MOO ~ 7 cam" bale,J 1 jugh, .,ie la POOp: 
goria, halta acceleratului, 

Incepe loteria Două - Plan nou! lunar o singură 
tragere independentă. - Preferati Corectura mmo~arilor 

GHEORGHE STĂNOIU 
nIlHllllllllIlI"lIlilllllilunUlllllllllilllnIlUIIIIIII~lIl1lUl UlllîllllUlHUHlHlIlllllUIlUlIllllimhlUlIU II li 1111111 hll!llIUliiUUlIWll~~~ 

Suool'S8Ja -Arad in Edificiul Teatrului.. Provtncia pil'in mandat 

, , , Preţul Joaal1li : ~ Lei 000,- 1/1 Lei %00&. 

~: 

Azi! 
o realizare fascinantă cu bogăţie şi elegantă 

CONACUL FERICIRII -D.aA ore de Teselie 

CU Harry Liedlke, Kaethe Haack şi Hannclore Schroth 
Repr. S, 5. 1 şi 9. JURNALN'OU -• ,.,A 'Z rl 

Cinema URANIA , C"mema de premieră Arad 
Te]efon: 12--82 

Reprezeota.tu la 8, o, 7, Sâmbătl ,i Duml necă ]a orele 9 seara.. 

Prezintă in premieră 
Filmul -vedetelor celebre 

CAPRICIILE IMINEI 
"Drama Annei Carenina cu Clara Calamai şi San~ ro 
Ruffinl - • Jurnal O. N. C. nau. • Sâmbătă şi Duminecă 

reperezentatie şi la orele 9 
n _ * Q&# d: 
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9 iunie 1944 OAelA Pa" ... 

D E TOATE SI PEtJTRU TOT I 
Uoeul de fete Ca.rmea Sylw. diD Ti
examenele particulare preliminare 

Incepe in ziua de 8 Iunie. Examenele 
loc la Liceul Comet"Cw de -bAiteţi 

219'l 

)fA..~ESTARI ARTISTIOE BA.NA
TÎ.Illă.rul şi talentatul pictQ.l' lugo

Vittor Jurca a făcut să. apară reoeut 
de uIncrustări", cu o prefaţă. de 

GtcTge A, Oproocu. Deopotrivi da ta
~ ca. pictor şi ca. saJ.lpWrt d. Victor 
ale că:.--:-.lÎ manifestăl'l a.rti.sti~e 
vă::Jut in pictarea. icoanelor din 
pe troiţe, pe diferite cărţi ,~ pubH-

din Ba.ntd. Din lucrările reproduse 
damDe de menţionat: "Iaus", .,Maica 

,.Biaericuţa. din D'l00.ti", 
... Sfarmă....pietre": "Fetiţa cu ci

. etc. ete. 

UN FLACĂU DIN ARMENJŞ IŞIIM
MAMA DIN GREŞEALA.. Flăcăul 

Dragomir din OOlllUllA Armeniş, 

, şi-a. 1mpUJiC8.t cu o armă de 
pe mama sa Iconia Dragomir in 

de 41 ani, Din cercetările făcute s'a 
că nl':llllitul flăcău, venind un pă

la ei in vizită, 1.& cinstit cu ţuică fi 
arma acestuia şi neştiind că este 

a apăsat pe trăgMi impuşcâ.ndu-
mortal 

ZAHARIA DUMITRESCU, me. 
.00000.Hll ... ~. in veneIico'genito-urinarc

boli interne - Radioscopie. Con-
2-6 p. m. Telefon 1873. Timişoa.
B,dul Regina Maria 23. Lângă Pre-

judeţului. 2179 

IN COMUNA SĂLBAGELUL
, lAcuitorul Petru Fra.nz din eomr.ma 

jud. 8etverin, a reolamat 
, de jandaI'm.i că iIldivizi necun06-
la lipaa lrli. de acasă, au int.ra.t in goa.
. şi i·au furat un butoi cu ţuică, 70 

da porc, 6 şunci şi 3 bucăti sIă-
Cuul se cercetează. bă.n uiala căzând 
unUi sătean din comuna Zorile. 

DOLEANTA A UNOR LOCUITORI 
, LUGO.l. Mai. mulţi lOCUItori din stră-
r .. lI'~"'J.\,OI". Splaiul L C. l3.răJtia.n.u ,i Ceta

ne roagă. să. atragem atEm ţiunea 
Se.lubritiţii oraşului Lugoj 88!U.

