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. 8 . BERLlN,9. (D,N.B.) _ Trupele de şi oanadieni creşte din oră. in ori. ;';".' planoare de transport. Nu trebue Să se 

Ziarul suedez "Dagcsposten" mai pura 
intrebarea. dece nu a Îost amânată in. 
vazia pană la primăvara viitoare, când 
şansele aliaţilor, după parerea mai mul
tor experţi din Londra Ş1 Washington ar 
fi fost şi mai avantagi(jasă. Faptul însă, 
că Stalin a pretins energic o acţiune ime-

. diată, a fost hotărîtor . 
xderiJ. aeriană. aliate debarcat6 creadă. că. aceste planoare sunt ooncepu-
le seara la Sud de Le Hâvre in * , te pentru o singuri întrebuinţare. fiind 

BERLIN, 9 (D.N.B.). - Forţele ae- construite dintr'un material inferior. 
trupelor gennane, care Înaintau, riene aliate au dela. începutul operaţiuni- D' tri ..x ...... t· ri I.te 

So3rta paraşlItiştilor şi Impo \iza aces<e 'tpU Mnstru pen. 
loni.r1â.<:esC lor de invazie pierderi grele. NomirnJ tru transportul para,şutistilor Şi unităţi. 

aerului debacaţi până. de 193 avioane, anunţate ea diStruse din Jor infanteriei aerului, au o capacitate 
Intr'un )00, vâuătorii de tanemi partea J!,'ermanilor se referă exclusiv la de 120 oameni, complect echipaţi. Aoea,.... 
au pătTuns tn mijloenl unei uni- a.vioanele de bombardament şi vână.toa· stă sarcină cere eelule perfect construite, 

ee tocmai ateriza şi au impiedeeat re şi nicidecum la cele de transport sau la aparatele fiind avioane În toată regula, 
---'· ...... d.. organizată. Această. formaţie plaDoarele de transport, cari zac sub for- cărora. le lipsesc doar motoarele. Qi.nd 

a fost nimicită în cel mai scurt mă de sfârâmituri pe toate câmpu- aliaţii neglijează pe listele lor de pier-
1Iari pierderi a. avut inamicul şi riie dela 6 Iunie ineoaci. Numai intre Li- deri aceste mult pt"Ste 1000 avioane fă.ră 

· faptul ei toate planoarele sale de re şi Orne s'au numărat Între 300 şi 400 motor, ei se folosesc de nn tMie de in
""Wl.'~ •• '_A'.~ an aterisat in l'ârnpuri de mine la Sud de Le Havre ooa.. 320,]a. coasta de formaţie, pentru a ascunde măcar pier

]arurile artificiale construite prin Vest a Normandiei 450 şi pe coasta. de darile lor de material pe lângă. cele de 
Numirul prizonierUor britaniei Răsărit a peninsulei 200 de astfel de oameni. i _' I 

LUl'TE INVERŞUNATE SE DAU 
PENTRU CUCERIREA OR~ULUI 

BAYEUX 

a&Ilp!1 BerI ... 9.(Bador) - Despr~ luptele ~ 
imagi. Il'ootul de jnvazie se comuoiei unnă.toG-l 

e pu~ : Forţe blindate britanioo au pomit eri 
ai bUll iI&e spre Sud Şi spJ'I8 Sud.Vest din mpe-
) ca:t de pod la esQJarul 0l1Del. Vârful de 
~tedt ÎDdrept&t spre Sud a f08t Gprit după 
Lte8 , mic câştig de teren al inamicului. Ata-

lMmicului îndreptat spre Sud-Vest s'a 
· it in Ul1ma. acţiunii greoadierilor ger

~NE in focul ucigător al a.rtilerieel UD al 
UL : i~ ama al inamicului In cJirootiia. la Sud 

llfI Bayeux a dus 1& lupte foarte crin
in cart infanteria. şi bIidatele ea.nadie-

&11 suferit pienleri 8Xtrem de sâgel'088e. 
·llIbliniază. Ia Berlin cf. nid ca.pul de pod 
· inamicului din zona 0rn8 DU fOl'IDeB.Ză 
front Wlit&r. Numeroa.se focare ae r&. 

~tă germană. continuă. să-şi menţină 
'!iîle şi să lupt~ ktJă.untrnI frontului 
. Cu toate aia.curHe vemmeute, şi 

bombardament intens din aer Şi al vase
!le război aceste podlU ~ nu au 

lui fi ninticlle. 

·it tltimele şti" sosite ... zi dimineaiS r:a.por.
~:('! llr1 )~pte !oarte fnverşonate 1& v~ , ~e 

. !!ne ŞI la Nord-Vest de fk.en unde llUlIDJ. 

:el1e ro: ~ a întrepri1l8 mai multe acţiuni ofoosive 
'c af;. ~ inlă • ...x Sud • - . fi untrll, sdi~ spre precum ŞI 

Bătăli,a din Normandia ia proporţii .-' 
BUCUREŞTI. 9. ~. P. P. 'transmite: 

Din Berlin se anunţă, că bătălia din Nor~ 
mandia ia din ord în ord p1"opo-rţii consi~ 
derabHe. Diviziile de b~indate ale m.aA"e~ 
şalului Rommel au dat un atac dinspre 
vest asupra părţii de t~ren dela capul de 
pod de debarcare. AngLo-americanii in
cearcă de partea lor: ~ă câştige teren 

după atacul de blindate In juntl orCl1U~ 
lui Bayeux se dau acuma lupte vioZente 
de stTadă. . 

Corespondentii de 1"ăzboi G1lunţcl din 
Bayeux, că străzile 4cestui ora, sunt 
pline cu grămezi de cadavre ale englezi
lor şi americanilor. 

formatiiIe blindate britanice par să aibe valoarea de luptă cea mai mare 
BERLIN. 9. (Ep.) - După ce Joi 

înainte de amiazi formaţii de tancuri 
britanice au trecut pnn oraşul Bayeuxt 

inaintând mai departe spre sud-vest, se 
confirmă din partea germană, că trupele 
germane numeric mult inierioare, s'au 
retras la Bayeux. For ... 1.laţii1e de tancuri 
britanice întărite considerabil de pe 
mare in ultimele 24 ore, au întâlnit pu
ternice contraatacuri germane in multe 
locuri din capul de pod dela vest de 
Ome, având de dat Jupte grele şi in 
înaintarea lor dinspre Bayeux.. . 

de invazie, aceste formaţii blindate bri
tanice par să aibe valoarea de luptă cea 
mai mare. Dimpotrivă diviziile de infan
,terie aeriană americana au fost consi
derabil slăbite de grele le lor pierderi, in 
parte chiar decimate. Şi 2 divizii de in
fanterie anglo~amerkane angajate la I 
nord şi nord-vest de Carentan în lupte 
îndârjite cu germanii, Imnt foarte uzate. 
Din delcaraţiile prizonierilor au fost 
identificate până acuma in mod nein
doios 7 diferite divizli britanice şi ame
ricane. GermaJlii evaluează efectivul to-

. După O 'dare 'de seamă generală a f()ot taI al armatei de invazie la circa 12 
rurilor militare asup'ra situaţiei tru}:ielor: di~_ ... _ .. -l. oi 

-Cenzura britanică DU la.A Să .e pabliee detalii 
de.pre •• ptele d. in'9azie ' 

GENERALUL EISENHOOWER A 
ORDONAT INASPRIREA CENSUREl 

LONDRA, 9. (Ep.) -- Gereralul Eisen
hower a ordonat Joi dimineaţa imediata 
înăsprire a cenzurii miMare pentm şti
rile venite de pe frontul Normandiei. 
Nici comunicatele ofldale n'au voe să 
menţioneze localităţile, unde au loc lup~ 
te. In special a interzis generalul Eisen~ 
hower expunerile detaliate asupra efec. 
tului tunurilor grele, al aruncătoarelo~ 
germane din Valul Atlantic, aceasta 
după ce 'a primit rapoarte asupra lupte~ 
lor sângeroase din golful Senei pe boz:
duI vasulUi său de comandament "Au
gusta". Miercuri după masă "Augusta" 
a incrucişat timp de 3 Ole şi jumătate in 
faţa portului Cherbollrg. 

UN REPORTER DE RAZBOI DESPRE 
PIERD}~LE BRITANICE 

STOCKHOLM, 9. (Rador.) - Postul 
de radio britanic se m4rgineşte in repor" 
tagiul lui despre mersul operaţiunilor 

de invazie la comunicatele oficiale, deoa
rece ştirile de pe aceste teatre de luptă 
nu sunt deloc satisfăcătoare. Vorbind la 
radio, un reporter de ziar. care s'a rein
tors din Normandia. a subliniat rezis
tenţa extraordinară a ti upelor germane. 
precum şi focul ucigăt.)~· al armelor ger· 
mane, cari au făcut ravagii în rândurile 
trupelor aliate. ln acelaşi timp el re
cunoaşte indirect pierdenle mari, ce au 
suferit vasele de debarcare' şi aviaţia 
britanică •. ,., ,. 

1}UNlTED PRESSft COID'ffiMA SA ... ~ 
OEROASELE PIERDERI AL E 

i, ;i-~ !, .. ~, ' AUAŢIWR 

ma 'aui cari ul1mămse scopul de a face le
tt: ~ ·~tura intre ~a.peteJe de pod, SRlI mai bine 
~~leJ' II ~trele de debarcare izolate. Aceste 
~lil~ t,rcărt din urmă au f<lSt roate anihilate. 
l"ePsirrr\i multe acţiuni de J't'JCunooştere a blin
ldere51 b.t~nr germane a.u 91'tăpuns frontul ina. 
Itele il 1I~lni maintând pină la ea.stA, .., aceste 
tâmpll ~ţjunl gemume dupi. ee au terminat 
nul dJ. tllUnea lor cu sn~ s'au Je.intors firi 

. ~MSTERDAM. 9, (Rador.) - Cores
pondentul agenţiei ~,Ut1ited Press" con
firmă pierderile extrem de sângeroasQ 
ce le-au suferit aliaţii cu prilejul debar· 
eării în Normandia. Cea mai mare put" 
a baterlilor de siguranţă germane în re
giunea coastei, bine camuflate, au păSo! 

STOCKHOLM, 9. (Radar.) - Ziarele fuzat eri în Camera Comunelor să aea trat tăcere până când primele vase d4 
suedeze anunţă din Ll)tldra, că cenzura detalii despre debarcăd sau să deschidă debarcare au ajuns pâo.ă la coastă. In 
britanică încă nu lasă să se .publice de- o discuţie asupra acestei chestiuni El focul nimicitor al tunurilor. ţval după 
tatii despre luptele invaziei. Generalul însă a făcut atentă opiilia publică. să nu :val, al :vaselor de asalt aliate', au fosl 
EiSenhower continuă să dea presei 00- considere problema ca, fiind uşoară. distruse şi restul soldaplor debarcaţi au 
municate foarte sumare~ cari nu cup.rind deoarece cu toate că primejdii mari au pierit în focul mitralierilor, numai foar" 
nici un detaliu. . I fost inlăturate, insă armata aliată mai ,te puţini au reuşit se scape şi să ajWlgă 

~rd~ la ba7.ele lor. '; " ,.' . 

..... Ptntru şi inăuntrul oraşulUi Ba~~ 
• ~ dau lupte extre·m de iJn'erşunate~ câteva 

Stel ~('1Jrj inamioo. ClUj au !\eUşit si pitran. 
'1 ali fost distruse in străzile oraşului. For-

gdilltJ· ~~~na~ blindate ale ~mienloi .a~ 
nd~d ~'1,Lt !Dai tu'zlu să sfil'Rpunga. sI&bele linu 
~ I ~;guranţă şi să pătnmdă din nou in ora.,. 
I j)OIIp :~!e ~ntre de gnnitate ale luptlor sunt 

; ~glnnea fluviului VU'0 unde FIul opera-. 
1lI11ol' inamice este deasemenea de a face 

-" I ~~ălură eu punl'tele izolat-e de forţe &k.o 
rB" . ~rcale prf)cum Şi în sectorul CareDtan.. , 
1944 

Insăşi primul ministrtl.Cliurchill a: re- are de a învinge greutăţi formidabile. la ~oastă. 
,.~ •• ~..:C Q~ •• ~._ ... ~~I!'~~ __ ~ •••• -•.• .:.~._ •• _ •.• _ ... 

. Generalul·· Eisenhower·· chematde.-urgimţf'pe frontul invaziei 
Berlin, 9 (Prin telefon)~ - Rapoarte.. 

le de pe frontUl invaziei arată că efecti
vele forţelor inamiee debarcate s'au to
pit până la 1/3 din efactivul.Ior dela înoo
put. Fără considerare la pierderile lor 
anglo.americ.ann au adus toată noaptea. 
nOUj intăriri, Germanii aU reuşit să prin
dă în noaptea trecută. un mesagiu prin 
radio .al genera.lului Montgomery r,ătre 
oomandantul suprem ;-elleral Eisenho-. 

wer, in care se accentuiaza. oă prezenţa. 
imediată a generalului Eisenbower .este 
neoesară. . 

Reporterul britanie Stenley Bolkk 
scrie, că generalUl Eisenhower făcea. Joi 
la Întoarcerea. sa dela coaBta Atlantică la 
Londra impresda unui om obosit. 

