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ABONA..1IfEXTE ANU~: 
Pmtn ţirani. • Lei 1800 
Autorităţi şi comercianţi • Lei 3000 
IRstituţii "i intreprinderi. • Lei 6000 

pretentii ale Rusiei fată de Finlanda 
BuCUREŞTI. S. P. P. transmite: O 

RAMĂ DIN BERLIN AN UN· 
CĂ PURTĂTORUL DE CUV ANT 
MINI8TF)RULUI DE EXTF~RNE AL 

.lei CHULUl A ADUS LA. CUNOŞTIN· 
ar· l ŞTIREA PUBLICATA IN AFTON 
1 IL. IDET CU PRIVIRE LA NOlm~E 
v%)~'DI'fIUNI PUSE, DE SOVIETE, 
:~ :LANDI<~. 
lea 
zi. ACESTEA AR FI URMATOARELE: 
ost. 1. RESTABU,mEA GRANIŢEI DIN 

MAI :~UJI~T DE RAPORTURILE 
OU RUSIA SOVIETICA. 

EI 

Guvernul finlandez n'are cunoş
tinţă de propunerile sovietice 

BUClJRE...5T1. S. P. P. transmi,te: DIN 
HELSINKI SE ANUNŢA CĂ MINIS-

~ 

VERNUL FINIANDF..z NU ŞTIE NI· 
Imo DE P:ROPUNEIULE SOVIETICE 
ŞI PE CAT ŞTIU NICI (~ELELALTE 
CI<~RCURI POLITICJ1~ FINLA~'DEZE 
NU AU PRmUT ASEMENEA PUOPU-

. NERI. EU INSUlUI A~I AFLAT DE 
SPRE ASTA ABIA. JOI IlIJPĂ MIlA
ZA DIN PRESA SVEDEZA. 

TRUL DE FINANŢE F1NLANDEZ A LA INTREBAREA DACA ESTE ro-
DJiXJRETAT DREPT ABSlTRD SVO· SI BILA o REMANIERE A GUVf~R-
NUI~ PORNIT DELA MOScOVA Ş} NULUI D. TANNER A RASPUNS CĂ 
REPRODUS DE PRK."iA SlJEDEZĂ., H}~~fA:r-.'EREA ESTE IN DISCUŢIE, 

'Q d)REPrUL DE TRECERE' NE- DUPA CARE A IZBUCNIT O CRIZĂ INSĂ NU 8' A I.IJAT NlmO HOTARA-
, ~'DIŢIONATA PENTRU ARMATA IlE STAT I~A llEl5HNKI ŞI CĂ ~IE::\I· RE, DEŞI S'AU DUS UNELE TRATA· 
, SIE BRU PARTIDELOR DE STANGA AR :rJVE. NOI ANAI.!ZAlU, FARA IN' 

ati 3~ I.~A IMPOTRIVA GERMA· F1 FOST ARESTATI. DOIAI ... .\. TOATE PROPUNERn~E 
ll~'OO; UN GA7".ETAR SUEDEZ A AVlJ'1 FAVORABILE FINLANDEI, CARE 

;~ 4 CEDAREA DE FORTE DE SPRl· IN CUR.sUL Dl;PA AMIEZII DE ERI NE STAU fA. DISPOZIŢIE. MA] 
~} ; AERIAN IN INTERIORUL ŢARIJ O CONVOR.BIRE TELEFONICA CU ~nJLT N~T POT SPlTNE IN AanJAIA 

ArŞI PE INSULEI~E AALAN; l\UNISTRUL DE FINANTE }<'INLAN· SITUATIE. TOTUSI AS VREi\. SA 
5. DIN PUNCT DE VEDFĂtE POU' OF:;Z T.o\NN1']R. CARE A SPUS URMĂ- ACCENTrEZ CA LA HEI.SINKI DOM· 

~ C FlNLANIlA AR FI SO~IATA SA TOAR.f<~LE: .,NU S'A INTAl\lPLAT NI· NESTE LThî~l'E ŞI SPER CĂ nEA· 
m !RASJl::'ASCA ORIENTAREA SA ~IIC, IAR I..INIŞTEA NU A FOST SE1UENI FSTE LINIŞTE ŞI LA 

. ORDICĂ ŞI SĂ SE INTERESEZE TURBVRATA LA InLSL.~î{I. OU- STOCKHOLM.. 
"'_ ........ ___ ~ ............... __ ~<o.) ............................... _ ...................... . 

.. ,RM!\ NOUA' GERMANA ARE ()A La Londra' străzi intree:i. dispar. În· urma 
lIrerop ŞI DISPERSAREA AVIAŢIEI -

o~ lNAMICE . ex Joziilor armei naui germane 
~u BERLIN, 24. (D. Z.) - ~~genţia .;Ofi" BERLIN, 24. (D. N. B.) -' După cum I Corespondenţii depe frontul invazIeI, 
1\ Jblică câteva date inte1esante asupra anunţa serviciul bnt:mic u.e .informaţie; cari in drumul lor <::pre Normandia au 
". ;u~i arme germane, car~ au fost comu- în urma acţiunei armei noui germane a constatat că, corpuri expl(l~ive germane 
~ l!lţcate de un colaborator al ministrului ~uferit la Londra în mod deosebit car- asupra mării, au rămas adÂnc impresio
~rii.~îchului d. Albert Sl'eer .. Acesta sub- tierul High Hoiborna, 11ndt, mai multe naţi de această armă. Experţii navali au 
irit.Fia~ă că atât fabnc3r~a proectilului corpuri explosive a.l căzut in centru, constatat, că corpuri exp;!':lsive germane 

~
t şi a aparatului de lar.sarea acestuia provocând distrugeri foarte mari şi 'de~ înaintează cu o viteză d~ aproape 960 

~ r numai puţin timp. Procedarea de asupra City-ului au cizut mai mult€; bom kilometri la oră, întrecârd cu mult vi
are este de asemenea Eimplă şi nu be uriaşe cauzând deasemenea distru- teza avioanelor aliat~. 

,~~~. decât material puţin ş~ mobil. geri de cea mai mare amploare. Ziarele 

KedaCf/li • • • 1",""", 

Administraţia • 50-62 I 
Tipografia •• 14-69 

Ara" 
Str. Ee. Teodoroiu 4. tel. 21-91 
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PARAŞUTlŞTI AMJt:RICAN1 ~IORŢl 
VI!; .i!OAjtj~ IN bll.d'\şnNILE IN 

CAI,,! AU (;Al.tJT 

PENINSULA COTENTTN, 24 (Ep). 
OribUe păţănii au aVut para~utiştii. ame' 
ricani ai diviziilor 8.2 Şl Jo1 infanterie 
aeriană, cari au delJarcu.t in zonele in
tinse de mlaştini şi de inundaţii dinSudul 
peninsulei Cotentin. C<.Înr. trupele; ger
mane s'au retras din linide lor situate 
ceva mai la 0ud de ace'1t sector, ei au 
găsit în marşul lor prin zona mlăştinoa
să numeroşi paraşu.tişti americani pe ju
mătate mOi'ţi de foame, scufundaţi 
aproape până la gât in miaştini. Divi
ziile de infanterie aeri'J.w'i americană 
având asupra lor numai 'f..·rana pe 3 zile, 
din această cauză soLdap.i. blocaţi în 
mlaştini n'au mai mâncU:i de o săfiă
mână. Soldaţilor germani le-a reu~ tră 
menţină în via{ă pe câfivc. din aro'oeri
cani. Trebue însă socotit, că în mlaşti
nile peninsulei Cotentin mulţi paraşu

tişti şi-au găsit o mO'lTte groaznică. 

SCAN'DALlJL LITTLETON 

IA PROPOR'fIl 

WASHTNGTON, 24. (Ep.) - Presa 
Statelor Unite şi unii mern'bri ai congre
sului pretind imediata denlltere a minis
trului britanic al producţjunii, d. Little
ton. Se spune, că aceas',a este singura 
soluţie satisfăcătoare a cruei provocate 
de declaraţiile senzat1on~~e ale acestuia. 
Incercarea ultenoară a d ·:ui Littleton 
de a-şi jitenua intru catva declaraţiile, 
este publicată de ziare într'o formă încă. 
mai senzaţională decât dl~C'~araţiile ori
ginale, sporindu~se nemulţumirea gene· 
rală. 

• 
.. Această armă produsă in serie, . for- londoneze, cari publică rapoarte rezu- Vânătoru cari au abandonat foarte re
: " ~ază o specialitate deos~bjtă a aviaţiei mate despre distrugeri, admit că blocuri pede incercarea de a urmări corpurile 
~r:~ând o valoare strategică mare. Şi acest şi chiar străzi întregi dispar in urma ex- explosive din acelaş motiv şi artileria TOKIO, 24. (Ep.) - DC'c;araţille mi~ 
• ""'Iljlert a subliniat, că ii alte arme secre- ploziilor enorme, iar acoperişurile case- antiaeriană britanică <'iepe vasele de nistrului britanic al produ('ţiunii d. Oli
Ple-~mai stau in rezervă a3tE'ptând să fie lor sunt ridicate la mare distanţă dela 1 războiu şi din poziţiile terestre, au foarte ver Littleton asupra atitudinii Statelor 
cu :osite în momentul potrivit. Colabora- locul explosiei şi aruncate mai departe, puţine şanse de a deschi.d~ focul cu re- Unite înainte de intrare1 lor în război, 
laci.:ul militar al ziarului "Daily Tele- contribuind astfel la :sporir~a nenorocirii. zultat asupra acestor corpuri explosive. stăteau în centrul conferinţei de presă 
:Ce5.t'aPll" generalul Ma!"tin. scrie într'un f h .. " .. de Vineri. Amănuntele publicate până 
en-bcol special împotriva angajării for- "Prima armă de represalii a Reichului" a ost l.Iotezata noua arma secreta acuma arată că prin aCţ;>aşta s'a atins 
lrea~:~r. aeriene aliate pentru combaterea BERLIN, 24. (Rador.) _ Siindermann, instalaţiilor militare în ţările inamice unul din cele mai sensibile puncte al~ 
tile-~el arme germane.' Generalul Martin şeful adjunct al presei ge;rr,ane, a vorbit precum şi atacul asupra căilor de comu- politicii americane, amÎrr.e răspunderea! 
SUC~~"mă că Germanii au tot interesul să ieri despre noua armă gemlană, pe care nicaţie inamice. Operatiunile tactice pentru isbucnirea Juptei ce bântu· 
~tile. ~.' ~eparte de bătălia 9i.I1 Normandia ii denumit-o "prima arm'i de represalii sunt numai in legătură cu luptele teres- acuma. Americanii, a deCHHht purtătoru 
pur- "aţ1a aliată. Ei au ţinut inainte de a Reichului". Chemat'ea ei este de a tre ale forţelor proprii. Noua armă ger- de cuvânt japonez, t,.ebue să fie deose 
1 s'a :ate să forţeze aVIaţia d'€, vânătoare contrabalansa activitat~a strategică a mană este de 8 zile in funcţiune contra bit de supăraţi, căci d. Roosevelt şi gu 
par- . tă să se întoarcă în Anglia, pentru a ll.viaţiei inamice, punând astfel aviaţia Londrei şi Angliei de Sud-Est, dându-se vernul său şi-au dat cea ma~ mare oste 
box\!;~ra teritoriul ţării, iar hombardierele germană în posibilitatea rl~ a se ocupa lovituri schimbătoare şi de o densitate neală să ţină secrete acest~, fapte în aju 
)stul. :ericane să-şi risipească. forţele ur- numai de operaţiuni tactice .. In acelaş variată, dar cea mai maw pauză în ac- nul campaniei elecbrale. "Pentru noi 
if fi ;nd fiecare ramificaţie a armei sec re- timp forţele aeriene germane fiind de- ţiune a fost până acum trei ore şi jumă- a declarat purtătorul de cuvânt, consta 
asu~ 'adică fiecare staţiune· intre fabrică gajate de operaţiuni cfemdve, pot fi re-:- tate. Pregătirile militareal~ aliaţilor in tările d-Iui Littleton nu formează u 
otri ;)~~~ratele de lansare din Franţa de zervate sau aruncate in oriee moment în vederea operaţiunilor invaziei sunt ast- fapt deosebit şi nou, ci m 'li degrabă u 
P . acţiune cu alte misiuni..· O activitate fel serios stânjenite şi noua armă ger- adevăr cunoscut $le toate INPoarele lumi 

u . PROPRIETĂŢILE "AR.MEI V. 1." strategică a viaţiei este atacul contra mană corespunde tuturor aşteptărilor. afară poate de americani". 1 ~~.""'--~" ... _.~~~'.'.~-"'~"""~"-~-~~7~~.-"-._._.'._._.~ •..•• 1 ... 
. l!erlio, 24. (E. P.) - Locţiitorul şefu. • ., " .. . 

"1\::eiv~e;;~:'ui~!::de:;::D':a~ Germanii .• mai. aşteaptă. a 'doua 'debarcare aliată 
arspte,' intervenit in tragerea ne~tată a BERLIN, ~. CE. P). _ Purtitoml de 

jll!ilel secrete a fost de s--4 ore 
ti •. Din cercurlle militartl autorizaÎe 8(> afii cuvâ.nt militar germltn, vorbind Vineri la 

,~~ona armă. germană va fi folositi in amia.zi a dat ca ţintă. a strategiei de in~ 
" lIriod şi din alte staţiuni. Până acuma. nu 7.1e germane "distmgeretl definitivă a ar

.'!' (\tt folosit dee..ât câteva baze. matelor de invazie aliate iIldi. in vara 
ti : Se mai af)i despre proprietăţile nouei aCeasta'·.- Aces~ scop 8en'6SC toate con

!~, care este desemna.tă cu indicativuJ sidera,ţiunile operative gennane. Dacă ame
:,V, 1." di ea n'are nevoe de o deosibită ricanilor le-ar reul}i I§ă.. ia Cherbourgul, 
t~nizaţie pe teren, putându..şi esehimba aeea8t&ar fi după părerea purtătorului de 
.))rilia uşor şi repede. Anoa V. 1. este euvA.nt, fără. indoialA un •• 8Uooe8 optic"~ 

~ t1llpleet ind~Pf"ndentă de vreme, de ano- pă.râ.nd important. Din punct de vedere mi. 
:I"l . ~P, de om zi~i. poziţiile el mod atât .: Iita.r n'a.r fi deeAt on suooes taetiv 81 Inva. 
14 '~ndîte, inmt prin atacuri de teroo.re 1 1. ... I~toriIOl' care in Cberooorg şi-ar avea cel 

J ~ea. ei DU poate fi limltată. ~'~ ,dlni6t port folosibil pentru debarcărl mai 

• 

ma~ evident eu mndamenful l't'Jdus prin 
distrugerile la ca.ri vor procedA intre timp 
germa.nil. Nu trebue să se uite, dealtfel, 
că. re7.ervele gennane In'au. fost folosite 

. imediat după. invazie pentru a Impi.edeea 
in Golful 8enei debarcările •. 

. "Oomandamoo.tul german la aşteptat din 
prima zi o a doua. debarcare, pe care o mai 
aşteaptă şi azi", a spus purti.torul de cu
vânt, exprimându~ ~rea ei, C8.JI4Il de 
pod de pâ.nă acuma repl"e'T.În tă o Ifâ~ie prea 
ingustA, chiar şi după o eventualA. ocupaJ"e' 
a Cherbourgului, pentru stabilil."t!a llIlul 
~ al doilea tront.. 

Nici pe frontul terestru dela. Uhel'oo 
nu s'au a.ngaja.t rezerve operative gcrma 
a accentuat purtătorul de cuvânt gc 
Luptele de pe frontul de Sud german > 

peninsula Cotentin sunt destul de n "" 
semnate şi frontul de zăvorire a.me • 
către Cherbourg n'a fost puternic !a 

de cltre germani. "Poate vor biga de . ~ 
mă. odată, amricanii că pătrunderea lor" 
penmsula Cherbourg este un da.r inşelă 
Până. acuma. nu stA (Jeeât o treime din MI\ 
ntktă de invazie aliati. In Franta de N~ 
Ne trebue !mai mult, daeA vrem s'a bat ... 
~. 
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~~----------------~----------------~---- -'. ' . . . 
Situatia Cantinelor Şcolare din Jud. Timiş-iorontal 

Valoarea 8ucială a realizArilor. Contributia efectiVă Il corpului didactic. 