IliIlozi.t:ă.til de gunoaie de pe maluJ. riu
Aceste gunoaie au devenit ade

tooar de infecţie 1n imed:i.at& apropie
caltrului oraşului. Mai a:les că i.nain~ 
ioo'Jl. de piaţă, cât fi drumurile de ală.
se curăţa.u regulat dupi fiecare d. de 

. oopa CĂZUT IN ZAR FIERBINTE. 
Petrică Nicolae din comuna Bo

iud. Severin, Dr.1lllai de 2 ani, fiind 
singur acasă, J)entru câ.teva minute, a 
,intro căldare 0'.1 zăr fierbinte opă.rin

pe toată pe.rtea de jos a corpului, Cu 
. date, nefericitrJl copil a în-

UNUI NOU NĂSOUT 
AT. Locuitorul Iosif Iorga din 

ducându-se la. munc& câ.mpului. a 
I"""'>lllll:>nat tntr'un tanţ un copi1~ norl 

. ~ o frumuseţe rari. Copilul a folrt 
fi predat la poliţia orar,uluit care l-a 

unei moaşe comunale 8pl'fl a-i 
.... până la descoperirea ll18.mei den&t:'.l-

Un Iaz 

R6HESTAnmU 
aduce bogă.ţie 10 casă. 

Bul, R-eg. Ferdlnand 6. 
Telefon: 80-06 2175 

- O PRECJZAB.E. httl"o informaţie apă. 
rută in ziarul nostru din 5 1".Lllie, intitulată 
"Ca.pelă pentru pri.z.cxn.ierii ruşi" s'a 
strecurat o regretabili greşală. ()a.pela nu 
este dată pentrr.l prizon.iet'il ruşi c.i. pentru 
refugiaţli lUşL 

- S'A. GASIT O LEGATUJU DE CHEI. 
La Circ. r. de poliţie S6 gă.aeec 7 chei legate. 
Cel care poate face dovada că. le-.e. pierdut 

poate ei le ridice In orice .Il. 

- AVIZ Profe5~le perşona.l:"Jl, el'We
le şi ahsolventele Şcoa.lei normale de fete 
din Cernăuţi, sunt rugate aă. anWlţe de ur
genţă. la Rlli!Ca Montană jude~ul Severin, 
adresa exa~tă, arătâd l~ita.tea. J~deţul, 
etra.da şi Dr.1ll1ărul locuinţei. Doamnele pro
fesoare să anunţe ~ Wlde fae m.un<:~ de 
.ră.2'Jboiu • 

- INO'EP CURSURILE şoOALELOR 
PRIMARE. m.pector&tul too1ar J'88'lonal 
comunică.: Potrivit ordinulw dat de Mini&. 
ter. cursurile lfCoalelor primare din Regh. 
nea. Timişoara, vor reîncepe imediat ti VOl' 

dura pâ.nă. la 29 Iunie. Lecţiile se vor ţine 
intre orele 1-10 dimineaţa. sau 3---6 după 
masă.. ProgmmrJl şcolar va fi cel obişnuit 
eu a.coen tua tă notă pnwti'Că. Directorii 
şcoalelor primare vor convoca imediat per
sonalul didactic din localitate la o consfA. 
tuire, pe.ntrr.l aJ.cituiree. programului ti vor 
lua dispoziţii pentru inceper~ lecţillor, ri.~ 
mânind răslY.l.1lmtori de e.x.eeularea a.o&.iftor 
dispoziţii. V\fr cere spl'ij.inul administr'aţiei 

AL 

- OONCERT LJA HUBIO. Joi, 15 Iu
me va a.vea. loc in. sala. Palatui'J.i Cu~tural, 
conC&l'tul sopranei dela Opera Română din 
Cluj-Timişoara dra Lia Hu.bic, Acompania
mentulla pian il asigură, dra Chioreanu, 00-