In legătură eU . grelele pierderi ale 
aliaplor se arată! că. unităţile, cari aU 

suferit mai mult sunt diviziile de infan
terie aeriană 3 engleză, 3 eanadaină şi 
6 engleză diviziile de infa.nteri 1, 4: şi 
29 ameri.c1.nă, precum Şi divizia de para
şutişti amerieană 156. 
. Ştir.ile din tabăra aliată arată, că la 

Aromanckes coasta este atât de acoperi
tă de sIărâ.măturile vaselOr distruse că 
birci1e de debarcare nu se pot apropia 
d-ecâ,t eU cea mai mare precauţie. 
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""plămâna matematică a Facultăţii de Ştiinţe din Cluj la Timişoara Concertul G :~: ~IJ 1'" < 

Opera Română din elul-Tim 
·:A!oni.inuând o tra.diţi~ îneepută inel 
. l' 29 la Cluj! Cercul matematic al 

D~~I""'~ ţii de Ştiinţe din Cluj.Timişoara. 
_,..,.". .... Z€ază şi anul aoeata. cu toate im-
"~ură.ri1e vitrege prin care trecem, 
tlsă.ptămână matema:tică. ... 

! '''Ou aceasta ocazie vor f&ee expuneri 
pra lucrărilor lor originale: ~rofesorii 
.. or de Mate.natici şi Fi~ca ale Fa.-

tăţi de ştiinţ.e. In urma invitaţiei sec>-
iei de Matematid a Facultăţii, vor faoe 

emenea. cQmllIl'icăr1 prefeaorii de 
tematioi dela Politeohni0ă.. 

\ l'rogramul Săptăl:nân.ii mai ouprinde 
~se~ie de referate asupra. unor ches
~ ştJi1nţif1ee de deosebit! 8.t"tualitate, 
ea.re vor da loc la discuţiuni. 
. Şedinţele vor a.vea loc la Facultatea 
de Ştiinţe, Bul. Diaconovici-Loga. No. 
l/A în Sala 1 Matematici. în zilele de 
f~17 Iunie a. o,. între orele 167)-19, 
'oonform programului următ()rz 
I I 12 Iunie, orele 16V2: Prof. Th. Anghe. 
»uţă. Cuvânt de deschidere. 

: Prof. el. IaMb. Privire &Supif'a a.etlvi. 
t ti.ţii secţiei de Matematici & Universiti· 
~tll elujene în anul ş.colar 1943--4.4. 
. Pref. Th, Anghelnţă.. O ecuaţie fune
: ţitmală caracteristică. transfonnărilor 
: lf:noi &n!J. 
: Prof. V. AJaci. O clasă. remareabi1ă de 
1 eona,ţjj algebrice. 
+ Praf D. V. IODe8Cl1. Probleme 8.8Upta 
1 tmor e~ua.ţii de recurenţi lineare oU doi 

l
i mdid. Consideraţiuni geometriee. in le· 
gătură eu ecua.ţia de gradul al doilea cu 
eoefieienţi oomplexi. 
, 13 Iunie, orele 1611z'. Prof, G. I~. 
i,!tepa.rtizarea punctelor raţionale in plan 
i ~ in spaţiu. 
, Prof. A. Maior. Energi& la punctul 

,-JIe!'O ~ gra.'Vitaţia. -, 
" Prof. P. Serge8cu. Subieot rezervat, 

Praf. Gh. Th. Gheorghiu. Suprafeţe 
ea.re au un punet pe eua.drioa. lui Lle. ca,.. 
re descrie o supra.fa.ţă identică p?oiectiv 
eu prima. 

Prof. N. Abramet«!U. Asu'!lra: unei pm. 
--.,._.~ .. -.~ .. _ ..... _-.-.-. 
'oi oolanle 

,gale, deeen'ti ,i ",,'ena 
~ FNCGnr epoc4 a fost .tdpdn.tt4 de o 
\. "m&m4t.ă p.ihozd. P1inl.r ~ multele p8tho
I u ~ epocei noastre ~te Ilşa zi.ra baie 
1. de lOG1'e, sau mai bine zia b-Tonzatul, căci 
i~ heUoterapia intră în. ce:e zece porunci 

al4 higienei moderne fi departe de noi 
.. gdndtl.l de a-i contelta tmporta.n.ţ4. 

! Ce se întâmplă inl4?, ~ -. Fiecar« cetit-
'lea.. # tn specta! iillcare cet~ţeaM n; I 
secolului al XX*!ea, iti, rUferen, t de clG.td 

- • ,sociaZă, ţin cu orice preţ 8ă ii. b-ronzaţi 
1 din. rimpL1.I. motiv; că aja e moda. Şi pen~ 

1

1 trucr. ajtl.n.ge la acest r(!zultat, stau Of. 
intregi în Ifoare. p1'ăjlnd~lft CdM pe o 

, parte, când p4f alta, 'n. eo,tume de baie, 
1 care de câţiva ani încoil&e au devenit tot 

1 
mei Bu.m<l1e ,t dUpa ,oa:te aparenţele 

, , In. timpul ce! m:zi scurt vor dispare 
; complect. fA jelul acesta t10m putea 41:1e<l 
, în. cur4nd Jpecta:cotul autuzan't al epoeei 
preistcrice, mai alei c4 f.ta saul,. din ju ... 
mI o1'4ţelor, cuconetul CGl'e ""4 e!'aC1.U1t 
a.colo, 4 gf1sit că e mult mai practic ,i 
m4i higienic .11 u pUmbe toatd' ZiU4 In 
lu.ng şi h! latul .atuhd In costume d4! 
lJaie multico~e. 

Credem ciJ higiena " impa.c4 fOGrU 
, bine cu decenţa fi Ilr li pd.c4t C4 m "' ... 

m.eW ei 84 alunecăm P' p4nta pericu.lod
să a desmăţuluiJ şi mai ales cutăzi când 
mferinţele 4trQC' aU Intrigi C>m4miri 
trebuie să ne im1)Ună o conduită 800m 

, sau c~l puţin decS1lt4, 

MIA MARlAN JALEŞ 

aduce bogăţie in eul. 
t'lolitoara, Bul. Re,. F~rdinand 8. 

Telefon: 30-06 21715 

prietăţi a vârfurilor unui tetraedru in 
raport cU ariile feţelor care treo prin 
aceste Vârlllri. 

14 Ilmie orele 16%. Prof. N. Abra~ 
mescu. A;upra curburii afine a Jesfă
şuratei afine a unei curbe plane. 

Prof. G. Că.lugăreanu. Problema sin
gularităţilor funcţiilor analitice. 

Prof. D. V. Ionescu. O a.plicaţie a 
e<'uaţiei de reeurenţă lineare cu doi in. 
dici. 

Conf. Em. Arghiriade. Subiect rezer
vat. 

15 Iunie, orele 16>~. Prof. G. Călugi
reauu, Determinarea polinoam~~or lui 
Tahebidhef prin metoda lui Julia-P61ya. 

Conf. I. Curea. Asupra jnţelii de pro
pagare a. undelor seismice superficiale, 

Dr, V. NoVA.l'u. Despre calculul spi
norilor, {Referat 1) . 

16 Imlie, ore·le 16~'~. Clnr. 'i. ~laria.n. 
Contemporanii lui. Newton. 

Prof, C. Iacnb. Asupra unor teoreme 
de cinematiea fluidelor. 

Dr. V. NOya('ll. Despre calculul spino' 
rilor, ,(Refera.t IT), 

, 17 Iunie., orele 16%. Prof. G. Călugă.
reanu. Observări asupra numerelor pri
me. 

Conf. l Armeanca. Subiect rezerva.t. 
Prof. C. Iacob Ca}.eulul traeetoriUor 

bombelor de avion (Referat). 
D~niq profesori de Matematici din lo

calitate ,i toţi ooi pe care ii preocupă 
$ttinţele exacte, sunt rug:nţi să ia parte 
la aoeste şedinţe. 

Şezătoare literară la Lugoj 
In ziua de 11 Iunie a, e. în sala teatru. I Işi vor mai da. concursul dnele şi dnii: 

lui comu~~l din ,Lugot va. ~vea~ l()~ o Florica Ciura. Ştefănescu, Mia Marian 
mare şezaware hterara inClhmata virlu. Jaleş, C, Mi u·Lerca , Nicolae Grecu, 
ţUor eroice ale armatei române. Va Dragoş Vitenco Ni-colae lvan, Dvrel 
conferenţia . dl colonel dr. 0yid A:P~S'~J, Dră-gueseu, dr. Aurel E, Peteanu, C. Ja-
despre ~.Llteratura noastra erOiCa 10 I . . . G d 
~ b i 1 fA tU 1 leş, Ungore Bu,garln, DOrIa,n roz an, 

raz o u s an • , P B 1 . P t 
DI Gh. Aesinteanu va prezinta faptele George Constant, avel eu '1 e ru 

de arme ale "Escadrilei albe". Sfetc&. 

~._._._.~ •.• _ .............. -:-• ...-.-:.~.::.. .. _._ •• = ••••••••• _ •• ~~-. 

Cine are răspunderea .răzb Di ului , actual? 
AdwraarH zic ci ace&t război • fost d8 8lin~t ~truei Germania ttndea .. caee

l'eMCi Iomea.. -
Deol1 FUhrerul Adolf mtJer • spas-o la radi0t el. ,,uerţilUlea engleză despre Inf.eD. 
~ Germaniei de • eueel1 lumea, este' ri dlroli. Imperiul britanie etlp11ru:1e 40 mi
lioane ldIometrl pătraţi, Rusia 19 mUk1&n~ k. p., America 9 " ~ mil. k. P. Iar Ger
ma.nia nici 600.000 k. P. OlDe • dorit iii. ea cerleMcă i1UDellot e d6!9tuI de limpede". 

btoria cun~te provodrile Poloniei. Intr'o noapte Dumai s'au petrecut 21 ind
deu.te de &rlWii&. s'au tras focuri a.suplla l1D Of !l+vioaae pnnane de cursă, iar primul 
min1~tr'Q. englez a ţinut un discurs, care DU a fost propriu să. provoace o tchimlml'e in 
atitudinea genm.ui., totQfjl F~rul a pu8 ..-re ~ţ pe o Intelegere ~g]~, 
cu e6ftd.tţla unei sohrţionări satisf'ăcătoo.re Il problemei germano-poloneou. 
. In preajma războiulUi actual. FtiJu'e«lul fIOhiţe&zi o propuaere strihwl.ti; \ 

"PRETENŢIIL.E OOLONIALE ALE GERMANIEI, OARE SUNT .. LIMITATE, 
SE POT NEOOCIA IN MOD PAŞNIC, ŞII NTB'UN JNTERVALDESTUL DE LUNG, 
DAR EL VREA -SA GARANTEZE PERSO NAL ŞI IN NUMELE GERMANIEI, STA
BILITATEA IMPERIULUI BRITANIC~ ŞI CEVA MAI lIULT: EL VREA. (lAN]) 

:VA FI NEVOE, SA ASIGURE lMPEBIU~ BBITAl'rlICl DE A.JlJTORlJL GERMAN, 
OBIUNDE AR 1"1 NECESAR UN A.SEME NEA AJUTOB.'t 
;, Aoea.s1a a f(]St nJtima. ofertă de pare a I Dt Adolf Hitler. 
Î~: hgUa se găsea la rii.. .. pâ.ntie. : , , 
i ' oa aoeastl propUU8 plead. ea a\'lona 1 1& Loadn, la. Zlu de 28 Ao,.t 1939. Sir 
Nevl1le Henderson,' amba.sadoral Angliei la Berlin. 

DaI ciad FiiIA!II1Il AdoU Hitler. făeetr An,Uei o otertj, .. "fAt 4e hot&rt.t.cI&z!e, mi .. 
utn1 de extene al "Beptu1Qi Unit a.I M am BritalUl fi )Jlandei de Nord", Bani." 
ti COD. Beel;)'Ukl. ambMadorul repablie ei po6ob:e:re la. Lo+ndra, __ au _ tratat de 
Mistenţă :reciprocă, al ~ prim articol ... .,. unniion1l eupria:, , 

,,Daci .. din cele doai pkţi oODUac taDu, \!'tI aju:np la 08UI~ ea O- 'PUttre eu.
mpeaai, din oa.uza 'D1lM agJe81UAi. diD partea 8.(lft!Jteia, atubcf .,..!alt;i parf.e eootn.c. 
oantă. va acorda păr1:ii COIltraet6oie IuhtA III 4MttUt&1i, tot 8p1'1JbmI .,. M~'PI ee-i 
.fă In putere". 

, Puterea eu.ropead. Dd era ded\t ~ .nia, l11C1'11 ce fi. lii1mar1t tDa.I t&nht In 
Camera ~t i_ tra1atul ,riv .. DllnD" ea.zul aei agreslmd dta pert.M oerma~ 
a.ieI, DU tl a RusieI. ACMta. foet rMpant 1lI AngHel la oteJ1a strl.tacită- fMat.&. 4e 
Fdhrer. om. vrea .. eacfJ!'ftIIlICă ,~, fi e ro. .. te JespGlll6bil deci ele :lIbaoUre& ~ 
:Itari l"ăzbol fără !Ieft.I'Oăn. est&,cât tie poate declar. -

ne statele miei, ea ... DU ... t decât \'to tlme 111 aee&t rUboi~, nimeDi DU ar putea 
spane, ei. ele ar fi coutrlbuit eu eeva 1&,ro ~ aee&to:J măcel. 