Oa.ntinele soola:re, care a.u ajuns astă.ti 
~'Înâ.ndrie a. Comitetelor de Patronaj, au 
fuet pornite din sufletul cald al învăţăto
rUlui, din marea. lui dl'agoate, pentru co-
pil, din jertfa lui de fiecare ~. ~ • 

. Â-eum câtiva ani O cantina şcolara ln

&E'lÎlna, în primul rând, un pelerim~j JltE& 

fâ.rşit. pela to.ate uşile, o cer~,:t(lrle ~
ti.mlă'-:pentru o sUbV'E'nţie, care nu satlS· 
făcea niciodată compleet nevolle. 
, Sitl.iaţiJaasta a dJErerminat pe mulţi în

vi.tăJ,ori si acopere lipsurile din leafa lor, 
~ era destul c're mică, pen tru a. pl14>a 
da eopii10'I' o masă ~.l~ă Ji substanţ~ala, 
.~ ~pec~l 1lllele ln'Vaţatoare aU fa.c:ut 

bi această directi'C adm'ărate jertfe. Pro
cesele care ee găsesc in arhivele şcoale
~or primare, vor. vorbi în~r'o. zi d~pre tot 
eea('e s'a fMmt m acea:>ta.d~recţl'8. 

J~ elevii ară.taţi mai Slli'!, nu mai luat 
1 • .:.iSa 101 adulţi zilnic. 

In total, in judeţul Timiş·Torontal s'au 
servit în cursul anului trecut 665,656 
mese. Valoarea aliment clar consumate 
a fost de 7,532.174 lei, iar inventarul cu 
.care au fost înzestrate cantinele şoolare, I 
rClprezintă suma de 1,556.327 lei. 

Din da tel~ arătate mai sus se eviden:-

ţiază clar valoarea. socială a oa.ntinelor 
şcolare. La baza. lor, în af<iră de foDtj,u
de impresionante, care SUnt n-eeesare 
p~tru buna. funcţionare, stă Ca şi ~ în 
trecut. munca napI'€lCupeţită a învăţăto
Llor. Şi în această direcţie învătătDrii 
t:a~ drn plin dovada spiritului lor de sa.
\..rificiu. 

m. m. j. 
~ ........................ ~ .................. g_~.~;~~~:~ .... ~ .... a. .. 

},PAMANTUL MOLDOVEI NOASTRE 'NE-A FOST OOTROPIT, IN DIS-
. PREŢUL DREPTULIJI GL"JŢlLOR, AL DREPTURILOR ISTORICE ŞI DE 
LIBERĂ DETERMINARE, CA ŞI A ANGAJAMENTELOR DIN 9 FEBRU
ARIE 1929 şi 3 IULIE 1933, RUSIA DEVENIND ASTFEL PRIN AGRESI
UNEA S_\., VINO V ATĂ DE PRĂBUŞI REA ThTTREGULUI SISTEM TERITO
RIAL ROMAN ŞI PE ALTE GRANI·ŢE FARĂ NICIO PROVOCARE, FĂR 
Ă !'I.1JCIO VINĂ, DEDAT ACEIA DE A FI RAMAS SINGURI IN CREDINŢA 
NOASTRĂ Nr"TiD~ALĂ ŞI EURO PEANA{'~ 

Au fost şcoli unde mvaţatoarele înlo PROFESOR 
MIHAI ANTONESCU cuiau si pe direetorii şi col{>.gli ooncen

b"aţi,'Pl'roând la şapte cl~,se, şi cu efo:. _-0'+;'-

turi d'e neînţeles aveaU griJa şi de cantl~ S I "t t f' ţ"" d" I • A P d 
nele~colare,un'.redinlipsădepersonal~ O cmn. a ea S In Ire. se IU UI •• e pe 
smi~iu; erau nevoite să găte~ă ~i sa Circa Iti-a de Politie din Timieoara 

lângă 

i..'up;).rtâ singure mânoo.rea elevilor Şi ele- !f 

Wlor. . In ~ua de 22 Iunie 1944 ora. 18,50 !J 

'Coei" care a.u insPecta.t ş3()li1e pnmare avut 11)0 solemnttatea. Sfin~h" sediulm 
important alll'lambrilor A.P., în vremu
rile prin eare trec4 ~ Ţara. noas-

au, găsit învăţăt(1are, d~nli~eaţa la ora A. Pasjve d<e pe lân.gă Circu.:cnscripţia 
ş,:t'pt,e!, in bucală-ria cantinel, :s'repa.rru:~ III-a de Poliţie Timi:şoara 

tră. _ .. 

mâneare pentru o SluLă sa~' doua de COpIl, S<'l-viciul Divin s'a ofic.iat de către P. 
pentru copii care niciod~,t~ nu vor pute~ C. S, Părintele Econom Căp. Antones
sa.înţe-10a.gă cu ce preţ 11 sa da.t ac.ea~~ cU Dumitru Confesorul Garmzoanei Ti

D. Li, Colonel Crisan Comandantul A. 
P. 8 rostit aPoi O înăJţiitoare cuvâ.ntara 
elogiind munca şi zelul neprecupeţit al 
membrilor A.P, care în noaptea. de 16-17 
Iunie a. o., şi-a.u făcut cu cea mai mare 
râvnă datoria D·sa a. arătat ~or pre
zenţi ~ă această mUI1J(',i a edh~pelor de 
A.P" a fost apreciat in frumoase cpvinte 
de însăşi Mareşalul CO!1(lu('ător ~l ~ta. 
tului Român. 

roâJJ.eare Şi cărora nu li .s'a cerut ~1 nlCl~ mişoara. 
nu' li, se va cere vreodata efortul ŞI mun· Au luat parte: D-nii Col. Crişan eo. 
oa'depusă. , _ . A manda.ntul A. Pasive Timişonra; Gh. 
~In~et\1l cU incetul aUtorItăţile. a~ ln- Ant~miu ComandantuJ Circ. III-a AP" 

fleput să se sesizeze de efort~ile fac·ute şi şe-iul Cira. III, poliţie, p-recum şi d. C. 
in. această direcţie şi de n~esrbatea can- C. Rnbinrwi<>i Burdia, şeful adjutant A. 
tinelor şcolare, incepâJnd sa ,le ~a SpTI~ P Circ. TII-a. 
jirt în mo:i efectiV, in bani ŞI a.~un~nte. . La Solemnitate> AU participat şi nn nu' D. C. Burdia deaseme..l1j urează spor 

In afară de I"ezmJ.~atul pra.CtlC Şl ~am- măr ae !1.proape 400 membri ai A. P. din la muncă eelor prezenţi, făcând urări 
t·I' al cantiL.îcl.or şcolare, se poo.t~ mre- Cir~. moR. pentru Mareşalul CondUeător Şi Armata 
g~stra 1I.stăzi - datori~ă. l~r ~ Un ~po~- Dună Eluib:t ~fintirei st?oiulni, R luat Română. 
tant .Ilezultat pedagoglc ŞI a.nume• frec' cuvânt111 p," C, S. Părintele F.!'()l'lnm Că.. Solemnitateo. a luat sfarşit într'o al-
'~enţa !jcolară.. .' .. ~'pibn Ahtor.eS':'l1 D!!mitru, carf' in SCUt'- mosfe-ră de carnaraderie şi hotărîre ne-

Este· ştiut că majOritatea ~plilO: d:,~'CL. te dar frnmo,Qse cuvint.e a. arătat rolul strămutată în viitor. 
perife·rie nu trooe.au pe~a şcoala decat om ! ._ .................... -... -•• ~.""''''''_4HD--''-.~.-•• -'' 
când tn când. Toate amer..zi1e, toate fOanC-! . " _ 

ţiuni1e. date în aceasti direc):io_n?- S?;l a-I' Un cerc pentru studierea prob~ell1elor 
vut niciun ~\lJ:tat, pentruca ~no·ţu fi~ .... 
~a'~upaţi in fa;brict ~au atelierel n~ I ,", 'VIItorulUI 
aveţ\u posibjli~atea sa-l ~upraveg~eze şI 
să-l eonstrân<7a de a vem la şcoala, Cam~ D u\li: ~~ s.tUlteminfol',~m·ti. mal mul~ ~telectilla.n .intenţionea.u. 53 :IU~ă. .~ze. la 
tiOel-e OferjndU-1e. J!?SLbiliY-t~a un~: Tlm;şoa.ra, unul cerc In t:a.Jml că-rum sa. se anahzeze probl.,mel~ de 'htor ale 

. prâ.nz bun. a cărui llp~a au ~:mţlt-o-un~ nea.JBul~ atâ.t din :punct de v'::ll·.m: soelaJweooD.muic, câ.t şi din punct de vcdtlre eul-
c.in ei ~ aproe.pe toata copilăqa, a reuşl~ tural. 
aă:~i1l.ducă La şcoală. . • • 

. .Astăzi oamtinele şeolare a.parţin·Co~
letului de Patronaj, fiind Înzestrate!.n 
roăin,iră suficientă cu a1j~ente, C';l v~: 
selă. şi mobilier ~ const1tueSC instItuţh 
bitle organizate ~ bi.'OO intreţnute• A 

Pentru a ne Dutea da. seama de uu;em· 
nătatea acestor cantine găSim n~~ să 
pt'CJ)eUtim o serie de date OIlre $8. ilustre· 
ze- situaţia..· ~ . 

Astf-e!, la. Timişoe.m~ In cursul unel 
h-;,fli aulul,lt masa 1a cax:tine 17.009 e1.EWj. 
'I'otalu1 meselor servite m cursul UnUl an 
'Ş".[\lar fiind de 74.232. . 

.Pentru pregătirea. aeestor m~ a. fost 
nClVoie de alimente m valoare de 866,444 
:ci~ valoarea jnventarului ,?antinelo: ftin~ 
de ·237.168 1Iei. Ţinem sa aceentuam ca. 
sumele necesare pemtru alimente nu f~t 
obtinute astfel :dela Patr('Jll'l.ai664,; 741 leI, 
din diferite donaţii în lei şi natura 42.~. 
ki, iar din ~iloace proprii 161.800 leI. " 

La oantinel,e din Timişoara, în af.a.ra 
• 

Bijuterie modernă 
~ _._ ...... ~ __ ........ _ .. w....---.... ____ , .... ·'i 

.. , 
rrm'Joh."'fa !. .:.;~ ~_ ~.,~:~)" -l. 

~. <?f. ~ • .c"om. Nr. ~OJ10.J7:u.~ 

" . A~tă7.i, cAnd ne e.f1im inpra.gul unr Doui destine, t'J:nd lupta. Ca..Nl ..., duce eu 
,Btâ.tea. 'jertfe, .. re ca unică ţinti. wnfirmazoea delmitivl a drepturilor ~flnt~ naţionale 
şi ooord01larea lor eu marile interese eooo&miee-sociaJe, inf.en!Uunea a.oeasb este mai 
mult decât binevenită ŞI reaJi/a.!."i'!1l DU a.rirebui întâr.:iati, CU atit m_i -mult cu cât 
ea ar putea constjtui un exemplu şi pentru alte organizaţiuni social-culturale. 

lnfiptuil'ea acestui eera ar fi totodată. ti o depăşire a oonoopţiuni1or t;xistente, 
. care deoşi legate de actualitate, se !limt a.propiate mai mult de tl'eeut decit de viitor, 
.' 00. oricâ.t 9Cr fi eonslderat de becuncsc.ut. treime totuşi pregătit m ra.t)Orl; cu aspira.. 
ţjuni1e de mai bine. care D'!l i\\tI puteri de Ivpti Şi Ide Invingere. 

Trecutul, prin bunele re:dizA1'j tmu prin greşlile lui. este bi(fe să fie studiat, !dar 
. Dumal ca un îndreptar de t:lee8('.e trebue '" facem sau nu pentru viitor. 

In 7.adar vom irosi !.loi fOl~ele (le pă trundere, a tainelor secolelor i.recute. le.. 
gându~ne de fie.care amănunt, da.~li. nu vom Putea. utiliza rele OOIlStatate Pfi'ltru orga. 
IJizarea. viitorului, care dUIY.Î. atd.~ strădanii Şi ldupă atâ.tea jertfe, treb'le să fIe 
scutit de acele gr-e-şeli care au dus la cum pIite virsiri de sânge şi groo.znioo :J:lribu-
şirl sociale. " " . 

Toate fot1ele, in ~ial. ce~., telmice, care in ultimii ani au fost conMnm..te pen

iN purtarea actualulUi războ-i, menit a da. o laltă configuraţie politică., soeiali cultu
rală şi economică .. globului. U'cbn"!sc d'irlja te Q in trecutul apropiat.,si colaboreze eu 
aeeia.ş tenacitate la crearea. un~i \ :cp, care să merite jertfele de pâni acum. 

iată. dar, care sunt marile p1oblem0 ale viitontlui fi cum se ÎIlcadr~a.ră ele de 
perfect în toate compartimp"t[,ele l)u1erilor de creaţie. 

Nu şfun da.că nu ar fi bine, ea această. intenţie. porniti dela o se.nmă de jnteJee.. 
tuali de autoritate din ace:l .. tii. r~gillne, 8ă fieimbrăţişat-ă de m!'ltibutrJl S,l'Jal Banat 
Crlşana, care are UD trecut atât de frumos In viaţa de studiu 3. problcm~lor sociale 
ale Banat·uJul. 

D. dr. Comel Grofşoreanu, uu 4tistins in telecmal, fiind totOOati. un om :1(lsit de 'Va

nităţi şi deei adaptabil pro'l>lemt>o!or l!lerÎea, ee. ori de Unde ar, \'eni SU&8Stia. lur. suntem 
siguri ei nu .r fi contra boei n.,c.menea propuneri. . 

Sub aU!'lpiciile IDstitutuhli Sn.ti&.l Banat Crişa.ll8, iwţiunes ar-putea lua dela inceput 
amploarea care o meriti., malllJe§ dacA. s'a.r putea g'll.f;i posibilitatea. nu,ter1 n.H. pentru 
pubUcarea de st·urlii seri03.ie. ("RTf ,si-dea loc la. discuţii cât mai amp1~ 1i <:are să 

determine cit mai multe ~Xlluneri de păl'e ri în legă tură CU pr"oble~le ylHorului. . 
Ori care ar fi fonna SUi) eare al UnQe..să incea.pă.· activitatea În8Ca8tA direc.ţie., 

este de dorit să. moea.pi. cât mai curând, ca t'lvenimehtele care ~ precil'tt\ 5ă. nu ne 
găsea.sci\ nf',pregătiţi, aşa zum in trecut am 'fost găsiţi de atAt~ ori, d li,n contri sA 
ştim precis 00 vr&m şj clHre Cl\l'e ţiute· tre bue si n(> tndreptăm· for~ale : Lonstre 
erca.toaI'fI. CO"i~'r. JALEŞ 
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LunI, 26 Iute 1944.r: 

S"eefaeorl'~ 
CU t~norul Şti~iG 

ŞI CU SOpuna ţ: D 

A ' t r t a Florescu ~a 
e! 

Opera Română din Cluj-Timişoara lW 
ne-a oferit un spectacol extraordinar cu· 't 
doi oaspeţi deLa Opera Rom.ână din Bu. .rch 
cureşti: tenorul Ştiroei şi ~OpTana Arta Şl 
F Lorescu.. il'1 

Desigur cei doi oaspeţi nu reprezintă' \ , 
nişte cutmi a~e artei de bd canto, însă :rel~ 
- graţie şi unei distribuţii onorabile ifl; :~~ 
celelalte roLuri - spectacoluL a fost din ,n 
ceLe mai reuşite. Este spr~ lauda direc. ;:al 
ţit.mei că a oferit publicului acen at 
"Faust", legat de un deficit serios, în zi. Iau 
~eLe noastre critice. . !ieD 

D. Şti r bei este un tâliăr tenor răs. : dl 
făţat de pub~icuL Capitalei Această fo,.' 
voare periculoasă este desigur cauza ,v 
uşoarei afectări cu Care cântă şi care, la ia 
urma urmei nici nu-i stă rău. Poate nu Jf 

este suficient de stăpân pe rol, aşa încât lse 
a greşit ici-colo, dar în ansamblu luat :~I 
d-sa dispune de un organ duLce, foarte :I~ 
plărut, fără prea mare volum, însă fru-. ' 
mos cuLtivat. Lipsa de vulum nici nu ~~ 
apare în ariile solo, doar i'n ansambluri f' 
este acoperit de partenerii d-sale, care ' 
fireşte n'au la Timişoara menajam~ntele tt 
cu care e tratat pe scena din BuC'Ureşt~ , 
Dispune de un remarcabil joc de scenă, . ' 
caTe pe mine personal m'a tă.cut 8ă:-i iert.l~ 
multe. .. • ~ 

Nici dona A T t a FIor P seu, pe cafe', , 
am mai auzit-o într'un concert şi într'un ~ 
spectacol de~,Lucia de Lammermoor" . 
nu are o t:oce excepţion.ll!t. V-sa ne-a dat , 
ins4-o Margaretă mult mai apropiată de 11 

ideal, decât titularele dela. noi ata Totu- ~d 
lui. Dda scena întâlnirii cu Faust, d-na ~ 
Arta Florescu m'a cucerit eu jocul ei in •. 
teUgent. Mă întreb chiar, <:ând se va tn
ţelege la noi. că Mm'gareta nu este o 
primadonă, ci o fată shnp!ă, pud.ică şi 
castă?! Aria bijuteriEor a fost creată 
splendid. Mai puţin m'au ir.cântat unele 
stridenţe din scena morfii. lui Valentin. 
Subliniez,' deşi e poate de prisos, şcoata 
excelentă de canto. pe care c dovedeşte 
prin fiecare notă1_ fiecare !mzare' dona . 
Arta. Floreseu. . 