repetitaare la Operă 

- BAIA NEPTUN ŞI ALAR~IA. Un ci. 
mor ne semnal~ comportarea. lipsită de 
orice serviabilitate a personaJ;llul Baii Nep
tun In caz de alarmă. Publicul este evacuat 
din. baie la auzul sirenei, fără. însă. si i se 
d,ea p06i:bilitatea de a se şterge, că-ci din 
momentul alarmei, orice serviciu de pr<:.sop 
l!Il cearşaf de şters in<:etea2;ă. Băi-eşuI pus 
aeolo să aervească. publicul declară. ,senten
ţios că. e mai bine să. răceştl fiind neşters, 
deoit să te omoare bomba şters. Nu este 
Intlia 0fU'ă că pl'jmim. plâ.n-geri impotriva 
felului eum eM.e tratat publicul la. Băile 
Neptun. Lipsa de eonfort şi chiar de cură. 
ţenie a stabilimentului aee8t:'~ia se pare că 
nu pot fi curmate. CJo.m.portarea din t1mp 
de al8.l'mă '& instituţiilor este tneă reglemen. 
tati de comadamentul, mai expeditiv, al 
Apără.rii Pasive, Acestuia li cerem să ehe. 
!NI la ordine ~ Baia Neptun. .... _-*-----... --. 

PRIMĂRIA LENAUHEDI 
N. 1279 din 2 Iunie 1944 

PUBLICATIUNE DE LICITAŢIE 

• 
- AMORTIZAREA IMPRUMllTULUl 

APARARII NAŢIONAlLE S'A PRELUN
GIT PÂNA LA 15 IUNIE. Bucureşti S. P. 
P. tra.n.smite; Monitorul Oficial de ieri pu. 
bliei o decizie prin care prelun~te pină 
la 15 Iunie, term~ui pentru amortizarea 
&misÎr.U1ei imprumutulUi Apăririt Naţionale 

- CASATORIE. Luni, 10 Iunie, ora. 11. 
\-il avea loc fn. biserica romAnă. din loec!in 
cununia religioasă & dre$ Li'Via P. Muleiu, 
fiica dlui Pavel Man<:iu, şef de aervidu la 
P~e:fectură, cu d. Gheorghe Fira. inginer la 
Inspecţia de Intreţinere CFR. 

- PUNEREA IN SIGURAN'fA. A 
COMORILOR RELIGIOASE. Racla cu 
m09.ştele SfântulUi Dumitru Basarabov 
se Rf1ă la mână-stirea CăldăMl.I;Inm, iar 
moaşte-le SfÎlntcl Paruehiva dela Iaşi, la 
mimăstirea Ciorogârla. Tot la mâ.năs· 
tirea Călcr1l.rl.lŞani a fost adusă ~i icoana 
făcă.toa.re de m!!l1\ll11 a Maioei Domnului 
dela Mâ.n!at1rea Ne-amţnlui. Un foc a 
mistl'lit eAn.dva !n:tr('a.ga tll~pere In care 
ee Rfla această fOOMlă pe care a l\l'Ş-o 
numai pe margini.· Chipul pictat al 
Maioei Domnulut a rămas neatÎn8 de 
foe ~a un simb."I al atotputernidef Dom. 
nului . 

La prmăria comune.i Lenauheim judeţul 
Ti.mi.IJ;-Toront&l, se tin~ in ziua de '28 Iuni~ 
1944, orele 9- licitaţie pUiblică eu ofe.rte m· 
ehi$8 ,i sigililate" pentru 1'eOONltr.'Jirea edi~ 
ficiului eecmomi<C al primăriei. 

comuna.le în acest socp. Valoarea du.pă deviz este de Lei 500.000, 

- FAGURI 'AltTIFIClALI PENTRl.1 
STIJPARI. Soci-etatea apieultorUof ţine la 
diapo%.iţie. membtilor ei. fa.guri artificia.li cu 
preţurile urmă.t.0&r9: m rol lei 1400 kllogra
mul, tăiaţi du:pă ~ eomalldată le11500 
kiaog.ram u.1. 
•• _ ............ c •• _ ....... ..-•••• 

_ CONFERIN'J'A DE MIEROURI A. Devizul ti caetul de IJOJ"clnl, pot fi văzute 
LECTORATULUI GERMAN. Mîercuri, 71 in fiecare -;:i de lucru în O'1"ele de serviciu. la 

PrlmA.ria oomunol Ohaba Forpal 
~. 926/1944 

rtllli~ ora. 1915 fui: va avea loc la Lectot'8.- Primăria corn"mei Lmtauiheim. 
tu! ~rman din Tim.iŞC'8a"& o cOflferinţă eu Primar: Notar!' 

