
SOS IT 
t"\ .' 
j~ ._-~,---~-

. , 

VI. N .... (61 ........... aDi = ..... .l't 
. Dit'. ha. p.T,r. N'r. 8t3"M .. ~ _ 

C U A'V ION U L (fi. 

6 PAGINI 7 LEI '" iner., 30 luai. 194~ 

1 __ la Trftt. III, UL "" Nr • • f
OONT o ... (1. 86.Hl 

Onor. 1 i Cul"Gur~ 1 E1blioteoa Falstu u ~ -_ ............... 
: : • 4I-1J5 

• 16-00 

(.,lldianul B .... t .. l .. i 
,i .1 G ..... tel d. Vest c. 

Dlr.ctor. 
• 50-62 
1~ 

va da· Finlandei tot· sprijinul 
posibil îtnpotriva inamicului COInun 

Vizita dlui von Ribbentrop în Finlanda 

• erIDanla ORDINUL .. MIHAI VITEAZUL" PE.~TRU j 
MAI MULŢI GENERALI 

Bucureşti, 28. (Prin telefon) - M. Sa 
Regele a decorat cu ordinul .. Mihai Viteft.. 
zul" el. I1·a pe generalul de Corp de Arma. 
t.ă Hugo Schwab, pe generallÎ de clivizi. 
Constantin Voiculescu şi Constantin Tres. 
tioreanu, precum şi p.e generalii de Briga
dă: Gheorghe Nieulescu. Traia.n Tin>1IŞ ,i 
Atanasie Petculescu. 

28. S. P. P. transmite: 
Berlin se află că dl von Ribbe-Iltrop a 

tratative cu preşedintele statului 
d. Ryti şi ministrul de externe 
d. Ram.<;ay. Convorbirile au dus 
înţt'legere din toat punctele. 

german s'a declarat dispus să facă 
dorinţ.ri finlandeze de a acorda ajutor 

Comunicatul cu privire ia tratative. 
spiritul de cameraderja ~ 

şi de amicitie. 
,IN. 28. DNB. - Corespopdimtul 
le al agenţiei DNB d. dr. Sieg. 

fried Horn scrie: Comunicatul publicat azi 
aSU1.ra vizitei ministrului de ext~rne al 
Reichului in :I<'illlanda exprimă. că .Finlanda, 
cum niei nu se putea altfel. ~te hotărâtă 
să continue lupta împotriva S()vietelor cu 
toate mijloacele. Şi că Germania va da ca..
maradulUi de arme finlandez tot ajutorul 
posibil impotrÎ\'a inamicului ('.omun Con
statarea că. s'a obţinut o C()milleetă ~oncor
dantă între concepţiile cclor două ~,'uvernc 
este edtivalentă CII 1) mărturisire a comuni
tăţii de dl'stin care hotăreşte decisiv lupta 
din răsărit. Lupta Finlandei DU este izola-

tă ci este o parte inkgrantă. a frontului 00. 

mun impotriva bo1şevismului ce ameninţă 
Europa. Din această. convingere acţionează 
bărbaţii responsabili de soarta Finlandei. 
In aceia~i con"ingere Germania este hotă
râtă credincioasă. promisiunii ei să nu pă,.. 
l'ă..'ie8SCă aliatul ei să-I dea ajutor. Luptă 
comună pe baza cUR01lŞterli comune a im
perialismuiui sovietic, aceasta este parola 
cea mai energici la Helsinki. Areja care au 
vrut să convingi Finlnnda la. un armistiţiu 
din motive de oportunitate poliHcă suu mi. 
litarii. au devenit mai săraci eli () s~ranţi.. 

GARDA ELVI~ŢIENĂ A VATlCANU
LUI A }<'08T INI'ARI'fA CU INCĂ 

2000 DE OAIUENI 

~."""''''~4~''''''''''''_·_''' •• '''.'''·-'''''''''''''''''''~''''''''''''~.'' ..................... _ .... ..... 

MILANO, 28. (Rad.)r.) - Organul Va
ticanului "Observatore Romano" comu
nică că având în vedere gravele dezor· 
dine şi situaţia politkă cl'ltjcă din Roma, 
Si. Scaun a luat hotărÎi'~a de a întări 
garda elveţiană a Vaticanului cu încă 
2000 oameni. Aceste forţe noui vor apă
ra cele 16 instituţii ale Vaticanului de 
pe teritoriul oraşului ROJOa. Vaticanul 
însuşi este apărat de 3800 gardişti. Sf. 
Scaun a mai dispus mttllirea instalaţii
lor de apărare cu \.In corc!un de sârmă 
ghimpată, iar membdi gărzii cari până 
la 4 Iunie au avut numai arme simbo
lice, sunt prevăzuţi a;::uma cu mitraliere, 
arme automate şi in genelal cu arma
ment modern. 

AR~IEI V. 1. SUNT 
ULAT!!: BELA PORNIRE 
PANĂ LA ŢUI\TĂ 

28. (DNR) - Utilizarea ar
secrt:1e germane V. 1. CI fost accen

In umme!e 24 OLe. In ct:rcurile 
.... LIUIO'."' .. te dm capltald Reichului se 

(;a accas1.a .r.te:ts:f~care s'a: fă
. pc baza experienţdm: ~'e;-;tigate, Pre

armeI secrete a putut fi consiqera
amehorată. ComandaiYlentul armei 

V. 1. a folostt thnpul frulTlos 
~ru a controla traectona proectilelor . 

un control automat; r:",re inregis
pe o bandă de hartie traectoria 
sburătoare d.fmci ;1'). acelaş timp 
asupra vitezeI şi if'ălţimei. Se 

la şi un:!e ŞI (;ând explodea-
,l1.+;.u!"V11lIUd. Un alt control s{' fhee prin aşa 

"control sburător". Avioane spe
ale aviaţiei gerrnan~ v~rifică in di
ţ;uncte traec.tone şi viteză şi dau 

prin. radio asup:'a cbservaţiilor 
Acest conVoI sburător V.I 
că sforţărileodtanice de a-şi 

imagine clară asupra construcţiei 
noi, au eşuat· t.otaL 

l'iU"fUtJJtUL~ GJ<.:Rl~IANE "TIGRU" 
SlhH .,,,,~·J!,Kl0AIU~ '1'(;'1(;«08 

:t'a.:~{jlJKIWR ALlAl'E 

in, 28. {ltador) - Un colonel cana
uiwt in ettptn·itau, germană pe fron. 

11lly, a declarat (~ă. invazia ~ produs in 
le ofiţerilor armatei aliate dezanlă· 

iar in rândurile soldaţi,or pierderi 
de mari Prima fazil. a iupteJor Lnva. 

& dovcdit că soldaţii germani sunt mai 
~ 'şi au mlll ales o eX1J61'ienţă de IU!ltă 

eri tM-.. tioară aliaţilor. . 
Ilopii. cllm se anun!'· din Lisabona. 'wi 

a.tarn· 11 al Cartierului general al gene'ralniui 
prijinul ,hower, către Londra despre mersul 
tut !Ii '1lor la Cherbourg. spune intre altele. 
lometrl. lltimii kilometrij au costat armata sae. 

I ~ii 'i jertfele cele mai mari. Pierderile 
'ol'fnlo' 1 tnorm de· mari. deoarece pentru fie
pe ci,!. punct foruncat s'au dat lupte cmn
ii\', 
... rcrespondentul 'de război al ziarului 

II, };:IC!U-eSS" ,unţă tot dcspre frontul 

t " tiei că tancurile g!>rmane ,.tigru" sunt 
5 a ,'Îoare tuturor tancurilor aliate. De 

" aliaţii au mai multe taneuri. dar blin
:naintt ~~ germane sunt mai bune. Ziarul 
iti, dar .Iy ~laiJ" anunţă. din sectol'ul e1;tie ,,1 
). Ni· tului invaziei că. luptele sunt ,i acolo I 
strieJi· . ~ grele, deoarece forţt'le germane au 
('rd~rl, ,nc>at fiecare târgnşor 'ti chiar easele 
lU s', ~~e, luptând cu o re'I.istenţă extraordi-

--"el"! 
{li! 
~ 

Vizita Clui Primministru Mihai Antonescu 
la Turnu··Severin şi Băile Herculane 

BU(JUUEŞTI, 28. S. p. P. transmite: 
Vineri, 23 Iunie, după a.mia::.ă dl. ?rt>l. Mi. 
hai Antouescu. ""Lccprcşedintele (~-onsiliulw 
de Mini~trij a sosit la Tarou-Severin in
to"ărăşit de domnii miniştrii;. general Va·· 
siIiu, Petru Strihan, ge>oeral Arbore, llir
cea VuIcăne."iCu. 

Dsa a vizitat sinistraţii din regiune, dând 1 
dispmiţ:ii şi reiolvând lucrări curente. 

.Seara dsa a plecat la Băile Hereulane. 
unde a ţinut o conferinţă cu orgn11f'le _d_ 
ministrath'e Jo<.'ale • 

După ,'izitarea oraşului rJ'urnu-Severin, 
dl. "icepreşedînte al Consi1iuhn de lUiniştrii 
a cercetat in deaproape strică{'junile cau-
7.ate de bomburdamente şi a :uat măsurile 
cari se impuneau. 

.................... !~ ................... ... 

Dezordinele din Roma au din ce în ce 
un caracter ameninţ.'itor şi până in pre
zent mai mulţi preo~i şi ch:ar 2 episcopi 
au fost insultaţi pe stra.I~ă. Vaticanul. 
caută să combată cu{'entu~. revoluţionar 
din Roma, provocând popu.;aţia prin ma
nifeste şi predici în bIser:ci să păstreze 
ordinea şi disciplina. Deoarece însă co
muniştii nu iau parte ia s~ujbe religioa.se 
şi nu dau ascultare la îndGmnul de ra
ţiune, intervenţia Vatlca.lq]ui nu a avut· 
mult succes. Agitat,)rii "cmunişti aţâţă 
populaţia contra Vaticanuhti cu pretext 
că Si. Scaun mai disoune .le însemnate 
rezerve de alimente, până f!ând la Roma 
domneşte foamete. Sunt 1(·meri. că po
pulaţia va ataca VaticamJ pentru a je
fui rezervele de alimente. 

Acum arma nouă 
Întrebuinţată pe 

BERLIN, 28. (Rador.) - Se comunică 
azi dimineaţă, că ioiosIrea noui arme 
germane contra Londrei şi Angliei de 
Sud s'a sporit în ultimele ore, fapt care 
a fost recunoscut de serviciul britaniC' 
de informaţii MierCUrI dimineaţa Inten
sificarea considerabilă a uEhzării armei 
noui se datoreşte faptului că cercurile 

germană poate 
o scară Întinsă 

fi 

militare competente au fost deplin sa
tisfăcute de rezultatele obtinute !,n faza 
începătoare a aplicaţi€i, iar în urma ex
perienţelor făcute de până acum cu con
trolul şi dirijarea armeI, !'ntrebuinţarea 
ei pe o scară intensă, aşa cum a fost 
plănuit dela î~nceput. se pOfite face acum. I 

••••••••••••••••••••• ~ ••••••.•• ' ..... _. ;.11 ••• ' •.• i .......... ~ •••••••• 

Represaliile germane pentru atacurile de teroare 
a~e aliatilor sunt În, plină' desfăşurare 

BERLIN, 28. (Rador.) - Din sursă I 
autorizata şe comulllcă. ,-,.:1. nouă armă 
germană' şI-a spont ini'-;;m,itatea ei în 
ultimele 24 ore, contra Londrei şi că 
cercurile competente bermane sunt foar
te mulţumite cu d~ctul. Represaliile 
germane, pentru atacuril\;: de teroare ale 
aviaţiei anglo-americat;le sunt in plină 
desfăşurare. 