D. A v r i g e fi. 11. tt,' in Mefisto, ne-a 
reamintit că posedă Q 'voce minunat de 
catifelată, generoasă şi cuceritoare. Nu 
ştiu dacă am mai avut pril.-jul să Temarc ' 
cât de sobru în mmoac~ interpretează 
d-sa personagiul acesta. 

D. C. Urs u 1 e seu, pritrivit caracte· 
rului d-sale, ne-a dat un Valentin aspru., 
desfăşurând cu generozitaie resw'se bo
gate de voce. D-na Rit t Q S t CI n ciu .. 
O , o $, are pe drept cuv,1nt monopolul 
rolului lui Siebel, pe caTe l-a pătruns în .. 
cele mai mici detalii. Subliniez d~ data 
aceasta scena morţii Lui \IT a lentin. ca o 
valoroasă creaţie ,cenică. Dar când vom 
vedea această cântăreaţă în' roluri mai 
mari? D-ra OIi m p i a Van c u Il m· 
terpretat frumos -rolul bătrânei Schwer~ 
Iein. . 

Cor '14 1 ar trebui spoTit în Faust Sub-' 
divizăTae din tablouL al doilea îl slăbesc 
până kr. anemie. 

Bal e t ti. l e bun când, ca in tabloul Z 
sau în solo-uri, nu se folosesC' decât ele·· 
mentele alese. Ansamblu'rile Nopţii Val·. 
purgiei au fost criticabUe, in special fi·, 
nalui confuz. 

Dirijorul d. Con s t. Ţ 1.1 re anu CI 

stăpânit bine partitura şi orchestra, s~!· 
vând unele momente critice datOflte:: 
greşeH!oT soliştilor. ., ,1 

In rezumat, dacă spectacolul ntC1 n~ 
fost "excepţional", et ar fi merita~ mar 
multă atenţie din partea pttblicul1.t~. 

.. _.Ci .;' '.' . (nic. tv,) 

Ochelari după prescriptia : 
1 

medicală. ochel~ri de soare i 

Articole fotografioe, Instrumente 
chlrurgicnle, articole parfumerie 

CEHTRALA-OPTICj; _1 
SIMION BURA & 00. 

Timişoara 1. Regele Mibai Nr. Z~ "" 
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ţ";. BooSEl'ELT SE V A DUCE 
'WJII'1>RA. Bucureşti, S. P. P. tra.ns· 
: După mlTXl se afla. di?- Istambul 

· tIll'că se ocupi de imInenta <'ălă· 
~ a d1ui RooSe'Velt la Londra, ară-
cĂ ea este determinata. de preten' 

· Rusiei Sovietice, oare trebuesc În
,',. 'te h\ Londra de dni1 Roosevelt ~i 
·rehill. 
, SIt FRANŢA A SAItBATORIT 
~AREA RAZBOIULUI OON

, \ BOLŞEVISMULIJl, Paris, 24. 
l ,eia aniversare a războiului contra 
i ;~ismului a fost sărbatorita şi la 
L 1~ in prezenţa membrilor guvernulu~ 
~;/Ii xw.utor mii de interesaţi carl au manl 
. at eu hotădre contra pri:n~j~iei. ce 
t rninţă. Enropa din spre RăsărIt. Re
':zent!lnţii guvernului, secretart~l de 

,de Brion şj Marion ~i-au expnmat 
· era lor ferma. in armata ge~a.nă. 
va invinge inamicul din Est ŞI Vest 

1 fa asigura desvoltal'ea paşnkă a tu· 
1.lr popoarelor eur(lpe~e. . 
~ lsernenea manifestaţIi au aVut 100 ~l 
t :apitalde p.r~um şi. în ~r~ele ~~i 
t ri ale EstoDlel, LeVJnlei ŞI Lltuanlel, 
e , : tiri cunosc flin proprie experenţă 
• nejdia bob;levi<'ă ~i ~unt deci ferm 
~irite oA.năla v:--'toria finali 
1 _ ANIVERSAREA DIN JUC.08LA
e \. Belgrad, 24. (Rador). A treia ani· 
. ~ ~re a luptei Contra bolşevismului, a 
: sărbitorită şi în Jugoslavia. La 
1, grad a avut loc o manifesta.ţie impu-
1, :oare la mormântul eroilol" căzuţi în 

le contra bandelor comuniste, nI'
'8 ~'d O defilare a forţelor naţionale în 
~ . prim min~strului Nedici, Ministrul 

trucţiunii, vm'hind la radio, a decI a
tt ',~ă poporul sârb şi.a realizat ad.evă· 
le 1 inţel~ al războiului a~tual decla· 
~. dU·IiI;: c.uşman al simbolului răului, al 
ta eraI ului Tito. Popo!·ul sârb va eonti· 
1- lupta contra bolşevismului până la 
t· LOda fln:11ă aşczându-se pe lOCul po
a ."1 în noua Europa.. 
~ ............................... ~ ........... . 
IeJ10RT 

EllitechDiCa $i C. F. R. sunt 
na tavonţfi turneuaui de 
i·a 
de 

football 
\Iti La ora când a apărut această ediţie a 
iTe r~lui nostru, pe Arencl Electrica se 
:ză ,ută prima fază 'l turn",ului de.: cupă 

echipele Politecrmica-Progresul 
te. C, F. R.-Electrica. 
ru, jupă eliminatoriil,~ acestea, Dumine
'0' vor avea loc finalde. Cine pot fi câş
u· itorii de Sâmbătă? Prcgnosticurilt: 
lui ICă, pe baza calculelor ~eci pe Poli
in . ica şi C. F. R. Dar ţinând seamă de 

tUl ':ortanţa trofeelor, p~se in jo,- ca să 
1 a ?lătească efort unle grupărnor, e 
ml te posibil ca să 3e producă surprize, 
nai ce este de altfel o calitate a jocuri
in· de cupă. 
'81'- ;ieapărat PoHtechnica ~i C. F. R sunt 

'lpe consacrate, dar vot: putea ţine 
!Lb. ' t cu ~ucces ambi ţiei cdor două echi
esC 'districtuale Progresul ~i Electrica, 

ipe tinere, pline de avânturi, capa
Ll2 : să răstoarne toate calculele de pro-
~le- ~!litate? . 
Tal-, :aţă de aceste consid~rente turneul 
. ji. " tupă f>e transformă int!"o mare com-

. ~\lune de footbal1, clid înt:uneşte 
~ a :e condiţiunile: echipe bune, jucători 
sal. liţioşi, trofee şi toate capriciile noro
rite ui care intervine atât de des in jocul 

football. 
n'a ?rogramul de football de pe Arena 

mat 'rica începe la c.n 14.30 cu un 
.• '!ch interesant intre (' combinată ti

;: 1Qreană şi echipa reorg~nizată a co
, JIei Freidorf. Debutul echipei noui 

,ţia ~ aşteptat cu un viu interes, ştiind 
,.mediul rural a produs foarte. multe 

.re mte. . .. 
,ln continuare, cu incept'!re dela ora 
10 vor juca învinşii rIe Sâmbătă, iar 
orele 18.30 va avea loc matchul zilei 

ii învingătorii de SâmlJ~tă. 
~~ Cari vor ,fi adversarii in cele două 
.. ' .;ch.Uri, nu se ştie, dar faţtul că se vor 

.ojlru învinşii şi inving.Jtorii între ei, 
~ o garanţie că lupta c :!'le va da Într!" 

echilibrate. -, 
i 

j 

re 

.... 
• Q 

, .1: 

1. E. T.-ul, simbol al muncii ş'i ~redniciei române,tl 
Cel 8) d. e •• 1 .e exi!ltellţ~ şi 25. de a~l,~. ~ .. : .=-- ,ai latreprl ..... "!.r . 

. '. Eleetro~ee d~;1f~~". ~ .' ,~ '~, 
Timişoara a fost cel dintâi oraş din cu schimbul, de 15 perechI de eal: După ~ntr? ~ putea satisface ceTln\:f!fer fif51I 

Europa, care şi-a luminat stTăzile cu trei deceni~ ?e exploatare, trax:nvalele au şlIa h~ta lor de, uzură. . _. 
electricitate, şi unul din ce!e dintâi _ la fost electnflcate. La 27 I~he 1899. au R~g:tmul roman~sc loa ~e W". 
15 ani după cel dintâi: Padsul ! - care circulat ~ele .dint~i tr~mvale, elec~ce, consl.dera ca ~ma .dIn cele dlnttl.cI~~:t' 
a avut o cale ferată uTbană de transport tl~a~sportand In. pruna ZI gratult pu~hcul ale el să re,faca uzmele electrice fi lumle 
in comun, tramvaie cu cai. calator, care pnvea cu oarecare nemcre- de tram.vlUe. Epoca tor de lIinorire ta-

dere noul mijloc de locomoţiune. cepe abia la Umre, . 
La 26 Noemvrie 1904, Primăria a răs- REFORME TEHNICC i II 

cumpărat întreaga instalaţie, trecând in'" INVESTI'J'II . 

CELE DINTAI FELINARJ!J 
ELECTRICE PE OON'flNI!.NT 

8Gcietatca INTERNAl'lO~AJ... ELEC· 
TRIC OO!\lPANY L')'D. dUl Loadra Il con. 
strult. Q~ina electrică din TimJ.~·a, pe roza 
Ullei ,eoncesiuni acordate de municipalitate, 
la 15 Dooemvrie 1882. 

ad~i':li~traţie pr~pr!e, conform u~ui T&t.uI !!le ia dela J)a.ză. N. 1"Ili ~ .. 
?nnClplU foarte sanatos~ ~ransportunle amănunte telmiee prea pu!ia iMue-*e 
m c~~.un, car~ trebue sa fI€" - ca ~oate pentru cititorii unei gazete. Voi lINIIle .. 
servlClll~ ?~bhce - sub I,!'.)ntrolul dlrE~ct; mai ei Jungimea totală a te;efei deetrb. 
al ~utont~ţ1lor.. . _ a fost in 1919 de eifta 264 km.,. _te ... 

?-Ia~v~lel~ ş~ YZ1~a:l:;.trl~!3~O~ raă riene. 0025 de ani in armă avem tAIa" 
~ane l!lsda ~ana a t pr1.le

d
, t" f·~ud imi. linii aerieDe şi 62 lan. cabluri subte

m~epnn e:l ~epara :' cea mal .. nn raoe Puterea totală instalati crnşte dela 
chenta ce~el dm ~rma pentru furnIZarea 5000' kw la. 13.590 kw, pro<hJctia tot&lă de.I. 

In !;ea)'&. ulei de 12 Noetll\'ri~ 1&84 - a 
f()8t o li de Marţi - s'au olprins pe stră.zile 
timlşore.ne cele dintâi beeui.·i ca filament 
de cărbune, În număr de 731. făcand o con
curenţă serioasă. felinarelo.r BU gaz, ('.ari 
exif;t&u din anul 1857, aeela.ş au În care s'a 
construit şi gara din loseJ'in tiub o infăţi. 
şare modet;fă încă. 

curentulUl electnc. 7.121.000 kwb la 27.280.000 kwh. 

ORGANIZARE.\. At7IUALA Numărul abona.ţilor creşte ;ii ea ia PIIO-. 

Uzina. electrică, care a incepu," după scurt 
timp să furnizeze curent şi pi.'ntn~ luminatul 
eaBelor. a (08t exploatată ~e st'dctâţi pa.r. 
ticula.re, puii. Ia 1 Ianuarie lR9S, când ea 
.. fost cumpărată de Primărie. lu!otaJaţiile 

IMI fost mărite de mai multe OIi, adimgân
du-se ia 1909 o' DUnă. hidroeiectrică, care 
foloseşte energia unei diferenţe de nivel 
artificial create .. Begheiului. 

TRAMV AI CU CAI - LA 15 ANI 
DUPA PARIS 

In an.ul 19::!3, ceh: două mt:'';'il:,);deri au 
foot unificate in Intreprindertle 1l.lectrome
canice ale Municipiului TimlŞoara, sub for
ma unei regii publice comercIale, cu patri
monh şi personalitate juri(li ~ă !'10prii. 

Preşedintele consiliului de administraţie 
1. E. T. este azi d, Dr. Emtl Tler~~I'l, ajutor 
de primar, vice<preşedintel. Ioan Filip, Be

cretar general al Municipiuhti l!\r membrii 
sunt domnii Dr, Aurel Me<oin: a.vocat. ialg . 
şef Ion Sava, şeful Serviciul"li }. YI€lor. di. 
l'~tor delegat al Sindicatelor Hidca.ulice 
din Banat şi Dr. ing. Cornel Ml1cloşi, diree
torul Regiei, prin a cărui mu.nci, devota
ment şi pricepere au ajuns uzinei':! electrice 
Şi tramvaiele in starea lor infloritoare de 
azi. 

CRIZA CEA MARE 

In 1854 edilii Parisului au hotărât să 
adopte şinele pentru liniib de transport. 
in comun, cu tracţiune cu cai. Pe conti- . 
nent nu exista incă aşa ceva, s'a adoptat 
deci denumirea engleză de tramvai. 
tramway). Cu ezitare au urmat exem- 'Dar'să ne intoarcem la lstC'ricul nostru. 
pIuI francez câteva capitale europene. Cele două întreprinderi se desvoltau 
Timişoara, deşi un oraş de provincie cu' . ~otmal cu creşterea nevoilor până la 
abia 25,000 de locuitori, a tinut să fie în· ră;,;ooiul mondial. Lipsa d.! materii pri
rândul capitalelor. S'a cor~tituit deci o :me, şi de mijloace financia.re, dar mai 
societate anonimă a tramvaielor cu cai, ales lipsa de interes a factcrilor respon
având in frunte pe însuş primarul, care sabili de atunci, au fost pricina unei 
la 8 Iulie 1869 a pus in circulaţie linia stagnări de patru ani. Cân:i în 1919 Ti~ 
ferată Cetate-Fabrică. Parcul d~ vehi-: mişoara a intrat în sânui comunităţii ro
eule se compunea din 5 vagoane trase, mâneşti, instalaţiile erau insuficiente 
.~ .. ~._ ..• ~ •••• ___ ••• .>~~~._ •• _ ... _. __ !It .~~~ 

Apăr.re. P.si.d -
Adăpostiţi-vi chiar in timpul luptelor aeriene 

. ' 

Se atrage din nou atent~unea întregei 
populaţiuni asupra neceSItăţii de a se 
adăposti de indată ce s'a cat semnalul 
de a1.armă. 

Este necesar să ne l1d~,oostim nu nu
mai atunci când suntem' în interiorul 
sau în imediata vecinătat~ a unor locali
tăţi atacate sau amE'ninţ<:ite de atacul 
aviaţlei inamice, ~i şi când s!}ntem mult 
în afara acestor localităţi şi deasupra 
noastră se desfăşoară activitate aeriană I 
de luptă. J 

Căci nu odată s'a întâmrJat 'ca boin
bardiereie in amice, !ncoltite de vână- I 

toarea noastră, să arunce toată încărcă- I 
tura lor de bombe acolo ur.de s'au găsit" 

pentru a se uşura şi Il deveni astfel mai 
manevriere, 

Avem astfel viCtime la zE'ci şi chiar la 
sute de kilometri depărta!"e de punctele 
atacate de aviaţia inamică., numai din 
cauză că unii dintre noi nu-şi pot stă
pâni curiozitatea, şi găsesc Il distracţie 
in a privi la luptele ~erien~ sau la ma
nevrele de apropiere sau dp. plecare ale 
formaţiunilor inamice. 
Rugăm deci, încă odată, intreaga 

populaţie, să nu piardă n;ci un moment 
din \'edere că suntem in războiu - şi că 
9. da dovadă de neinţeleg~re,nepăsare 
sau imprudenţă, insemnează a face 
Jocul inamicului. , 

Cinema CAPITOL Cinema 

opl"ţit impftSionante in aoetIt frltNoql tie 
conducere românească.. In 1913 erau '.SOt 
abonaţi, iar in 1943 sunt 2.'>.13«'. .,..... 
ra.oord::.tă crescând d!:'la 9875 kw la Sl.S14 
kw. 