Dar răspun~ o are Anglia şi aliaţi i 8,. nu numai pentru destă.nţuire.a a.ce. .. ~i 
fJe.pI, eare ~q .. OIDeI1tl'fla, el • are .. pentnl eoaUnauea luit ti. fetaJuI. in 
e&re il oontinuă.-

Intre bolşevici şi anglo-america.ni Dt ce priveşte dt5trug~ civili_ţie{ şi a ope.o 
NIor ele artI earopean.l, Da mal tMte alti. deotlebire, dfd.t ci ei dillW dt-truc după. ee 
_ ocupat _ W1torhs. _1104merlc8aU dllltl"a8 MIa dlttaAţi pt1R bombM1~, ~ 
..... te de • ~ terttor1a1, pe .re • 6t!YMtead,. -

DI ~ 1pGIIt!, el ceuuI MtIuw;.fIor 4ec!Ww, t' MIIt. N'oi ~ el ~ ~ 
MeIDor. ~ _1. -

W .. trlt C!aS'tIl'Î. l!II.nd 'MI namsl el au 1. bomblu'date .pt~ " .... twJtttft fJlNti-
tar., dar .. !Mi tmp~M In mod mfşeIes e ea mitraliera aviatorii~, CILM se 
MI"_~ . . 

I'ati de MeIIte acte ,..tS~r • eagJedlor fi ~Iot, lin ~ Ml'Dt 
aIZf aproape 15.000 a.viatori prizGIlieri, CIIIri • 'au putut salva ea paraşuta, deşi opera 1&1\ 
.. era. deeâ.t, 88MitJ.area t.me8or " cop8Jore. JUtă11le la mAoi, ..,. aV8D IMlUJIdăb.te 
CltJlllll'f, cl.nd aviatori !I.It1eriMlll căzu1i ou p ara.şufa tu manţH ItaJ~~ &d fost 8&lvaţI de --lMl lpedJlle p1'mMte, ~ \'t&t& J M proprie. -

> < ,. , OJ ~ apoi, preten~ Au.ne I fa'f.lM ... IIIIeIlIMltnH, pe t'AI'e eautl 
"ă le deteTlmine prin ~1aj. _ tRtr& In rlzb Of 'alStm1 de.t 

Sau cam _ mM"M'ă 'aptal. că Pa ....... oft si pod ia ~. flotă ponttfttă Pf'11.
tl'1l .... i ÎII ajut:oftll populaţiei diD Bocna ea", tn.~ • eşMt, pentruel JMlrtJe puteri 
naritime aflate in război, _ ftri'mr.&1 f;ă.." dM uentlmeniul lor! 

Toate aeeste atitadiDi, In arara celor mat ~~ regale ale rlzboIultd, vor tre
bui odată ,i odată sancţionate ea toată rtgul'O'Zitatea. 

('~ prin faptele lor :::lnice, ml ke decât să adune ei singU!'; probe' 00 teroare şi d~ 

Joi, 15 Iunie orele 7 seara, va 
100 la Palatul CU1t11rai din Ti 
concertul prim solistei Lia Ht\b~~ 
Opera. Română din Cl.uj-Tim:~,xu'a. 

D.şOBra LlA IIUBIC 

D·ra Hwbi'<', care a cântat in 
timp la Volksoper din Wiena, va 
ta în programul acestui cone('!'t, 
din opere, liduri şi cântece popor<l.:e. 

'Acompaniamentul 18 pian îl 
dra Chioreanu, corepetilo8re la 

Biletele pentru 8('€st spectacol se 
seso la agenţ.ia A. T,ămaş.iu. 

Concert in comuna Lieb!int 
Dwninică 4 Iunie a. c. în 

D-lui General Deliceanu, PreIectul 
Tilll.U}-Torontal, precUill1 ,i a D-lui 
Liviu Russu a avut loc o ret)r~:enlaileJ 
art4ltilor de Operă, Balet, Dramă ~ 
medie din Odessa, cari a.ctua!mcnte 
tontă. imprejură.rilor, se află in 
în com. Lieblir,.g. 

Evidr.nţiem pel D-nU: Deroş-bas 
tabile, SisoencD-:!!opran coloratur ~ 
re1benco-sopmn, cari s'au produ8 in 
unui numeros public prin arii iCb 
clasice Şi ·cântecepopuln.r~ 
rus(>Şti, având U.n mare sucC('s. 

Tâ.năn.d şi talentatul viori!! 
~scov, Cnre abia. are 17 ani, 8. 
bucăţi d4} Bach ~i Si)rasate, arltând 
strălueJtă. tr'hnid $i un ton 
demnne de rem~rcnt~ 

D-l Vadim Sull"..:'!, nr:im bnlertn 
T?,atrul ~l"e+i .i g:ll;t, ,,!părut 
{)ani cornrc .. Pat fAd. Pat~~.on"j nu 
tem. tţpttn.e ('~, este ('!1zul si ne 
foarte mulţumiţi (nu înţelegem, 
au fost criteriile după care s'a. 
programul), dar trebue să 
d. nrt'istui p&te de mare valoa.re 
1Je 8C~ intocmai, după. 
da.nsului. 

Sub r~ia D-lui V. Vronscbi. 
torul Teatrului de Dramă fi Comcdl~. 
executat comedia într'un "et 
Ideal". Ex.eoutllnţii au fost 
aplauda1;.i de public. 

.Am remarcat ]a :lC(>,asti .. _tfi'Pf1.M1111 

"i pe artistii cu wmj S8;U proasp~te 
nume ca I. Dubrovi n. Me1n±oova. T. 
Iov'! şi alţii de care ne vom ocupa 
vljt.or artkol. 

Con:fera.nsÎ('" :t fr,~t D-l S. ortov, 
bun actor ,1 ('1' multă f'xnerÎ,,,t.ă. 

1. DffiAŢIU 

, .btfel. rlspanderea. ,pentru aeeH ,,rb bot al UranUor'f o aamlaI ş.i e%elusiv cel.,' 

~ta~ ~tra 1000.-ro:-: ,. ,~ Dr. :U~B R+EU),~l;T . 
," -- ---~~> . T • ," , •• _ ••• _ • _ __ ~ 

~.,~ ........... 5 .................................. ____ .. ~ 
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ŞD~lt 
,- ALIKfll AU ADiiESA.T PORTU~ 

~ are. GA.LIEI 0- NOTA Ul..TlMATIV A cu 
lşoara rERMEN D~ 48 ORE. Lisabona, 9. (Ra
,~ ne;a 1J;t.) - Prezidenţia consiliului de mi
'a. llŞtrii portughez comunică într'o notă 

,jicIală că livrările de wolfram către 
1 JenMnia trebuiau intrerupte, deoarece 
·1 ~ii au adresat Portugaliei o notă ulti-
d ~mm eu termen de 48 OTe. 

I _ŞEDINŢA COi'fUTETULUI DIN 
~ JLGER. Amsterdam~ ~. (Rador.) - Se 

~': .ţă din Aiger că, cumltetul francez, 
.", se numeşte dela inceputul invaziei 
~ prov1..wriu al Franţei, a ţ1nut 

'1 _ fedinţă ocupânda-se de instntc-
~ JlllIii.e trimise de De Ga<tlle din Londra. 

,~ _ PRESA ALIATA A PRIMIT IN
ilRUCTIUNI CONFWENTIALE. Am
~,ercu"n, 9. (Radar.) - După cum an-un
i ~orterî.; ziaretor 'wiLtre din Anglia, 
IIrima conferinţă de f1resă ţinută la mi
~ propagandei Q:ntan:,ce II avut U:R 

'litimlil sroeter conjidenţial şi ş'a ţinu.t exclu
Jrc/lDo; pentru ziariştii englezi şi americani, 
bucăp~nll când ziariştli neutri TiV a avut ac

I.~e. .fl: 14 minister. S'):t comunicat cii presa 
l.dguri lilt4 G :l?rimit iJutTl~.:ţiuni eonJiden-
O~ri 
~ gi _INVAZIA ESTE. VLTIMA CARTE 

IANGLIEI. Stockho~m, 9. (Rador.)
nnandantul trupelor de invazie gene-
lui britanic Monţgonw:ry s'a adresat la 

I'n 'eputul opel'aţ~nilQfj de debarcarea l' pel()r~ ett o ctt?,;!oot..:.r:e in care a .spus 
r~ aZ că $Unt ţări "" 'lUt îndrăznesc 
t t· .11 pune tot pe ~ singură ca'7"t~ imă 
\ . 1l1l pot câ.ştJga. ~nglia pune tot 
~, 1" ~~. pe () ~rur !n~e1:când ",'mUia ~ 
lat": !'3te '(ft~· IcNtrt .. 11 ei ~ . .,. . . """_ • 'Os • _~ 

nte "'" FACEA INSEAMNA' PENTRU 
rf:!uo' NCIT.ORII ENGLEZI. REINTOAR~ 

'~REA LA FOAMETE. Londra, 9. (Ra~ 
,) - Ziarul ~,Neu .. LeadeT" scrie că 
licitaTii minieri din 1ioJe, (Anglia) se 
Plai mult de pace, decâ.t de război, 

arec-: pacea imeGnma, pentru' ei. sub 
le capitabste ute. €:conomiei brita~ 

,.eîntoarcerea laii foamete.,. $omaj şi 
. 'f'., ,Zia'rele geim~, ~tând 
~ ştire c:pnstată c:!Î U' Wrbeile des;.. 

fi !)entr:u popocrret( Ettropei~ cari pot 
ea «ace înseamnă' libertaterz btitţl

p'€'I\t1CU ţlătura mutl~it!?a?:e... .~~ 

in , .::,. UN ZIAR COMUNfST, DIN. ROMA 
tllt~ TACA CASA DE SA VOY A. Bucu.reşt'Îţ 
nu ,S. P. P. transmite: vtelegra:mă cUn. 

:OCkholm anunţ.ă, c!i ziarul comunist 
Unita", care apare la Roma,. atacă în 

eni vioZent( Case.. de Savoya., pre
Ill.,t pe Victor Emanuel. Zia,rul spUne 
'('X-regele este l"etp(msabil de întrarea 
~ în război şi trebu.ie .'fă fie pedep3it 
~d milă pentru erimele sal.e. Abdjcar:ejJ 
; a;unge: :'l~ ... , ': • 

- IN RELAŢIILE TVRCO-GERMA~ 
;iN'A INTERVENI'f. O FAZA NOUA 
cureştî, 9, S. P. I>. tri,lnsmite: In cursul 
· de Joi, ministrul de externe ge7.

~I~n VOI. Ribbentrop nu şi-4 tnţtnifestat 
,'1'. ,iudinea în' ptivin;.a imp'ortului. de 
: intr '~fTam portu.ghez in Germani{l.. Refe.

' .. ~ întreb~Tea dacă mm.~m.tl ge7;,-
14 Ankara va t>€ui în .Genn.ania 
ru 1, raporta, s'ţl ră.':.puns, că. 1&u. !!8te 

'un punct dereper. Nu a interyenit 
~ii nouă în relaţlil~turcC-ge.,.nu'ne. 

11 in ceeace priveşte convenţia .econo
:că intre cele două Fl.ri~ ea continuă 
i' a se putea da muLte amănunte. 

- FOSTUL MINISr liU DE EXTER· 
'E AL POLONiEi .1:-iMORMANTAT 
l CIMITIRUL BELU. BUCUTeşti~ 9. S. 
p, transmite: ,Joi} 3 Iunie a. c. a avut 

~ ia eimitirulBeLu ceremonia înmOT~ 
· tărH colonelutui JoSt! Beck, fostul 

.1 1U de externe al Poloniei. La trista 
c ; emonie au fost de j'ulă d-na şi d-ra 

':ck, d, col. Rad'u GI,dtl, reprezentând 
· il prof. Mihai AmJnescu, vicepreşe
;1!ele consiliu~ui de miniştri, d-na 
:e.to.ndrina Cantacuz~no, gen. Măliţea-

8
1 ".C017w.ndantuL. piefU şi numeroşi Te

If. . ;~ţl polonezi din B!I.~u·reşti. D. colonel 
~I, ldu Galin IX de-pus o coroană din par-
~f ~ d·lut prof. Mihai AlLtOn.eSCU, vice-
" . ~mtele consiLiului 'ie miniştri, pre· 
-"J d condoiea,nţe familiei. O. compa.
~ ,ode onoare a dat O1hl,"t/.riLe defunctului 
~ .--:. cu mai multe ;Jl'dme milita.~e".~ . 

Activitate a sectiei "M. L." a fabrice; "Prima Fabrică Română de Mătasă" din Tim;şo3ra . 
Secţia "Muncă şi Lumill.ă" a fabricei 1943 o activitate dintre cele mai prodi. 