PUBLIOA'J'IVNE 

titlul "Gustav Adol:t's GlUok u.nd Ende". Fra.nclAe Hirth 21192 Aurel SlIciu 
Se aduce Ia er.t.noştinţ! pUblică el In ziQa 

de 11 11llUe 1944, Ol"& 9 se vinde prin lici~ 
tatie publică orală, fânu.l de pe ro jugăre 
il;la..z, de pe ir,1a:tul comunei Ohab& Forgui. 
Licitaţia !le va ţine la locul numit Puq, in . 
eontormita.te fJ'l art, 88-110 din legea con
tabilitAtii pwbliee. 

oooooo~~~~~~~~~~~~~~OOO9~ 

Deschiderea Cursurilor de Vară la Institutul Satanic din Timiş01ra 
Ma.rţi, 6 IUnie 1944 .'au del'lchis eursu

rile de vară ale Institutului Botaruo din 
Cluj la. ~ara. ear:i. vor dura până 
in ~ua de 12 Iunie. In cadrul a.cestor 
cursuri vor conferenţia D-nii Profesori; 
Dr. Al. Bo~, E. Pop, Al Bui.a~ Gh. Bu.. 
jorea.nu, A. Arvatt et". 

iDesdhiderea festivă a 8UI'1!ur:ilol' a 
avut 100 Marţi 

Dl. Prof~r D. V. IolleBCu, Decanul 
F,a.oultăţii de ştiinţe, în 6uvâJntul de dea
Qbidere, tll-oe un im.port&nt expozeu d~i 
care se intri In ordinea de zi. 

D. Prof. »r, Al. Borm., Directorul In
stitututui Bota.nie ,i organizatorul 
cursunlor, arată importanţa. aaestor 
2llrsuri chiar în aceste vremuri deosebit 
de grele prin care treoem.R.ea.ntinteşte eu 
mult! emoţie ausurile de vară dela Vă. 
leJlll de Munte din 1912, organizate d~ 
marele apostol al Neamului, Prof. N'i,co
la.e Iorg~, la care ea t1năr Dat"..lralist, 
venise OU P.,pi>rt din. fcwt& Austro·Un" 
garie, pentru a. ee lneă.lzi la flaoăra lu
minoasă şi pliuă de patriotism a celor 
care propovăduiau atunci eu mult elan 
comandalllente.le spirituale ale Naţiunii 
româ.ne: Prof. Murgooi. Praof. PârvaD, 
efu. 

A urmat apoi prima lectie introduc
tivă a eursurilor: .. Sistemateea vegeta1ă 
modernă". ţinută de Dl. Praf. Dt. Al. 
Borza. 

Prezenţa la a.eeste cursuri a dlui Prof. 
Dr. E. Ţopa Directorul Grădinii Bota" 
nice din Cernăuţi, a Dlui Dr M. Rivă
ruţ eU D-na, şef de lucrări la Unive1"8ita
tes din r~i, 8. dlui A.. Arvat, Direl'torul 
valorifcării plantelor medlcl.nale d;n Ba· 
sarabia şi a altor distinşi parti~tpanţi 
dit). Bucureşti, I~i, etc. legitimează că 
aoeste cursuri pe lângă scopul didactic 
ştiinţific şi propagandist, au darul si 

oimenteze tot ma.i mult eoJ,aborarea 
strâ.nBă Intre cursurile bota.n1oe din in
treaga ţa.1'ă. 

Pretul de strip.re le "Vft. eomUJti.ea la fie,,: 
care jugă.r in parte. 

Costul .. ..,. adti~ k mAi C8IIier\Ilui co.. 
mu.n.ed. imediat., 

Ohalba, la 30 Mai 1~ 

La aceste oursuri Bunt lnsorit,i până 
aeum un prim lot de .6 profesori, şefi 
tIe lucrlrit asistenţi, studenţi ~ ama-
tori. J" • s' ~~ . < • 

. J.:.r:l~~i\îl~:~i'" "" G. 008nta. 
Primar. 

Ioan Sii!'!bu 2191 
Notar, 

Gb~he~ 
tr' • ==== -

., 

... ~c:~rqrb,:ortne3~;-".iarta c: .. ,,"~ 
sa le d,strus. d. b!)mbal..,ng!a·am ... t ..... / 
Cer .daM ••• l;isl~"1o .. m~ljll'l'\' d~. i~Dri,,~: 
.rliJfl ,fi o~oj~q. I,till\li cv.." ... t~;;.q' 