Numiml aparatelor racordate ('leşie ieJa 
91'6 la 12.718 acela al motoarelOl' dela t81 , . 
'la 4684. 

Totuşi popnlaţia oraşului .ic-J ..... 
dubJaţ măcar ! 

RAŢIONALIZARE Ş-I ECONOMIE 
Grija permanentă a conducerii rom.l

neşti a fost reducerea costului curentu
.lui prin modernizarea şi raţionalizarea 
permanentă a instalaţiill)~-.Curentu! 
produs in' uzina termo-electrică cerea 
încă în 1918 'arderea . unei -cantităţi de 
cărbuni de apl'oape 4 kg. de·KW. iar ui 
abia de 1,09 kg. . 

Costul curentului va m.ai scădea inel.. 
după ce uzinele hidroelectrice. ce se con ... 
struesc la Sânmihai şi la Sân.ma~ .. ' 
fi puse in funcţiune. 

M()DE&NIZAREA TBAMV AII'JLOIl 
lIIiI-'. situaţie încă mai jatniei deoă.i .... 

na elt>ctrică se aflau. In 1919 tramvaiele. "
inteligenţă şi indri.meaIă Irt'a tIooat la ..,.. 
facerea şi modernizarea lor 

In 1919 lungimea totală de C&le ferată a 
tramvaielor, având şirle uzat.e. de tip dC!llllOo 
d!lt ,9. fost de 2%.880 lan. Azi ea eet.e .. 
3'7.589 km., in cea mai mare pal'~~ COIDtJG5i 
~ii" fine de tip foarte modern, eu ~ 
sudate prin proc:edee dia c. mai. per. 
feete. 

Unei blodernizărt ~ &onplitkili ..... : 
loage au fotlt 8Upu8e fi limile tteriPD, .. 
oootMt. . 

Uaterialul rulant a fost ti "II OOII1pled 
in.Ioouit şi sporit. Faţă de 26 'ftgooaH _ 

motor şi 5 remorci, t'i~ eircu'~u .mie ba 
1918, ia 19U circulă 45 vaga.Qe 4!'tI motoI', 
ca 16 re-morcl. a,'m o ~itate d~ tca.os.
port mnlt sporită fiecare. Ia 1J t8 au eălă.
torIt mal pnţin de 20 mHt~ de ~ 
iar In 194:3 peste 14 miliOUle. " ., 

FlROBlJSUL 
Urbani$muI modern este dUf:Dl8Dul tram. 

vaielor legate de şi.nele lor. cari h\eurci 
circulaţia oelorlalte vehit::'Jle. .Autobusele 
prezintă şi ele incon'veniente 1YJmeroaN. 
Soluţia cea mai ~rnă este !irobu.sul, 
care întruneşte calităţile ambe;or mijloac~ 
de transport in COll1\1n. Dela 15 No~e 
1942, IET·ul a pus in ci.t'cu;aţ;~ şio 1il1i~ 
de firolnse' eu o lungime de 2.6 km • 

t>«.ră linii de autobu6e deservesc perife
riile, iar .două. loo.omotive electrt:G permit 
r~ea vago~lor de cale f(:rată~ ,des
tinate difer·itelor intreprinderi, pe l'eţe&~ 
tra.mvruelor. . ., .. ţ"'~.... 1', 

'.~ 

. SIMBOLUL MUNCIl.ROMANEŞTl 
O atare organizaţie tehnică si ~0fl1.e1"~ 

dală are aspecte p"ea numeToase pen.t~· 
a putea' fi' trecute: în re1.listă intr'~ 
scurt reportaj. Cu. alt prile, 'V~ "Mbi 
despre atelieTele, uatiză'!'ile social" fi 
culturnle, etc. rtle lET.-ului. Toate da:
tele de mai S1t8 şi cele ee lE' voi mai fo-
lori, le~am extras din Mon(lgrajia recent 
apărută a IntTepTinderilor ElectTo-meca
nice Din ele se degajă ină1tătoareac01f,
vingere, că IE't-ut este un adeuărat lim
bol al muncii fi' urednbiei românefti, 

·eaTe în 25 de ani a ridicat " i1lStituţ~ in 
pliNi decadenţă în fruntea ceZar ami
laTe din toată Europa. 
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fABRiCA DE INCALTAMINTE DE LUX SOCIETATE PE ACTIUNI TIMIŞOARA 

INREG. LA OF. REG.COM. PE LANG.\ CAMERA DE CO~IREJ ŞI INDUSTRIE TIMIŞOARA SUB No 5/1931. 

CONVOCARE 
~- DODUIii a4iooari al "F i 1 t" YabrirJ, de 1ncă.It.ă.minte de lux s. P. 8. din Tim.işoa.ra stmt 008,'0(1'&1,. in adunare generală. ordi
nară, care \'~ avea loc la sediul s.ocial in Ti m~ra. Il, strada MareşaJ. ,hffl'~ ~o, 13, in ziua. de 15 Iulie 1944. ora. 11 a.. m., câ.nd se 
va deIiber", li vota a.su.pra 11l'nl1itoorei OI dw de zi : 

1. Da.rea de seamă a oo1WliWq! de admi Distra-ţie referii:oo.re la. gestiunea leXflrciţi1l hIi 1943, 
2. Ra.pnrtul censorU ... 
3. DbM.-atarea, a.pro~a. ~ modifiea. rea hiJantului şi a. contului tIe pl'()fit şi pier dere, încheiate cu data. de ;U 1)ec. 1943. 
4. De.rircarea. oonsiJ.io.l!l1 d~ a.hninlstra ţie de gesthmca. tleootă.. 
5. lIotă.râ.ri roferitoa.i'e la latrfJbufnţar ea benerldulul. 
6. Fimrea. :retribuţiei OI'JMOI'i:or pentru anal 1.94ss. 
,. Alegerea ee:uorilor ,1 1JUii1eanţllOl" lor pe _ul 19«. 
8. Propuneri eventuale. 
Pentru a putea lua parte la aceastăaduna.re generaJii., domnii ;lcţiona.wi sunt obli ga.ţi a depDn8 acţiunile lor Ta 500101 lIOOie. 

taţii din TiJnişoa.ra. n, strada Iobreşal Jof1 re iNo. 13 !iAU la ea..oUeria Băneii de Credit Româ.n S. A.. &careşti saa la sucuTsalele 
băncii um proviJ)eie, eel mai tâniu pânj. In. ziua. de 18 lune 1944, Ol'& 12 inclusiv, primind in 8Chimb .. dovadă "vre a. putea 
de-libera' şi voia. ~U1'ile in original ale ma.ndatarilor ror fi depuse !n tomennl fixat pentru depunerea aeti1D1i1Qr. Pot ti maa· 
datari numai per908.Dele arătate de art. ;;'!j ~ şi ano. din legea moditicatoare a 00 dolni eomercisL 

Adunarea genera·la. va ~i !t'gal consU tuit&, dacă &Oţiooa.rii prezett ţi sau re'l're-ze ntaţi prin manda.ta.ri, VOr repl'l~l~Dta ecol 
puţin jumăt:o.te din capitalul !iOcial. 

Dacă în zina de 15 luUe 19 tol. na M intnmeşte numărul de acţimu.ri maI SOS mtat, adunarea M!I va amâlla pentru ziua 
de 22 Iulie 1944, 01'8. 11 a. m •• când se va ţine in acelaş loc fără altă t'&DV\Jct\re sau aIl1:mţ.are. Aoţ.ionaru prneaţi, oricare 81' fi 
palU-a de ca.pital 1'6prerent&tA de ei. 'VOI' botări asupra panctelm< ordinei d" zi a.rii.ta tA mai sus. 

Depo:r'ilul de &.eţhmi ş.1 de procuri. fă rut in baza oomunicărif prezente, r§mâ.n~ In vigos.re " este valabn ş-I penmt adu
narea gelu~rală ordina.ră, eventmd amâ.nată. 

Timişoara, 19 Iunie 1944. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

ACTIV Bilanţ încheiat la 31 Dece:mvrie 1943 

Numerar • • " .. II ~ .. • 

Titluri • .. II • .. • • .. • 

Bănci •.• I • • ~ • II • 

Materiale şi mărfm" . 'o' • • 

Debitorl ..... II • • 

Capital investit: imobil ~ in-
stalaţiuni fabrică şi depozite 
de vânzare • • • • ~ • _ 

. , 

1,432.886 
205.076 
687.884 

81,558.438 
10,495.241 

~519.451 

91,898.976 

Capital social" • • 

F~nduri de rezeryă: 

a) o~ • • II • 

b) dec. Iuliu Csongar 
c) special 1. • 11 • 

d} special IL w i' .. 

e) pt. reinoirea: b 
stalaţiunno~ mee.. 

f) pentru acoperirea 
pierderilot: event. 
pentru. amon. ca
pitalului investit 
pentru. amortizarM 
creanţelor dubioase 

Creditor{ •••• 

Beue[idu:. 

li • li li 

650.000 
100.000 

4,350.000 
2,:>00.000 

5,0Uţl,00Q 

2,'400,000 

500,000 

. .. ,. ~ 

reporlat din anul 1942. • I 

realizat In anul 1943 • • • 

5,000.000 

15,OM.OOO 

4,019.451 

69.242 
209.316 

DERIT . ,Coital d, ,rofit ti pien!ere incheiat la 31 Dece.vrie 1943 
• ,. rems=-msovr- 7 SI =-"C.' 

Cheltueli de admin~straţie • . 
Cheltueli de e~ploatare ~ • . 
'laxe şi impozite. • • • • 
eheltueli de vânzare: engros şi 

detail ' .• • • • • • • 
CheltueU cu apărarea pasiv5 

Pentru crearea fonduri.lot' de 
rezervă: -

a) amortizarea inveStiţiunilor , 
b) reinoirea '·JIlaşme)or li i.nst«. 

stalaţiunilor. II • .... ~ '. • 

e) acoperirea pierderilol' even
tuale cauu.te de războiu • 10 

d) crearea fonduluj de rezerva 
special 1.· • • • • " • • 

e) crearea fondului C1e rezerva 
spedal tI. oi ~ • • Oi • • 

Beneficia : 

repOrtat am anul 1942. 
realizat in anul 1943 • • • 

Timişoara, la 31 Decemvrie 1943. 

Gheorghe Cecea 
, Membru 

3,S!9..451 

2,400.000 

4,.350.000 

2,500.000 

~9.142 
2:09.316 

19,487.371 
62,361.266 

, 14,114.481 

5,270.801 
l,U6.23Q 

278.558 

120,428.167 

Reportatdin 1942 • • • • II 

:Venitul brut din fabricaţie şi 
beneficiu la vânzare in detail 

}\.lte' y:enituri • '.. II • __ • 

, 

., CONSILIUL DE ADMINlSTRAŢIE! 
Dr. Ionel Ciupf: 

• -: Pr~edinte . 

COMITETUr; DE SUPRA""VEGHERE ; 
f·. ~utiu Jebeleas 

,~--

Gheorghe Sckrţl!iÎler 
Membru 

PASIV 

24.019.451 

73.600.967 

2'18.558 

9'7,8:98.976 

CREDIT 

69.242 

120,292,665 
66.260 

= !;::n!;':,G .!. '''de .1~lb ... , 
ECONO~ 

Cum se face taxarea mate
riilor prime dispersate ~ 

Materiile prime şi produsele fabrica 
supus~ taxelor de consumatie, aflate ~a"j 
depoZItele de dispersare, se vor put ~ta 
traru;>P?rla, , ~u .aprobare'! prealabilă . 
adm~mstraţlel fmanciare .respective ' eI!: 
cred1tarea, de taxe: înapoi în fabric~:er 
u~de prevu:, sau mtr'un <!lt depozit d4.~ 
disI?ersar~, m condiţiuni le 5tabilite p,.; ... ~ 
ordmul CIrcular mentionat mai SUs ~;~ 
mând ca taxarea produseloc să se fa~ă .. /1 
:scoadterea ,ltorl1d"n consumati~, din fabri :>r: 
tiaU epOZi u e dlspersare, unde au f 
lransportate. Il'".l 

In acest scop, produsele ce urmează -: 
se transporta in fabrică Sat. intr'un al ' 
depozit de dispersa,':' se vo: sCQate citi I 

sub ~e.~hestru, credltandu·se ln scripte p 
fabrtcl1 sau depozitului respectiv. . 

In ce priveşte impozitul pe cifra .:a 
afaceri, impozitul excepţ:'Jnai de 6% tu: 
taxele de timbru, care pe'11fru produsel "e 
supuse taxelor de consumaţie ce .. 
transportă inapoi în fabde: sau într'u 
alt depozit de dispersare, <junt credita 
în aceleaşi condiţiuni ca ŞI taxele de co 
sumaţie. 

RES'l'ITlJIREA CAPITALULlU D 
ASIGURARE A MEl\lliRlLOR CAS 

C. F. R. 
Casa de asigurare, econ;)mie şi credi 

a personalului C. F. R hee cunosc II 
membrilor săi, eşiţi din cadrele Căil~ 
ferate sau moştemtorilor acestora, c 
.au dreptul la plata capitalu1ui de asigu:U 
rare, că pot obţine acest capital. adr . 
sându-se in scris Casei, pdntr'o cere ,b 
timbrată, prin poştă sau ce=-, mai apr "~ 
piată staţie C. F. R.: . 1 

a) Direcţiei administntive corn. Ci· d 
nădie, jud. Sibiu, dacă membrul asigu 1 
rat este pensionar al Cas::i generale "t 
pensi uni; şi , 

b) Unităţii C. F. R unde a prestat ul " 
timul serviciu, odată cu cererea de îri~ 
scriere la pensie, dacă membrul asigura • 
este pensionar al Casei de fl-jutor C. F, RL~ 

Membrii asiguraţi sa'j moştenito·, I 
acestora, care au depus dej20 cereri pe " 
tru capitalul de asigurare, dar cărora n i 

li s'au putut plăti încă drepturile cuv 
rute. din cauză că nu au depus actel 1 

necesare, precum şi aeei membri c . 
intre timp, s'au evaCUat dela adreseI : 
menţionate in cereri. trebue să trimea 
de urgenţă actele Ce le-au fost ceru 
sau să comunice nouile a::'lrese, Ca<;ei d 
asigurare C. F. R. în corn, Mohu, ju 
Sibiu. 

In cerere, cei In: câuză vor menţiona 
staţia C. F. R. prin care doresc să
primească capitalul de asigurare, 
DESMIRIŞTIRILE SU1\T OBLI

GATORU 
Ministerul agriculturii comunică: , 
1. Toţi agricultorii deţinători de pă. 

mânt sub orice formă, imediat după ri 
dicarea recoltelor yor fac~ intoarcere 
mirişti10r de grâu, orz, ovăz borce;:; 
rapiţă a mă.zăriştilor, fasoUşti1or, preeu 
şi a tumor terenurilor hotărîte a fi in' 
sămâ-nţate în toamna acestui an. . 

Nu este admis să r~rnâne nici O supri- i 

faţă de mirişte ne arată. 
2. N eexecutarea acestei lucrări 

consideră ca o abatere la legea pent , 
organizarea. şi incurajarea agricultur 
şi la legea pentru mobiE7area agrico 
şi se va pedepsi cu amen:ll1 dela 5000 
12.000 lei, conform art. 65 din legea 
m.obilizare agricolă, iar in caz de neex 
cutare nici dup~ avizul ce ! se va da c 
lui in drept de către organele agncole, 
va aplica amenda de 1:>,000-30000 1 

3. Camerele agricole prin orgll?e~ 
lor şi cu concursul organelor ad~ 
trative .vor face un control riguros " 

I 
tru executarea acestor dispcziţiuni., .1. 
~heind acte de contravenţiE:. şi aplic 
sancţiunile prevăzute de kge. 

REOOLTAREA SEMINŢEI DE 
CANEPA ' 

Regiunile producătoare de sămânţă, 
cânepă găsindu-se in z)ml o~e.,aţJ.ll 
militare, iar greutăţile în aprovlZlo~ar 
cu astfel de seminţe mă-:indu-se ?ln" 
În ce, toţi agrîcultorii sunt da~orl sa 
asigure din propria recoltâ semtnţele iii 
cânepă nec~are pentru p;imăvara. \ I 

~-'-.( .... " 

s 
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' . .\YU ..... ~ GOGA. Bucureşti, S. p. P. 
'" ·te: Mâine, 25 Iunie la orele 15.30 

a avea loc la Alba Iulia comemorarea a 
!Il ani dela moartea lui Octavian Goga, 
St. Petrescu secretarul general al Mi. 