Reuter a confirmat ast<'\zl că numărul 
bombelor uriaşe căzute d,"asupra Lon
drei şi Angliei de Sud-Est s'au sporit 
considerabil şi spune mal departe laco
nic, că distrugerile şi pkrdc-rile umane 
sunt mari. Intre timp rapoartele ziare
lor neutre dar şi acelor blitanice vor
besc din ce în ce mai mult despre ade
văratul aspect ingrozitor al armei noui 
germane. La Berlin se :;;,ubliniază în
deosebi o comunicare radiofvnică brita~ 
nică > din care reese că puternice forma~ 
ţiuni de avioane de c-âte una mie apa
rate au atacat de zece Ofl, adecă în total 
zece mii avioane, presupusele baze de 
plecare a bombelor uria,e pe coasta 
Franţei, aruncând pEde 60 mii kg bom
be. Dacă Reuter este ne\'oit să admită 

că acest bombardament ml a micşorat 
deloc acţiunea armei noui germane, a
tun ci faptul însuşi la gaY'unul brita
nic s'a vazut nevoit sa la aceste măsuri 
este cea mai bună dovadă cât de preo
cupată este Anglia de această problemă 

in formaţiuni mai mari, ,!eoarece pre- ; 
siunea atmosferică pJtern!t'ă în urma 
exploziilor constituie o :lm ... ninţare se
rioasă pentru avioane. Nară de aceasta 
statul permanent de alar,-.1ă oboseşte şi 
deprimă piloţii. 

şi în ce măsură suferă pop'.lTul Londrei şi Ziarele londoneze cari în urma schim-
al Angliei de Sud-Est in urma armei 
noui germane. bării dispoziţiunilor date ('cnzurei se 0-

•. Daîly Mai!" anunţă că in urma dis- cupă mai în amănunte cu pericolul ar
poziţiunilor autorităUor toţi lucrătorii mei noui germane, :.>crio:! azi prima da
şi lucrătoarele agricole din Sud-Estul tă despre supraoboseala personalului 
Angliei sunt obligaţl să poarte in tot salvator şi celui penti'u li:iicarea dărâ-

măturilor. Cenzura bnLanică s'a văzut 
timpul lucrului pe dmp căşti militare, silită să admită comunlcăi'i mai detai
contra schijelor· artileri~i antiaeriene 
britanice care este incontinu în acţiune late, deoarece popul':itia a fost revoltată 
contra bombelor uriaşe. . că nu se spune adevarul. Astfel ziarele 

serioase ca "Observer", şi ,.Daily Tele-
Cercurile britanice din Lisabona de- graph" fac deja alu?;U dt"'spI'e ravagiile 

clară că barajul de baloaoe aplicat con- formidabile cauzate de no',t.>: armă ger
tra avioanelor s'a dovedit .. bsolut inefi- mană şi cari întrec in amploarea lor te
eace contra armei noui germane deoare- merile începătoare. 
ce proectilele uriaşe strepung barajul Este de altfel semnificativ că ziarele 
cu o viteză enormă fară de a suferi o londoneze resping şi noulle filme de răz- ~ 
schimbare de direcţie sau ,3e mişcare de I boiu americane cu motivarea că popo
viteză. Cercurile nulitare competinte rul britanic are acuma r\t7boiul în ţara 
refuză să pună în a9iica~.ie kvioane de sa proprie şi nu se i:1ten.';;cază de fil-, 
vânătoare contra armei noui germane! me. I 

/ 
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'Un secol dela naşterea lui-Edouard DruDtont 

Ne-am obişnuit să hU VI."<iem decât un 
~gur uped ai i,nmlei.- imaginea pe 
/IIare a propagat.-o, bmp de j.l€Ste o juma
:tate de :eerol, Inriţămantu; olicial al ce
lei de a treia Republici, ,~ p,a care a. pre .. 
luat.oo(J intocmaI lnvaţamântul nostru 
lecundar şi IUperior. 

Intr'o pat1e • putttiaJtiO"i noa:sbIe .'a 
folosit într'un timp ~pu~a ,~ele două 
Frante" ~ dar Bici clliar acest termen, 
care sugerează eXIStenţa unei a doua 
vieţi Ilpiritua.le.. nevărutţ in clo&ul faţa
dei oficiale, DU este suficientă.. Bogăţia 
'rau1ei in curente doctrin<ae este mult 
prea mare pentru ca ea li le poată in
ghesui în numai dou'l categorii. 

Am mai spus-o, ci. !ac un serviciu rău 
franţei. acei fanatici parti7.arU ai ei, cari 
refuzA să. vadă acele feţe ale culturii 
franceze uri n'i se po~rivesc cu prefe
rinţele lor doctrinare. Franta a dat ome
nu'ii şi alţi precursod de.:ât pe aceia. ai 
ideologiei liherale-hancmaaone. Inte
meietorul rasismului doctrinar, contele 
de Gobineau, are ii un continuator tn 
.Vacher de Laponge. SociaUanul nu este 
o invenţie exclusiva a lui Marx şi a lui 
Engels; P. J. Proudhon il militat pentru 
socialism înaintea lor şi cu mult ecou. 
Şi Albert SoreI a fost desgropat din ui
tare de doctrinarli modemi ai dictaturei, 
catei:şi revendică 1'1liaţluni ideologice 
dela el. 

Nu voi continua 115t.. căci vreau să 
scriu câteva rânduri despre Edouard 
Adolphe Drumont, ;ntemeietorul anti
semitismului francez, unu! din cei dintâi 
reprezentanţi serioşi ai unei lupte poli
tice care şi-a atins azi &pogeul, - cu pri
lejul Implinirii unui M.CO! dela naşterea 
sa. 

Edouard Adolphe Drumont (1844-
\917) a devenitcunoseut in Franţa din
tr'odată in 1886 prin cllrU>a sa "La Fran
ce Juive" - Franţa 6eml1izată. In edi
tura BMriot, Henri Gautier succ. a apă
rut acest "eseu de isto:ie cor.timporană". 
Cu o claritate şi un caraj nemai pome
nite disecă autorul viaţa cVl!timporană a 
lt'ranţei, dând in '{ileag firele oculte cu 
care o intreţesuse evreimea, atât de pu
ţin numeroasă incă, ins.i CU atât mai 
disproporţional de putemiC'ă in condu
cerea ramurilor princtpale de activitate. 

Cartea 8. fost unul :lin cele mai mari 
succese de edituri din sec, 19, In scurt 
timp ea a apărut în nouă~eel de ediţii, 
t.rezind un interes ~i -:hiar reacţii pasi o
nate la cititorii ei. 

S'a Incercat nimicirea lui Drumont. 
Calomnia, că ar fi Evt-eu renegat. a fost 

1'01 I1Olonl. 

90 la IUIă ••• 
Am miUtat nici in QO!oona aceasta 

pentru drepturile fe-meet, pentru. afir~ 
m4TeG ei în .ociet4te. ardtdnd în repe
ta~ l'dnduri că ea poate depăşi atribu
ţiile pe care i le-a in..:re4mlat 80Cietatea. 
de până acum. 

,fireşte, constituţia ei organică îi limi
teazif activitatea, dar nu Ci poate obliga 
.sit. 1'dmdnă îng?'ddită htre !1l'aniţele gos
pod4riei. 

Femeea 6'a dovedit utiId ~i pricepută 
în laboratoare, în fabriCt. în birouri şi 
artă cu singu.ra condiţie !mă, ,4 la&e 

, deoparte 8uperficiaLitatea, lipsa de ,e~ 
riozitate eaTe StLnt in mare parte greşe· 
lile educlltiei de pâM acum fi ale me
diului care au obişnuit·o .ă·şi ingri
jeQ8ed mai mult fizictd decât sujtetul şi 
intelectul • 

. Fiind liber un:oo.t de dactilogroflf t 

undeva la o imtituţie, s:au prezentat 
zeci de candidate, dint.re CUTe 9Q la 8Ut4 
nu-fi eunoşteau meseria. 

.la14 greşala. Femeea profesionistă de 
ultdzi t.rebuie .ă înţeteagă .- fi tot Gftl 
cei cari eliberează diplome, că tra:im. 
intr'o epocă de mari .,.eJoome sociale. 
când femeei i se pot deaehide drumuri 
MUi. 

o.~_ Deci ea tTebuie ,d fie pregătite! cu. 
foat!! .eriozitatea. câ.nd numai in felul 
cuta va putea ajunge la locul care i se 
~mne. 

\ MIA MAR1AN JALEŞ 
\. 
'", 

\ 

spulberată cu uşurin~ă, Arthur Meyer, 
Evreu botezat, director CI: gazetei rega
liste (1) "Gaulois", l-a provocat la duel 
rănindu-l grav. Proc~sela (ie calomnie se 
ţineau lanţ. Nimic nu putu însă opri 
curentul antisemit irezit de Edouard 
Drumont. După cartea sa de debut, aU 
urmat .,La France Juive devant l'Opi
niOn" (1386), "La Fin du Monde" (1839), 
"La derniere Bataille" (1390) şi .,Testa
ment d'un antisemIte' (lEgI). Gazetele I 
"La Libre Parole" şi "La France Juive" 
au complectat această operă realizată 
sub impulsul unei convingeri arzătoare 

şi cu o bogăţie de in1orma\ie uluitoare, 
când ştim ce gl'euaste să te documen
tezi şi azi despre .1spectde problemei 
evreeşti in Franţa. 
Fără a cunoaşte pe Edouard Drumont 

şi intensitatea mişcărIi trezite de el, in
adevăr poţi cădea in greşeala, răspân
dită la noi, de a consldera regimul re
înoirii naţionale al Mareşalului Petain 
şi al d-lui Laval ca un fenomen artifi
cial şi trecător. In raalitate ea izvoreşte 
dintr'o tradiţie pe care a fost deajuns s'o 
desgroape cineva din colbul uitării. 

NTC. IVAN 

Ştiri din judeţul Severin 
SFlN'flREA UNEI TROI'fI,; RIDICATA 
IN AJ.UINTIREA EROILOR LA MI!:HADIA 

In fmnt&şa comună Mehadia din Judeţul 
&verin s'a. ridkat din iniţlfotiva corului 
b~icesc condus de către d·l Lazăr Dumi
tru o foarte frrUD08să troiţă, drept inclUna.
re eroilor ce s'a'.l jertfit pe câ.mpul de luptă. 
Sfinţirea troiţei s'a făcut m cadrul unor 
manifestaţiuni patriotice foarte impresio
nanto. Au luat parte, în a fari <k. locuitorii 
comunei Şi ai satelor dn ju-:. domnii; cIr, 
Dionisie Harhoiu pretor, reprezentând pe 
d-l general C. Popescu D. Cortul prefectul 
juooţului Severin, prof. universitar Smo
dlină refugiat din TraD6llistria.

1 
poetul Gh. 

Băltea.nu. profesor Feneşan, GreC".l Grigore. 
ar. Iancu Feneşan, 'd.na. colonel Tăta.ru, 
Constantin Marius dela. Preşidenţla Cana. 
de Miniştri, Feneşan 108.1l func);ionar npe
rior B. N. R., etc. Un sobor de preoţi a. ofi. 
dat serviciul divin de sfinţire'a. troitei. Ma
nifestaţia .e'a terminat fntr'o atmOl$feră de 
naţiOIla1ism fi înălţare sufletească. 

DELA. CAlIERA DE OOMERt ŞI DE IN. 
DUSTRIE DIN LUGOJ 

La Camera de ~rţ şi de Industrie din 
Lugoj, a cărei circumsc-r1pţie teritorială 

C"JlPrinde judeţele Caraş şi Severin, !S'au fă
cut următoarele operaţiunl in Registrul Co
merţului, pe durata dela. 1 Aprilie 19431 
până la 1 Februarie 1944: 

Au fc!rtt fnre.gistnlte: 100 firme indjvi
dua.l~ in judeţ-lI Severin ~i 67 firme jndivi~ 
duale în judeţul Caraş. 11 firm.e .sodale In 

judeţul Severin şi 1 firmă socială in jude· 
~ul Caraş. . 

Menţiuni fi modificări de! firme: la 71 tir· 
me idivid-laJ..e din judeţul Severin şi Ia 53 
firme individuale din judetul Cara." la 13 
firme lJOcia.le din judeţul Sevenn şi la 3 fuM 
ma sociale din judeţul Qu-IU}. 