..._ .. ,. - ' .... '" t '"_ #-.J,' 
pi.td~~trultimi.li timp lowi"! •.. 0 ..... : .. .... " ,~ ,. "~o"" 
f .. I,. eu.ra pin. '" t.m.ln, blslIl"ict. 
biblroter:t; mus •• Ii diferit, i.",sntu"ll1~~· 
'oa'''','rus., unlve,.';.",!i" II clinlclj. ~~.o~ 
pr'bullt ~ pa",Jn'. Tem"i, c::ulţu,.. ~ 
mlAl trie,f4!t. f" MII .m.,;ojollli·io;iVab~ 
se Jo.c::i t •• tru "'.. depârte,- T~ 'fiti.::' 

. ,ostil" provlzorll vlat.unlverJtSi,ţof 
tll'lul. Modul cllm se .fl~m1i eultu .... 1>ge·J 
n,,"' sub f4t~Q.r.. bomb":dj"'Îel'lf.fo,~ 
e.le ,,,fitl,lIli in mllrol, report.j "~'tr.~ 

.. cii" u1nmul ".umir ~f'. ,!,.r Il-{e"iJ.I'O 

( 

Pentru Apărarea Pasivă ;~NAL· htinctoare uscate ,.Airomax .... "Stingătaare~' cu spumă 
Truse individuale. frânghii, etc. g ă sit i la fir ma: 

-.1" .11'-. :.J .. ~ ,.~\.~ • ~,~, ._ 
'51\11'1.1 • eCll'ltiftl"d,fe"po·rl.~gli d.,. (,0.\1 

'""1 pagini d. disl'<lqie. in .scris s~ Im~lnl'" 
'pretul Iei 25.- . .&. ".. . 

III 
-----~IA I R 0--.,.-., .... --
Articole pentru Apărarea Pasivă, - A. WEBER. n. TANASE 
Timişoara 1, Str. Eugen de Savoya 1. Intrarea rin Str. Griselini 

o. vil'l •• r. 1. 10.1. Itbr.iriir.r.t;telllar.: 
curil. d. ,iilf. din tarii 11111 'il <;.JIft •• 
r:';T5,ne.uefl S. A. R. Bucurestl.H,-· ...... 

Tel.: 49-61. Inr. Cam. Cam. No. 21J8 
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Răsboiul nervilor s'a terminat şi armele .. au cuvântul 
Aţ!l~l:ll terorist Bs.pra or.-şelor: PJoeştl, Braşov, Galaţi, Craiova ,1 hA_nlcul 
.:vAfeea. Ora,ullaşi bombardat. Coatraa'aeurile 80wletice aII rămls IAră rezultat 

S ,tw.a.tiQ. 'ctJ,,,tu~ietJ.r; . 
• • s 

BERLIN, 7. (Radar). - Cercurile mi
Litare competente au dedarat a.seară că 
războiul nervilor dus de Luni de zile s'a 
sfârşit şi aC1.Lma armeLe au cuvântuL. 
CercuriLe militare competente sunt sa
tisfăcute de rezultatele primei ziLe a 0-

peTaţiu.niLor şi sunt pline de incredere, 
în ceeace prl.veşte desvoltarea luptelor. 

. D. dr. Martin HaUensLeben, corespon
dentul agenţiei DN B, constată că cu in
ceperea invaziei cel de al doiLea războiu 
mondial a intrat în faza cuLminantă. E
venimentele de mult a~teptate au deve
nit realitate. iar invazia eşind din faza 
ei pregătitoaTe se desfăşoară acum în 
plin. După toate semneZe aliaţii caută 
sii. se menţină pe drumul. trasat, Astfel 
s'a dovedit din nou că, comandamentul 
mprem german bine a P""evăzut şi apre
ciat pregătirile atiaţito", luând la timp 
loote măsurile necesare şi pregătindu-se 
pentru intâmpinaTea invaziei, de ani de 
zile. Ceeace priveşte debarcarea de ieri, 
trebue să subUniem că, comandamentul 
su.prem german cu. toate că Il lu.at toate 
măsurile necesare, nu. aruncă nici de 
cum toate rezervele disponibile la întâm
pinarea acestui atac, deoarece trebue să .e aştepte !a deSfăşurarea evenimentelor 
#. la debarcări inamice posibHe şi chiar 
probabile în alte părţi. Numai după ce 
s'a stabilit defi'ltitiv care este adevăra
tul centru al operaţiumlor de debarcare 
se 'Vor desfăşura şi uUimete mdsu.ri ger
-mane. Succesu.~ defensiv este cd mai 
important lucru pentru comendamentul 
german care are tactica lui şi nu se lasă 
indus în eToare. 