ă etnlui Muncii va evoca în cadrul unei 
'oferinţe figura marelUl poet, stăruind 

'.ora. personalităţii sale de luptător Da-

d~~lst şi asupra tumultoasei lUi opere li
)ri\->.re. Va urma apoi un program de deda
~ii din versurile lUi Oclavian Goga, mu
ă ., şi un act din "Domnul Notar". Seara 
ri ,rele 19.30 Octavian Goga va fi comemo· 
f a acelaş program, şi la Aiud. 

~ă . - INSPECŢIE. Dl secretar ge~eral Pa
. al' e, din Ministert.rl. de Agricultură, în
! dţ;t de dl Popovid, subdirector general al 
te P, S, au vizitat m zha de 23 Iunie Ca-

':lI Agricolă Timişoara. Dsa s'a interesat 
~ bunul mers al agricultUrii din .11deţ şi al 
o 1 "erei Agricole . 
.se~ 

- REFUGIATII POT SĂ SE L~SCRIE 
r'u ~'Tn,U LUCRU IN UZINELE G1.~nMA· 
ta ',Oficiul de Muncă, Plaeare şi l.ndrtilD&re 
con Timişoara, strada Eugen de Savoya 11, 

. la cunoştinţă ref'-Jgiaţilor rU'ji, ucrai. 
i şi even tual români, cari ar dori să 

S :reze in uzinele germane, să .se 3D:IJlţe l'a 
iul acestui oficiu. Doritorii pot fi şi ne· 

'edi ialiŞti şi cu sar.1 fără familie. 

~~- S'A DESCHIS Il"lCĂ O CASA DE BI. 
c~::iITE C. F. R. Pentro a veni in ajutorul pu" 
'ig~t:ului călător, dl Ing. Tomcscu ~)Dstanti!:l 
'd :t~, Cana. al lnsp. 5 MjC. C, F. R., a a· 
'r;'oat ca: cu incepere dela 24 Iunie a. c. să 
. . c~hirlă: a dena cassă de hilel.:: in trafi .. 
.pr ; 'local, la Biroul Oficial de Vnillj C. F. 
C' din Timişoara. I. str. Reg.::le Fo;rdinand 
"gl lia. (fostul palat .. LUtier), care va 
,l ~Ute bilete pentru orICe destmaţi.e. Tot 
e ,ror primi toate inf;:rm.tt'.unilt; cu pri. 
t ui ,Ia mersul trenurilor, tar:'!'! et..::. Ce~ in. 
.' , ti se p"t adresa ~'l incredere, l.."Tlde 

~ m-

1
"fi serviţi prompt Şi co::şi1lnc;~;;. MOH"

mra t o' 't~ d bl' F R aceasta es e me ve:H a. eoarl'ce pu 1· 
'~ri~ călător, va fi scutit de a sta tim!) mal 
I 'a"t','lungat la gbişen.!: c<l:-x;dc.r de bilete ojD 
pen~e din cauza a',omeraţillor 'a n . , '" . 

:uv cmnsII DIN l\IINISTERUL PROPA. 
ctel ~'Dt;1 DES}'IINŢATB. Au fost desftin. 
canfurm.ătoarele comisii, cari funcţionau {It: 
'esel~?<i Mini,c;terul Propagandei: comisia pen· 
leaeselectarea lietraturii populare (atrl!bu
eru ,ej trec asupra direcţiei propagandei); 
ei d :Sia pentn a-:ordarea autorizaţiilor de 
jud ';ţie a pllblicaţiilor (atribuţiile trec 

~a direcţiei presei, srvidul cenzurii); 
ma" ~ia de scenarii, atribuţiile ei treciUld a
să- . ,direcţiei cinematografice. 

D. PROF. Dr. SCUNEIDER VOR
[- ~I': DESPRE .,GijTHE ŞI SCH.iLLElt" 
'. "erin\.ă. anunţată pcntr-~ Luni, 26 Iunie 
1, ă 19.15 la Loctoratul German a. dlu~ pro.f, 
e" p .. '. Dr, Schneider se intitulează "GOthe 
?a n· Schiller". Conferentiarul fiind unul 
cere tei mai străluciţi ~noscători ai cla.c;I
:ceag. '~Ui German publicul va face bme 
·e,cu!ll.' rezerve dm' timp locurile, Intrarea. e 
fi in":ită după an"mţare prealabilă la can. 

~ . 
uprl!- DISTRffiUIREA ZAHĂRIJLUI IA I 
rl ~~,tpRINDF)RI. Subsecretariatul de stat 

, face cunoscut ur:mătoa.-

- CETATENI DIN TIMIŞOARA CI- - UXDE TREBUE SA OPREASCA MA. 
TAŢI PENTRU CURAJUL WR IN TL'I- ŞINILE IN TIMPUL ALAR.~L S'a. ®-
PUL BOMRARDAMEN'l'ULUl DI. Dr. .servat cu ocazia prealarmelor Şi alarmelor 
Ioan Doboşa.n, Primarul Municipiului Ti- aeriene că. autovehicule1e care păr~. 0-

mişoara, aduce mulţumirile sale publice, raşele pentru a se dispersa, folosesc numai 
d.lor Enric losefi Şi Egon BittermalID, ehi- şoselele principale Şi se .opresc la o (ti&. 
riaşi in casa. sa din Mehala, Str. Gemi Nr. tanţă prea. :mică. dela ieşirea din oraş, blo-
14, cari in noaptea de 1&-17 rIDie cu ris.- când eir~lIaţia autovehiculelor cari 5OI569C 

cul vieţii lor au aruncat şi stins 11 bombe din urmă. Deasemenea aceste autevehi. 
incendiare căzute pe casă, străbătâ.nd aco- eule opresc in a.propier'ea aerodroamelor, 
perişuI şi plaionul până in camere, iar du- care fiind obiective vizate hldoosebi de a· 
pă aceasta au ajutat la stingerea incendiilor viaţia inamieă, se eXJY.1ll a fi bombardB.te. 
provocate de bombele căzute pe casele din Sia roooma.ndă. ca a.utovehkule.le si nu mai 
veeinătate, unde este plasată şi grădir.a de opre8$ă în a.propierea aerodroame1or, nici 
copii Numiţii se citează ca exemplu l'entru pe şoselele principale in apropierea leşiri
spiritul lor de jertfă şi curaj'.!l m.mifestat, \ lor din. oraş, ei să folO8e88Că drumurte ju
fără de care aceste case ar fi căzut :i)radă det;ene, comunale, vicinale evitâ.wi aglome-
focului. 'raţi;.mile. '.. 

'.'--_.T-""-'.-._ ................... • ........... -. ~ .•.• -. 
FA.PtE DIVERSE 

li1clll~·zt . i-nâintat parclietDlui pentru illşelăciune 
Nieolae Păceianu, de 26 ani, originar 

din Oradea, fără domiciliu stabil, a fost 
reţinut de poliţia timişoreană Şi înaintat 
parchetului pentru delictul tentativei de 
înşelă.ciune. 

Nicolae p.a.ceianu nu a operat singur, 
ci in asociaţie cu un oarecare Nicolae 
Moise, care Însă n'a fost identificat încă 
de oragnele poliţiene...,ti. Nicolae Moise 
a reUlŞit să dispară mai înainte de a fi 
unnărt pentru inselăciune, având pru:' 
denţa să nu-şi divulge numele şi locu
inţa niei chiar tovară.']ului său de excro
cherii, dacă din acest punct de vedere 
lui Nicolae P,3.ceianu i se poate. acorda 
vre-o crezare. 

Cercetările poliţiei au stabilit deocam
dată, că Nicolae Pă.ccianu a eomis o 
in.~elăciune în dauna redamantului Moli
toV Mihai din str. Tigrului 15, căruia i-a 
luat 1) sumă. de bani, spre a face o inter
venţie, undeva. Deasemeni, 'Nicolae Pă
ceianu este a('uz,'lt şi de delie'tul de com
plicitate la un alt caZ al d~Hctului de în
ş-e1ărinne comis !le Nicob e Moise, cel 
dispărut si neidentificat, delict comis t<lt 
în dauna' rec1amantului Molitov Mihai. 

UN lt--uRT CURIOS 

Ana St.'hmidt, din str. Cor.esi 16, a re
clamat poliţiei ca un autor necunoscut i-a 
furat dUl ~wnţi două cămă..'ji de noap-
te în valoare de 5000 lei. . 

In denunţul slu, reclamanta a arătat 
că în aeea zi a avut în vizită pe lanosi 
Pal şi Szekely Iuliana, cu domiciliul în 
oolonia Kuntz şi crede că aceştia i·ar fi 
furat cămăşile. Poliţia! in cursul eerce
tărilol', a stabilit, câ Ianoş Pel Şi Sze.. 
kely Iuliana n'l locuesc în coloni!ţ Kuntz 
şi că nu locuese nici în 'l'imişo.ara, ceea
ce dovedeşte că "vizitatorii" şi-au dat nu
me false. 

Actele a,q fost înaintate parchet~ui. 

GROAZNICA ~IOAR.]'E A Ul\~lI LO
CUIIOU DIN RECAŞ 

Francisc Engelman, de 60 ani, din c0-

muna Recaş, a fost ucis de o descărcare 
eleotrică a norilor, în timpul unei pIei 
torenţiale. care s'a abătut deasupra re
giunei Recaşului. Desc3.rcarea electrioă 
a norilor a aprins şi două case din sat, 
care au ars ~()mplect. . 

nu aV€'8 nici un act la ea, că se numeşte 
Ciobotaru Elisabeta. 

ŢRmnşl IN JUDECATA PEr\'TRU 
SPECULĂ 

Pentru că au vândut alimente cu preţ 
de speculă au fost trimşi în judecată: 
Kelt&:Jh Nicolae, din oomuna Cenadul 
Mare, Raitovits Melania, proprietară de 1 
băcii.nie, din str. Wilhelm Miine 38 şi 
Keller Ferdinand, băcan, din strada Pa
rumbescu 29, Melania Raitovits a vân
dut salam şi brânză cu preţ mai mare, 
iar Keller Ferdinand nu Il. avut preţuri 
etichetate ,i unele din preţurile etich~ 
tate erau mai mari decât cele prevăzute 
în ordonanţa maximală. ' ................ -.. -..... -. 

- PROGRAMUL 1\I1NJMAL MlJNCrro
RES(J DE ACTIVITATE CULTURALA 
ŞI SPOR'rIV A. La şedinţa şefilor de secţii 
"M. L." care a avut loc ieri 23 VL s'a sta· 
bilit un program minimal de activitate eul. 
turală şi sportivă potrivit eu situaţia fie. 
cărei intreprinderi. In acest sens Inspecto
ratul Regional al Muncii a dat o circulară 
1ămuritoa1'9 obligâtorie pentru mtn:prin-
deri,: !":1, . 

- Şl.."'ZATOAREA LITERARA. anunţată. 
pentru 25 Iunie ert., organizată de Regio
nala. Tim.i.şoara a Miltis1erului Propagandeii 
Naţionale, cu concursul şi in folosul sc.riito; 
rilor refugiaţi se amână pentru lrma !1JiÎţJ.' 
Data prec:i3ă o vom anunţa la timp. 

- PENTRU ELEVII LICEULUI PlA .. { 
RIST. Elevii Liceului Piarist dJ.n Timişoa-: 
ra, aflaţi in oraş.ul Timişoara, sunt ob:.igaţiÎ 
a veni punctual la şedinţele n:wncil de ~ 
boiu până la 20 Iulie a.. c., - când incepe. 
vacanţa, - in moct'lI următo!": c:lrsul su
perior (el. V-VID) in fIcenre Luni fi Joi 
intre ore!e ~12, iar curs~l n.J:C~ior. :<d.l 
I-IV.) 1ll. fiecare Marti ,~ Vll:.en, intre il 
-12, in Internatul Piarist, L Str, Venetia 
6, lucr!nd la rezumatele VOluiMlor o.leae 
la re2X>lvarea probemelor de matemat.ică ti 
şi la pregătirea elevilor corigenţi. Dclo:i &o 

nava lipseşte patru şedinţe nemetivat, nu 
primeşte certificat de frecvenţă şi nu va fi 
inscris pe anul viitor in nici-o şooa.lă. 

- UN ThIPORTAlI."T OON8ILIU D:e 
OOLABORARE. La Prefectura j~deţull'li 

Ti.miş-Torontal, in sala cea mare de festi-' 
vităţi, a avut loc Sâmbătă după amiază la 
orele 15 .o importantă şedinţă a Oonsiliului 
de Colaborare judeţean, a.suspra cărei .. 
'1Om reveni cu amănunte în numărul n~ 
de mâine. ! 

- CONFERINTA ADMINISTRATIVA. 
Reprezentanţii instituţiunilor administrati. 
ve din raza inspectoratului General Admi. 
nistrativ Timişoara, au tost convocaţi. 
Sâmbătă după amiază intr'o conferinţă.., 
asupra căreia vom reveni. 

- IMPRUMUTUL APĂRA-xn NATJO. 
NAl.E SE POATE PLATI PANA. LA 1 
WI .. IE. BUC"l.l'eŞti, S. p. p. transmite: Mi
nisterul Finanţelor atl'age atenţia tuturor 
contr~buQlbililer la Imprumutul Apărărl1 
Naţionale că celor care nu vor achita im.
prunntul până Ia 1 Iulie, după ace'9.8tă da.
tă &<'eSt imprumut va fi traJlsformat b1 
iIhpozit. 

Cu incepere dela 21 a. c., se di6tribue 
n'-"·'~J"·la ţara cotele de zahăr pentru itlSti

. şi intreprinderi pe lunile Iunie şi 
1944. Prefecturile vor primi zahăr re-

TANARĂ INAINTATĂ PARillIETU
LUI PENTRU FAI.S IN DECLARA'fII 

~AV"""'" prin S. A. R. Comerţul Zahărulll'i, Poliţia a înaintat parchetului pe tână· 
, da ordin de distrilnţie, ţinând seama ra LU-eTeţia Voicescu, de 25 ani, din .1[j~~1YC~ 500 L~i~ 

[ttt~J.I.:Aa Jf-\ţ. puteti recolta din Octomvrie 1943. Nu vor primi Iaşi, eva.euati, Cu domiciliul în Cenadul 
nici instituţiunile, nici intreprinderile Mare. Veioeseu Lucreţia a călătorit fă

,ttu vor funcţiona in lunile Iunie şi Iu- ră bile de tren ~i un controlor a preda
t-o in staţia Biled, Ea a declarat, cum 

,}~~~~~=t:!lm\'5 

sd 

PETRU CIUCUR 
invă,ţătOl" preşed. secţiei antialcoo lioa a Astrei Bănăţene 

trecut Ia cele eterne în scara zilei de 23 Iunie 1944 abia. Ia. 7 zile ~hpă moartea 
mele mame 

lnhumarea va 'a\'"ea loc in ziua de 25 l".mie 1944, orele 16 din Capela cimi
:".!IUi ortodox român Elisabetin, 

Dr CORIOLAN OIUCUR 

a..'m·ltl!!'I'ii \,MILIOANE 
ra:~~f~'ie 1944 cAnd se frage 
LOTERIA DeST Al lUNARĂ 

~ , I~ ~.~~ ..... 

\ Se distribue' jucăfori!or 

$;I~SOO.OOO 
V" ATI lUAT lOZUl? ~li 

" 



.. 
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ftllC.-p~'~ăiAt 
Pac· ti.. DA-OIA 
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Cucuiarui Comandamentului 1 
SlIbzo aei de it. P ~ Arad I 
Comandamentul SubzoDr.-:' A. P. Arad 

il. emis următorul circular: 
1. Se atrage atenţiun.,a ,tuturor pro

, prietarilor de case şi chiriaşilor, că sunt 
: obligaţi a lua următoarele masuri pen
. tru prevenirea şi stingerea bombeh1:r in-

4:endiare; 
- Toată lemnăria din poduri va ii 

. imediat scoasă, râmânând numai supor
I ţii acoperişului, dar şi acclitia trebue să 

fie vopsiţi cu material "ign:fug". 
-In poduri va fi cantiate suficientă 

de nisip şi lopeţile necesare. 
-, Se Va găsi butoaie cu apă ~: găle

i ple necesare. 
- Podurile vor fi in pern~anentă des-

~ ehise şi personalul Însărcinat cu stinge
rea incendiilor (bombelor incendiare) va 
fi prezent întotdeauna, şi \'or face con~ 
lroluri amănunţite în timpul cel mai 
scurt după bombardament sau când au 
văzut că au căzut bombele incendiare. 

- La inceput aceste bombe pot fi 
luate şi aruncate cu mâna departe de 
locurile, unde ar putea l'prinde ceva. 