Radieri de firme; Au fost radiate din Re
gistrul Comertubi 57 firme individuale din 
judeţul Severin şi 40 firme individuale din 
Judeţul Ca.F&.Ş. Apoi au ma.i fost radiate 8 
firme sociale din judeţul Severin şi 2 firme 
sociale din hd.eţuI Caraş. 

Pe baza art. 333 din Reg-:7amentul de 
aplicare a Legii pentru preglit""ra profesia· 
nală Şi exercitarea meseriilor, din Registrul 
ComerţulUi de pe lângă Camera de Com~ 
Şi de Industrie din Lugoj au fost ra-diate: 
Din judeţll Severin 650 firme individuale 
radiate in total şi un număr de 15 firme in
dividuale radiate parţial. 

Din judeţul Caraş 239 firm~ jndividuale 
radiate in total Şi un număr de & finne in
dividuale radiate parţial. 

Pe durata dela 1 Febr.JArie 1944 pină la 
30 Aprilie 1944 1& Regist:--.tI ':::""JDel'ţului &·1 

fost operate următoarele înregistrări: In· 
mameulări de firme: In judeţul Severin 26 
firme indfvM.uale ~i 2' firm-e sociale, far In 
j"ldeţul Cara,ş 30 firme individ'Gale. 

Menţiuni lUl fost fă.cnte la 3R firme 'indi
vMua.le din judeţul Severin şi la 7 firme in
dividuale din. jud"eţrll Caraş. deasem~mea la 
o singură firmă socială din jud.aţul Severin. 

_(Continuare in pagina 4-a) 

LINIŞTEA SUFLETEASCA A NATIUNII 
Sufletul românesc Mte - In Mel!te zile de mare destin istoric - liniştit şI senin. 

Se pare, ci nervii multora dintre DOi sunt oboBiţj şi agitati, da.r nervii reprezintă 
materia organismulUI !)i, dupi cum se ştie, "iata organică nu a constituit la DOi un 
principiU dominant ti conducător. CI dim. potrivă, viaţa orgabică a fost subordonată 
foJ'jelor spirituale ale poporului. Aşa se ex-pli:eă dece in Infinita trudă • naţiunii ro-

, mi.De - trudă. dl'l multe secole - vla~ nea mului DU sta d~7.0rganizat ... poporul nu a 
eăzui In latovirile mortale ,i fatale, Spiritul a condus la. noi soarta., nu relativitatea De
hotărâtă a bervilor, 

Dar fiindei sufletul naţ.ilUlll române este eehiU6rat, liniştit şi !'IeIIJr., inseamnA 
ci ,1 nervii POPOrului unt organiza~ ,i supO!I DecetiităţUor de adaptare la moltele 
primejdii, pe care le aduce războiul mode~ Nof nu avem o crlzl de sunet, deci DU 

avem spa.sme nervoase, oricât de agitat este câteodată omul ÎIl viaţa 10i individuală. 
NOi nu avem crize sufleteşti - acest ade văr trebuie să explice ţinuta magnifîcă a 
poporului român In f.a.ţa soartei 8ale de lup te ,i lte Dăzuinjl morale, Este dfJ8tul să se 
cunoucă Şi M le vadă tăria sufleteasel a Oştirii romAne, pentru. ca cineva să ajungă 
a-ti faee o ideie precisă despre vigoarea mo rală .. sufletulUi românesc. 

ldela şl88Q.timentul de Patrie reglementeazA, viaţa. naţiunii, Şi aceste forţe morale 
sunt atât de tari, încât sufletul româ.nesc se prezinti ca un dinamomof.or, care merge 

. fnatnte in ritm fi eu viteză certA spre ţin tele drumulUi său istoric. PatrÎ& română. 
trăette In sufletul poporului Şi DU exl1!tă. turburări ale nerviJor, care &1' putea pe
rkllta fnugimea neimpujinată a montlului naţional. Idef.& de Dumnezeu, care este una 
d1n ma.rile idei ale JKl'Pom1ui româ.n, vine să. dt'l!!lcătnşeze rezistenţe-le inepuizabile. 
(lB1'f) Izvorăsc din 8Ufle'tele curnte I}I eredin c.Ioo.s8, Iată. dece astăzi sn1:etut româ
fteM e8te atât de liniştit l}i dece el DU cu noa.'}te depresionile morale, TranspUs în 
co~tUnţă. - acest echUibl'1l sufletesc :!le exprimi printr'un optimism, care nu pro
vine cumva dintr'un fataJism primitiv, el din certitudinea. clară, că nimic fatal nu se 
va putea. produce in viaţa neamulUI, ei nimic nu va putea dezorganiza. sufletul româ-
n~, cam trăf;~te In pregustările dulci ale zilelor bone şi umplute de drtlptăti, 

Liniştea sufletească a natiunii este oon diţia de muncă ,i de creaţiune a. tuturor 
acelora carI se simt nedespArtit legati de Patrie şi ('.ari cred în paternitate. ocroti~ 
toare a lui Dumnezeu. Iubirea Patriei ,1 credinţa in Dumnezeu garantează Şi astăzi 
mersul organizat ~l poporului întreg. Si examină.In viaţa ţăranului n08tru, ea să ve
dem şI si ne conVIngem cu cât devotament !ŞI rmolvi problemele cotidiane ale cârn
puJui şi ale muncii. Pentru ea nu există crize de nervi, pentrn că el rnunct"l}te, şi 
mun.ca ordoneam toate puterile sufletului şi ale minţii. Lmi.';ltită este Şi viaţa sufle
iea8Că a muncitorimfl noastre. care ,tie i.!ă. agitatiHe sufleteşti, precum şi turburnrile 
minţit nu pot rezolva probleme1e de pro gres, ei nomal dreptatea care se deduce din 
Iubi.ru Patriei şi din intDirea ÎntereselOl' ei dominante. Nu mai puţin IinJştită est" 'Ii 
viaţa suf]eteari a Inlelectu&Ută.ţii »oastre creatoare, care ştie - prin culturii. Şi in
teleet - ci. poporoJ român a.1"e un destin sigur şi că nici-o criză de nervi nu poate 
produce Ieşmbrl morale, Astfel In frumuse 1ea ~H hunioa marilor idei ale oeamuJoi -
poporul păşeşte eu sufletul liniştit spre ţintele pe care el nn le poate nega t~oretic 
ti nici .u le poate evita In faptă. Liniştea. !'Iufleiească a JlJlţiunii este marea bucurie 
• ftecărul romin, _re nu ae pierde cu fi rea In vlllmăşagul primej:l~IJor de cir. 

, 0IIIQItuj;ă. GH, IV. 

Goethe şi Schiller 
lD. Interpretarea dlnl prer. D.-; 

..ttertDa •• :SuhatHder 

Cuno3cutul yermanist, dr. HeTnI4tl 
Schneider, prolC.sQf î.a. U n;l.fersităţile di 
1'ubingen Şl Bucureşti, Q t.'crbit zn 'ear 
Lu.i ti 1. c. la Lectonll.uL ge l 11!.U1t din l'imi 
şoara, în prezenţa u.nUt jlubLic 'ele 
despre G Q e t h e şi Se h i L L e r. CIl1l 
Jerenţia.rul a fost prezentat publicul 
de d. ,prof. HUbert Strecke-r J). ciT, ing 
Plauţtu lindronescu, Tec~vruZ Politecn 
nicei l-a saLntat în m.melE' Asociar 
româna-germane. subliniind în c' 
cuvinte tmportanţa cuiLura.tă CI. unor 
menea conferinţe. prin cate se p 
in conştiinţa. mai Largă a. publicului, 
Lorile eterne ale geniului german. C 
jerenţiaru.l şi-a tTatat StLbiectul cu. 
circumspecţia ştiinţifică. pa care Q nec 
sită această alăturare de nume 
G o e t h e şi. S c 11. 'i Il e r. care - e 
unuJ dintre ,.eperuTlle ~torice furuia 
mentale ale Literaturii qE-rmane_ 
intrat standa1'duL formulel~or ele Il gatrr 
cu toată lipsă de pret;izie ideologică ima 
ginabilă. Stăruind 4V-upra atitudinii ela 
sicizante a lui Goethe din anii după te 
întoa-rcerea lui dm 1 talia, a subliniG 
cum prietenia poetkă intre Goethe 
SchmeT a fost porib:lă mai ale. grnţi 
unei uimitoore identttăţi de părere /1 

cu privire Ia aut011.orma artelor - po3tu 
lat, formu.lat încă de t-steticianul M()Tjt 
din generaţia De8căt~şaTil (Stu1m tin 

Drang), la caTe Schme-r, La 1'ândul său, 
aderat, aprofundând 1 eor:ile estetice al 
lui 1 m. Kant. 

In partea finală a conferinţei sale, ti. 
prof. dr. Hermann Schneide-r Il anali 
vechea alternativă a criticii Hte1'are g 
mane Goethe şi SchiUer. cu deosebi 
privire la necesităţi!e momentului. Ci 
rond un cuvânt al lui GriUpa'fzer; Goet 
stă SUS dela inceput, SchiHer tinde Bpt'e1 
înalt, arată cum prin h,grădirea lor. 
ideologică. fecundată de neobosita ~ 
putere de creaţie. ei nu "ealizat «ceri 
operă fără seamăn. în. care ne întâmpină 
spiritul german în cea mai pura lui idea 
litate. Alternativa Goethe-SchiUer este 
una a mijloacelor - a cci\i parcurse ~ 
ei prin creaţia lor şi una de stil. în ace' 
sens se'ver aL cuvântuLui, ~(tre îl ca~ilzcY 
drept moment dem~uTgic. astfel inc' 
rea~itatea ultimă deetde ea însăşi pent 
formula, G o e t h e: şi S ehi L L e 'J: -
parităţii şi nu a exceotăTllor, . 

. Publicul, eaTe I-a; urmurit pe con.te 
renţiarul-oaspe cu acordatd atenţie, 1 
răsplătit cu. IlplaILZe vii. Personal. C1LllO.! 

cdnd opeTa celor doi dasici ai Literaturii 
germane, printr'un stuciiu intem de 
peste 15 ani, pe care L-a, u.rmat sub con
ducerea u.no?: adet1ăraţi j;lc.logi goethe
mam, îl putem Jet.clta n.umai pe d, ptof. 
dT. HeTmann Schneider pentru conc!u· 
ziUe sale, prin care se corec1ează o tleC/141 

nedreptăţire Il cele»: ciQi m.ari poeţi ai 
Literatu.rii germane, C{;trf în cele mai 
dese cazuri trăesc în conştiinţa admiTa
torilor cam în sensul ace$~e, formule. Şi 
Goethe şi Schiller - <;.:Er.:ă în sensul 

• unor valori congeniaie dar separate, sin
teza. intre ei - privirca lor laolaltă sin· 
gura: putând să ne descopere întreaga 
lor mărime . 

"ANDREl A. LILL1N .......... --------....... 
RANIŢU DIN SPITALUL Z. 1. 179 Ml1L

'fUM.E8C Ct;LOR CARI I.AU AJUTA'!' 
Răniţii internaţi ln anexa Spitalului 

Z. r. 179 Parţa, prin Şefrll SpitalulUi M~ 
Cpt. Dr. IT..unitrescu Zaharia D1uiţume:5C 
tuturor velor notaţi mai jos şi ·.1itora care al1 
contribuit cât de puţin pentru ruinarea. 111' 
ferinţe]o~ celor care s'a."~ jertfit pent.rlL 
ţară. Prin grija D.lor Primar Eulzu Gheor· 
ghe, Notar Doşlea Ştefan, Preot Ortodo1 
Rusu Ioan din comuna Parţa s'au strlns 
dela locuitori: 151 kg cartof~ 2 kg slănină 
259 buc. ouă, 270 kg făină. de !;râu Şi 65 kg. 
ceapă, D-na Colonel Bălianu D. Şi O-Da. SIt., 
BăIă.nesc-l au donat prăjituri şi vin pentrU 
60 răniţi. Preot greco-catolic Nele!cu Vie
tor dela enoriaşi: Cafea cu lapte şi coZCllB.C 
pentru 120 răniţi. Preot ortodox-sârb pe· 
trovÎCl dela enoriaşii săi; S5 kg făină griu! 
25 kg cartofi, 3 kg ceapă, 12 kg fasole, Şi 
5 kg lapte. D-na Directoare şCOlară C«I::-. 
bă Livia un ied preparat şi 3 pâinÎ a1b3, 
mari. Familiile de gospodari: TârziU U .• ! 
Radovan r., Bulzu Grigor Şi Pc~cu Sar.?Î: es~ 
iea cu lapte :,Şi cozonac ]2entnt 60 răIlI~. 
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~~~t;:;~ :=}.;::=~;:;:LUI NA. 
,e«rd"NA:L rOWNEZ DELA, LONDRA. Eer
l'im..~ 28 E, S.D. Agenţia Esc.hange anunţă 
lekc~" Londra că sfatul naţional poloneT a ţJ.-
CO!l~~ L1llli o şedinţă secretă in capitala An

iCUI ' 'ei, in care preş.edintele consiliului de mi
"in'lI~' . d . .M.ikolajczik a făcut o dare de sea
itec::. detaliată. asupra vi7.itei şale in Statele 
'iar' ,)ite. El a mai oom'.lnical că profesoI':'Jl 

::~. Lange va căLători in curând la Mos.. 