"Prima. Falbrică Română de Mătasă "1 gioase. Mulţumită destoinidei oon{lllcă. 
din Timişoara, a avut in decursul anului toru1ui acestei 8e<.~ţji, di Vasile Jebe-..... ~~ ........................................... .. 
Preturile maximale la produsele petrolifere şi la bere 

Pl'i.n decizie. Comisariatului General al tui sti<::le.i lei 29; sti.clă de bere de 300 miIi-
Preţurilor No. 422 publicatâ în Monitorul litri. exclu&v costul Irtidei lei 20,50. 
Ofi.cial No. 125, din 31 Mai 1944, s'au fixat . b) Vinrr.are CU amănunţul către con~J.-
oolti\e preţuri la pl'oo:W!ele petrolilere; pe .metori in afară de localurile de consumaţie. 
l'4lZ8, Muicipiului Timişoara, pretul de w.n- sticlă de bere de 650 mililitri, exdu~iv cos.. 
zare cU amănuntul a petrolului lampant tuI.stk:'lei lei 53; sticla de bere de 500 mili
este 15,50 lei pe litru, iar a benzinei de au- litri, exelusiv costul sticlei lei 41; sticlă de 
tomobile cu amă.nunţul Iei 56 pe litI""l, ben- bere de 400 mrlilitri, exclush' costul 8ticl~ 
zina grea. denaturată 32,70 lei pe kg. lei 38; sti'Clă de bere de 300 miillitri, exch-

:&1 preţurile de mai SUfi nu mtră timb'ele siv costul sticle:i lej 27. 
de factură, taxa de inregistrare şi impozitul ~) Pentru consumaţia m looaluri).e de 
exoepţiO'llal de 6 % pentru apărarea ţării. consumaţie nu se VoOr putea depăşi urmă-

Prin d-ecizia Comi'S8! iatul':li. General al t08t'ele preţuri: 
Preţurilor No. 426 publicată în M. O. No. Halba de 500 mililitri I~i 43; Ţapul de 
126, din 1 Iunie 1944 s'a fixat preţul berei 300 mHiliui lei 28: sticla de 600 mililitri 
pe întreaga ţară perrtru localităţile unde lei 58; Bt·icla de 500 mililitri lei 45; sticla de 
exi6tă fBbrÎ!t".i. de bere in funcpone; a6tte1 460 mililitri lei 42; .sticla de 300 mililitri 
18. TimiŞO&'l'a preţul MI-ei em.e precum u r- lei 30. 
mează: Preţurile de tnai W.HI ge vor a.plica de toţi 

a) 1000 f'aibrică _ loco depozitele de de&- I debitanţii eu amănuntul indiferent dacă 00-
facere ale fumeilor: Iit!",! de ber~ in bu,- I rea provine dela fabrieoa din localitate sau 
roa,îe lei 53; sticlă de bere de 650 mililitri, dela fabricele <lin alte localităţi. 
exclusiv costul stidei lei 39; sticlă de bere I In toate loo81unle de desfa.cere, ~urne 
de 500 mililltri, exclusiv costul sticlei 1ei 31; de vâ.nzare ale berei vor fi afi~te la locuri 
sticla de bere de 450 mililitrj exclusiv cos- vizibile , -.t._ ....................... -~' •••••.• ~.,.... •.•.• ' ......... ... 
Cărămida S. A. de Case Timi,oara 1. 

strada Git. L.z6.r Nr ... 
................ I .... IIMI.I.ItMl •• ""IIIIII.IMIIIIIIMIIMtIMHtttIllJlIItIlMlIlIIIIIIlIINIW .. MMtt .. 1lMI1IM+!itHIMM ....... 

CONVOCARE 
f 

.. Actionarii Soe. "Cărămida" S, A. de' Case din Timişoal'a, sunt invitaţi a lua 

parte la Adun&1'.e& Generală ord.nară De se va ţine în ziua de 19 Iunie 19«. 

ora 12 1.. m., in biroul Adminîatratorulni Timişoara 1 Str. Lonoviei l'Jr. 2 h~j. 1. 

.Aipartementul 2. 

Ordinea de zi 2 

1. Alegerea preşedintelui şi biroului. 

2. Raportul Consiliului de Admini8 traţie şi " Comitetului de Censori. 

3. Deliberarea asupra bijanţulu.i 1943 ,i deseărcării' gestionarulul. 

4. Alegerea. Oen~ornor pe anul 1944. 

5. Fixarae jetoanelor de pt'leel!nţi şi dleltuelilrf de administraţie. 

6. Eventus1e propuneri, 

JnwlCât o..nii acţionari tiu s'ar prezetlta in număr legall&. tennenul de mai 

sus, . Adunarea Generală se va ţine in acelaşi lOe fi aceiaş.i oră in ziua de 26 

Iunie 1944, când va delibera eU orice nu măr de acţionari. 

Acţiuilile 8e Vor depune Ja easj~l"ja soeietăţii eu '5 mIe mainte de ~il'Iţi 

eoniorm art. 10 din statute'. 

CONSILIUL DE ADMlNISTRA~ 

2210 

Azi, la Cinema "ARO" 
Tlml, •• r.~ Plat- Trai ••• 'relel ..... ·94 

OEA MAI GRANDIOASĂ REAT .. I ZARE CINEMATOGRAFICA. INTWO 
DESFAŞlJRARE ULUITOARE! 

CURTEZANA DIN VENETIA , 
HEIffaE! -- INTRJ(j,J 1 - DUEL! - RĂZBUNABE~ - eU 

Osvaldo Valenti şi Clara Calamai 
o grandioasă l'ealiZ!le eine matograf"tei dupi - J.*II- JO 

man de dragost.e .. 
REPREZENTAŢIE .. . lt\f ~. -r-- :pumineca matineu la ora' 11. 

If'an, oohipele sportive ale secţQ de~JR . . 
atu cupa "Banatul" la footb<.ll, cât· ~,i 
primul elasament la gimnastlcă (feme
ile) şi premii acordate de In~toratul 
Muncii djn Timişoara. 

SeC'ţia este compusi din 230 mem
brii şi are Un ('or mixt de 4{) persoane, 
llaTe sub condueerea dlui' prof. Mihai 
Perian, a dat sărbări la cari au 1uat par· 
te mult pel'SDnal muneitoresu. Mf'nţj(t
năm, serbarea. dată în sala ,~Noovotl'.'··< 
a aV\lt peste 8000 specatori. In eadnd 
aeeste sel"'bări a eonferenţiat -do 1oC'1't. " 
Dumitreseu din M. St. Major. s~ţia pro
pagandă, 

In interior, in sala rabricei s'au ţinut 
24 de Să1'băr4 muncitoreşti, la eat'i s'a 
conferenţiat de diferiţi oameni din afară 
~i dintre funcţionarii fabriooi; ş'a red· 
tat, executat de ciltre eor eântece, ar ~r· 
tiştii dela Naţionalul ti.mişorean an fost 
adeseori învitaţi, in speeia1 aet(lrtll Fă· 
răianu a. spus snQave. 

Mtllţumită dlui Simion Ney proPrie· 
tarul fa:brieei, seeţia a fost înzestrată 
cu o bibliotecă de peste 250 volume. Căr
vile sunt în limba română şi gennană. 
O remarcă fă.cută de dl V. Jebelean. pe 
care am ţinut săe o aştern şi'n a.ooste 
şire este, că Iu~rătorii gennani eiteSt 
f(}arte mult cărţile româneşti. In de 
cursul anului biblioteca a avut 1200 d-E 
cerel1i. de cărţi. Sala de lectură estE" în 
zestrată cu ziare reviste şi broşuri de 
propagandă. 

In sala de masă, bbric& a cumpăra t 
un aparat d radio pentru ea muncitorH 
să poată 8I3CU1ta în timpul mâ.noirii blll
zia&. 

Echipa SPOrtivă sub condueerea dJui 
V. Jebelean; antrenor a. juoat 10 ~ 
cburi~ printre cari 1 şi in p1'ovincfte la 
Com.Jo:şul-Mare. 

Eohipa. femenină de gimnasti.că f'i.jnd 
aea m3ti complectă din Timişoara (nu--' 
.mără 24 membre), sub conducerea. d~ 
reIor: Elt>.na Krauss şi Maria Pipa:}l~ 
deas~nea a ajuns să se situe7..e, l_ 
egalitate eu cea băYbăteasei de tootbaD 
şi să aducă. C'Jinste sooţiei. ttM. L.... caft 
nu ~ ba.nal eâ.nd este ntWOilt 
de mt1'eţlinerea lor. 

.. it ' 

Ştiri sportive' 
- Dela Liga Navală. l!1 şediDţa de l6ri 

a comitetl"Jlui Ligci NaJV&le, de 8Uh pref}.. 

denţia D. Genara.l c. Deli~Ut prefeetllli 
judeţului, s'a hotărât organizarea unUi COlb 
etUrB de eai6ce pe Bega. Deasemenea L.N . .a., 
\'8. ~ o caibani pe me.l, pea.tra ca:re n, 
Dat.. Doboşan. primarul Yunîcipi.uui a dat 
u.teren~". 

- Boxeerij CF& la. luma. Secţia. de _ 
• CFR. T:i1nişoara. organizează Dumi.neci 
matc.hul de revanşă eu U. D~ Ratiţ8., in pre
gram figurind şa.se partide de 8JDAt0l'j ti 
două matcihUl"i mixte, er.t l'OD Istrate şi Cio
~, cari 'MOrdă şi ei :revanşă lui Nieh.t ti 
~. 

-~ .;oaM la 1'imÎflJllll'&. Pea.. 
tra ~ ce viDe. ec-bipe. st~ 
• }ega.t .. maboh ea Electrica. In CDDp!ee'" 
tare se 1'01' juca JJ:1I8.tehurile Banatuf......atiIW 
.. fi UIi matc1l de jmziori. 

- Olacurs de atletism. O>misla ctiIJtl'ieotI 
tuali de atletism. a programat pentru. 18; 
:tllie 1Il1 CODCUl'S atletic, la cue sunt kwj,..: 
tate toate cluburile, şcolile şi secţiunile 
Muncă lJi Lumină a intreptinden10r dln loe. 
Cone1.rrsu1 cuprinde probe pentru băeţ\, fe~ 
te impă.rţiţi in categorii; coosa.cra.ţi Şl m.ce
pători. Se VOI' aeorda 20 premii individualI!. ... _ .•.•... -: .. _._.-.... -.-:..:. .. 

~ I!OR811IiA 
deFliB 

c" eUlA CIGA.,.f. t.rIIZ ... 'I'.D .... 
. MA$S'/IIO G'IO"'" ..!:i!~! .. CI"* : 



, - ADMINISTRAT.JV~. Re<ia~ţia Ji ~q
~nist.raţia pentru oraşul şi jud. ~rad este 
~credwţată ~~cll.JSiv drie~' Yic.;icfl. Şogdan, 
~e e singo/a h~ 4re,pt de al face abona
JIllente, achiziţii 4e f~dame şi puplicitate, 
)precum 'ti ~~ ~ ~ăs~â~q~ zi~rut Nici o altă. 
persoapă ~~ p~at~ reErezeI!i:a hl l).Ceastă ca
~itate ~aI"l!l nostţ"H. fled~cţia din Ara,q ţStf! 
"e:vre~n~tă. p'~i~ q1 ~1. f~pe~4 r;.;:egur~. 
\ -, ~. . . 

- .W\'OCATUL ADA?t1 CHm~.\ din 

~
' oca. litatoo 5.'a prezentat la po. !ilie şi a de~ 

us o NClama~îe contra. fem-eu Varvara 
'O;:Jtină. l'iillailane flaIl şi N ini ţ{ruple:ki 

îrmA in ~n un tu!· său cA ~tea in tim
l.,nl refu~iu~ui ael~ Gernă-uti _i-au furat toate 
~aja1e, Gazul sa. certeţeaza. 

. ".. 
! - ORGANELE fOU'llENltŞ'fI dela 
itiriml judiciar, a; 4rad au efeetuat 
Marti' înainte de mas~, o ra:zie pe piaţa de 
.... echitul·i şi s'aguit o femeie cu numele 
:Magdalena fOpoVici din localitate str. Moş 
i.At~ 1&, Care ~. vândut qiţţl'ite haine p~ 

E
' ren.ite din furt,. ~ă.n~~ II- :Qst ~.nqUSă la 
hestură unqe ~ declarat ql,l. halllele sus 
enţionate l-e-a pirimţ ip. comislone pentru 

Vânzare dela (, c!UlOSoCuţă a ei. Ceţ>ceUirilţ 
icontinuă, femeia dup~ asc~ltal'e a !o:st pu
N in 1i~rţat~. 
I • 

lS VLl'~Hl" 'l'~Jf tp.ai nwlţţ ~clamaţii 
au sosit la polHie !;)OnţŢa JlUiOf49t: nţCun~ 
~cuţi, Cl\ri au săvâ~ţ ~~i :g;lJ.!lţ~ f~rţ4r1 m 
-ora.ş:-.1l. nostru. Organele dela biroul judi~!~t 
!a~ ~tre"p'rin8 ţer(:etitile li dUI~ QarţC~re 
:tilp,p ,"u re1;lşiţ ~ ~r~ pe fluto~4l t~~: 
:tUJ,:il9r ir p'er~pq. fWWii An~ :j:l.evW ~ 
'F1orea Crişan şi Ana Maţţi 4ilţ <;9IT"1ll~ 
:N.ă.dab care esţe 9 cl~nţi ~eclle & poliţiţL 