Cu. toate că inamicul caută să camu
Jl.eze prin manevre înşelătoare adevăra
tele intenţii, trebue să constatăm de pe 
acuma că am ajuns la actul cel mai dra
matic din intreaga istorie a htmii. Anglo
Americanii au. părăsit poza de amatori 
şi au devenit actori de fapt la drama cea 
mai sangeroasă. Din punct de 'Vedere 

. german se subliniază însă că, comanda· 
mentul su.prem a 'l'eu.ştt din nou să reali
zeze ce a vrut, forţand pe inamic să dea 
lupta acolo unde armata germană vrea 
să se bată. Deci avem toate motivele să 
fim plini de incredere şi sigu'l'anţă, cum 
sunt cercurile miHtarecompetente din 
BerIan. 

BUCUREŞTI, 7. (Rador) - COMAN DAl\IENTUL DE CĂPETENIE AL AR. 
MATEI ROMANE COMUNICĂ: CU ZIUA DE 6 IUNIE. LA NISTRUL IN.~ERIOR 
ŞI IN BASARABIA NIMIO IMPORT.\N T DE SEMN \'\LAT. IN MOLDOVA TRU. 
PELE ROMANo-GERMANE, Efi::cTIV SPRIJINITE J)'}j AVIAŢIE. CONTINUA 
SA INAINTEZE LA NORD VEST DE IA ŞI. CU TOATA REZISTENŢA DARZA 
A INA~lICULUI. TOATE CONTRA·ATACURILE SOVIETICE AU RAMAS FĂRA 
RJI..'ZULTAT ŞI TRUPELE NOASTRE AU REUŞIT SA PĂSTREZE TERENUL CU. 
m'::RIT.39 AVIOANE INAMICE AU FO~T' DOBORATE. IN NOAPTE SPRE 6 
IUNIE, AVIOANE INAMICE AU ROMB ARDAT ORAŞUL IAŞL IN DDIINEAŢA 
DE 6 IUNIE AVIAŢIA ANGL()..A~IERIC ANA A LVTREPRIN'S ATACURI DE TE. 
ROARE, CONTBA ORAŞELOR PWEŞT 1, BRAŞOV. GALATI, CRAIOVA ŞI RAM . 
NICUL VALeEA, PRECUM ŞI CONTR,>\. MAI MULTOR LOCALITAŢI RURALE. 
MAI MID.TE AVIOANE CU " MO'j'OARE AU FOST DOBORATE. IN URMA BO:'I
B.\RDA .... 'IEl\'TULUI INAMIC S'AU INREGISTRAT MULTE VICTIME,. 'INTRE 
CARI FE~IEI ŞI COPII DIN MEDIUL RU HAL. AU FOST DEASEMENEA DISTRU
SE ~lai MULTE CASE TARĂN~TI, ŞC OLI ŞI BISERICI. POPORUL ROMAN 
CARE LUPTĂ PI<;NTRU EXISTENŢA L VI ESTE CRUD LOVIT DE ACEIA. CARI 
AU INTRAT IN RĂZBOI, CU PAROLA C A LUPTĂ PENTRU DREPTATEA ŞI LJ· 
BERTATEA TUTURORA. 

' .............................. .....,. ............. . 
UL TIMELE ŞTIRI', 

BEBLIN, 7. (Rador) .. - ULTIl\IELE I Pf~LE ALIATE AFLATOARE INCA PE 
ŞTIRI DESPRE LUPTELE DIN REGIU· ŢAR~[, CARI CAUTA SA AJUNGA ŞO-
NEA NomIANDI"~1 ANUNŢA CA LUP· SEAUA QUANTAIN SPRE VALOGNE.· 
TE lNVERŞUNATE .. SE DAU CU TRU.. . 

PreSa" ro:mână ,despre invazie 
Blleureşti 7 (Rador), - Presa româ.> 

nă, precum ~i întreaga presă. mnnclial.i 
se ocupă de aproape ue evenimentde dm. 
Europa de Vest, 111. Pamfil Şeicaru serl 
În Curentul Între altele urmă.toarele; 
Deci războiul a intrat 'in" fa.tu lUidet·isi. 
vă. Ce a aşteptat cum8Jldamentul suprem 
german, în~rcarea de debarcare aliaţi· 
lor a luat forma (,'Oncrctă in Nonnandia. 
Cel al doilea front s'a realizat în urma 
pretenţOiUnilor lui Stalin, Se pune marea 
intrebare, ce vor face acuma RuşH. Vor 
reluia şi ei ofensiva? Pen~ noi Româ
nii răspunSul la această întrebare este 

hotăritoare. In decurs d~ o lună vor eade 
mari decizii, iar pentru noi însuşi terito
riul naţional este în joc. 