~ag4 _ D. RANDOLF CHURCInLL S'A IN~ 
'~va- BS LA LONDRA, - Londra., 28. E.S,D. 
~ 'onil Randolf Churchill, fi;l1pramierulul 

~
taItiC, s'a întors din Jugo31an.a după. ce 

nece- treCut la Roma. El a sosist în pame pen
tume:. a face o dare deseamă., Planurile sale da 
~~'dtOt nu SWlt cunoscute. 

~ -Ii -TRATATIVE COJ.lllERCIALE ~ 50-
• ~at(!, -AIUERlC~E. Stockholm, 23 D. N. 
',una- Preşed. Camerii de comerţ americane, 
t.cla. Johnston a fost primit de Stalin, după 
)~ ~e. află din Moscova ziarul "Afton T2dnin 
~lmUl~~".l:'a conversaţiuni au luat parte Şi co
,he ft ~ afaceI"ilor străine, d. Molctvv ~i 
:P'Illtt ~dortl1 american la M"lScova ri :tr.at'~ 
Il Ior~. Presa. din Moscova pa~lică' a~est e-

108t,u'Jeoimentm pagina l-a şi su~:iniaUL impor
fontz Imţa a'Cestei pt'imiri 
l u?ld' . ' 

iău, Ilf - LEPRA. LA LONDRA. Stockholm 28 
:e alej(RadGr). Ziarele londoneza anunţă două. 
'1 ~Er1 de lepră din care cauză populaţia cste 
· e, ... l~""_ . tă. 
alizat j""''''' spena. 

~ ge'l'- _ PRIMUL PRIMAR AL CAPITALEI 
rebitdift'A'l'ULUI CROAT INDEPl.::'IiDE..,",'r A 
i. Ci-jNCETAT DIN VIAŢĂ. Bucureşti, 28 S. P. 
oethe Ir. transmite: După. cum se află din Zagreb 
~ ~e Ti a incetat din viaţă pril1'.arul general al 
~a l~ Itraşului Zagreb, ~are a foat primul primar 
ta toT: Il capitalei sta tulr.ti independent cron t. 
acea 1 

rtpindl- POFOABF...LE TINERE VOR l~-VIN. 
idea. jGE PE ALIAŢI. Sofia, 28 ~(Rador). "Zora" 
· est~ il!lblică un interviev dat de admiralul Oshi
se d4 '!la, ambasadorul japonez, la Berlin ziarrl
L acel hi: Ambasadorul a declarat că Japonia con 
,Lil1CăIUnUă războiul neclintită. Şi in perfectă so
inecit iW'itate cu Germania. Cu toate că d.stanţa 
entrul:!.tre cele două tări este de 10 mii km., 00-

- Il :abora.rea. atât in domeniul mill1a.r, precum 
li politic este perfectă, iarceaace priveşte 

onfe- Tictoria finală, ea este signră deoarece po
e. Ioa )Oarele tinere vor învinge pe aliaţi 
U.iWS· 
rLturU - LEGATURILE DINTRE BOLŞEVISM 
ftS de jfI MAREA FINANTA EVREIASCA. Ge-
con· .!eVa 28 (Rador). - Reprezentantul orga.ni~ 

elite· jiUl! 'britanice pentru ajutorarea Uniunei 
prol. !!ovietioe, evreul Lord Nathan a trimil!l Mos~ 
nelu- !owe{ 1500 mi! lire sterline. Şi acest fapt este 
~ec/lS Îo4ovadă eclatantl a legăturilor intlme in
efi ai lire bo~evism şi marea finanţă evreiască.. 
~ maiZ!arul comunist londonez "Daily Vorcker" 
mira- .)Ublică regulat notiţe despre manifestaţiile 
le. Şi IlItisemite din Londra, reclamând că se În
e1l$ul :!rl1ţeso afişe antisemite, cari dovec!esc" ci 
" sln- . !I1'eimea. este nepoftit! ~i în Anglia. Ziam] 
i sin';!'t!'e guvernului :măsuri contra acestor de~ 
reaga hOIIstraţii. 

IN . - LA MOSCOVA SE TINRESC 
:... B,LVCNOTE CF..HOSLOVACE. Bucu.
~1l1r,. :eşti 27 S.p.P. transmite: Din Stockholm 3C 

:!T .\Ilunti după reprezentantul s;:enţiol Reu
~lulai te!' din Londra, că tratative!e dintre gu. 
Medic lenlul sovietie şi guvernul ceh din exil re· 
.une6e ~!ritor la convenţia vahtară a'l progresat 
U'e au ~ult. Astf~l la Mosvoca deşi se tipăresc 
'IL SIl- ' !ancnote "cehoslovace" i:U cad r.;iaţii în ca
:entru. lU lunei C'lCeriri a fostei C~rGslovacii, er 
'heor, ~unda acest teritoriu prcdur.â~Jd o ~utern.i
~todOx ea inflaţie şi in conaedn ţă (' T(. are criză. ';" 

eonomică. itr.in5 
~~ă,!~ _________________________________ . 

65 kg 
,IL Sit. A sosit un nUH transporf 
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FORŢA REALĂ A AVIAŢIEI ALIATE 
"Militari5che Correspoadeaz au. Deut.ehlaod" serie: 

"MHiw.rische Correspondenz aua Deutsch
land" scrie: Judecarea forţei aeriene a Ma
rei Britanii şi a Statelor Unite s'a făcut anii 
trecuţi foarte unilaterai, fnb Impresie rll.z_ 
boi~ui aerian dus impotriva. Germaniei. 
Cum acest ră.zboh aerian nu a aflat din 
partea germană. o replică. egală, nu este de 
mirare că aviaţia. Aliată s'a bucurat de o 
aupra-estima.re pe ca.re nu o justifică rapor_ 
turile de fapt. 

Neîndoios că forţele aerian., ale celor 
două ţări anglo-saxone s~t foarte puter
nice şi deţin poate prim'"ll 100 in cadrul for
ţelor totale. Trebue ţinut seama că in ul. 
timii boei ani construcţia a.vioanelor s'a pu
tut face în condiţiuni relativ favorabile, J.n. 
tervenţ1a aviaţiei pe frontutile terestre s'a 
limitat la l'~ptelo din Africa şi Italia şi la 
operaţiunile din Pacific. Lipsa Ull."Ji' front 
terestru în Europa, eU fronturI mari şi cu I 
risipa de avioane care rezultă de aici a dat 
Aliaţilor putinţa să-şi folosească potenţill-

luf ind'lstrlal pent.r.'l construirea unor pu
ternice forţe aeriene. ConjWlct~a a permis 
ca războiul aerian operativ contra Germa
niei să fie innăsprit din lună în lună, şi t0-
tuşi să se constituie forma1lUni pentru 
proectata invazie. Incr.ll a fost posibil 
mai ales deoarece 'bombardarea Germaniei 
se făcea numai în măsura în care o permitea 
calcuhi pierderilor. In felul acesta s'a pu
tut naşte impresia cii. forţa aeriană Aliată 
creşte continuu şi nelimitat. Din. partea 
germană s'a 3PUS mereu că va tretrJi să se 
ajungă la o limită peste care este imposibil 
să se treacă, mai cu seamă. in ce priveşte 
bombardierele. S'a. spus deasem.enea. că 
această limită. va fi atinsă probabil in 
anul 1944. Deocamdată ră..md.ne& însă. tot' 
fără ră!'!puns problema forţat reale a avia
ţiei Aliate, fiindcă. formaţiunilo pregătite 
pentr-u: invazie nu erarl eUlIoSICu!e in cepri
veşte forţa ]or. 

Invazia a lămurit această p:'oblemă, cel 

puţin in linii mari. S'a vă"'f.Ut imediat ~ 
forţele aviatice aliate nu 81.U'.t su!kien 
pentru a juca rolul proectat in operaţ!f.mil· 
de invazie Şi pentru a continua totodată • 
măsura de până... acum răzooi ul adi , 
contra Europei. Cu o săptămână inainte 
începerea marei deoo.rcări în Franţa~ a 
curile aeriene pornite din Angila co.utra 
ritol'hlui Reiehului au incetat. Nu sch' 
nimilc faJPtul că. au fost întreprinse 8.p1'oa 
zilnic atacuri de hărţuire. In primele do ... 
săptămâni d.e invazie au avut loc aoo.l 
două atacuri de noapte contra Germaniei d4 
Vest şi două de =i contra regi'lllii centrale 
şi nord-vestice a Reich:'.llw. Acrtivitatea.J 
aeriană pornită din Italia şi-a păstrat P.l'0>' 
po1'ţille obişnuite. ; J 

............ : ........ ~ ..... ti. ............. :.~. "~.L4r" .. .. 

Această categorică slăbire a războiului 
aerian Impotriva Germaniei poate fi elit'pli
cată prin misiunile încredinţate bombardie. 
rel<lr in epatele frontului de invazie lJi priA 
acţiunile lor tactice. Nev-ooa de bombardieo. 
re grele pe coasta invaziei este fără. îndoialii. 
atât de mare incit au trebuit să. fie suspen., 
date atacurile contra Reich:'Jlui, cauza fiind 
deasemenea şi apărarea aerisi germa.ni.. Inaugurarea nou~ui ~ispensar §i a căminu!ui 

~n Ocna SibiullZ~ 
de zi 

Este probabil că. ast.ăzi foIţă. aeriani 
Aliată a atins punotul culminant. Evoluţia, 
viitoar~ este hotărîtă de mersul operaţiuni ... , 
lor de invazie, care eer O mare ri8ipă de 
avioane fi echipagii. Situaţia de până aoc:~' 
adici faptul că in raport cu pierderile 
mărul avioanelor anglo-a.mericane ereş~ 
nu se mai poate menţine fiindcă niCi fo~ 
de producţie 6. Statelor Unite, de atlt.ePi; 
ori socotită. nelimitată nu este C'8.pa.1n1i ai' 
acopere oonsum.ul de avioane pe toate lron-ll 
turile riizboiului aerian, înclr,;.siv spaţiul 
Pacificului,' ~ '"'---~-.-"'" ~"-'" , (E. S. 8.li i 

Duminecă, 25 crt., într'un cadru săr
bătoresc, a avut loc inaugurarea noului 
dispensar medical precum ~'i a căminu
lui de asistenţă a copillor de ţărani, fes
tivităţi ce au concis cu &"sc-hiderea ofi
cială a sezonului de băi. 