IN:1lmitll a .. fosţ aresţat~.w .. lA,. ş~l4ier .. e, ~nu~.
ta Il' I"e1:unOlS!ClJţ fa.pt~l!;l l!Dp~tat~ ~l. 
~lţfe' f~me~ ~ţ~ ~t~ Cl1l;\oscuf4. ~ 
Ihoaţă. ~rtcu~, ~r~ ~ ~u:f$riţ ~nţ de .~l~ 
I~'e pentr:"-\ 9if~M f\lrt»~l Y~tHfla 
~~ r~l~ ~9ţ~'~ 1'- f~ţ, \:;Rn.4~Jl1r~t~ 
!~ :l.Q &iji ti lO. h~~ ţ~~~iţ~ iF~ ~Fru9. 
~ladă de furturi ~iv~l:li~ f~dea~ 

I'~tq & exewtat'o la lllchi::!oarea Misle~ 
. şi,. il ij.'4 ~ ~ liţ)ţrţ~.ţl' W~ţ~t= ţţ; Ş l\Wl. 
'După. >Ce a părăsit penitencţarql ~iat a 
.,emtin\mţ ~fo~~~'~' y~e. 'lp' ~~ deli- 1 
cwentei ~ cer<:et&re . şi jandarmeria din I 
conwD.& Ol1~u CriIt, tntrlu C&t '" ))ănu- I 
. . e Ci .Ana."B.eviş &'( făcui· şi in comu.ua 1 

• • .' ~+"""'A flIrtUri' Dealtfel cercetarea. 1 aceJ:& ;CII..,... ~. • 
~tilluă. 4:11 cea :mai' mateseveritaţe •. 
" h ',," '. ." .....~ , 

\. AM~A!I1 ~ zi8Xl'Jl no&ml că ~~ 
u.J:nte tk<~ In dreptul 'arenei Gloria Â 
pescuit un cadavru aei rila8culin, . care el'B 

c:l8IiIl?Ii:ca\. ~ ~~ "'c~~ ~' tt W<:e:,p~ ~. , .. -
~. ti. s'~ ~ţ C1\ ~v.rql este ~ 

"'QCe;Illcul:"J,Î, GbeoJ,:ghe Stoleciue ev~C'Uat dela 
! ':',' 1 Uc~~,," ql.D. :a~ăuţi . şi ect~ 
~1.\, ." "'" .'" ,'" • 
~uÎll t;liA~ ~ei ~~ ~ ~ ~ ~? m~' 
~Ilt ~ :\Wr,1ill Îli\ ~~ '. ~ ~~ ,.. 9- . . ., 
.f ~"~.~ ~,i~ str. ~~C~ ~? 2 a 
~~t ~ pP.Oml~ pe vorta.~! ~ ~1f ni~-
! ..... .:.l ·.T ""haşz. "care' 'afil11X!atfV a amenmţa o 
l ~".'t'."-' ";'lU,\J. 1..... -... • .r!-~.p- '~J.~ .. ).,.., ..... f '1;. ...-. .ţ~n ~ >\~<- ... 1l,l~'r .... '~ . '. - ."" ,~.., , 

\'!Il ~L ~~~. ,~~ ... '.~. ~ 
.11~s penitenciaru.lui dili .,rad d~ ca.~re or
Îanek; poliţieneşti, awâtld Q conda.IlUl.a.re df}o, 
tînitivi' de o lună' tntemar.e in la~r g.e 
_d, pentru, ~j.. '. 
, ~-,~; ---" ~ , 
~ Et.'EVlJL 1O~ ~CQ"JI: @l ~c<i~ ! 
tM.1t x:,ec1,amatie ~ttq. ~"i p.riţt~ll, ~Q-o 
:z:W L. 1>. care a fQ!8.t o. p~~~~ ~ ~~ ~ 
1:(Qll~~ Ae li-P,9,U ~. p~ l!i ~fm~: 
~ POST1JL DE .JANDARMI din CODl.".ma 

6emlac a raportat parchetului din Arad că 
~eoo:nomUi D~tru ~ovăsănţ4m\! de 12 de 
ranI; :Marţi după. ~să, P,e la or~ 14 tia sin"l

~ ~riIi s~gularţ. pa,~ ~uciderii pâ
nă'n prezelt Jtu lI'a q~~it. ~rcţta.rea 
i~ti~uă. p~~ţ~. ~lWraţ .. ~ţorizape 
~e irunoimân~re. ". 

, ~ .. Vlo,~ '.~14H~·' ~pâ~~ <Te 
,Luni, 19 ~\l:ţ"liţ a.. ~. are plecarea spre Bucu-
!rf.Jţiţt!·:.ţr~~~t ~~ 
, Pleacă .. .aQ. Timişoara " 

~oseşto l.3Q Bucureşti 
Domnii câlito.ri oe au reţinut bilete pentru 

lnapoiere <lela această d4tă sunt rugaţi a 

~.~~..:: .CU ... ~~~~. _d_ey~~~. ' 

I-,iepul Industrial d .. ,~t,.. din Arad 
.. ... ,.. • ţ 

Un monument d~ artă ~~ ,~~ţi~ ~~ ~~ţet~~~ 
qQ ~~P1\1' ~Q o~"r;atie t:~ Q ,i"teză desyă .. 

hdtă de actualitatea biologică 
Li"C~ul w,dustrial d~ f~te d~ 4.r~q, ~ ~ 

riQica impozant ~ stţ'. J. p~ ~ratia!l""1' ~co-
10 \Ulde vliJ.:>ţarelţ llcaoşe !1le l"ea~ul\l-l ro-

- ,b " , ', ~ P. _ ~ " ", " ' , , 

mâne.sc.. de11L graniţa q~ ~'~ţ ~ 1~ii, ~vllţ~ 
să tr~ască in ~mpiaJlţă. leric~tă pe care 2 
desvăly,ie 'a~~terLtatea Wecc,pţelo,l' ~~u~ti
ve, imprama dela pri~~ v~ef7 ca C! l~~ţie 
dţ est~tică., proporţia de ooordo::par~ li- ~c
ţiu~iJ()r devenite incertiţuqini, Il::!!! faoci
coJul organizat de sănătatea ~r~~ şi e,d:u-
cativă. . 

... espEea sa~ a face să se inţeleagă. rea_ 
litatea. impresionahi!ă pe car~ ~ revrezmtă 
efortirile '~eliberate spre reali4ri ~i carţ 
de cele mai multe orI· "desvăluie statol"'llic~i 
ţel>ute pe covorw fermecat al w.al'ei ~g~ 
d:"linţe scolastice, w~eazăo ~fientare 
cy adevărat ţţl stu<ţiul pe care il lntreţil:l~ 
autoritatea şCOlară ca o realitaţe ră.corito~
re pe care o 'i~ăţj~'~~~' f~:milie . a 
Ş oolări ţelOf . 

. ~unt . dcuă elemente care formează ~
n,;l.jw. ~tj~ al eguC3yei: ,ţţnAA fi ~~P-: 
ştiinţa. Ambele re.înoesc minuţiozitatea şi 
înWlegerea fsţă de tineret ca. un răsputis 
spnor,doimaHc r~n. 'de a,c:easlă pţQpl$Ji. 

Un s~urt istQrh~ 
Or, vizita făe-lti dmnăzi acolo, ne-a pri

lejuit te>emai ac-eastă fericită cunoa:ştere a 
fenomenulUi de progres ca o sinteză des
văluită de actualitatea ~t01o.g1~. ~ u'. 

Această mulţu.mitoare activitate pe e&'"e 
a imprimat..o dona Eugenia Constantinescu 
directoarea Instituvllui, stimulea::ă lă.oo

mi~ CO~J:Wns~ţ~v:ă 9:f: ~ ţ.r~i ~~ ~ll\~i!UlYi' 
studiului şi a muncii manuale, frene::!aa biO
logică că9ătând Semnificaţia luc~dă., fără 
oglint4 :rQmanţi~e. In ~ţ sep~ '{i ~t; e4~~ 
cativă devinem\ generator, devine 6 rega
sire spaţ.ială şi o. intovărfu;Lire a drumeţiei 
cu trăire direct in pennanenţă care stâr, 
neşte aoţrmile ou acea viteză epieă spre 
sîmronismul prefacerilol'. ' 

l , 

Aăll Ş'i ~juns, ca aceqştă. şCQală să ai
bă, un local propriu, ].Ul local ipcăpăţQŢ 
pentru toate e1tlYţle ca,re ~e ~cr~u la 
ac~asţ~ şcoaHi. 

q" ~~mU' ~~ @d~~~ţl~ ~i n"g~ih"ă 
ca o sinteză desvă/uită de actu-

{( ',...t .. ' ~..... ~",. '.' " ... iL.. 

alitatea biologică 
'j. • ~ 

:Astăzi in urma străduinţelor depuse. 
şcoala are două edificii ţmpqzante,bine 
îngrijite, bogat înzestrate şi mobilate cu 
tcit ceeace e util pentru Q instituţie, 'ca
re pe lângă rolul pe care îl are de k da 
lumină elevelor din' dţferite colţuri şi 
din di!erite straturi sociale, ~ mai are ş~ 
misiuna de a aifuza cât 'mai mult toa
delemurcii şi ihdeletlliciril6r româneşti. 

Şco<i1â 'dispune de o curtţ frumos im
podobită, lmqinându-se astfel frumosul 
cu utilul .. 

Deasemeni nu putem trece fără a' a
mi:p.ţi că şcoa1!lo: est El ~n,c~Qrat~ ~H ele
mente didactke bine pregătit 'şi âevo
tate şcoalei. . Se rmarcă armonioasa at
mosferă eeexisU între cateqră şi elev~, 
cari îşi coordonează activitatea intr'un 
ritm cu totul adecuat marilor înfăptuiri 
şcolastice. 

4t~l'ere.1'i! iq pli~ă activitate, execută 
nUrQeroas~ ~9.wep,zi pentru asistenţa so
cială, pentru "Princepe Mircea", iar pen
tru soldaţi obiecte calde şi folositoare. 

Gu ,fie,(;!az;e şfârşit ge an se vede rodul 
acestei munci ce se desfăşoară' îhtrezi
qţ1~Hţ! ~cesţţ~ şcpli, d9y~di~du-s~ c.~ ,~ 
gevărat un cumu~ ~e n;h~d!nă şi ~du
ca ţie, ca o sinteza desvalulta de actua
litatea biologică. 

Minunatele expoziţii aranjate în 4.-:.5 
camere, au stârnit admiraţia celor mai 
prete~ţ~9ase ~sturi şi a atras elogiile in
ţ:H~gql~\' ~r~~ , 

Iată dece am incrustat aci activitatea 
liceului industrial de fete, care inscrie o 
pagifl~ Re şupe:ri()rţta.t~ !le ~,~ a.ugur 
pentru continuitatea aceste! activităţi, 

~~ ~~n~ p r~SCt\mPăf4 ţl"l~' <i~ giga~tt 

~. V1P:R~4~ 

DUCR PUeUCllAlf 
• . < 

5 lei cuvântul apare in fie('~re zi. Anllll~ 
~ primesc la Admjnistntţja:t:ia~lui in sli 
' St( Eeaterina Teoo?ţ'oiu N( 1. teţ. '~.~ 

Vânzări -~ gl~Hnp.irirt 
~ ,:âo~re ~ cartierul vil_elor vil~ eu taj 

3 apart. 8,500.000, casa in ctntfll". 
etaj 6.500.000, vilă' CU ~ ea~mere' ~ Cu' ~ 
intr~vilanUri 6.500.9OQ •. cas~ m ~]l~ J 
apart. 4.500.000 leţ, casa in cent.rii~. 
tic,-!lrir 5 cam. 4.000.00p leii Casă ~ ~~ 
tr~ 3x3 cameră 4. iSOO .• OOQ,cas? fu ~'~~ 
2 apar.:. 3.500.000, casă cu 5 aPar(' ~ 
prăvălie 1.500.00(), casă cu3" &pI2ţ 
l..400.0QQ, in PArnea'f'8. casi CU lPc ·lnar4 
8Q(l.QQO, în .nujao casă cu 2 cam. grădJ';, 
ni cu sa pomi fructiferi 550.000, ;'::"'18 
jug. pămânţ 2.5Qp.OOIl, 6 jug. pămUt 
1.8oo.00.Q, pământ ee iatchiriat 120 jiIg. 
DteriIQ casă de vânzare deJll 200.000 lI!i 
pi.!li h~ aO.OOQ.(}()9. At;entura HUsz, 
aţr. Qr. l. f'etrall. No", 3'Telefon: 22.24. 