Ziarul .,Ecou1" constată, că ziua de 6 
Iunie înseamnă pentru istoria mondi.ală 
inceputul unei noui < generatoare de 
mari sohimbări. Nimeni ni<'i din ta.băra 
aliată, niej din cea inamici nu poate să 
prevndă viitorul. Noi Însă ştim cii pen· 
tru noi sunt ceasurI (lin ee1e mai g!'ele EÎ< 
singura comandă ţ"Ste de Il supl"avieţui 
13:reRt l'! evt>nimente oricât de aspre sunt 
ele. C0ncpntrarea'tntllror fortelor vita
le al naţiunii est,e 'Porunca ceasului. . ............................................ 

Puternice formaţii de aveioane de 
tălie germane au atacat flote de de! 
care inamică. Aeeste atacuri au 8\1 
deosebit succes in zona maritimi I 

faţa oraşului Bayeux şi în gurile ~ ........................ ~ 
I 

INSULELE GUERSEY ŞI JERSRY! 
RESPINS ATACURILE INMI~ 

BERLIN, 7. - Inamicul & delwlJl1 

prin calea aeru.hJi puternjce fo~ il (1 

lui Mânecii Guemesey şi Jersey. ~ 
inamioe debarca.te a.u HAmpi1l8t ~' 
":otă.râ.tă. a gi:.:nizoa.nelOir german. 
tive. ea.n au aistnls fortele inamite 

Paraşutiştii Împuşcati ca .iepurii... ::ELE GEORGE ŞI D. ROOSEJ 
(Urmare din pag. 1). a.vut foorte grele pierdel'iprin artileria an. CER ANGL()..AMERIOANIWR SAI 

caie s'au petrecut debarcările şi luptele tiaeriană şi armele grele de. infanterie. La ROAGE PEl\'TRU VICTOm' 

ma crmoscut că aliaţll au avut din primele lioane au rătăcit şi fără a se ştI ()rienta au ge al AngHei s'a adresat aseară prin~ 
cari le-au urmat. Atâta este şi până acu· !looasta s'a adăugat fapt:'JJ că două bata- \ 'Amstmdam, 8. (DNB). - Regele~ 

ore ale mtreprinderii lor extraordinar de trecut in sus şi in jos în faţa poziţiilor gel'- către popoarele imperiului. som~ 

avut două divizii de paraşutişti Şi de in. rugăciuni şi l'OO'uegere. D. 
sângeroase pierderi. Un ghinion deosebit au mane. '"" - vederea luptelor decisive ce se su. 
fanter:ie aeriană cari at.erisa.seră la sud de "MARŞUL SPRE BERLIN S'A ··V'Orbit in aceleaşi sens către poporul 

:.-- •••••••••••• -.. •.• gurile Ornei. E vOI'ha de soldaţi englezi şi , TERMINAT" l'ica.n, spunând că Statele Unite au i 
LUPTELE DL.'"i ITAUA AU TRECUT canadieni, cari inci din timpul sărituru aU Inamidi au fost împuşcaţi ca. nişte iepuri pe calea eforturilor unaş' e. 

PI!: PLANUL AL DOiLEA 
Berlin, 7. (Rador). - Luptele din Ita- - .......................................................... ~ 