In prezenţa unui numeros public, re
prezentat prin intelectualJ şi ţărani în 
frumoasele costume PltOI~Şti, a funcţio
narilor Ministerului Săncî.t.lţii, în frunte 
cu secretarul general StOlchiţia, a direc
torului de cabinet dr. Măcelariu, a me
dicilor şefi din Sibiu, et,::, un sobor de 
preoţi a cficiat sfânta sluj~o. a inaugu
rării, după care cuvioşia sa preotul 
Roşea a rostit un cuvânt introductiv, iar 
doctorul Miulescu, ş~ful cispensarului, 
a arătat rostul acestuia. " 

D-sa a arătat că bo1nava primesc con
sultaţii şi medicamente ~ratuite, că, pa
ralel cu aceasta, noul camin de zi, ce va 
funcţiona în clădirea şcoa2.ei, va adăposti 
zilnic un numă.r destul de mare de sără
cuţi, mai ales dintre acef'a a căror Pă-I 
rin ţi sunt mobilizaţi iar mamele obli
gate să Eo'xecute munca câmpului, că 

aceşti copii vor fi supra veghiaţi dţn zori 

şi până in seară de aoarrmele din comi
tet, cari le vor forma educatia, iar pen
tru ca opera să fie compi<?ctă, în sensul 
acela copilul seara mapoiat familiei să 
afle acasă aceeaşi atmQ."r!eră sănătoasă, 
Ca cea din cursul zilei, va face prin ro
taţie cu mamele un lei de cursuri edu
cative conform cu prmcifJme sănătoase 
moderne de creştere şi edlJ(area copiilor. 

Festivitatea ia sfârşit cu mulţumire a 
generală, __ ~.. '"'' ,,~.tl~·. ~ j, 

RIDICAREA U:N1JI NOU l.ACAŞ DE 

I ",.~'<,I>''''''''' ~ClDNACIUNE 
Prin grija şi neobosită rolvnă a cuvio~ 

şiei Sale preotului ?aroonie Popa, a 
înaltei înţelegeri acordate de P. S. S. 
Mitropolitul Nicolae în sistemul de 
lucru al Mareşalului şi concursul autori
tăţilor locale, in frunte ('u dinstinsul 
primar d. Eugen Popa, bisel'ica ortodoxă 
va avea in cU.rând un locaş demn in 
chiar mijlocul' staţiullei, pe noul teren 
acordat, pentru care sa sf..rfuls deja fon
duri însemnate ce au fost consemnate in 
acest scop. 

- ... -.; .. ~:"i .~.<;.~. ROMULUS BOT.EANU 

~ ~ 1 :. .... :.~.-:-~~.-=-.-=-.-:.-.~.-=-•. ~ •• -"4I!i I 
Sf. Apostoli Petru şi PIVel! 

Jertfitorii credinţer 
.,Pe luminătorii cei ma.ri ai 

bisericii pe PetI\l fi Pav~ să·i 
lăud~ că. mai mult decât 
JIO'8l'ele au strălucit in~ ti,.. 

tia ~)ei'~ l 

biserica noa.stTiS PT4mue,te vredni", 
cine 81, apostoli PetrU f' Pavel. cei doi 
BtlHpi ci.i bisericii lui (ISUS, C(lri au bine
vestit cuvântul adevă,"uLltip' purtând 
s4l,tornic4 ~edinţă 3u9ul. su.ferinţelOT .. 
ln ~iu.a (lC~tă cdnd a~icit:.a dintreo~ • 
işi ,erbca2:'4 QIlOmo.B.ticll p'l'in .,mese" 

Cine dă autorizatia de mu, tare a sediului s'ocietătilor anonime belşu.gatet -- gdndindu.-se p-rerl puţin 
!ti IimboluJ "ce8tri pT4.."'nuirl CTeşttne 

Se reaminteşte hli:. !Do conformitate C'l 

dispo.ziţiunUe Legi·l nr. 114 din 3 Marti. 
a. c., "Pentru SOcietăţile anonime pe a.eţiu~ 
ni, in comandită pe acţiuni şi cu răspun
de>re limitată, automaţi"a de muta.rea. sediu: 
hu dintr'o localitate intr'alta Şi deschidere 
de sUC'.IX'Sale ei ag'1mţii se dă de Ministerul 
Economiei Naţionale., pe bau avi,zuiUi Ca
merei de Comerţ şi de Industrie respective. 

Aceiaşi autorizaţie este necesară Şi pen
tru mutărlle de sediu autol"izate de legea. 
nr. 85 din 12 Februarie 1944. . 

nea nulltăţU dellberărllo:r~ d tael cunoscut 
!Il acr:la CabinetulUi Ministrului Economiei 
Naţionale., eu 15 zile Hbere tn.a1nte de dat& 
convocă.rii &d".mării generalE!, ordinea de zL" 

tnimite noastre trebue Jlc! $e !n8'Ufl.eţ~ 
eă de puternica CTedinţc! 11~ Dumnezeu. ~ 
iubirea Ilf,.4 de hotar pe ~"e aceşti jeri1 
fitori ai dreptei qedinţe aU. Păst. ra.t-o ~ 
pe p nepreţuttc! com.oaT4 in .ru.fietul 1 

neatul precedent, se vor aplica. dispoziţiunJ- CGracterizat astfel de Sj. h>an Gurii . 
In oricare din cazurUe prevăzute In aij~ I pentru Hristo. Domnul. "ApostoLul Pave 

le art, 1~, avi~ conform al Vinistez:ului aur: "v,.ednic de mirate - 81. Pavel- ~ 
.EoonoIXllei Naţtonale di.ndu..ae nemotivat. int"BP..rins trude filrc! priui,.e la. ,.emuneo; 
! Societăţfie sunt autorizate să prezinte fa.- rare . •• Cu bucurie fi CU dragoste şi "'~ 
cultatlv CabinetrJlui MiniaterulUi Economiei ,'a. tânguit de ,I4biciune<t trupea.scil ~ 
Naţionare, od:ată. cu ordinea. de %i, ti un me- t:t,e !nm~tţi"~4 treb~tcn:, :nici de ,!Î'Ta.mm; 
moriu deta.ilat, motivat, cerln.du-i să 18 pro.. ttmpU!Ul. ""ei de turnle altceva, -. Al. 

deplinirea cerinţelor art. 10".. in schimbul abdicării dd'l conduita ma-. 

nun~ îna.in.U;I de data convQCăl'U, dacă 1n sLujit cu a1'doare §~ unic devota~ 
pri?,dpiu estt:,de acord c~ pr~~erile făcu- ~m~e~aUvele D?~nului $~~', date, t~~ 
te ln a<:ea On1lne de zi, fara msa <:8 această. lsbavtrea omemrtl, pre/erand a pnmt 
aprobare de principiu să. dispense&e d$ In- linişte creştinească, Ulerea capului să 

rată a. devotamentului ,său SUCTU, pen ................. _.~.~~.-... :=-.~.-."~.~.~" •.•.•• :.: .. ~ ••. -.• ~ lisuş şi învăţătura Sa. 

In cazurile prevulte de srl 200, punc
tul 5. 211, punctele 1-12 incl'.lsiv din Co
dul Comercial "Regele Mihai 1", precum şi 
in toate celela1te, in care potrivit legilor co-I 
m.erciale este necesară autorizaţia tribuna. 
lului, socictă~ile sunt obligate, S'Jlb saDcţiu-

Ministerul de finanţe nu mai 
reduceri de amenzi 

acordă 

Minister41 de Finanţe, rcnstatând că acorde nici un fel de !'eO.uc<e're a amenzi
deşi împrejurările grele de astăzi dic- lor respective. , 

:4postolul Petru, p~in de zel Ptnt~ 

tează o atitudine cât mat conştiincioasă Cum până in prezent rt:!cucerile acor
faţă de indatoririle l..~e f~ecare dintre ce- date nu aU fost interceptate ca o măsură 

lentrU cu reJlumitele ace pleomatice de tăţeni trebue să arat,:! faţă de gceută\ile de clemenţă fiscală ci se constati că în 
I Vie· mână Victoria, pentru remaerea prin care trece Ţara, totuşi o p&rte din- fapt au încurajat evaziunae. Ministerul 

, Hristos, a fost unul d.intre ~ei mai har 
nici semănători ai cuvântu.Iu.i Dumn, 
zeesc. convertind prin. p'lterea cuvântu.~ 
lu.i său, mii de 8tLflete cari p"imesc bote: 
zuJ credinţei. Marto.r al nutririi Domna 
lui pe muntele Tavo"d~ şi vestitor c , 
Fiului Dumnezeesc Cil şi Il învăţătUril~ 
SaLe sfinte, apostolul Petru tiranizat d 
prigonitorii credinţei, doreşte să fi 
răstignit cu capul în j03, spre a dem<m..J 
st1'a deosebirea între chi:r,uriIe sale ş. 
cele ale învăţătorului său-

,zen8/: . ciorapilor care costă turna minimă' tre contribuabili nu au r~spuns apeluri- de Finanţe nu va mai acorda reduceri 
'b Pe· ~& 12 mti. Hemaiatul puteţi învăţA. lor repetate de a eVlta evaziunile la 1e- decât în mod cu totul (-xcepţional pe 
grâu, 111 1-2 zile şi puteti ci'tştiga zilnic gile de impozit. baza motivelor ncestei ;;tări excepţio-
iole.~ 1-2 mii lei. Scrjeţi urgent la In această situaţie, Ministerul de Fi- nnle. 
~IJ- Firzaa V~CH,HUA nanţe a luat hotărârea ('a pentru CO:l- Reducerile acordate nu vor putea fi 
,u~ i Avem ,i a.parate electrice (reparăm travenţiunile comise d~1a data de 25 în nici un caz mai miel ae 40% din 
l' ca. l " ace de IDRşină). Atad, Eminescu Iunie a. c. la legea \mpozitlllui excepţio- amendă la le?ea timbruhl ~fimpozitului 
~, '1 42 .• Informaţ~uoi pt. Timişoara, Str. nal d.c 6% p~ntr~ apăr.area .Tări4,:~aţle: excepţional 6% şi de 30% la legea tim-

J PreYer 12, - fel efo!.., ,t4-.~9. gea ti~b:u~Ul şi un~zltul:.u ~e act~ Ş1 I brului şi impozitului pe ade şi fapte 

I
-of. Reg. Com. l04oallQ.t:': 2292 t fa~te Jund17e ,cum ŞI la leg:a lmpozltu: jurid~c;. cUI? şi la leqea l.:npoiifului pe 

""':"" IUl pe lux ŞI CIfra de afacen, să nu mal IUX-Şlcifr,a de afuc~~".·i 
.. -"".- j ~ " 1> ~ ... "i" ..... _ -----

1'-1 

Credinţa, iubirea. Ş' h.1rbăfia acest 
Si. Apostoli, tTebue a; . '/,. 'zi, ş 
domine şi să însufle; 
dinţei noastre creştin4 
gUTându~ne astfel mi 
şi II SUfletului nostru.: 
cat QZU ,"""'~'''~. 

Pr. ' 
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• 
lai. multă decenţă, şi mai puţină' frivolitate Manifestatia culturală a maseriaşilor români din Ara~ 

ştim că vremurile de războin întune
$~ m.ultora minţile, după. eum aşa de 
l bine .ştim că războaiele adUc şi preIa
~!Ceri binefă.cătore, atunci cand oamenii 
rreuşesc să. pună În cumpănă. binele de 
frău şi să-I aleagă pe cel dintâi. 

I 
tea să amintim' şi nume,' dar n'o facem Mcseriaşii şi muncitorii români din I şi are tendinţa de a se ramifica in te. 
in ~ăd,ej~de~ c~ cele prea l.l..:.ţine cocoane Arad, au luat frumoasa intţiativă să în- te satele Judeţului Arad. '.lIII!a~ 
~~rl UIta ca bIata ţară e m mare doliu, f~in1cze o asociat.ie ~ultu:.·aIă a. me.se- . In programul de activit3te a rA~~., •• 

lŞl vor da in cele din urmă seama caY a 1 ţII' - . ~ .. naşI, o~" comerClan lor ŞI munCItorI or ţiel sunt prevazutc mal multe §eZăto..! 
se farda 'peste măsură şi Ct purta rochii romanI In Arad. culturale, conferinţe, coru:'i, serbări 1 'j 

, De a,ltf.el in această alegere pl'essa 
şi.a a:vut rolul ei 'de frunte şi n.ădăjdulm 
că. si de această dat8 mânuitorii oonde

\îu1ou'i vor Şti să jaloneze dr,-"murile vieţii 
"de după războiu. Trăim eu aceasta nă.
dejde şi de aooea încercăm să ată că.m aS
tăZi un subieet. care interesează majo
l"itatei oraşelor ardelene, acolo unde 
.ştrandurile nu sunt o simplă modă, ci o 
nevoie de ordin higienic. 