---------;....-----.-;,~ . 
ABTHUR HATSCIIEK~ agenţie Mijl~(s 
timO~ile]Qr~ Ara~! B~~v. fJ~rol H. Ţ~'J~: 
16-90), Inreg. ~a Cainen~ ,ne Conw1 s:db 'r 
Fi. ~5 lţt. ŞO 1; 1937. Şumele in mA tI'e 'Iei: _________ ..;' ,,' I " .. , 

CASE MOŞII~ vn, )i:9JU, ~OTlJ!t!' p.~ 
Y!,~ZAR~: ~53~~: ~~ 1& <;~lt ,~u p~" 
valle 3 ?91ecte ~ cart~~ fund. rş.iwt 
2?~: cas~ 1~ ~lţ r~ ~vă.b:e ~ .~~~~ 
~ ~fH1:~ ~~<l. raţtcll'ţ. :-" ~O,Qqo; . t~ 
~qqe~ă; b~ 'ra:por(t - 'l!tqO~: .~ 

.' Lugoj 240 ~~}j-: v'l~) -~~1, l~i~~,7r 
10.~: ... il~ S~;;'tI ~rru:;~'.f}. a.jlMt"ţtmenu 
luxo,ase. - lQ.9P9;, tr ~p~en~, ~ 
<;~re .rarc~etate, ~1 r, J;radin~ ~~, i!l' 
port bun. - 8OqO: ccqJ~ru vilă in colţ 101 
Viran. ~oarătăr~(~~ ~ ~alţ)lii .. ~~, 
ţT~ă,. ~ TAA ~~~I~ p.r~~~~ă c~ ~::. 
ţl\ri, re~. p~ă. ~ ?QPP: ,~~ol}lt ~t; 
c~ renoy~tă:, 4> 3. 2 cam. ti baie, ? ~p, 
mi~, 590 ~ţ. ~. il' ădină, venit PUl).. ... 
~~OO ~ '9t~:t~re~. ~ p.l:t1u! 'ţi ,~pa:t"mati, ; 
~;;l~: l cau;l:., Ra1~~, 1 Jugh. VlEl; ltr ~nA>"t\: 
&"9rr: h~l1.4'ac~1 ntiu1u1.· _. , 1',wro 
•.• ~"';_'"" 13. •• " e.<.,u. ' . 

. . 
~.,,!tilll ,afJ~t!torl "~Ji"e 
~ ,ePlrM p,~fif,rl' ~ 
A __ PnJ_uta .. admlniltratia 

ziarukrl tUll j.,rad , . 

... ~ -' '. ~.1 ~ ,', 1 J ~ J 

Odată cu profilările anului l\l2Q, fC9~a 
şi~ deschis pentru prima o.ară porţile fiind 
msorise atunci 16 eleve, într'un local am-I 
propriu într'o anexă a Şooalei Normale. 
Lupta ce s'a dat pentru tnfiinţarea UNJi 

local propl'i~ I ~ ţ.u ~ţV~ţ P9:qV~t~ 1 
spre truda d~ giţan ţi, m~i ales că. d.ns. Eu- 1 

genie. Cicio Pop -ca.ie & fost aleasi preşe
dinti. & Institutului a căIu.tat pe toate căile 
să ~ o. ex:tensr.me CU adevărat acestei 
şooa1e atât de necesară.~ .. . 

~~.,.~~-:"-~~~",."-~ ~.-.,...1t~~~~ .... :-!,;:~;~~~{~]~.~,~-.~~~.,""!"~ 

Din anul 1936 din anul când a fost n\!
mită în funcţia de directoare dona Eugenia 
Constantinescu, şcoala s'. ţra.nl§R~ ~
reu !J.u iDlpli:nlŢt de ~ine. 

La. , acea. daU. funcţiona tu edifidul pri-
măriei, in str. BrMianu 9, !tv~4 ~ p~~ 
d<1"l~ ~~!l1i~~ti !i ~ ~telţer ~~~ ~~ 
-croi to'rie. ~, . 

Un de 



'~ 

": j, 1.1"", f ' i 944 DAC 1 A Pll~. 5-, ,. ................................................................ ~ .... ~ ...................................... ~N8~.= .. _ 
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IL .,,1 C D E , O .1 'E 5 I P E N T R U ....................................... TOT I 
OONCERTUL CORULUl AR~IATEI. 

!!' :'li de 11 Iuni~ a. c. orele 15, in sala 
'm -;iul Naţional, va avea loc u.n. concert 
lţi, :' dat de "Corul Armatei>! din M. St. 
.!lt ~Iia Propagandă, compus din 50 per_ -
~j 

reet:'Jtate din cele mai de seamă ele
ile ./Jl:lwcei româneşti, având un pro
de aJeasA muzică patriotică., claai.că 

- din repertoriul celor mai IIl8I'i 
. 'urri' români şi străini. Venitul net 
• ui conoort este destinat ajutorărJi 

'Jlor &foilor căzuţi in actualul ră~boi. fl 
ar. SJ1'UAŢIA BUGI<..'TELOR COMUNA-
~~ , il cunrul exeroiţiuhti finatM::iar expi. 

_ţie. bugetelor comunale din judetJl 
l'oronta.l a fost următoarea: venituri 
tueli ordinare: 629.302.051 lei, din 

fA tncasa.t 585.754.680 lei; venituri ,i 
eli extraordinare 60.170.896 lei, din 
l'a Incasat 55.278,024 I}i venit"lri ti 
i CU destinaţie specială 239.509,161 

în care s'a in<:a8at 213,24G.460 lei. 

lIIi , VARUL Ft)HRERULUI ACORDAT 
82:, .' ŢEl LAURA VLAD. DIN COMU
·2', ffilZATAU, Domnîşoara Laura Vlad, 
...;~ . _tă.u, 80ra poetului Victor Vlad De
;ţel Il trimi.s Fiihrerului, în lan:'Jarie 
101: ~ lJel'ie de figurine etnografice, pic-
'r, . 1II 1e:mn Şi reprezentând diferite por. 
·.I~" . aa 5&rn n088tră. Drept mulţumire, 

căruia i-au plăcut mult figrlrinele 
{oe, a răsplătit pe domnişoara Lau

?.r~" lId, dănrin,?U-i o fo~ografie a. sa., ~ au 
Ilţ." In rama de argmt. care l-a Şl fost 
~\a '. : la Oltiizătău, p~tr'~ de~itar a.l 
". .' Germane, Menţiooam ca dşoara 

; Vlad şi-a făeut studiile de pictură la 
Oi pentru 88eIl:lenea figuriT'o a rost 

. ti la ExpozIţia din Bar;:eloll&. 

UNl'J'Il HUL'flJMESO ARTIŞT1. 
fEATRULill NATIONAL DIN IAŞI. 
"din Spitalul Z. 1. 517 Piarişti aduc 

aaJe vi.ile lor mulţWllli-l'i tutr.ll"W , 
Teatruhti Naţional din !&şi eva

tr:J, • J'Jmbolla, care In ziua de 1 Iunie 
~. , b fnmte cu dl. dil'. Iov &rl debutat un 
'. ~ art.mt:iIC In sala fest'ivă a 

ui adnc&nd" prin aceasta ttlâ.ngăiere 
bmv:il'Or nostri ootaşi care ,'au 

pmtrq apănu'ea Patriei. 

lNS!ECfU ADMINISTRATIVE. In 
.lilai trecute a, a.me:ra.l Const. DaU. 
Jftfectul judeţulUi Timiş~Torontal, a 
mai mu1 te centre administrative din 
intcesându-se de modul cum ,.Uit, 
'mw::uaţîi fi de srtuaţla recoltei. 

VIZlTA. DLUI MINISTRU »r. NE
U ORA.VIŢ,& ŞI PETRILA. D1 

al Agri<:u~ a vizitat în zilele dt 
_ llArti 1~ţ11e din B8na.t ora
_ PetrR&. 'DBa a fost insoţit de către 
, de ca.billet SetlJutian Gh" Dsa 
eeat 1& Omviţa de toe.te n8'Voile jU

" 1mbJd CODeiliu de eolabolnl.re cu 
~or~ 

. SITUAŢIA FINANCIARA A lUD. 
[ . TOBONTAL. Comparâ.nd plăţile ju-
O. . TiJniş-Torontal <fl mcasări1e 1'eali· 

ÎI!lI1l't'IUl bugetului trecut se constată 
t băn~c: de lei 00.322,391, care 

mtr"'b'Jinţa.t în bu~u1 anulUi 1944--

- MULTUMIRI ADUSE DE RANI'J'I 
PENTRU DARURIL,l; PRIMITE. Cooduce
rea., răniţii şi boln&v·ii Spitalului militar de 
oohi Z, 1. 401, evacuat dela Cernăuţi, aduc 
pe această cale mulţumiti publice "Reuniu
nei Femeilor RODllâne" din Timi.şoara. Fa
brică. pentru următoa:rele daruri; 319 COlIO

n&ei a 250 gl'a.ple fiecare, 1300 ţigări ntl· 

ţionale. 

- DEPUNEREA ACTELOR PENTRU 
~NELE DE BA(JALAUREAT LA 
LIC. O. D. WGA DIN TIM~ARA. Can
dida.ţii Înscri.,i la examenul de bacalaureat 
sesiunea Iunie 1944 1& liceul C. D. Loga din 
T~, până în zÎrla de 14 IW1ie 1944 
indusiv vor depune actele cerute de regu_ 
lament. In caz contrar nu vor fi fnac:ri.,i 
la exanum, 1. Certificat de etudii, 2, E:dIraa 
de naştere. 3. Extras de botez .•. Certificat 
de naţimaJitate. li F'1ţm. pedagogică pentru 
cei evacua.ţi. 6, Dovadă de domiciliu (ea.m
re) pentr..l cei aveouaţi. 7, Două fotograiii. 

- Dt, ZAHARIA DUMlTBE8CU. medic 
specialist;, hl venelico-genioo-urinare-sifilis 
bo1i interne - Radioeeopie. Con8UIt, 2--5 
p. m, Telefon 18-72. Timişoara 1 Bul. Re
gina Maria 23. Lângă Prefec1r.u-a.· judeţului. 
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- MIORTIZAREA IMPRUMUTULUI 
.. \,PARARD NATIONALE S'A PRELUN
GIT pANA LA 15 IUNIE. Monitorul Ofioci8A 
de ieri p'Jthlică o deci2ile prin care prehm
geşte până Ia 15 Iunie, termenul pentru a
mortizarea em.isiunei bnprum\ţtului Apără-
rii Naţioale. . " ,. 

FA.prE DIVERSE 

- DATE ASUPRA OORPULUI DIDAC
TI() REl<'UGlAl' DiN l'&ANSNJ8TRIA PE 
l'ERITORlUL JUDETULUI TIMIŞ-TO_ 
RONTAI.. lnapectoratul şcolar general re
gional a trimis Prefecturii judeţ~ui Timit
Toronta1 o adresă a Ministerubi Culturii 
Ne.ţiooeJe, care dOfEll,;'te să aibe urgent date 
~pra oorpuluI didactic 5fJCundar ref'lgiat 
din Trananiatt'ia ~i domiciliat in prezent pe 
t.eritoriul judeţului TiIniţ!-Thronml. Datele 
cetTlte trebu~ ine.illtste inspedoratului Şco
Jar gen.er8.1 legl.onal fi sunt unnătoarele: 
Numele Şi pron..wneJe profesorului respecti'V, 
specialiWea., şCoala la care a funcţionat 
lJ.i cu ce titlu, adresa actuală.. 

- CASATORIE. Sâmbă:ti 10 Iunie, ora 
18, va avea loc in b:l~l'ica româ.nă din Iose
fin, cununia religioasă a drei Elena Comna 
ou d1 Nicolae Chiroiu. 2"204 

- PENTRU ELEVn DELA şCOALA 
PRIMARA Nr. 6, Direcţiunea Şcoalel pri
mare & bieţi Nr. 6. din Piaţa. Lahovari, 
anunţă pe toţi elevii aflători in localitate, 
să se prezinte ilm«liat la şooală" s.pre a oon
tin'U6 lecţiile, conform ordinului ministerial, 
Prezentarea. intre ocele 7-10 dimineaţa . 

- ŞEDINŢA V6MITETULUI DE PA
TRONA". La primăria Munidpiudui Timi
şoara, .. avut loc şedinţa. comitetulUi mIU. 

n-ieJpal de Patronaj. Cu aoeaată oca::.ie s'au 
I~JAt importante hotărlri in legături. cu m-

I 
treţjnerea ooloniilor în care sunt evac'Uati 
copiii muniei:piului. S'a mai discumt proble
ma a.provizionă.rii instituţiilor a.parţinând 
Comitetului de Patro:naj ti problema mări
rii B".D'Selor de 'V&nituri ale comitetului. 

Doi escroci inaintati parchetului pentru Înşelăciune 
Comisariatul 2 de poliţie a cercetat, I In instanţă la acem.stă desbattare nu 

pentru înşelăciune Şi oare de miu,. pe s'a, pN'zenbat decât ziaristul Ît'1Culpat 
l~ulpa~ul .Anorel Mareu, lMar,OOV1cIJ, asista.t ~-e aVOCahtl Pompiliu ~be.scu 
ţ'lgall dm comuna UllUC ŞI pe heghJn!i Care dupa ce a pr-ezentat acte ofiCiale 
v.a.sUe, tot ţ1ganca. şi mUz,lcantă, drn .str. ~ri dovedesc veracitatea celor afirmate 
Elaterina '.l'l::odOl'iu 19. După încheierea prin lWtiţa incriminati a ce-rut jucre-
actelor, in.culpaţu au fost lniHntap par· ('area pl"OC.e6ulut. 
ahetului looal.. • ~ w Reprezentantul P1rohetul1li invocind 
~ulpa~ Andret. Ma!c\1 1Ş,l ,fae~e o recent.ă decizie ministerială care pre

obicelul sa s~ea~ de vorba cU cel t'ltaţi la v«le stlecţionarea priorităţii proceselor Cur:ea Ma~'tlala, care nu a.veau avocaţi· .m caracter de urgl"nţă a fi jud,e!cate, n 
~1lI ales, fjllll toate ~UrUe el se oferea cerut aminarea deabaierei. 
sa. le vie cU un avocat, pe: care fi are la . 
dispoziţie, Manopera infraetorului 8 fost Tn"bunalul Il dnllţând p~nctuţ . ~ Ve-
descoperiti. la cazul locuitorulUi Ventzel dere, al !'e'pt>ezentantulul mmlstel'Ului 
Czesel din comuna Zlatiţa.ca.r~. AC&- r·ubUe, a. hotărât amânarea ac~tui In
sta. fiind chemat cu mandat de aducere t~esg.1'lt tn:~ de presl pentru ~u& de 
în faţa. Curţii MarţialeJ s'a întâlnit pe 4 Oetombrte 1944. 
drum, spre Curtea ~...arţia.li, (OU ţig9,nnl NENOBOCIREA DIN COMUN." 
Marcovici, I!are în schimbul sumei de 
1000 lei 8'a oferit ci-l duce la un avocat 
si l-a dus în str, Ecaterina T~(Iriu, la 
Regbina Vaai1e, care s'a recomandat oi 
eate aoţia unui, .. căpitan avocat", Acea· 
sta s'a dUI Wldeova ~ a adU8 o cel'ere 
făoută pe care a predat-o .locuitoI"111ui. in 
"ohimbul 8UIl'1ei de 250 leI, pentru tim
brele pu~. 