!:p~~t~~~ c::~S~~i:ă~ ~~:Ct ~cia::tăp: ALI'A ŢIlA T AI CA VEHEMENT ŞI IN IT A Lljl 
planul al doilea. Pânâ când inamicul 
caută cu propaganda sa-să exploateze Dela ,?artierul General al Fţhrerului ger~lan.e. au atac~t ~~. s~cces in gOlfu.l trundă în ~zi~.i:i.J.e ~oastre. Şi ~a N~'~ 
până la ultima limită ocuparea Romei, la 7 lume inaltul Comandament al Ar- .::.euel o formaţle mamIca de vase de li- Roma a reu~ut m8.Dl.lC'Jl. cu toată re 
ascunzând în acelaşi timp sacrificiile e- matei Germane comunică: nie, care, lmpreună cu crucişătoare şi eroică. a trupelor noastre, să. obţillă. 
norme şi sângeroase cu cari s'a plătit a- Operaţia de debarcare inamlca pe distrugatoare, aSIgurau flota ele debar- trtmdere mai adâncă. Grele lupte I 
cest succes de prestigiu, cercurile com- coasta de .Nord a Normandiei intre Le care. .t"orţe naVale uşoare germane la încă. a.ÎiC:i. 
petente din Berlin declară că pentru co- Hâvre şi Cherbourg a fost sprijinită toa- Vest de Le Hâvre au intâmpmat o for- La Răsărit de Roma, inamicul a (\It. 
m3.ndamentul suprem este absolut indi- tă ziua de puternice forţe navale. Nume- maţie de distrugătoare inamice, obţi- tă ziua atacuri vehemente, dar zadBI 
ferent dacă liniile de <lp<irare germane .roase trupe aeriene debarcate in spatele nând mai multe lovituri de torpile. Un impotriva poziţiil~ n<lElStre la Tiwlil 
~lin Iialai se află la Sud sau la Nord de fortificaţiilor noastre de coastă trebuiau distrugător a luat foc. Bateriile de coas- vest de acest oraş. ~ 
Homa. Incercuirea spel'ată de aliaţi a să uâureze această debarcare şi să im- tă ale marinei au provocat. într'un greu In Răsărit nrJ s'a ajuns eri decât II 
111ai multor divizii germane nu a reuşit piedice aducerea rezervelor noastre .• Ele duel de artilerie, grave avarii vaselor de te de curăţirea terenului la Nord:V. 
~.i astf('l caracterul luptelor nu s'a schim- au fost distruse în cea mai mare parte linie şi distrugătoarelor, In câmpurile Iaşi. Putern.ice formaţii de luptă ŞI 
bat. Pentru moment se dau lupte la după scurte, îndârjite lupte, după ce su- de mine puse de marina" de războiu s'au bardament au intervenit in luptele t 
N\.'rd şi la Vest de Roma. La Vest de . fcrisera pierderi grele prin artileria scufundat mai multe unităţi navale-ina- cauzâ.nd 5Ovietelor pierderi de ~ 
Tivoli înaintarea inam~ca ::; a- prăbuşit. noastră antiaeriană. Inamicului i-a reu- mice. 'Activitatea reciprocă de'luptă ae- material. In combaterea com~a4! ~ 
La coasta Adriaticei nl1mai acţiuni de şit, venind depe mare, să pună piciorul riană a fost mult stânjenită de vremea aproviziona.re inamice arma aenan3 

I 

r0~1l1.t)3ştere şi de şoc. pe ţărm in mai multe locuri. Majorita- nefavorabilă. Deasupra zonei de debar- trus prin bombardament nr.uneroese i 
1.,\ ··~!tINATE I<'OR1'E ALIATE S'AU tea ca.petelor sale de pod au fost totuşi care apărarea antiaeriană a doborât 104 ~j a intrerupt mai multe linii ferate. 

Al1ROPIAT DF~ COASTA SI;DICĂ' nimicite prin contra-atac. Numeroase avioane, după ştirile primite până a- Formaţii de bombardament DO 
A NORVEGIEI bărci de debarcare zac arse pe ţărm. cum. ricane au aruncat bombe asup1'1l 

. BERLIN, 7. (Iiau"r) - DNB tJlB.nsmite: De amândouă părţile ale gurilor Omei ' In Italia inamicul a trecut din nou la telor oraşe di:n Europa de Sud·Es~ 
Cartirrul general a comunicat în ziua. de 6 şi la Nord de Carentan s'au iscat lupte atac in stll mare, d'".lIpă concentrarea. unor cinuind pagube şi pierderi în ~. 
Iunie !"il amia1A. că insemnate forţe mari- vehemente cu inamicul superior, căruia, forţe puternice, la Vest de Roma. Cu forţe Ploeşti, Braşov, Turnu Seven . 
tin~ cHale esoo.rtate d~ 80 va.se de războiu i-a reuşit să constituie adânci capete de superioore de infantel'ie şi tancuri i-a reu· grad. Apărarea antiaeriană .ge. 
s'au apropiat de o~UI Kristiansand ÎIl Nor- pod, deşi cu grele pierderi. ~it să inainteze de ambele lătuti a.le 'OSEilei română au fost doborîte 21 aVIOane 
":-Jia de sud. In zorile zilei de 6 Iunie torpiloare de coastă, ti după indârjite lupte., să pă. miee, dintre cari 13 eu patru roryto 
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