Cu ocazia ultimelor bombardamente 
cei ce au fost prezen',i la dator;a şi-au 
salvat casele, iar acolo, unde nu :,'a luat 
nici o măsură, au ars case în valoare de 
milioane. 

2. Cei ce vor lipsi dela posturile lor, 
vor fi imediat trimişi in jtldecaţa Curţii 
Martiale. . 

3. Saci sau lăzi cu nisip se 'vor găsi in 
mod obligatoriu in fiecare apartament. 

4. Toate instituţiile de Stat, particu
lare, fabriciile, de1:)ozitele, sunt cbligate 
A 'respecta cu stncteţe rn1surile de mai 
sus, în caz contrariu VOI" fi aspru sanc-

I tionate. 
;.~ .. -....... _ .... 
Procesui de sabotaj al lin"ei 
de Import şi export: Heinz 

HeUman dm Arad 
Se cunosc împrejurările de acum şase \ 

săptămâni, când firma d~ import şi ex- 1 
port proprietatea d-lui Heinz Hellman, 1 

a fost împroc~sua~ă pen~tru sabotaj., I 
Un control ll10pmat facll!. la una run- ' 

tre magaziile d-lui Hellmall, a g.1sit un 
număr de 1800 cojoace,. pe care firma 
le-a cumpărat dela "Sanit2)(". Cum fac-

Pentru curătenia oraşului 
ARAD, - Primăna mU!ldpiului Arad, 

serviciul de salubritate publică, reamin
ter;:te locuitorilor acestui municipiu, că 
-potrivit dispoziţiunilor cuprinse in 
regulamentul de salubritate publică a 
municipiului - sunt obligaţi a se Îngriji 
de păstrarea celei mai des1vârşite cură
ţeni in curţile caselor ce locuesc, pe 
locurile virane ce le apartin, precum şi 
pe trotoarul şi rigola din dreptul imobi
lului. 
Măturatul trotoarului ş; rigolei să se 

facă dimineaţa între orel~ 5-6, întrucât 
măturatul strazilor începe dimineaţa la 
orele 6 şi pentru ca să se facă în bune 

I 
1 

I 

condiţiuni, se impune că măturatul par
ticular să se facă inaint:!'l mătUl'atului 
public. 

Proprietarii de imobile sunt rugaţi să 
se conformeze intocmai acestor dispozi
ţiuni pentru că numai în [dul aceasta, 
curăţenia intregului tere'l public, va fi 
uniform asigurată. 

Impotriva acelora, cari nu înţeleg să 
se conformeze dispoziţilluilor de mai 
sus, vom fi nevoiţi .,.1 recurgem, }a dis
poziţiunile art. 8 şi 9 dlr~ Ordonanţa 
noastră Nr. 20 din 13 Iulie 1942, apli
cându-Ie amendâ prevăzută, pentru ase
menea contravenţiuni. ... ~ ...... ~--_ ................... ~ 

In atenţiunea gospodăriilor Înscrise 
la depozitarii de lemne 

ARAD. - Oficiul de Aprovizionare J nul NI'. 4 Diverse cUn cartele până la 
pune în veoere gospodărij]or înscrise data de 10 Iulie 1944. 
pentru aprovizionare cu lemne de foc la I Se va atrage, pentru ultima data, 
depozitari, că până ,a data de 3 Iulie I atenţiunea depozitelor de it-mne de foc, 
1944, să ridice prima pătrime din canti- că la fiecare 1 şi 13 ale lunei. sunt obli
tatea de lemne cu care s'au înscris, gaţi a înainta situaţia cu datele comu
deoarece după această c1<'1tă bonul res- I nicate de Oficiul de Aorovizionare al 
pectiv îşi pierde valabilitatea, 'f Municipiului. Depozitarit. care până la 

Se atrage atenţia publiz'ului consuma- data publicării prezentului comunicat nu 
tor şi în special-evaci.laţil()f, ca să Se in~ ! au prezentat decontarea cu vânzările de 
grijească din timp de lemne, deoarece J anul trecut, fapt pentru cale nu s'au vi
Primăria nu mai e în situ<"!ţia ca să mai , zat registrele, sau ca'"e în viitor nu vor 
aprobe nicio cantitate de petrol pentru 1 respecta dispoziţiunile noastre luat(: prin 
gătit Înafară de petrolul '.!!: se distribue ordonanţe sau comunicate. vor fi omişi 
pentru luminat, în cantit:1ţ:' reduse şi pe dela aprovizionarea popu',aUei cu lemne, 
timp nelitrJtat. inscrierile dându-se la d~1Jozitarii con-

D2pozitarii vor face decr,ntarea cu 00- ştiincîoşi. 
" ___ IMMIIM _____ Mt\MUUIlIllIUIIMIIIIRIIIIMlIIlIMIIIIIIIIIIIIIIIIMl\1lftmIlIlIMIlllIllIltIllIlHIIIIIlIM1111111111 

ROYAL Arad TelefDn: 19-33 

Cei cari doresc să invete dan
sul cel mai modern al timpuri
ler de azi, a cărui nume este 

aceia 
azi al 

SWING 
să vadă neco nditionat programul de 

Cinematografului ROYAL 

turi~ nu se gă~auin mom~~l ac~a i~~~~~~~d~~~~~~~~~-~i~iiiiiiiii~~~~~~~~~~~~ asupra funcţionarului, organele fiscului E.tIH1' *L ; .(! 7 jP :: l' 
au c.liesat proces-verbal de contravenţie C O I~ S O' ~. ARAD ~ Cinematograf 
la legea sabotajului. • d. premier'! Rulim 
A~tă~ judecându-se p!'~("esul, in faţa Tef 23---64 n •• 8i premiere r ' 

instanţei, fiind traduşi atAt d., Hellman ~ ~ • . 

OAMEt~1 IN PRIMEJDI~ 
Submarinul 103 A, Film sen.za ţional. .Jornal ONC. cel mai nou 

cât şi d. Jean Kirch, impreună cu firma 
"Sanltex", s'a constatat cu piesele de
'Puse ~a ,dosar ~i cu declar~\iile martori-

I lor, ca sa COffilS o eroare, fn'ma Hf::l1man 
necontravenind la le~ea sabotajului. Completul întrând in de!.:be!'ar~,dtipă ;;a_Baijliiilf Iifil'glilc 

... -iiiF1iiiiiIi-.'a11i1ZiIilFiiii :i,jiiiîiii.ml'_I!!=-__ I11 •• ________________ _ 

un sfert de oră a DrOn'.l7lţat sentinţa, CineD1a FORUM Arad 
achitând firma Hellman de orice penali
tate Telefon: 20-10. ........ ~ ....... . 

Agresiune ' Azi! Premieră! 2 ore de râs cu hDhote! 
. MAC!-RIO in cea mai reuşită comedie a lui, 

Mostenitorii năsdrăvani 
Duminecă după amiazii Cornel IOV', 

din comuna Lunguzau-Aatd, a fost ata~ I 
cat in. cârcium~ satulu.i de. (.~tre slteanul II 
Ghecrghe BraIdt, C'ire ~·a aplicat mai 
multe lovituri în cap. In Hmp ce Braidt 
[;'a r';'cut nevăzut, 10" a căzut in nesim- iilfXRZliI __ .lllil.iiF~kl-•• !ilt·m:~!l;iJm_"a:'I.6~:,:::tŞ=:=;!l!" !!$lIt~!l!!Ii •• I!!~ __ .. ZC2 .. ____________ •• _. 
tir~Anun~~janda~ild~Sili~a s~u I ~~~~~_~~ •• ~_~~~I.~ __ ~ __ ~ __ ~~~~~ ____ ~_~ 
început cercetările. ' 

In stare gravă IoV' a fost transportat 
~cas~, unde i. s'au dat pri.mele îngrijiri 

Cinema ROYAL Arad Str. AIeu.ndri 2. 

de catre medIcul satului, j.... A ==2 _hit_ Telefon: 18-33 

Azi premieră! 
Repr.: 1& Grele 3, 5t '1 ,i 9 fix 

Filmul tin eretii ! 
SWING DOMNIŞOARA 

CA ll1]'A~J VOIA·WRI I 
prit'f'lll1ţj cu practică tnlJt'lullgată re
f~rin~ bune in bl'anşa firărie. mărun-
ţişurI, coloniale. A se udrosa ia admi_ 1 eu Jeaa Murat-Elvlra Popese. ,i Or-
nistraţia din Arad. ebestra de jazz a lui Ra"mond Leflrand MMlW1fCf1tS It?' , tf_ _ iI------______ i:a ___ ~-.... -I.--.i-----___ • _ _ aw. 

a iik4UE%GSAew+ , ' î •• ~S~p~ ..................... ~ ........ . 
~inema CAPITOL Arad, Str. BrătiaRII No. 18 

----------~----~ 

Mltam 

Cinema. URANIA 

5 lei cUl'intul apare în fiecare li. ADI1ll~le 
SI' primesc la Administrntia ziarul1li ÎI . i 

Str. Ecaterina Teodoroiu Nr, 4, tel. 27. 

De vânzare în cartierul vilelor vilă CU ~ il 
3 apart. 8,500.000, casă. in aellUou 
etaj 6.500.000, vilă cu 6 camere şi cu~ a. 
intravilanuri 6.500.000, casă în aentm (i~' 
apart. 4.500.000 leit casă in centru II 
ticular 5 cam. 4.0QO.OOO lei; casă in cej'l)O' 
tru 3x3 cameră 4.500.000, casă In cen 
2 apar... 3. 5OO.()(K) , casă cu :> apart, 
prăv!\He 1.500,000, casă cu 3 a 
1.400.000, in PârnellY8. casi cu lOc 
800.000. în Bujac casă cu 2 C3lIl. gr 
nă C'J 80 pomj fructiferi 550.000 _ 
jug. pământ 2.500.000, 6 jug. ~. 
1.800.000, pămân: de inchiriat 120 . 
Oferim casă de vânzare dela 200.000 ,;al 
până la 20,000.000. Agentura ~ 
Str. Dr. 1. Petran. No. 3, Telefon: 22- ;,( 

ARTIIUR HATSCm~K, agenţie MijlO(' iL 
.imobilelor, Arad, Bulv. Carol 17. Teld e~ 
16-95. Inreg. Ia Camera de Co.merţ sub, IS~ 
Fi. 205 la 30 L 1937. Sumele În mii de JJl 

CASE MOŞII, VII, MORI, LOTURI 
V ANZARE: 25.000: casă la colţ eu 
văUe 3 obiecte in cartea fund. ra 
:;:5.000; casă. la colţ cu J)răvăli-e 3 obi 
in cartea fund. raport. - 20.000: 
modernă, bun raport. - 16.000: . 
Lugoj 240 jugb~ vie, castel, instala~. 't' 
10.000: viIi sp~ Mureş, aparta.m~t I 
luxoase. - 10,000: 7 a.partamente, f~ 
care parchetate, baie, grădină mare "1 

port ban . .:.-. 8000: oentro vilă in eoli.er 
viran, moara ţărănească cu valturi, 
1Ylnă. - 700: moară ţărănească cu 
ţuri, reg. bună. -.- 1000: p,bsolut etIl 
casă renovată, 4., 3, 2 cam. şi baie 1-
mici. 500 st. p. grădină, Vtnit bu~, 
6000: ~irc. teren dublu, 6 apart. mari, 
5500: 7 cam" ba,je" 1 jugh. vie la Pod 
gori!'!.. halta acceleratului. 

S' A PlER1JU'i:' în ziua de 21 I:mie Miere ~ 
târziu după masă pe strii'?;,'c Aladului j 
brăţară d·in aur. Persoana care a g •. 1a 

şi o va. preda in biroul firmei Carol 
drenYi şi Fii S. A. va primi ~l rec;)IDpenf 
de Lei 30.000. $. ,4 

~ •• -.-&--............. II' 
LA CTh~lATOGRAFUL "ROY 

"Domni şoara SWING t 
se poartă cu toti dracii ~entr~ 

a ne descreti fruntile 
"Domni"şoara Swing''', filmul pe CI al 

aveţi ocazia să-I vizitaţi la 1,Royal" e ~ 
adevărat poem. III 

Acest poem unde dragostea se inCr 
ţeşte admirabil CU dansul şi cu muzil 1 
produce din primlll moment intereEi 
fiecăruia pentru Ir,ene D: Trebert al e d, 

rei joc remoeşte amintirile vedetelor, t 
peste ocean. Dinamic, filmUl ttDon:n~~.~~: 
ra Swing" cuereşte prin factura JOcw. 
de scena inega1a'bil în creaţie, prin mlll~ 
ca, prin montarea lui, prin luxul to~ 
telor care deopotrivă ridiră nivelul. S ' 
tisfăcând pret.euţiîle cele mai exa.gera; lIr 

ale cinefililor. ~ 
"Royu1" ne-a adus de data aceasta 

film care ne SCOllte cel putin două el i 
din angre'Ilsjul preocupăriÎor eotidial1 
le,gitimându-ne întrarea in atmosfera 
fast şi de măreţîe, creiată. de "DoI!lll 
ŞOara Swing" are Se poartii eu toti dt 
cii pentru a ne desereţi frunţile, ' 

Scenele ('e se succed sunt o incanb~ , 
Elvira Popescu mult apreciata ~rtl~: 
romăn('ă de rinematngraf, apare Intr. 
ro], unde creaţia se poartă cu manifes 
lHlRuime fie super-tensinne. ' 

Rolul t>i rena~te odată CU luxuriante 
toalete pe care 'le arborează alătur; , 
ingalabiJnl Jenn Murat ~i de jazt;lI! 
Raymond Legrand. . , 

Cinema de [ll'eluieră ,\l'lId 
Telefon: 12--32 -

-
Telefon: 23-22 CiB .... atngrahd filme,lor p-aadioa!'lO& 

Repr. zilnic 3, 5, 7 

Azi premieră! . , Puternica dramă italiană! ' AZil 
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;tlectă pentru eva~uaţi 
in comuna CeAei 

!7 
iJliţiativa. organelor comunale, s'a 
rins o coleda în zilele de 1~16 

'Il .. C., pentru ,aprovizionarea canti
cU·1ia~uatil()r. 
tru· ipele'erau formate din pt'emilitarl, 

»Ilducera D-nei Iulia ~linda inv. dira 
cfII1 D. Sedule Ioa.Il, inv. dira ŞCo germ. 

tov Milan, inv. dira şc. sârbă. 
rultatul a fost dupa cum urmează.: 
:1A Minf!a Iulia bani şi alimente, în 

m , totala de 121.716 lei, de Sedule 
:' bani şi alimente, în suma totală de 

lei, d. Miatov Milan bani şi ali-
.. e în sumă totală de 17.885 lei, total 

lO :~l: 201.574 lei. 

..A.Sle de remarcat, că popnl~ţia ger' 
" de data aceasta a fust cât se poa
darnică, la fel şi celealte minori. 
troa-ţi, maghiari, în S(iliimb popu· 
sirbească, afar,ii de anumite fami
:Gst sub toată critica. 
;uror celor cari au înţeles imperati
_)mcntelor prin care trecem, atât 
'ele colectoare, comunale, cât ~j 

'flde .. ".ri creştine 

fi",,", păeatului .... I 
Un rege el PeTsiei 4 wtrebat odată pe trei dintre cei mai inţelepţi sfetnici 

ai săi; Care nenorocire e mai mare pe 1 umea aceasta? Cel dintâit.: (l răspuns; 

• bătrdneţea insoţită de neputinţe de săr ăcie şi boaLe. Cel de al doilp.a a spus : Să 
fii sărac şi fără nădejde de a. scăprt de să rdcie să fii bolnav şi nerăbdătOT. Cel de 
a~ treilea a r4spunt : ceeac(: este mai de temut este ,ă ai moartea În faţii. şi să 

ştii ell ţi-ai risipit viaţa prht păcate. 
Cel de al treilea are lh'eptate zise Regele şi il răsplăti cu daruri multe. 

Sfetnicul Regelui Persiei c, avut intr'ad evăr drEUJtate. Cauza tutUTIJT suferinţelor 
e păcatuL. Prin păcat a înt/,{lt durerea în lume. Prin păcat strămoşii noştri au 
călcat porunca Dumnezeescă, fiir~d cond amnaţi ei şi noi a ZnJ.ura cons~dnţele 

celor săvârşite în nelegiuiTe. 
Pericopa Sf. Evanghelii de azi, ne vorbeşte despre ravagiile. boalelDT,. des

pre un bolnav sLăbănog, ('().re dobândeş~e vindecaTe din partea Mântuitorului 
prin cuvintele: ,,,Indrăsne~te fiule păcat ele tale sunt iertate" ceeace dot1edeşte 
că în lume există două feluri de boale: trul-'E:şti şi sufleteşti, cari au însă un 
singu1' iSVOT: păcatul! Pă(,l!tul face ziln ic victime. Duhul păcattJ~ui inspiră şi 

azi multe din laptele oamo:.nilor. Inva:J tura Si. Evanghelii tocma~ acest duh al 
păcatului vrea să-I inloct..!ască prin du hul iubi'rii adevă·rate. Inlocuirea se poa
te reaHza, numai prin mij!odrea Sf. Bis erici, spre caTe trebue să alcrgt: sufletul 
nostru chinuit de păca.t . 