Marcovici a ieşit cu lOl!uitorul 
Ventzel Czesel şi în stradă s'au 
intâlnit cu gardianul publir :S0· 
turn Constantin, care 1-8 Invlt~t 

IECEA MARE 
Copiii E1isa:beta Barthehne, d~ 10 ani, 

fi Mihai BartheJme, de 12 ani au ră.mAs 
singuri a~ ,i aprinzând ; Illmpă eu 
benzină, i·a cuprinB flă<'ănle. Cu ar$uri 
grave, copiii au fost inMrnaţj fn spita
lu] din localitate, unde Elisabetn Bart. 
helme a ,i murit a doua 1)i. 

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

w_ 
- EXAMEXK ',.0\ FACULTATEA DI<; 

ŞTIINŢE DIN BUCIJREŞTL Facultatea ce 
,tiin1-e a Univet'lrităţii din Bucureşti anunf,.ă 
oi Jn I5eSlunea Iunie a. c. se ţin examene 
pentru al:.ldenţii absolvenţi cari mai au de 
trecut cel mult trej examene. lruoIcrierUe se 
primesc până la 20 IWtie, la Seeretariatui 
F~u1tăţii, in Buoureşti iar examenele au 
loc intre 21-30 I~ie, Î~ BUC'Jr~ti, 

- JNSCRIF..RILE PE.r-."TRU CON ~ 
CIJRSUL DE ADMITI'';RE LA LlC1WL 
iUU,ITAR. Inscrierile pentm concursul de 
admitere în el, r. la lkeul militar, .,Ştefan 
cel Mare" Timişoora, încep jn aiua de 10 
Iunie a, c. Actele necesare pentru lnecl'Îrre 
cât şi condiţiile de admitere sunt cele pu
blicate în Monitorul Oficial Nr. 104 din" 3 
Mai 1942, Dcizia Minister~ală Nr. 516 din 
S Mai 1943. Inscrierile se fac la sediul li· 
ce'llui din Bul, Carmen Sylva Nr, 2, Timi· 
fOaI'a. Data la care se va ţine examenul se 
va. comunica ulterior. 

- D, DT. D. R-Ol\-IAN A VIZITAT COLO
NIA DE VARA DEL.l. POIANA MARU
LUI. O, dr. OillPitru Roman, a inspectat 
oolonia de vari dela Poiana Mă.rului, unde 
il}i petrec va.canţa a mare parte elin c.QIPiii 
municipiului Timişoara. D~a a rămas mul
ţumit de felul lY'lm funcţIoneazi această c0-

lonie. 

- MAJORAREA TAXEI PERl\1I8UI.UJ 
DE VANATOARE. Monitorul Oficial de 
ieri publică următoarele decizie : Se majo.. 
rează taxa permiaultti de vânătoare dela lei 
500 aual, la lei 900 &n:.lal, CU incepere c:kola 
1 Aprilie 1944, Din swna. de lei 400 cu· care 
s'a majorat taxa permieului de vinătoare, 
00 face cu lei 200 venit la Stat pentru Mi
nisterul Agriculturii fi Domeniilor, iar cU 
Z80 se majorecll!r.l.ffia afectată pentru ac0-
perirea cheltuelilor necesare organizării pa
aei v.!natului şi controlului aplicării l~il 
pmtru protecţia venatu1ui, 

- U.NDE POT PLĂTI EVACUATU ŞI 
REFUGl.\.'JU OONTSmUŢIA ML.~L'\1.AL4 
LA IMPRU&IUTUL APABARU NAl'Io. 
NALE DIN 1944. Ministerul Finantelat a
duce din noU la eunoştinţi catrlbuabllHor 
evacuaţi şi refugiaţi că pot plăti contrfbu
ţi.l. II1Îllimală la Imprumutul 111'ib'&rii naţio
nale din 1944 şi în localit.ăf.i16 de evacuare 
ia peree.,Wle fiscale l'e8peCtlv~, ehI&!" dacă 
debitw din contribuţia minimal§. re..."'Pectivă 
este ereial in alte localităţi, La ceret'. 
sari:să a plătiro~JlUi percepţia car. a !n{'Il· 

sat SllIM este obligată I~ comunice !neaga.. 
rea percepţ~i unde se află. creiat debiM. 

- D. PROF, GH, BnATIANU DOCTOR 
HONORIS CAU8A AL UNU'ERSITATU 
DIN' BONN.lhcureşti, 9 S. p. P, transmit.: 
Cu prilejul aniversării a 125 ani a. univer· 
l!!îtăţii din Bonn, care are \In trecut pUn de 
glori~, s'a conferit diploma de doctor "Ro.. 
noris Cauaa" citorva străluciţi tnvlţaţf. 
Pl-intre cei distinşi se ..n! fi d. prof. Gb . 
Britianu. care ch'Pă cum semna.leoazi di
ploma, ,i-a. areia.t o frumot.Si reputaţie. 
,tiinţitică. 

;: : : :: ;:"::-'--'1 ::::=:1'. 

INTALNIRE COLEGIAlA. Abeol. al poliţie. Marcoviei, ee. tolă ~e 
'1 'LIeeului "e, Br~anu" din Lugoj, pus în libertate, a oferit gardla.-

192., intenţioneazA. Aă le iDtruue&aCă nulu 200 lei, drept mită. 
1mp1inirii a 20 de ani dela abeol· Escrocheria celor doi ţtgani a 

!Il localul Liocer.llui, DuDrlnecl, 2 Iulie fost clarificată la eom:~sariatul 
(l'a 9 Colegi! "or oomun1ca adeziunea '2 de poliţie, ea.re le-a dresat aC. 
~pare până la 20 Iunie dlul d~tor te de trimitere In jndecata. pel1w 

" ni Dr A. E. Peteanu. fostul diri. tru iMelădune, Iar Jmp()tt'"Î"'~ lui 
~ clasei, Din tncredint,area gt1'J.pului Mar~ Andrei ti pentru dare de 
~r, Prof. N. Urw. mită. 

, lPEL CĂTRE PROFESORU ŞI ELE- UN PROCES DE PRESA 
UCEULUI "ARON POMNUL". DU-ee- Secţia I·a & ,!-rib.nalului .local, 

INE 
TRAGEREA 

lieeului teoretic de băieţi "Aron prezidaU. de catre d. maglstrat 
, al" din CeIbluţi, eYacuat în Brad, ju- (;troeseu, urma aă jndece Mier· 

Iflllledoara, roagă pe toţi domnii pro- turi 7 ert., proeesul de presă in
,!!doamnele proftaoe.re cari ,,'a.u N- tentat de tenorul Ion Tudoran 
~ alte localităţi sA OOlMlnice de ur- dela Opera locală ziaris~u]ui 
~le exaete spre a li se ti'ansmite Nicolae Ionescu care in Z1a~ 
,i &poziţiunUe SO$Site la cancela- , teatral "Rapid'4 a rellefg,t ŞI 

LOTE RIE f O E STAT _/ 
~,;ă /!rt{fIlt'. 

·lo!i elevii liceului .,Aron Ptunn'"Jl" care combătut ineide,ntul prov~cat de 
"-'bilit in teritoriul liber vor trimite la d. Tudor~n in t~~~Ul unUl ~ 
. unea şcolii din Brad, judeţul Hune. taool faţă de dlrlJorU] res~ti 

~o~~~~~~~~~.~~~~ ~Nij~~~~~~~~I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~W' ~te Şi specificând dacă s'au t"ef'Jgiat I ro~ ~nctlOn&t de dlrecţ!a IDstl' O; - o:=:: =~I 
-.nţii sau fără părinţi. , tutlel. ()t '1 . o:..o.. •• ~ "","","*1 •• ' . ""z ... = "-.-... -=.ao 

/ 
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LA NORD DE IAŞI TOATE ATACURILE INAMICE AU FJST RESPllJSE ~renck i-a rlspuns cu prezenţă de spi 
nt:. ::mulţum~sc, bunUle Dumnezeu, a 
şa-i! Locotenel1tul german i-a comu 
nicat apoi că aterizase in faţa uşei 
trivite, căci interogatoriul său Putea Îl! 
cepe imediat. 

Dispariţia diyjzUlor brlta.iee dia It.lia. Acţiuuea vAnătorilor de 
munte la Meldo.a 

=e 
_"=0 __ _ 

STOCKHOLM, 9. (Radar). - Ziaitd 
londonez "Fore~gn A1JaITs" ocupându-se 
d.e situaţia generaLa a războit/.Lui con
,tată că mersuL LupteLor în Ita~ta a luat 
~ totuL aLt caracter decât s'a aşteptat pe 
la inceput. ComandamentuL aLiat a jost 
de pdrere că aici va fi un teat1'u de Lup
'ă de TanguL aL doilea, dar Comana.a
mentuL german a sitit pe aLiaţi să aducă 
în HaLia mai mu~te tn1.pe şi material de 
războiu decât Le convenea lor şi ca7'e ma
terial s'a resimţit ca Lipsă La aite LUCU1'i. 

Cea mai mare dezamăg~re a Jost însă pen 
tru atiaţi atitudinea italieniLor, cea mai 
mare parte a italienilor a aderat forţe
lor fasciste, cei cari au rămas însă fideli 
lui Badogtio, arată o apatie vadită şi nu 
au nici o valoare practică de luptă. Des
pre luptele aeriene deasupra Germaniei 
se constată că nu a reuşit să se zdro
bească nici forţele vita~e ale popuLaţiei 
şi aLe frontului intern, dar nici rezisten
ţa şi puterea aviaţiei germane. Toate 
comunicăriLe oficiale şi rapoartele des
p'Te rezultatul raiduri/or aeriene deasu
pra Reichului şi teritoruLui ocupat sunt 
exagerate şi lipsite de sinceritate in ceea 
ce priveşte pierderHe proprii. Invazia 
.e află în stadiul iniţial, astfel că nu se 
poate spune despreacea.sta încă nimic. ............. ~ ..... . 
BADIO MOSCOVA ANUNTĂ O NOUĂ 
OFENSIVĂ IN SPA1'IUL 'DELA IAŞI 

B u c ur e şti, 9. - S. P. P. tr ... ns.mi~ 
ţe; Din Berlin se transmite că radio 
Moscova a anuntat că in spaţiu] dela 
(aşi ar fi inceput o ofensivă generală. 
Coma.n11ametl1u1 german anunţă Marţi 
1ncheerea &ee8'tei activităţi dela. vest de 
Prut. 1 această regiune a fost vorba nu
mai de operaţii de restabilirea liniei 
frontului eu scopul de a cU«lri terenuL 

L A INCEPtJT LUPTA FINALA 
PENTRU IMPBAL 

r . Tokio, 9 .E. P. - După cum se anun
ţă, s'a inceput lupta finală p'entru Imp-

• hal. Corpul 4 blindat al aliaţilor care se 
găseşte Încercuit acolo stă în grele lup
te cu forţele japoneze care se apropie . 

. Brau! de oţel cu care au inconjurat ja
ponezii capitala statului tributar anglo
indian Manipur, este tot mai strâns, de
şi unităţi de guerilă compuse din 2.00-
300 de soldaţi Garea încearcă să contur
be liniile de apărare japoneze din spate. 
Şi presiunea japoneză asupra Bishen
purului devine tot mai mare. 

PESTE 1300 PLANOARE 
CAPrURATE 

Bncureşti. 9. - S, p, p, transmite: 
Din Berlin se anunţă, că până in pre:!'81t 
au fost nimioite sau capturate peste 1300 
de planoare de invazie. 

81.000 TONE AU FOST SCUF~'NDATE 
LA GURILE ORNEI 

Bu(:yreşti,9. - S, P. P. transmite: 
După cum se anunţă. din Berlin, avioane
le ue luptă gennane «u executat azi 
noapte pe gurile râ,ulu..i Orne un puternic 
at.a.c (.iistrugând mai multe vase eU un to
tal de 31.000 tone. Alte lovituri au fost 
date asupra vaselor de transport şi de 
ci71boi. 

REZISTENŢA GERMANA PE 
COASTA D6 INVAZIE CREŞTE IN 

INTENSITATE . 
Bu('ureşti, 9. - S. P. P. transmite: 

Din Lisabona se transmite: Agenţia U
nited Press a ~eclarat azi dimineaţă, că 
l'ezistenţa germană pe coasta de invazie 
ereşte în intensi,tate in toate sectoarele 
lrontului atât pe uscat, în aer şi pe apă. 
acţiuni în stil mare. . 