Cum printre aceste oraşe se enumăr~ 
~i ArtHlul, eele ce urmeazi se adresează 
direct oraşului aşezat pe malul Mul'E!Şu
lll.i, adică mai bine zis locuitorilor lui. 

Se prea poate ca &ă nu fim pe placul 
tuturor arădanilor, dar nu-i mai puţin 
adevărat că sunt fo~rte mulţi localnici 
nemulţumiţi de starea de fapt, care fa
ce subiectul celor de fatră. 
Şi-acum să vedem despre ce este vor

ba. 
Cum Mureşul curge ~r! epropierea a

devăratului centru, III S03 pare din cale 
afară de curios. cum anu.miţi indivizi -
bărbaţi şi femei - traver:;ează puţinele 
străzi care le desparte towinţa de Mu
reş, in cele mai sumare costume posi
bile! Ba sunt uni! care o pornesc direct 
de-acasă în costum de bat<:, ca şi cum o· 
raşul intreg n'ar fi decât ~.mrt€a lor pro-
prie! . 

Neamintim ou toţIi,'~ a~le w-emuri 
-de altfel aproape nO!'nlale - când 
chiar în staţiunile balnef:l!e, se klterzi
cea traversarea ştaţii10r în orice fel de 
costum de baie, fie El (,~liar halat. ~ 
Ori, după cum ştim noiI _,",radul n'a fost 
încă decretat nid staţiUtlb balneară ~i 
nici oraş in care ii~cal'e î~i poate face 
de cap, aşa cum crede de cuviinţă. 

Şi, dacă o ordonan~ă a ;)vtodtăţilor în 
drept n'a fost încă :Ci:l'dadată, avem cre
dinţa că în urma -::elor r<>;evate aci, ea 
nu va întârzia să apară. Nu de alta, dar 
să nu ne fie dat să vedem că unii dintre 
cetăţenii, care au întreag:1 r.oţiunea de~ 
cenţei • .vor lua măsuri dl':t'de, cMt că 1 
ele se vor produce pe plt;.!€;a celor cari 
neştiindu-se respecta pe el, găsesc dr1 cu
viinţă să nu respec~e n;.ci pe ser ~enii 
lor! . . 

.t!:ram obişnuiţi să credt~m că ac eastă 
totala lipsă de dCCe\lţă <Jparţinea ex
ClUsiv unei singure raşe ",mane, da t cele 
.constatate de câ~iya ani incoace ne~au I 
J;.~esminţit această crectinţ3. şi tocmai aici . 
stă curiozitatea românului! - In loc să 

. prindă dela această rasă specificul ei 
bun, i-a luat tocmai c;e aVl;.a mai dezgus
t~tor şi mai impertinent. 

Asta referitor la decenj5, că atunci 
,c~nd este vorba despre Livolitate, apoi 
p.e vedem sEiF a spune c'.i faptul ne cam 
priveşte direct. Adi.:ă alr~ct numai se 
.xul frumos, care nevoind să desmint~ j 

numai de formă, este o J ir.:nire adusă ce- t· 1'" ea 
1 

Scopul aceste organizatE în primul IVa e .Şi escur.s.ll pentru c.!llJOaşter~ ţ". •. 

or ce n'au încetat să plângă, precum T ţI ţ- u~ şi celor cari nu uită că starea de . azi rând este să solidanzeze muncitorimea n:us~ 1 or , ar~l no?stre! pentru a O apte. 
" . şi meseriaşii români. căci numai în fe- ela ŞI a o lUbl mal mUlt. '.1 

are cat mal multă ')obnetute în întreaga' . ~ atitudine omenească. luI acesta românisrnul va putea înfrun- , Asociaţia are menirea astăzi de a!IUS. 
Noi n'am făcut altceva d.scât am zgân- ta mai departe veacurile. t~ne şi ?e a alimenta sent5mentul na~ 

dărit o rană a societăţii de azi şi _ spre O mare parte dintre Îtltelectualii ro- ţl~nal ŞI de a lupta impotriva cnrentu~ 
binele celor ce se soeotesc vizaţi _ am mâni din Arad s'au îmegimentat ală- lu~ ~e_ des~embr~re, care a pornit de]. 
vrea ca aceste rând!lri S'l fie şi primele turi de iniţiatori, astfel ~nC'ât rezultate- Ra~ant cu l?~enţla. ~e,a descompune şi 
şi ultimele în cele ce-am vrut să spu- le au întrecut cu mult aşt=:ptările iniţia- a. dlstruge ţanle mICI In lupta lor tre a· 
nem. - Nu de alta, dar ar fi trist din torilor. Astăzi această Asociaţie pre- flrmare. 
cale afară să ne vedem o'.>hgaţi să spu- zintă o rodnică activita1;e. In fruntea Asociaţia va activa pe linIa, interese. 
nem pe nume impertinenţilor şi schita Comitetului stă P. S. EpisC'opul Andrei lor naţionale, a Statuli.li Român, nutrind 
siluetele acelor femei, cari prin frivoli- al Aradului. 'dl~a1??st_e şi recunoştinţă pentru Regele 
tatea lor, fac dovadă că S'lnt de-a drep- Asociaţia şi-a inauguTat activitatea Ţam Şi Mareşalul Cono:ucător şi ~ 
tui inconştiente. • .. , ,cu un frumos festival al'tistic-patrio- rioasa armată român,ă. 

~~ N~2Ă I tic, care a avut loc În ziua de 10 Mai, ţ IO~<\N CREŢU, 
CAt.:U'AM VOIlHORI && în ~la~?rare cu organl;taţi<l "Muncă ~i meseriaş. 

priceputi cu practicii. inllt>!uogată re- Lumm~a • v _ •.• " ~'~.~~"~' ~ ............. -.-... -.... ~ 
feriDţ-e bUDe În hl'aDşa Ură,rit. mărwt~ Pe langa programul artlshc Şl bme se-
ţişuri, colonia1e. A se adresa la admi. lecţionat, festivalul a a ilut şi un pro-
Distraţia din Arad. gram patriotic, care a stârnit un entu-

Vi"_UllEZ • ziasm de nedescris <.:ulrtdnând cu fru-
S'A Pîk.:RDlJT în ziua de 21 bui.e Miercuri moasa cuvântare a P. S. Et)lscopuluf An

tarziu după masă pe stri!Oc'.e Aradului () drei Mager, care a ~'orbit despre: Iubi
brăţară din aur. Persoana care a. găsit~o rea de Patrie. 
şi o 'ia preda. in bi:-ouI firmei Carol An~ :Asociaţia este incadrat1. în activitatea 
drenYi şi Fii S. A. va. primi ';.l reeomperuA Astrei Bănăţene. activând condusă de 
de Lei 30.000, principiile bătrânei asociat'i de cultură 

~~_ ..... _._.~~~.=-..-.-.~.:.~ .. ~.-... ~-~_ .... _ ... _~ .. ~-~-~ ..... 
Ştiri din judeţul Severin 

J lIrmare din pag. 2.a). 
Radien s'au făcut, in acest ilitel'va,l pen

tru 18 firme individuale din judeţul S~verin 
şi pentn 6 firme individuale din judeţul 
Caaş, 

ADUNAREA GENERALA A REUNIU. 
NEI COMERCLO\NŢIWR DIN LUGOJ 

lei~ care a fost repartizat astfel: suma de 
Lei 6.000.- se subscrie la. Impn;mutu.1 
apărării naţionale, iar suma de Lei 1.000.
a fost dona.tii. Socletă1ii de Cruce Roşie fi
liala Lugoj. i 

Jntrueât mandatr.l1 comitetului a expirat. 
s'a trecut la alcătuirea. noului comitet de 
conducere complllS astfel: 

In localul propriu Reuniunea. Comercian· Preşedinte de onoare d-l GRlGORE PO· 
~ilur din Lugoj 9i.a ţinut adunarea gene- PESCU secretar general al Ministe1'Ulul 
rală anul;I.!ă sub preşiden}ia d-Iui Ovidiu Eeonomiei Naţionale, fost ani indelungaţi 
Dobrin, Din partea Sindlcat."Jltli COJ~er. preşedintele activ şi .suî1efr.zl acestei Re. 
cianţilor din judeţul Severin a participat uniuni, indelung ovaţionat de comercianţii 
vicepreşedintele acest~i organizaţiwli pro· prezenţi, ale căror interese juste le~a sus-
fesionale judeţene, oI Gheorghe Bercea, ţinut intotdeauna. Apoi d-nll; Ovidiu no-. 
care aducâ.nd salutul membrilor .s.indicatu· brîn preşedinte, dr. Iosif Sova secretar ge-
lui, exprimftt o veche dorinţă a ambelor or- neral şi specialist fiscal redadornl "circu
ganizaţiunl: fuaonarea. lor. lărilor" ce smt atât de folositoare membri. 

:Din raportul.eomitetului de conducere, in lor reuniunei, Imdnr panciu, Eugen Por
frunte cu d-! Ovidin Dobrin preşedinte. se I solle Şi Iuliu Vineze vicepreşedinţi, Petre 
~onstată că numărul membrilor inscril,i in Stiuca, Viliam Hecker, Ion Lăză.re8CU., 
Reuniune s'a mărit, iar din gestiunea anu· membrii, iar Vasile Vodă Şi Ioan Gaşpal" 

5 lei .cuvântuJ apar. in fiecare .. ABlIftt-l 
!!(> prllnesc la Adminiltr"1_ ziand1li la ., 

Str. Ecaterina Teodoroiu Nr, ., tel. 27-&1 

De wnzare în cartierul vilelor vilă 011 ~ 
3 apart, 8,500.000. casă. ÎIl centrn CII 
etaj 6,500,000, vilă. eU 6 csme~ lJi c.~. 
intravilanuri 6.500.000. casă. în oentl'u ~ 
apart. 4.500.000 lei. casi in eentru ~ 
ticular fi cam. oi,OOO.OOO rei; e'I1Să In eett .. 
tru 3x3 cameră 4.500.000, casă în _In 
2 apart. 3.500.000, casă. cu ti apart. " 
prăvălie 1 . .1OO,OOO~ caei cu 3 ~ 
1.400.000, m Pâmea~ casă Cll loc m.t 
800.000, in Blljac casă cu 2 cam. ~. 
nă cU 80 pomi t'ructiferi 550.000 -1. .. .... ;. 

Jug. pamânt 2.500.000, 6 joi:'. pămâ!lt 
1.800.000, pământ de tnchiriat 120 jur, 
Oferim casă de vânzare dela 200,000 Iti 

i pâ.nă la 20.000.000. Agentura HA.ASZ. 
str. Dr. 1. Petran. No. 3. Telefon: 22-:K.-

ARTHUR HATSCHEK. agenţie Mijlod.rf!li j 
t'imobilelor, Arad, Bulv. Carol 17. 'relelOR: 
16·95. Inreg. Ia C08mera d~ Comerţ suh ~ 
Fi. 205 la. 80 I. 1937. Sn~le in mii de ~ 
CASE MOŞII, vn. MORI, LOTURI OI 

lUi expirat rezultă rlll excedent de 13.000,-, 5u·plea,nţî. . . 

V ANZARE: 25.000: casă Ia. colt eu pri • 
vălie 3 obieete in cartea fund, ~ 
25.000: casă. la colţ CU prăvălÎ'a 3 obi!clt 
in carlea fund. raport, - 20.000: vilă 
mode'l1lă, bun raport - 16.000: Lbgi 
Lugoj 240 jugh. yle, ~astel instala.ţie,-a:_. _______ •• ---=-II!I .. ,t •• ---... , 10.000: \-ilă spre MU1'etJ,' apartamfllltt 

Cinema ROYAL' Arad str. Ale:u.ndri ,.,;~. luxoase. h t!.0.OOO~1 apartamente, fito· 
TeÎefon 719-33 ' care b

Parc 
e te, e. grădin ii mare, n. 