Ereii no,'" e, -UH" 

Gligor RotarÎu 
Clopotul Bisericii &trăbllne din GiI'OCt 

a prohodit in sunete dUlJ)8se zilele tre
cute moartea la datorie a viteazului 
ostaş: Gligor Rotariu din Sânmihaiul
român. Tânăr pli.n de vigoare şi tine
reţe, a luptat şase luni de ziJe pe frontu
rile Crimeii, pentruca in ~).jma zi. a re-

tragerii gloanţele duşmanI'! să-i curme 
viaţa. 

. sţii le aduo cele mai calde mu?ţu' 
pentru sprij:nnl material şi moral 
re au contribuit. 

Numai in Sf. Biseric~ sufletul paTa lizat de păcat, îşi poate re.:lobândi ViOi-j 
ciunea şi sănătatea. conditiile tTăirii in veşnicie. 

. PT. HORIA VIŞOIU 

A<:est brav ostaş căzut pe cârnpl,ll de . 
onoare alături de ceIlalţi fii ai Patriei, 
prin jertia sa a plăm,tdit i~plininul vre
dlor noastre româneşti ca şi a dreptăţii 
sfinte in numele căreia lupw oastea ţării. 

Preotul HOFiA VIŞOIU 

:~~ttivitat~3 sub ce!\tru I.ui 
~,(:l, E. dm corn. tenel 

••• c ......... ..-..... •• ...... •••••••••• .... , ..... •••• .. • .... •••••• ............. ~ 

lţ, ~retul extra~l'ular din comuna 
,de sub {'()!H.l!l·tl1ea lJ-nci inv. Iu
'nda , dir, ~eolji rt;m<il~e, a orgalli

ent seara zilei de 28 Mai a. C., o 

Intpresii de pe frontul Iaşilor 

2 . 'e eU cara eter patriotic şi naţional 
1 •.. luat parte toţi intelct;tualii tiin co· 
In .. inclusiv evac l1 ali. 
lod stâmit mare admirnţie dil1 partea 

. :aţiei, ccstumc~e române:;;ti in care 
ere imbrăcate eleveie, ma i a1.e.s că in 
.ului:i comună p'1pulaţin este in majo
:ăsi: /l, ei minoritară (sârbă Ş! germa· 
)1 
1pellt'rultatul bănes~ a fost destul de fru· 

ţ
tmRâncl suma de 22.0CO lei, ca.l"E! 

~ ·'lr.sat la, fcndul cantinei elV1lcuaţilor. .... ~ .................. . 
16 tiri di~"l US1.1să.u 

OI: PRAnAT DE RAUFACA.
TORI 

stu.l rltJ jandarmi din comuna Usu
• ca a dresat acte in furtul recbmat de 
:. e ,ci .~~rn.m din c~muna Patol'j, a r.ă,-

·.llmţa a fost pradată de autori ne-
inf' ' ţi în timpul nopţii. Hoţii au 

,n fereastră, nU pătruns în easă şi 
::Jşit să fure, di.;părânr. fi'iră urmă 
. şi lfmgel'ie, in valoare de râtevn' 
ie mii lei. Hotii n'au r,ntut fi idon
'i şi în cr')nc;('~inţă Rt'tele au fost 
:1te .:'ftrchetuhtL 

................... 
refugiaţilor 

·w 
jtllOVSC:UI NICOL:le, r.aută. pe d1 
. Constantmes~u, şeful ':;,pitaluhi Rib
:n Transnistria. Răspundoţi re adresa 
,:ara, Deutsch-Lazaret Nr. 1606. 

~ra MA.RIETTA CERNOLEV refu
ţi d lin Chiş.inău in comuna Ptl->ac Strada 

: ~r. 170 ,roagă pe cei ce .;t~u de sub
nta, :etttUl Ioan Diacbc, din R~ 12 Art., 
~rtl. ~ com. Sadagura, jud. C~l"l1ăuţi, să.j 
Intr' . Deasemeni caută Tlărinţjj săi Pa-
nif Xenia. .. 

"latul BOBESCID D'LTI'fDTRU ră
'lUţă pe soţia sa Roznlia Bobeschi 
~l ~aşf' 'o~;i ai ~ăi, refugiaţi din 

Sf. Die jud. Suceava. 
:~'\r.e ŞtIU, unde se găses~, se vor 

rad .:: lUI Dumitru Bobesehi la spitalul 
.32 ~ <1 Z, 1. 129 Timisoara. 

Am fost la 18.9i! 

Dar laşu.l, e pe liniI!. frontului şi din 
tluolu modv, ca e vizllat <ies de aVla~la 
mamica şi e bomoar<iat deasemelu ş, ae 
artUeria cu trag€'re lungă, traou1e sa ai 
u mare doza decuJ'aj şi .1 :.u ales de en<.::r
g,e, ca să. pleci acolo. iX.La. hucur€."§ti, în 
:3iugurul tren zilnie, eaTe pieaca. uela 
Baneasa, depe şose-aua fosta Chisselev, 
se urca nu n'-i.JIlai cei ce pleaca spre Iaşi, 
dur şi 'coţi cu treabă sau fără treabă, 
pentru staţiile intermediare dintre 
Ploieşti, Buzău,. R. Sarat, F'ocşani, Mi-
r.ăşf'şti şi celelalte până la I~i! . 

ArJ.l, ajuns la Ia..,i, ktr'o Duminică 
15enra! 

Trenul a rărrnns, jos de dealul Ba.rno
vei, în staţia GrajduTi, de unde am in· 
trat în Iasi a tIouă zi la orel-e 5 dimi
neaţă. ' . 

Iaşul, îţi face impresia, --' tu timpuri
le de azi, - a unui oraş, cu locuitori cU 
nervii foarte ascuţiţi! 

Toţi se mi,5Că, într'un tempo nervos, 
neştiind ce-inştell.ptă până seara şi noap
tea ce va să vină! 

De sigur ca cei eare aU patimit depe 
străzile ce duc in direcţia inamicului, -
multora fiindu-le distI'U8e casele d't:! bom
bardament, - au o mare iufluentă asu
pra acelora de pe stră.z.ile mai puţin' bom
bardate de artileria duşmanului şi într'o 
mică măsură ,i de avioane. Străzile eare 
au pătimit mai mult in Iaşul de pe front, 
sunt peourarii ..... 1; . 

Frontul pare fOarte curios azi! 
Bolşevicii sunt lângă Paşc.ani. Nepu

tând.u-se merge CU trenul in direcţia 
aceia, nefiind linia restarbilită dar se 
merge CU trenul în direcţie opusă, trenul 
peste Prut fiind restabilit, inspre direc
ţia ChişLnău şi Tighina depe malul Nis. 
traIuL . 

Bolşevieii caută 'să atace Iaşu.l dinspre 

Nord.-Vestşi Nord-Est d<l.f sp~'e Răsărit, 
drumul este lio€r! . 

() alti parte a ruşilor e şi ea mult 
atacată. 

E arteră djnspre aleile Copoului,
Diacoll,wid Loga al Ia:;;ilor, - cq.re ar
teră e :;;i ea in direcţia de NortI a Ia.şJk>r 
de un~e bolşevicii par că s'au retras a.z.i., 
cam până la 19 Kilometri de oraş! 

I Am fost la. PI'imărie şi găsindu-1 pe 
! vasnkul gqspodal' al Iaşului, inspectorul 
~ geJlt:rUl Administrativ, C. N. Ifrim pri" 

martll oraşului, - l'am. întâmpi.nat ou 
a~este cuvinte: 
"Daţi-mi voi~, să salut in Dumnea~ 

voas~r·::I. pe ceL care e un CI'oU, saen.tll~;n

du-se pentru nevoile l.a::;;ulUJ. de ati, şi ~~ 
re luptă din ră.sputeri ca laşul să nu su
i'ere mult din cauza frontului apropiat!" 

DomnUl C. N. lfrim e un luptător în 
viaţa! 

Licenţiat în drept, s'a saffl"ifiea.t toată 
viaţa pentru eU.ucarea masselor oetăţe
neşti, tiind un b1l!l Inspector şi îndrumă.
tor al că-minurilGr culturale din ţară, 
fiind ~i inspector al Fundaţiilor Regale. 
El e şi autorul celui dintâi Cămin oreş.e.. 

'nesc din ţară, Ate!leul Tatu.raşi din Iaşi, 
după numele unei deasemen.i bune aşe
zări din Iaşi, strada Tataraşi, O stradă 
pur românească, unde nu a. venit să se 
b.filtre-ze Neamul lui Iuda, nefiind fa
vorabilă. comerţlui, aeeastă stradă.. 

Majoritatea prăvă.1.i.ilor din Iaşi s'au 
re(leschis, ca şi farrnaciil~ şi drogueriile. 

Tramvai.ele eirculă normal până la 7 
seară Şi suut pline mai ales de militari! 

Nici o instituţiune nu e atinsă de bom
be în Iaşi şi azi sclipeşte la lumina aoa
rebli. somt'tOSltl mare Palat Administra,. 
tiv nI Jv ... titie; ,'U <5tatllia ecuestră al 
Marelui Ştefan' cel Mare, O desăvârşită 
(.peră a marelui sculptor francez. Fre
:tnier, azi îmbrăcat în inveliş de lemn, 

CIHI'CI AUREL 
f 

DEPOZIT DE HÂRTIE 
/ ,Vânzare nUlDai În eo-gro. 

.\Ri\D, Sirada Gen, BertLeloi s. .. Telefon 90-51 

- .• Ut~ GA ~'RII"~Ţ, refugiaU. din 

a"' 'l~ută fa:rlllia Matei Vasile şi pe Mare asortiment In toate soiurile de hârtii pentru 
I , ~ 'Sa, MarIa Nemţescu refugiată din librării, tfpografii. eartenage, puagi "e hârtif, dl. 

I 
ferile l'lmbalage In coaIe ,i lulurJ. hArtii speciale 

~ rtie ceva d~ ei, e rngat să COffill- pentru camuflaj, eartoane, lB.ucavale, etc. _ 
: str. BranI~te 1 Timişoara 111 Ser..,idu prompt. Ser..,ld .. prolD-l. 
~Uror Gavrileţ, :....&.----------___________ ....;;.:;.::...::.;:.:,.::;.:--:.:.:__.J 
_ .... ~ ... ---. -~-

deasemeni imbrăcate ca să nu le stri~ 
bombardnmentlll şi frumoasa. biserică 
Trei-Ierarohi, o miuun.: a Iaşului, ou 
icoanene lucrate în mozaic şi cu aur şi 
ne stimate în toată măreţia ei. 

Mitropolia, Universitatea., Fundaţia 
Ferdinand 1, Teatrul Naţional, care e 
deasemeni o bijuterie a Iaşului ca şi Mu
zeele.. le-au lăsat dea semeni nevătămate. 

Ceeace nu vezi azi 1:a Ia.ş.i, e că nu m84 
Vt'Zl ve Lmeni ieşoo.i, care seoborau 
agdJ.e uepe aleile LopouJUl spre centru şi. 
i~ fa.~u cumpăratUlile pe strada prin-

I 
cipul;). a 1a.şUJ.ui, strada Voda L3.pu,
n.eanu. 

Nu li mai vezi pe magistraţii şi avo
caţii ieşeni din marele Palat din capătul 
frumoasei străzi Ştefan Cel Mare. 

Nu ii mai vezi pe profesorii universi
tari, ea şi pe cei ai liceelor Internat, Nor
mală, Militar şi Naţional, cooorând din 
dealul CopoulUi. în fine nu mai vezi azi, 
pe marii frunta:;;d ai comerţului, bănci· 
lor şi ai industriei şi pe alţi poeţi lit& 
raţi, ziari:;{i ai marelor cotidia.de ee 
apăreau până la Martie în capitala Mol
dovei 

Azi se mai editeaz.ă. la 184i ziarul 
"Braroa", sooasă de amicul publicist 
Gr. Spiru precum ,1 "Moldova.". n.umai 
Intr' O singurii foaie, căci in marele ei 
format, Moldova. apare la Craio.va, unde 
se află aoolo ,i directorul ei d. Adrian 
Paseu. precum şi mai toţi ceilalţi re.daoo 
ton zilnici ai ziarulUi din Iaşi. 

I~ul azi rezistă, şi va rezista! 

In acel oraş este rada unei şfinte', le. 
Mitropolie a Prea Cu'Vioaa<>.i S(. Paras
chiva, protectoarea oraşului Iaşi şi a 
Moldovei . 

Tot la Iaşi, an rămas 40 biserici, de-
servite <te cuvioşU Parohi r.enintol"Şi 1. 
Iaşi, eu oredinţa că oraşul "se va mâna 
tUi prin el însuşi" după cuvintele Mâ.n· 
tuitorului, 

Oraşul Iaşi. leagănul veclli al aSocia· 
ţiei literare "Junimea" a lui Pogor, P. 
p. Carp, Negruz.zi şi altor fru ';l~~ literari 
ai neamului nostru, oraşul fa;::l.I·~Zl"e.! t"~vi. 

sta ·"Viaţa. Românească", al bsemnări> 
lor ieşene oraşul ve.stiţilor eărturari az; 
în viaţă. profesorul A. C. Cuza. a.postolm 
neamului, oraşul atitor lllArL eeriitor1 
şi cronicari, oraşUl unde s'au refegiat 
bănăţenii noŞtri, atât tie bin~ primiti la. 
1916 de ai Do',tri, oraşul atâto," saerificii 
fi jertfe, oraşul Ia.!}i nu trebuie lăsat pie
irei! 

n,. Eug. .Ma.rtnes .. o 
Publicist din la,fJi 

• 

II 
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CrilTlinala bombardare a oraşelo~: oeştl, ~~~H~~:;~tl~L~~~~~~ 
Gl·urdl·U ŞI- Turnu-l\.Jfa"'; <1urele MAREŞLAULLJl ROM~I~L: (EP),}!a. 

C'J . .a:~;J. o l'eşa.ml Rommel n'a da.-t nICI UD ordin 
pentru a folOSi in Normandia ta.etică. pa.. I 
mântu1ui pâ.rjolit. Ac~ .. tă. declaraţie 'Il Holdev;" ,1 Basarabia nimic deos.bit de semaaJat. Pe IroDttll in~azl~i bătălia c.ea 

dllue 8e dă, pentru (naşul Cherboorf!- 10 Răsărit a inceput o nouă Olen5lVă. Răztlolul 
, dia Italia a rAnul. UII teatru. cle JupUi de rangul al doilea 

s'a. făcut ea răspuns la o afirmaţie a zia. 
rului londone-i: "Daily M.a-Ha că Mareşa
lul Rommel ar fi ordo.nat jnl"~ndierea tu. 
tlil'Or satelor din faţa înaintării aliate. 
Se datoreşte exdusiv avioanelor aliat~ 
dad\ sate!e. §~ m:H~ele Î~noritoare aler. 
.:.\onnandlel l.ac m cenusa.. 

\ 
~,~ B1JCURF .. ŞTI, 24. (Rad.or) COMA NDAMENTUL DE CĂPETENIE AL 

5duo.(ia . "'" ţe(J,,....tut:itCJ~ ARMA'n~I I«HIANE OO~i.UNICĂ CU ZIUA DE 23 IUNIE: PE NIS'fltUL 
ww_ "7 az:r;a...! IN"'t~RIOR. IN BASARABIA DE MIJ LOC ŞI PE Ijl~ONTUL MOLDOVEI 

NIMIC DEOS}~RIT D)~ SEltINALAT. IN CllR'-';UL DIMINF":l'O DE IERI 
A VIA'fL'\ ANGI..Q-AMERICANA A B OliBAUDAT ORAŞELE PWEŞ'l'I, 
Hn:RHIU SI TURNU-MAGURELE, P ROVOCAND PAGIJBE ŞI \'lCTIME 
INTRE POPULATIA CIVILA. MAI !l ULTE AVIOANE INAMICE AU IUST 

.11v1STERDAM, 24. (D. :-1. B.) - Zia
ru~ LOII,u.onez ,,i>.ct1j,re Pu~t" scrie, ca 
JTLJnWL ai.n j taHa ra-m.â.n~ '14 toate suc
cest' .. e 7lwrn.enume ,a.c: aLwtzl.QT un teatru 
ae ~u~.na eLe ran9u~ a~ dai ,eu şi nu ua pu
tea u.eci mjLuenfu ni.ciodeH4 in mod d..;ci
sw merSu.L relZbOLUlui în anliambLul lui. 
.nuo,a este numai un ba,S~1on extern al 
J!.uIVjlet. un.de mei c,ym<mJamentul ger
mU.n (/:11. t1'eouie sa .l1.bă tcn~eri, că s'ar 
l'~1.ea mzâmpia ceva serios în defavorul 
w.<- iTupe~e germane lup'i': in italia cu 
jOTfe ne.nseumate, iar în $(;himo coman
dumentu.l aLtat a COW'eM1Q! aid torţe. 
at(lt Cie Lasemnate. ca pT.c..:€nţa LOT nici 
nu es.;e. justificată. 