B U CUR E ŞTI, 9. (RADOR). - COMANDAME1'I.'TUL DE CAPETE
NiE AL AR·MATEI «UMANE, COMUNICA (,U ZIlJA D~ 8 IUNlE: LA 
NISTRlTL INl"llRIOR ŞI IN BASARABIA MULOOJE NICI UN .E'IENI • 
l\tENT UIPORTANT DE SEMNALAT. LA NOUD DE IAŞI TOATE CON. 
TRAATACURU .. E INAIUCE AU FOS l' R,ESPINSE CU MARI PU~RD"~RI 
PEN'l'RU SOVIETICI, CARI AL' PIERHUT IN ACESTE LUPTE 31 CARE 
DE LUPTĂ. IN URMA ACŢIUI'Ii'lI OF ENSIVE , A TRUPEWR ROMA.NO
GERMANE INTRE 30 MAI ŞI 7 IUNIE, SOVIETICII AU FOST AR,{JN. 
CAŢI INAPOI SPRE NORD, TRITPELE NOASTRE îNTĂRIND îN ~10D 
CONSIDERABIL P07..I'fULE PROPRII, CAIJZAND INAMICULUI URMA
TOARELE PIERDERI: MA.I :\flJJ,TE bUl MORŢI, 1400 PRIZONIERI, 209 
TANCURI DISTRUS"~ SAU CArTI~R ATE, MAI DJ3f'ARTE 309 TUNIJRI, 
10~ ARlJNC4.TOARl;::. 117 PlTŞl'I AN l'ITANC, I)IC::;riE 300 MI'tRAl,IEREJ 
26..') CAMIOA1\"Ji~ 8~~ ARME ŞI ~LT MATERIAl .. DE Ri\ZBOI. 1\ \T\'l' 1 A 
ROMA"NO-GJ'~R,,;f\NA A PARTJCIPAT CIT Ml.iI~T fl~FF;Cr J .. A 1,rPTK'~ 
J~UP'fJl; .·\J:RH~1\~;: SJ 1"'" l:R:'\{,'\ ACTIVIT.\TII AR\fELOR ANTIi\F:RIF.1\;}~ 
AU FOST 1)flo!~nF.\TF. 361. A ''10'"l\~1!; NAMTf'F: IN ,~CF"TE [,PPl'}'; S',\,. 
IH~ŢtNS "M'Hf)UrT, l.~\NGA. ('<\RE A C"-'7tT'J' CA FN F,ROU

J 
IN FRUN-

• TEl\. Bf\TAU()~{TPI SAU nE "AN AR'fORI DE L\n:;\'TE. ' 

InverlUrlate lupte sunt in curs la Nord de laşi 
In~RJ .... I~ 9 (Rador). - Despre luptele 

de pe iNl1tul din ribă.f'it se mai comuuÎ. 
ei.: Azi nOllpte, sonetidi au 1)l}rnt ed, 
la nord de la.~i. pe un lrllnt larg cu 
însernnatt" ferte de inl"<l.lItel'ie !;'Î h!in~ 
IlMe h at.ac <,ontra (>uziţiitllr noastre. 
Având in ,'edere amploarea atl.u·uhlj ţ;i 

in\'err;;cîrea IUlltt'lor, inf!lUil-ul a reuşit 
sit dt·: L;~t\ te.en, .1 ... r la lt11 ~ulltrutaa 
{lat ue Lt':ll:('ie l'0!i1<1I1o·germ:me terenul 
;, 'l',hlt triHll(JI'al a f, ;.;t l'B, w.:erit. Noap
t··: trc{'u~ă SOyîl~tidi au pl,l'nit d n 110'1 

" ~ ",r' \ II î"s:,mnat,~ fori-e !.:.lill;late şi 
iUl~l.e În,'er~lInate sunt în uu·s. 

Diviziile britaNice au dis~zrut da pa· frontul ti,n talia 
Berlin, 9. (Rador). - De pe frontul menea opdte şi cu toate asalturile. alia

din Italia se dau următoarele amănunte: ţii nu au putut să turbure mişcările de 
Inam1cul a ataCat eri cu însemnate forţe desprindere ale trupelor germane. Ace
blindate şi infanterie, mai ales la Vest stea au fc;st exeutate noaptea confonn 
şi Nord Vest de Roma, el a reuşit să d 
câ.ştige teren ~i să ocupe pO'rtul Civita 01' inelor şi în cea mai perfectă ordine, 
V~hia Ia c0asta Tireniană şi să inain- Se remaf0ă. la Berlin, că diviziile brita_, 
teze spre Nord la ş<,sea.ua ce coastă'1 nice au dispărut în ultimul tîmp de pe 
Inaintarea innmi{'ă a fost Insă oprită la frontul din Italia şi toate acţiunile 
Civita Cnastelana. La malul de est al Ti- sunt executate numai de forţele ameri- I 
brului a,ta.aurfle inamic.e au fost dease- pane şi canad'iene. . 

Pierderile anaţilor In Italia nTl 5'au eomanleat 

. oiel la Lontlra nict la Washiagtoe . 
Geneva, 9. (&ador) - Ziarul britanie 

"Daily Sket{'h,. &. făcut o indiscreţie eo' 
municâ.nd, că din garda de elită .. Queens 
Roya.l'''' numai 21 ofiţeri şi soldaţi s'au 
reintors din cei 200 cari au'participat la 

luptele grele dela Anzzio în Italia de Sud, 
Pierderile mari ale aliaţilor în Italia de 
Su<1, nU sunt cumunicate nici la Lonrlra, 
nici la W Rshigton, însă. se ştie. că ele 
sunt foarte mari. 

"rtileria de bord nepotrivită pentru Va!ul Atlanticului 
PARIS, 9. (Prin telefon). - FostUl! proape vertical au o putere de pătrun

ofiţer de stat major d, Peters, vechi lup- dere mică asupra fortificaţiilor, dar în 
tător dela Gallipoli a declarat referin- tragerea directă s'a putut constata că o 
du-se la angajarea flotei britanice pen- . parte din obuze ricoşează pur şi simplu. 
tru combaterea' valului Atlanticului că Afară de aceasta vasele de războiu nu 
experienţa a arătat că artileria de bord' pot lua pe bord cantităţile de muniţie 
este puţin potrivită pentru infrângerea I necesare. 
unor astfel de ţinte. Obuzele căzând a-

Cei dl.tAi par.,uUst englE"z • ater.zat la u,. 
UDai eemaudamr.t a:er .. an 

Frontul de invazie. Franţa de Nord, 9. ~ 
G, P. - Paraşutistul englez Reymond 
French. de 21 ani, a fost cel dintăi sol
dat al lui Eisenhower ajuns prisonier. 
Franch a sărit în noaptea de 5 spre 6 Iu
nie, la. orele 12 din avion. Puternicul foc I 
al apărării antiaeriene de coastă a abă
tut avioanele de ţintele lor. French a 
aterizat la mulţi kilometri de obiectivul 

său, exact în faţa unui Comandament 
german. Un ofiţer de ordonanţă, lt. 
Kurt Zimmerroth, observase pe para
şutist. Locotenentul a studiat 5 ani la 
Bristol şi Londra şi in 1943 a fost căpita
nul echipei sportive universitare dela 
BristoL El a strigat englezului în lim
ba "5a maternă: "Sus mâinile, old boy, 
invazia coastră e terminată!" Reymond 

SPANIA N'A :MOBILlZAT ~ 

~Madrid, 9. (E. P.) - ŞTIRILE R.~~ 
PANDITE IN STRAINĂTATE ASUp 
UNEI PH~TINSE MOBILIZARI Si'A 
NIOLE PE BAZA lNVAZH.:I, SE DE~ 
MINT, JOI, DJ!; FORURiLE COMp 
TENTE, DUPA SOSIREA PRIMELO 
ŞTIRI DESPRE INVAZIE, SE SUBLI 
NIAZ, N'A AVUT LOC NICIO CO:i 
SFATUI RE EXTRAOHDlNARA AG 
VERNULUI ŞI NICI ALTE MASURl' 

mSKRIC.\-;'l.WRJL\NT A LUI VILl 
('LJ(;~U.u"U1WL lJl~li\USA 

Bl'l'lÎn, 9. (E. p.) l'ollUÎlqia dvile ' 
li' an ţa !li! I~ (ad o. sI1.L:rit )J iuderi r 
mari prin Îllvaâe. Bomburuierele 'ameti 
nI) au pricinuit în tlcap(c.a spre JOi 
Jilst ugrfÎ. r~llmcroa!-,tJ loculHăţi, mIre 
Caen. un bj~:'l'ica d~ mut'mint Do lui Vii' 
CueeritOl'ul, La lla:n'ux, Vire şi 
(WHşe şi sate !;unt În fliieari sau sunt d' 
huse. La V~" e unde existau celebl'\! 
mcnte arilitl."Clonice, zac 20~19 de f 
81'ho ruine. Popula1 ia este teroriu.tă. _ ... _~ ... _-~ ......... -
Con~raal"iHn german pre 
t;rCS&3l6l. ~m;az,a ~taJneaz 

AJ'", ... '""H',U~l'u.l U""~J.' .. ll ILJ, .l' Ub.rel 
9 lu.we. l1i ....... ~w oomaUuiLllltlil{, al AI' 
"e, tie.'li1<i-ue COtllWUca: 

re cua"cIa .r.onllalltiH~l inamicul Il 
r;;f~, u~;;i cU Ptti'(lt;d gl't~Je l'lm a.tawl' 
"\Iubi bermalle şi suw av .... ~Jei, S&-ŞÎ 
w.rer~~ teUp,Jl 00 pod. La.t.st de U 
CuJIH·aU[ll,.c ..... nostru a câ:;,"<J;:;-at nou te 
Vin (;;.1I'lli dQ PIJ.U de la '~st de 
loi ),a U.biil.ate tr.amlce au a.tacat Îlle 
jura-ud oraşul Bayeue şi aU înaintat 
llellarte spre Vest şi Sud-Vest. Ele 
iust oprite la cea 10 Iim. Ia Vest de o 
l'mpele noastre blindate contraab' 
din l'egiunea Caen stau acmn la Sud, 
de Bayeux în lupte violente. In . 
~nail1tând din capul de pod Sainte 
Eglise spre Nord şi Sud n'a pUiutsă 
tige tlecât puţin teren faţă. de tril 
noa,..,tre, cari opun O rezistenţă indâ'-

In faţa. coastei de :Răsărit & penin 
Cherbourg vedetele noastre rapide l1li 

tundat în noaptoo spre 8 Iunie Wl.,f . 

t{lt şi un disLl"Ugă.ton inamice. UD alt 
1-rugă.tor şi un va.s speeial pentJ'd d 
carea blindatelor a.u fost grav Sl'&fiate 

torpilare. 
In noaptea trecută vedetele noasm 

de au scufundat in aooeBŞ zonă miri . 
dintr'o formaţie na-vată două. marj \
debarcare cu un ~plaAA", total de 
tone. Prin barajele noastre de mine 11 
debarcare suferă, mereu grele pierderi. 

Şi aviaţia Şi<3 cOntinuat a 
Îml)()triva flotei inamiee C'll bun 
Ea a scUfundat în 7 şi în noaptea 
Ilmje şase Vase de h"ansport eu lUI 
de 38 tODe şi UD vas de debareare. 
de aceasta au lost grav avaria re 4 
de transport, eu peste 30.000 tone, 
vase speciale de debarcare. Un erl! 
tor greu şi două uşoare au fost 10\1 
,bombe. 

.. ~ ............................................... I10:011~~ ........ ~ ................ ~~ ................ ~1!l"j 

Un vas aliat a arborat drapelul alb predându~se Înainte de a intra in hătaia tunurilor germ, 
BERLIN, 9 (DNB). - In portul din I ri re7.is!enţă. Un tânăr sergent de 25 , nidaeolo. Mereu întâlneam în a~sl 

Le Ha-vre a apărut zorile zilei de 7 Iunie ani făcut prizonier in ft.lul acesta a de- bă.rd pneumatice ale căror .lt1l 

un va!'! de debaet'are ang1o-ameriean mai 'clarata: uCând am băgat de seamă că ! erau grav răniţi sau chiar morţ:.~ 
mare. E('hipajul Rrborase drapelul alb apn'Jlierca de l'O',lstă. în sectorul care ni pul nopţ.ii ne-am rătii.cit. Spre dl!1l1 , 
în('l\ înamte de a ajunge În bătaia h'.nu· se ordonllse era iW!los;bilă, am ÎneerC;a·t : «m arbora't ntun('1 iI,.apelnl !llb~1 
rilor de eo~t'!itA, pentru a obţine să nu se mai la Dord·est să ajungem la mal. Din ajuns Ia mal În mijloc'lI bărcil~ dt 
tragă. Soldaţii brltBnid etebarC'sţt (>1'a11 cauza p1ltf'rnirului rO(' dA apă.rIlre ~er- f harrare grav avnriah~ prl'lC'urn ~ Si 

eomplect epuizaţi şi S~au lăsllt prinşi fă- man n'am putut Însă sa ajunge.ro la ţărm lor de (.a.davre ('e pluteau pe va Ilr· 

r·l!li.~4 
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