Repl'.: la orele a. 5. 7 şI '9 fix port lin. - 8000: centru vilă fn eolţ lft 

Azi premieră! Filmul tineretii'! ~::: :'°;r!?=r~Jr:e:~r~ :: 
ţuri, ng. bună. - 7000: sbsohlt centni 

DOM N 1 Ş O ARA S W 1 N G ~~a:. ~OV~~p.4':~:,m~:;it~:n~ ~ 
•• Jeaa MlIrat-Elvira Pop •• e. ,1 Or~ ; zicătoarea de "poale lungi ~i minte scur- . 

~ tă" se complace în â se ~.răta străzii în 1 
, tr'un hal de adevărata ruşinE!. - Am pu- . - _a 

ebestra de j ••• a lui Raymond Le«rand ------- 6000: cire. terea dublu, 6 apart, mari . ....; 
\ 5500: 7 cam., baie" 1 jugh. :vre la Podgo· 

goria, balta acceleratuluf. 
_1 ______ ....:1 ::- _: ==- Ba ••• _______________ _ 

~~~i-n-e~nn~a~~--~F()--R-U--~--------A--ra--d 
Reprezenta.ţii la S. Ot 7 şi 9 fix Telefon: 20-10., 

PralUl ie1'4! Un fUm dedicat .tiaereţii, un 
m. al veseliei, al dragostei ,i al, mwzieil 

ANETTE ŞI RIVALA EI 
~tt Le1lise Ch.rlett,i Renrl Garat 

"CiMIZIere ee W 5 ' '.., 

;:R~.~N:1=a~"""""""""""""Li ................... aa".2 ............. . 

I 
\, 

Cinema CAPITOL Arad, Str;, BrătiaAI No. 18 
Gh ... te,raf_l 'fiI_el... ....dMaa---':.-,'----.;..;;;;..;:..;.;.;;~T;;e"!l..;ef~o.;:n:.:: :"2-3-:'2%= 

Azi I un imn al iubirii de marnă - O drlllDă pro:fundi §i impresionantă r _ 
Cel mai frumos film diil câte s'au văzut pâ.nă'n prezent. - FRANZISKA 

K!NZ, OTTO WERNlCKE în 

"MAMA" 
(DIE KELLNE&L."1 .41'I'NA>' 

Jurnal nou O.N.e. 11'1' 

\ 
'\ 

Repr. 8, 5. '2 seara. 

-

... 
Cin.mat~fl'af 

d, premieră! Rullm 
nll.ai premiere! 

OAMENI IR PRIMEJDIE 
SubmarinullOS A. Film senza ţional. Jurnal ONC, fI'I!'l mai DO. 

. Cinema URANIA - = (.,'Uletma de premieră Arad 
Tel~t'on: 12-SlJ 

Rspr. ~ilnie 3. 5 7 ~ . . , 
Prezintă incepând de azi 1 - Vedetele preferate ale ecran.l.i: Le-· 
nard. C.rte •• , Carla dei P ... glo in superba c.medi. muzicală 

.A 

INT ALNIRI IN NOAPTE 

-

s 

Ate:r:atiuD.e: JurBalal No. 117 prezinti: De8arcarea trupelor 8nglo-
amerlcane m Normaodia! ApărarEa coastei franceze contra invaziei! 

g 

-
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D E T O A' E 5 I PEtlTRU T O , I 
iOda. 
~ti 
i fes~ , 
1 iru. EXAML""fUL DE .U.JIUTERE LA 
apre. TA'JU& DE !lEDICL.~ A. Bucureşti 

l.P.f'. tran-amite: Exam~.u'll de edmitf;
Facultătile de Medicină din Bucureşti 

1 SUs· 'biu laşi-Alba Iulia w.> ţine dUil3. 
na~ ur~~ază.: Bucureşti :; 111~Je, Sibir1. tI 

entu· dela fi Alba IuHa 6 l:".llie a. e. 

ne şi ,tCORDAHEA CONCEJllILOR DE 
de l' A.. Bucureşti, 28 S.P.P. transmite: 

, ' ul interministerial a aprobat pe baza 
'l'ese.' tuIui dlui arh. D. Enescu. ministru: 
trma .~ acordarea, la cerere, de concedii de 
egels salariaţil?r. din intreprinderile pen-
gio. de acest JIUmster. 

>\,.8& DIMINUEAZA pe exerciţiul 1943-
:'Ut ' coeficientul de rentabilitate prevăzut 
1Ş. categoria Nr. 11 din ta1>lenl de 000-

ţi "Comerţ de export de animale vii", 
6 la sută la 4 la sută. 

1(' " DIN EXPERIENŢELE F ACUTE, de· 
'rea şueratului şi pină la. căderea 

i trece Un interval de 3 secunde, --w:.p S"lficient a te <ml(;& la pământ, a III. 'In a.dăp!let sau intr'o groapă de bom.be, 
I • a te pune ]a adăpost. Totu~j a.cest 
27-B'1 nu e.~te suficient pentru ca cei curioşi -l r.aj 'stati in uşile caselor Slt'"l p~ balcoane; 
l'll" !!i aibă timp să fie puşi la adăpost. 
CI S vorba de însăşi viaţa noastră, fie

ltru' este dator să :;e comporte cu toată !e

IlIfjIrj 'tAtea pe care !mprejurările 4} cer. De 
L ee!l. : La atacUri aeriene păstrează-ţi cal
entrl' 'ri stă.pânirea de sine. - Fii pregătit t." nă COl a'i tăi de apărare; - Să ai la 
_ ' !nă rmelte cerute de apărarea pasivă; 
m. !i al 1ntotdauna rezerve de apă şi nisip; 
:rid), iJlvaţă şi pe alţii ce şti desp-re bombele 
~ 1. :lSfor şi cum se combat incendiiJe produ 
_ ~ ele; - Arată prin fapte şi ţinuta ta, 

jur, "ti român. 

)() lei DE CE NU SE OPREŞTE TRAMVA
..ASZ. LA BISERICA OR.'l'OlWXA ROMANA 
~x. . FABR.IC T' Drl:p8. cum se ştie ,tramva
-:"'" - 1 şi 2 nu se opresc la biserica ortodoxă 
HmI 'mnă din cartierul Fabrie d~ât in zilele 
efoll: Iluminecă. în orele serviciuiUi divin. A
b Nr. lucru era foarte natural până acuma. 
le w.' litva tim,!> însă în localul ş\:olii primare 

Dt rurtea bieericii se află Oficiu1 de bonuri 
~lţăminte Şi Biroul de rechiziţii şi 

: pri. ări ale primăriei ou o circulaţie de = multe sute de cetăţeni zilnic. Ar fi de 
vili .ca sehimbindu-se regnla de pâ.nă acu

.bgi tramvaele să se o.prească Şi peste să.-ptă
ie. _ • măcar facultativ la cererea căIăto
nsW I la această oprire. Cerem cu iDSi8ten-1 

fit; f.reeţiunii I. E. T. să dea d.spoiziţ-iun.i in 
e, fa. inţii, 

,ţi ~ CINE ESTE FURNIZOR AL STATU
I ~ In Consiliul interministenal dela 24 
L 1'Il' a. c. a fost definită calitatea de .,Fur
mt". al Statului" în sensul că Fe consideră 
2 tIl'. ' ri ai Statului numai acei cari au 

.. ::acte de furnituri încheiate cu Statul. 
ri-
odgo.' NOUL TABEL AL AVOCAŢILOR 

. ~UD~lUL SJ!;VE~lN. In judeţul Se-
1 a fost puhlicat de către oaroul av0C8-

- noul tabel al avocaţilor pe BEJI 1944. 
Wg()j exercită profesiunea de avocat; 
'·'QCaţi dintre cari 37 bărbaţi şi 2 femei. 
'ecari 24 sunt cu doctorat" iar 15 licen
:. In Caransebeş exercită avocatura 11 

,,'aţi, La Orşova 6 avocaţi, la Teregova 
~ţi în Clrpa 1 avocat. In Baroul avo
or s~nt 12 stagiari. Organul de condu
"al Baroul-Ji judeţulUi Severin se rom-

_ astfel: d1 dr. Titua Popovici, fost mi-
:u, este decanul baroului, dI dr. Come

- .\utaI prodecan, dn~i dr. Gh. Dragu, 
1 Stan, Vi.etor Cur.lţiu şi Mih. Fene-
~ l!letnbrii. Secretar este dl dr. Vi<:tor Lă-

! ... 
1 ...-
'ii,;,J , 

u. 

ADEVERIN'fE PENTRU CANDIDA
DELA BACALAUREAT. Ministerul 
~lrii Naţionale şi al Cultelor, aduce la 
:Ştinţă următoarele ~ Preşedinţii comi
ilor de bacalaureat vor elibera, ]a cere
!devrinţa candidaţilor cai vor să se in
.la examenul de admitere in ~oolele cu 
. militară; (medicină umad, veterî
" farmacie, politehnică şi educaţie fi. 
t, Adeverinţele 'Vor purta stampila li
n unde s'a ţinut examenul de bacalau-

• 
- DELA ECONOMATUL FUNCŢIONA. - INMORMt\l""lTAREA A PATllU EROI - O JNTEa&~ANTA DESCOPERIRE 

Bu.<:ure,lJtf, 28;. S. p. P tra.nsmite: Din St.ocJt. 
hohn .. afli ci 1. &telrich l'a deaeoperb 
intr'o curte rm mormânt de al Wikingilor 
InJiW1~ a'au găsit agrat" de bronz ,i alu 
obi~te. TeMutul a fo&t predat muzeulu' 
din Stockholm. 

RILOB PUBLICI. Direct:b.nea Economatu- LA CIMITIRUL GHENCEA DIN BUCU-
lui judeţean al funcţiona.riloE' publici face REŞTI. Bucureşti, 28 S.P.P. transmite: Ieri 
cunoscut că din cauza facerii inveJltarului a avut loc la cimitirul Ghen~ inmormâ.n-
semestrial, prăvălille EoonomaUbi ~unt in- tarea • patru eroi cbuţi la. datorie. A luat 
chise, incepind de Vineri 30 Iunie. •• c. fi paTb!! dJ gen. Jieneaeu, eee~arui aet'U1rJl 
până Luni, 3 Iulie a. e. precum Şi alte personalităţi. -. ........ ".-."._.:.-.~ •. :::·c·_··· •.•••••••••••• -. - EXAMENELE DE U(,EN~A L.4 

FA{~ULTATEA DE DREPT UIN C<U"f. 
T.\1Ă. F~u1ta.tea de drept din. B:-.LC'.lrettl 

anunţă cA fn$crierl1e Ia examl!nele de li. 
cenţă, anii 1, 2 şi 3 şi doctorat din sesiu, 
nea. Iunie 1944 vor avea 100 ~ntre 1-5 Iu· 
lie a. c.,]a 8eCl'fJt&ri.a.tul FacultăţI! dia 
Bucureşti. Dat .. examenelor se va Ilnun~ 
ulterior. 

F A.PTB DIV~RSE -
Reiatarea oficială a groaznicurui accident din gara "Domnita Elena" 
L"'Liua ..... l.la .... .uU"c .. e CeAUIr &&lUI , .. , .. ral&at ..... C.Il:i'.a 

Mcea'UI mare aceldeal. pellJbU 

Redă.m aici raportul chesturii da poliţie 
intoomit in urma groazniculUi accident din 
gara. uDomniţa Elena" : 

In ziua de 2~ Iunie a.. 0., pe la orele 13 fi 
10, în localul staţiei ,,DOllUliţa Elena" 
dill localitate, s'a mtimplat Wl grav acci
dent, in urmatoarele imll~ejunir1 : 

Din cauza zidunlor Slei-bite in r.trma in
cendiului provocat .ie bomba.r&.mentul din 
noaptea de 16--17 luni.e a. c., o porţiune 
din ciădirea gării, aflată la arlpa dJ'eaptă 
Şi anume, tavanele dela etajul 1 şi II pre
cum ~ un Cot S'~l pră.buljit pe$Le Biroul de 
Tmnzit al gării, pătrum.ând până in piv. 
niţa clădirei Şi lovind mortal pe lucrătQrii: 
Gheorghe Iacob Şi Medrea. Victor deja sec
ţia de întreţÎ.l'rere a staţiei Timişoara, a'm.bii 
din comuna Bră.diţeni, jud. Hunedoara ş.i in 
acelaşi timp au fost ingropaH, su-h dăl'i