'll.nl.HJ, 24. (D. N, B.) -, Marele car
tier genemL Japonez comunică. că îll 
lClpL~LB combinate navaL.a şi aeriene ce 
S~ uau in pn~zent in apele insuLe~oT Ma
rume, a fost grav Lovit cu bombe de 
m.ul'€ cu.l,bru. un port u1;Îon american, 
ast]el că numărul aces"tuY vase POTt
azy ... , n inan.ice grav aval'iate' a ('resctlJ 
La cirLd. In tuptele aeriene au tost dobo
rite cel puţin unu sută avioane inamice. 
Pi('rd~ri1e forţelor jo pon·~.te au fost un 
port avion, două unitliţi n:.i1.'uLe uşoare şi 
50 avioane. 

TOKiO. 24. (Rador.' - Cartierul ge
neral japonez comlmică, c,l dela 12 Mai 
încoace, adecă dela inCeD(~tul operaţiu
nilor flotei nOl'd-american.e la insulele 
MaTiane, şi pană la :':0 IUtie, luptele au 
dl.lt următoarele rezu,uate, !l fost scufun
dat un vas mare de răzLm american de 

. 45 mii tone, aae t'rei vase de linia intâiu 
au tost grav avaria te şi protabil scujun
date. Cinci port-avio.me Îlwmice au su
lc-rit avarii joarte grave, !lstfel mai mul
te din ele s'au scujunjat c:u siguranţă, 
Două c)"ucişetoarfi' ~nam~-::~ au sujeri1 
ava'rii foarte gravp.. 'L aLt ~ 4 au fost de
asemenea scoase din Luptă. Un distrugă
tor a fost scufundat., ca şi tin submarin 
inamic şi 6 vase man d~ 't1'ansport. In 
luptele aeriene au jo!>t dobGrâte cel pu
ţîn 400 avioane înam;ce.' Eerderile Ja
pomiei au fost: un P0Tt urion. 2 vase 
petrolifere şi 50 avioane. . -........ -........ : .. -... . 
Â.t..iA 1 II IS{~EARC.\ CU DISPERA-

. • !tE SA OCllPE OltAŞUL 
Cll.l<;RBOURG 

Berlin, 24 (Rador). - . Se anunţă 'des-

DOBORATE.. ~ 

Pe frontul de Răsărit a 
BERLIN, 24. (Rador.) - Despre fron

tul din Răsadt se comuuică că marea 
ofensivă' sovietică în sectorul central al 
frontului de Est a înc~put Joi după 
amiază in sectorul dinti e Vitebsc şi 
Moghilev, dându-se în a~ .. !aşi timp ac
ţiuni de recunoaştere so,,~et~ce şi la Sud 
şi la Nord de aceste 2 puuete. Centrul 
de gravitate al luptelor este pe ambele 
părţi ale autostrăzii Srnolensk-Orsa, 
unde sovieticii au pomit la atac după o 
puternică pregătire de art:lf'rie şi supor
tate de mai multe sute de avioane de 
luptă. Pentru violenţa lupt<>lor e semni~ 
ficativ că sovieticE au !ntreprins în 
acest sector 24 atacuri cuZ'secuti ve. La 
rezistenţa dârză a re7.ervt:!or germane 
toate atacurile ioamlce au E'şuat iar fo
cul ucigător al armelor de- apărare ger
mane au provocat pierden extrem de 
sângeroase inamicului. Un ~lt centru de 
gravitate s'a format !a S"IC]·Est de Vi
tebsk, unde sovieticii au romit la asalt 
cu mai multe divizii de mfanterie pu
ternice, formaţii blindate ~i mai multe 
sute de avioane de luptă p'Erzând şi aici 
foarte mult material uman si de război. 
In prima zi de luptă au fost distruse cel 
puţin 73 tancuri sovietici!'. Se mai de-

inceput o. nouă ofensivă 
clară la Berlin, că ofensiva sovidică la 
Nord de Moghilev şi 'a Nord-Vest de Vi
tebsk are pe semne ~entrul adevărat de 
greutate însăşi la Vitebsk care oraş e 
atacat din ambele părţi. ş~ la Orsa lupte
le au o înverşunare extrem de mare, un
de sovieticii caută cu oric~ preţ să înain
teze pe cea mai mare soş»a artificială în 
acest sector şi unde fe pot aştepta pen
tru viitorul apropiat !Upt.~ foarte crân-
cene. 

La Berlin se subliniază, că Comanda
mentul suprem german r~văzând acţiu
nea a şi luat măsurile ne::f'sare in timp 
pregătindu-se de luni de zile pen
tru această ofensivă. Nu se ştie 
încă dacă ComandameIlt~l german 
va da aici ,numai lupte pur defensi
ve păstrând grosul focţelor pentru 
luptele decisive pe frontul invaziei, sau 
va întreprinde şi aic1 contra acţiuni de 
mare amploare. In orice c&.z evenimente
le din Răsărit trebuie de acum inainte 
privite cU altă măsură şi rh-te sigur, că 
cu toate că sovieticE aruncă întregul po
tential de luptă al lor în &u:.astă ofensi
vă de vară, se poate a:;;ter:ta şi o rezis
tenţă extrem de dârză a apărării ger
mane . 

Deasupra României au fost dob orite 18 avioane inamice 
BERLIN, 24. (Rlldor) CU PRILE- ROMA1'1, GERMANI ŞI BULGARI, 

JUJ. ATACULUI A VIAŢlEl ANGLO-I PRECUM ŞI ARTILERIA ANTIAE
l\ME:RICA]\"E C01\1"'J.'RA ORAŞEWR RIANĂ AU OOBORÂT 18 AVIOANE 
PL01~Ş'll ŞI GIURGIU. VANATORl INAMICE. 

AI doiJea atac contra aeroporturiIor aliate din Rusia 

'l'rupele germane nici' n'ar mai purea't 
execUta un astft'"l de ordin, căci avioane-
le generalului F~isenhower acoperă eu' 
.bombe lie<'are zonă. pe care O atacă tru
pele aliate. Trupele de invazie angajeazi 
atâta material în Juptă Îueât bombardea. J~~ 
:lă şi distrug (·.hiar şi localităţile pă,ri. ,ki 
site de locuitori şi în Cf,ue nu se mai afli :.oa 
niciun soldat german. 'fUi 

UN EXTRAORDINAR ATAC AL'tu 
A VIOAI\ELOR G}<~RMANE ARUNC! t~ 

TOARE DE TORPILE CONTRA 'fi 
V ASF~WR DE DEBARCARE . ~ 

BERLIN, 24. (DNB.) - Avioanele de 
aruncătoare de torplle gF:rmane au in. 'u 
treprins noaptea trecută un atac viguros tel 
încununat de succes contra vaselor de~ 
debarcar€' şi cele de escorti'l aliată tU gol-~11 
fuI Senei. După primele rapoarte sosite 
până în prezent, avioane1.f' germane au 
s~ufundat cu siguranţă ']!)ua contrator~, U 
plloare, un vas de traFsp0::'t trupe şi un· 
alt vas pentru tl'anspo:.-turi maritime. . 
Au fost grav avariate şi În parte incen- pe 
diate un crucişător uşor, un distrugător.l4f 
şi două vase de transport cu o deplasare*aI 
totală de 21 mii tone, pr2~um şi un vash 
de transport de şapte mii tone. Din va-II!] 
sele de transport avaJ:"iate cel puţin unl1~ 
s'a scufundat sigur. Avioanele german~1l 
au lansat mai multe torpUe contra tor.ii~ 
piloarelor }namice, cari s'au îndepărtat~1 
cu mare vlt~ză si sub scutul ceţei artif~._m 
dale, din care 'cauză re?:tlltatul acest , ~ 
atac nu s'a putut obSel'V<l . " 

O PARTE DL.'V FORŢELE ROMANE .. 
ADUSE DIN CR~mEA LUPTA PE al 

}I'BON'!'UL Dh'l :ttIOLDQVA d~ 

Bucureşti, 24. (Rador) - Postul de l'a. " 

dio .sovietic a afirmat că tru.pele românt I~ 
ce.re 8:'1 luptat în Crimeea au fost dist.ruse. ' 
A-ceastă afirmaţie mincinoasă e desminţită 
~n8uşi de faptul, că o parte a acestor UlIi· 
~ţii se află .ieja in luptă pe frontul Mol.~ 

BERLIN, 24 (Rador). - . După atacul semnate forţe aeTiene anylo-americane. dovei un~e .forţele sov'ietice .simt pe piel~kt 
masiv al aviaţiei germane contra bazeZor Aruncând numeroase bombe încendiare lor desmmţirea cea mai Vie a aill..IWl,ţl~~1 
aeriene anglo-americane UL aeroportul ·fi explozive, s'au provocat explozii în la- propagandei Jor. Celelalte unităţi adu~ din , 
sovietic Poltava, avioanele grele de lup- gărele de bombe şi I.arb'~1anţi, precum I Crimeea cu jertfa marinei române plIU ' 

tă germane au atacat noaptea trecută un şi incendii vaste între avioanele de pe protecţia aviaţiei noastre se află de C 

alt aeroport al aliaţilor tiTtgă Novgorod, pământ şi hangerele lor. . nea în poziţiile de aşteptare pentru a hptl ~ 
unde puţin timp înainte au decolat in- la apărarea ţării. 
............. ..--..... _ .................................................. _._ •.•••• " D 

J.II hlchiderea edtti~ III 
~~~~~~~~-------I 

pre ironiul din Normandia, că lini.i.le de AI- .-. t o,; h t 10 d· • -- f Ch b iortillcaţH spre inlăuntrui'~ari, a portu- ' 13\11 a aca ve ~men cu IVIZII ortăreaţa er ourg 
lui şi oraşului Cherbouq~, sunt vehe- BERLIN. 24, (Rador) _ Despre luptele Lu ..... · .. · • "'RP T'l. IÎ"~.R'.PJ OON'l'Jl'4.VA· 
n.;:nt atacate de trupele anglo-america- d S8. se infiltreze in trei Joeuri la Sud ,i Sud· .a. ... .a:.o '-IV ..... '1 '-"-" 'jo.! 

U~',cari caută cu orice pret şi cu cele mai e pe frontul mVazÎet se comunică, că for~ };stul fortuJui in liniile exterioare de apă. 'J:,I<] Şi NOAJ.'".l·l!,jAJ LA ~~tllSOlJlW I 
. . tf ~ p-:1e a~iat.e însem.nate, fiind puternic spriji- rare, după. ee focul bateriilor de ee1 maJÎ JJeul t.:artierui Uellei'al al lrUhreruJui 

man Jer e, sa pună piciorul in acest nite dUl:Spre mare de tirul intens al batU'IJ', la ·~·I 1un'e. inaltu! "'Ow"ll"ament al Ar-oraş, lJupă ce aliaţii au reu~it să Pătrun-II mare calibru a slă.bit rezistenta germană. - .....-s.. ... ...... 
OI' grele ale vaselor mari de răz.boi, prec .. rn C Ln .. te ""'e L __ • Iti . ~ n t . ·"~l'"""ne COmUnl'na ' dă in slst<::mul d~ furtifir.aţie dinspre ...... u ,",.., -- s...,.., 10 up e gre El (1. smgura la el y<: .. .u> ....,. 

Iili de· puternice fOl1Wl'Îuni de bombardiere '4-~te ' .. " ă di t 28 ta . At '1 1 I~ le w' ~""";culul a. Es, rezervele germane au pornit la con- Y f Unt.... mi..,. german a s rus neun acur. e OC3.u, a """-'" 
h<tatac şi au curăţit aCE4 ... t;: pătrunderi, au pornit la atac contra fortifieatiei Cher- tip SJterma.n. precum şi atacul unei coloa. eşli'dt in capul de p-od ai Norman01ei, AII 

bourg. aruncâ.nd 'in luptă tot disponibilul n d . fante· A~l . ~ . ~ tit· . " ... ,'~Îmicul a reinoit atacurj~t: ~ale dinspre 6 e 10 ne. ni eria. germana Şi arun- .OS ua 1 pl'lZOttlerI. 
inla.nterlo,.; ai putemin .. fo""' .... blUl' dat .. , Cu ~t 1 t • t t· f ul . P f •• 1 te 1 n .. tiţii Chef' b~. ~ şi Sud-Vest. Se dec lură la Berlin, .~.. y ....... ,.., ... ca oaxe gre e sun m on mu expuse oe m e roll. tw restru a. '-'V • 

• că c0mandamentul aliat.p~ semne, nu .aeea.stă extraordinari concentrare de forţe bateriilor nava.le ţii bombardamentului din bourg s'a ajuns ierî în diferite )o(Inl'I 
cru,\ă nicio jertfă spra ~ o(~pa portul, generalUl Montgomery caută să disirng:'l aer. Mai multe atacnri mamice s'au pră.bu- la indârjite lupte de corp la corp, ~rt, 
urmând ca trupele ;lOrd .:;tmericane .ve- cu orice pre~ rezistenta germană.. Lup~ şit compleet, forţele deeimate retrăgându. au eontinuat şi noaptea. In orele de lk!" 
nind din America să deb:,uCE direct aici, fQBrf.e orânoene s'au d.1.t pentru posesia se in pO'"LiţiHe de plecare. pă. amiaz, in:unieul a reuşit să oOOpe.~ 
lnt.re timp diviziile anglo-americane 0""'_ unui aeroport in zona ol'UŞulut lJi pentru te\'B din punctde noastre de ~priJlll, 

",... posesia altor pune-te de ..... riJ·in. Câteva Pentru ......... "terJzarea • - ~', 1 •. .~ d '.1 fQ-u.pea.ţ.i. ta pen~ru O nouă aC~l!.!!~e !n Anglia vor .,.... """"" m~<7njUnanl up· lIlam~an lI1al uepartc spre ~-::-
avea probabil misiunea d.~ a încerca o pătrunde-il in Jiniile. de fortificaţii au cos- telflr şi a intenţiilor generaJnlu~IODtgotnery In spatele inamieU)lIj se trIAt Il1ptă ~ 1 

ă tat inamicului pierde'fi e:drem de mar)'. d cUIla oraşul fa' rX id.·· I . rt- 'b 'd . te «il i-A"aAA '1' ' nou acţiune dedebar.cao:-e in Franţa de , e a o ... oons era ,lI a Je meroase eUl urI e rezls n,... IPM"V" . 

Nord şi pe coasta Belgiei. ("u atât mai Apărătorii germani rezistă eu tot focul fe se aratii. la Ber]jn că 8 diviUi de infan. îndârjit. " 
mult; deoarece marea ofe.nsivă sovietică ucigător al mamkulai respingând .. foaru terie, 2 de blindate Şi numeroase alte unitAţi In alte sectoare au fost nimicite ata-
in Răsărit ... tnceput',~ astIel \ aliaţii d~ atuurile vâ.rfurilor blindate şi 3le in- speciale de geniu ete.~ bateriile eelfl mai, eurile inamj~e prin foc concentrat. 
sunt puşi in situaţia 00 a af':iehide o nouă faoteriei inamice in 'lupte din cele mai grele grele pentru atacul contra fortificăţilor. La Est de gurile Omej ba:teriile, ~(13' • 

epoci a luptelor de invazie. Aceasta cu oorp la corp. . eu un cuvânt un oovârşitor potenţial de s~ d~ ?Jastă au risilli!~ oU .tot sprlJ1; 
atiit mai mult, deoarece dp sigur există ' S'a anunţat azi dimineaţA el după- asal. mzlmiu a fost pus In acţiune pe uu front lartder:el vaselor (le· razbOI, o .. fonoa pJal, 
{~ kJt~tură între acţiunile aliaţilor pe furi repetate de mat multe ori massele de relativ ingust. ataf"..â.nd cu cea mai mare de debarcare inami('A, incendiIDd 
~nmtul din Vest şi Est. . infanterie ina.mice şi cele .blindate au reuşii vehemenţă fortifieaţia şi oraşul Cherbourg. muJte vase rle transport. __ 

:zic ...-' 
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