mături, impiegatul de mişcare LiipădIlt. 

Ioan şi tranz.iterii C. F. R. Ma~ Ilie ,i 
Heghedu, Teodor , ale căror cadavre au fost 
scoase de sub dărâmături \ntre orele 16,30 
şi 20, de către pompieri şi plutonul de in
tervenţie. 

Impiegatul de miş.eare Capră IIorIa, l,!E'iul 
biroului de tran.zit, s'a ales, in urma acestui 
ac-cident, numai C'.L uşoare Iezi uni corpo
rale. 

EVREU DJN BUCITREŞTI ARJ:<;SrAT LA 
Tt;'~lşOARA PENTRU I"URT 

Poliţia timişoreană. a are.5Lat pe punga. 
şul Varga Bernat (zis şi Walter Fridrich), 
de 25 ani, de origină. etnică. evreu. cu ulţi
mul domiciliu in Bucureşti, pentru frll'tul 
sumei de 100.000 lei dela Dunutru Chirica 
din Timişoara, pentru eri,ma de UZUl'p~ 
prin rIZ de fals a drepturilor naţionale (pun
g~u] avea acte pe numele de creştin Wal
ter Fridrieh), pentru crima de 8Ustragere 
pe tim,p de război fi pentru :fa1:l in deolara.. 
ţiuni Şi călătorie pe C. F. R. fără. 'atItori
zaţie. . , 

Infractol'ul Var~a Bernat va fi trimis in 
judecata Clrţii Marţiale, după complectarea 
cercetărilor; 

HOATA' ARESTATA ŞI lNAm-"TAT.\ 
PARCJHETULUI 

In ziua de 24 Iunie i944, poliţia a inain
tat parchetului tribunaluluiP& !nvinuita 
Bernard Reghina de 36 ani cu domiciliul 
in Timişoara., str: Crişa.n 80, '~ntrrl delictul 
de furt comis tu. dauna reclamante-i Wil
wert lrina, din str. Vas.ile Câ.rlov& 31, din 
locuinţa căreia ineulpata a furat linjerie 
şi alte obiecte casnice de valoare. Obiectele 
furate au fost găsite ,i ~it:'.Lite pigubafei. 

A ULTRAGlAT PE ŞEFUL DE APA.. 
RARE PASIVA AL DlOBILULUI 

Ecaterina AngyaJ, de 36 ani, originară 
din COIlYma Secu.sigiu. fără domiciliu, a fost 
arestată de poliţie şi înaintată Curţii Mar
ţiale pentru delictul de ultraj. Ea. a oomis 
acest delict faţă de reclamantul Ioan Mă.. 
ceanu din Timişoara. str. Ştefan cel Mare 
7, Ioa'n Măceanu est~ şeful de apăral'e pa
sivă al imobilulUi din str. Ştefan cel Mare T. 

IOAN IONAŞIU, FOSTUL ŞEF AL 
O.R.A.P.-ULUI TIMIŞOREAN, TRI
MIS IN JUDECATA DE CABINETUL 
3. INSTRUCTIE PENTRU CRIMA DE 

.. SABOTAJ 
Cabinetul 3 instrucţie a emis ordo

nanţă definitivă .... in .;auz", inculpatului 
Ioan Ionaşiu, fost conducă!:...r al centru
lui O. R. A. P.-ului dm Timişoara, care 
a fost pus sub inculpare de parchetul 
local pentru crima de sabotaj. 

Se ştie că Ioan Ionaşiu a fost arestat 
în timp ce cabinetul 3 de in~tructie cer" 
ceta afacerea bursei negxe cu talpă şi 
piele descoperită la Timişt'sra şi in um
bra căreia erau mai multi 1tibăcari elan
destini din localitat~. Un~l din aceşti tă-

• 

băcan nu aveau cotă de p!(;;i dela O. R. 
A. P. şi cu toate aces\ea Q,1E.au marfă de 
argăsit. CerCeLi:trH~ 1.1.1 dus repede la gă
sir~a adevărului~ tabăcEirii enu spflJi
niţi de inculpatul lonaş.u, fostul ş~f. al 
O. R. A. P.-ului. Ord':manţ,a definitivă a 
cabinetului 3 instru:!ţie c)ucumentează 
că acuzatul Ioan Ionaşiu fi. primit bani 
dela tăbăcari spre a n:.r.·i tulbura in 
exerciţiul nefastei şi atât ~ănoasei afa
ceri cu piele şi talpă ctanrl~stină, p.e care 
populaţia era nevoit1 sa () cumpere cu 
un preţ revoltător tii! mai'e. 

Intre altele, tăbăcarul Ilie Maldea E. 
declarat, că a dat acuzatului lo~n lona
Şlu suma de 120.000 Jel pentru a nu-i 
face percheziţie şi pentlU a nu-i dresa 
proces-verbal de trimItere in judecat' 
pentru faptul că tabăc'-:;l piei în mod 
chţndestin. 

Ordonanţa cabine~ului declarA că 
acuzatul Ioan Ionaşi-l, c3..L.~ ~ fest aresta~ 
în cursul instrucţiei Şl aVl: pus în lib~r
tate pe cauţiune matenală, este vinovat 
de crima de sabotaj şi dIspune să fie ju
decat de instanţa de sabotaj a tribuna
lului. 

GR.",V AroIDEN'l IN GARA .... DOltl
NI'}'A J!jLENA" 

Parchetul local a fost anunţat că lo
comotiva 375025, condusă de mecanicul 
Gherman, care venea dmspre gara Fa
brică, a tamponat tr~nul Nr. 1007, con
dus de mecanicul Lazăr Savu şi şeful 
Buran Ioan. în drepr..tl semaforului de 
intrare. Au fosţ răni.ţi u;şor trei călători. 
dar circulaţia şi linia de ca~'" ferată nu a 
suferit nici o stricăciune.' Cercetările au 
stabilit că vina acestui accident este a 
impiegatului de mişcare ~ăr.dulescu din 
gara Fabric~, care a expţ..diat maşina 
izolată In urma trenului. A suferit avarii 
un vagon lits al trenului 1007. Se fac 
cercetări amănunţit~. ' 

.t\ VRUT SA..ş1 ASASINEZE OONCU-
BINA 

In dimineaţa zilei de 1~ Iunie, pe la 

- IN ATENŢIA PROn.':SORJLOR. 
Gr:.Lpa.reB profesorilor tineri, aye.nd intere. 
sul urgent de a cunoaşte numărul profeso
rilor suplinitori cu capacitate cari au lu.p' 
tat pe front, roagă pe dnii profesori diJl 
această cate!;orie să-şi comunic.e n~meIe, 

specialitatea vechimea capacităţii ei media 
pe adresa dl:li prof. D. Gr, Ciobanu, se~re~ 
tarul general al grunării. comuna Mer-~ 
Dlmboviţa, oficiul Găeţ!ti. 

- DELA CRUCEA R-OŞIE. Central~ 

Cruejj ROIjIii Roa::âne, cU sediul in Suc~U, 
rml ,g1L toate filia.lele fale, să comunice da 
urgenţă adresa ~lt1de 8'au evaouat. 

- BO'I'EZ. In biseric!l, ort. romană din 
com. Dinia." jud. Timiş-Torontal a avut 100 
Dum:neeă botezul fetiţei dnei 9i dlui Vasile 
StrbQvan notarul comunei Diniaş care a 
primit n~meJe de Livia. Naşi au f~st dna 
şi dl. dr. Stoi"n din COln. Şag. 

- FESTiVAL ARTISTIC. Sâmbătă 24 
IW1iG a. c. a avut lOc in sala de ~estivită.ţi a 
bă:J.or din Ocna Sibiului un festival artistic, 
sub patronajul prefectulUi judeţului dl. ge
neral C. Negoe8CU, C!U un pr"gram. bogat 
la. care Il dat cone-ll'l!!ul Şi d.ş. Georgeta. Di
ma 8CO'::J:,paniati la. pian de d:la Nora BIl
ţureanu, Scopul serbări.i a fos~ strâ'lgerea 
de fondUri pentru biseriCI. Feativi
la~ a'a UlCurat de concurelU! ]oca.lr: idIor 
cari au intrecut w,tept.~rile .. 

- GRADAŢU DE MERIr. Ministeru. 
Sănă.tăţii a aco.rdat pentru ~';'Vit&te8 me
dicală deosebită. câte O grada$ie de mezit 
dlor: dr. Ze~no Bejan ,atul Serviciului Sa
nitar al judeţulUi Severin ,i dr. Te.cdor An. 
drei, medicul primar doi .. SpiLalul de Sta.t 
din Lugoj. 

- Dt. BOl\lULU8 BOUA consulti pq:-
ttu boli de nas, gât şi urechi la &EŞIT A, 
str. Auret Vla.ica 16. . 2283 

orele 5, Iosif Kiffer, l'are tr3ia in concu- - COLOOVDLE PROFESORILOR DE 
binaj cu Barbara Dame:-, ingrijitoarea GEOGRAFIE. In zilele de 29-30 Iuni~ ,i 
imobilului din B-dul Carol 14, a voit să o 1 Iulie 194-i, le Yor ţine. la Institutul d. 
omoare. In ajutorul victim~i a sărit fiica Geografie al Facultă.ţii de Ştiinţe din Tizni
acesteia Dorner Eeacerina, ,de 19 ani, şoara, Bulev. Carol Nr. 2. etaj li, ap. 11, 
care a fost grav rănită de către agresor. Palatul Tim.i1}-Bega, colocviile p1'(}tesori1or 

Această tentativă de asasinat se dato.. ~ geogn.fie. Vor face comunicări Cl pri. 
reşte unor motive de ordia sentimental. vire la graniţa de Veet. dJlU profesori uni

Iosif Kiffer a incercat d,lpă comiterea versiWi Se.bin Op~u. Tiberiu M,0' 
faptei sale să se sinucidă. rariu şi Victor Tufe8cU. Şedinţele se ţin 

Dorner Ecaterina 8 fos~ transportată, intre era 17 şi 18.30 p. m. In Qoi.Z de alarme 
cu Salvarea, la spital, iar Iosif Kifier a aerient. şedinţele le vor ~ine imediat du-
fost arestat. pi ineetarea lor. 

TENTATIVA. DE S~~~E _ FURTURI. Ruţ Luăr, de 38 ani, 
Petn ~gler, de 56 aru, dm TimIşoara, I din Sillaj, mecanio la U,D.R., a fur.at 

Str. Casslan Munteanu 7, 8 incercat să ~ multe luorud eaauice din lueuinţa 
8~ s~nucidă, ~du-şi artt:rele .dela mâi- d.lui medic Hohoi Cu a.cte dresate & fost 
m Şl parte din arterele gatulul .. Cu Sal- i"amtat Parclu:tului. Tot asem~nea 
varea, el a.fost transport.at l~ sp~talul d: Murgu Nicolae, de 41 Rlli, din Hidia~ 
stat. ~otlvele care l-a\.1 Impins să-Şl Ca~. & furat mai multe lucruri del~ 
c~rme zllele, nu se cunosc. Se fac cerce- Bremian Ion, '<lIU str. C'~lniou1ui 37. 
t~rt. Sunt speranţe, ca el va s~pa cu A fost îna.mtat ParchetulUi 
vlaţă. . • 

HOŢI DIN SA~1JOOLAUL MARE ................ ..... 

ARESTAŢI DE POLIŢJE PUBLIC.'-TIUNE 
Poliţia a înaintat flarc!l\~tului militar 

al Curţii Marţiale re in'dnuiţii Nagy 
Ladislau, de 23 ani, vi Takaes Iosif, ambii 
din Sânnicolaul-Mare. cAo.·cra li s'au tn
cheiat acte de dare in judecată pentru 
furturi comise fn timpul nOţţii, in dauna 
reclamantului Chiei Petru din 8ânnieo
laul-Mare, dela care au furat o arml de 
vânAtoare cu 22 ca!:'tu;;e, o geantl de 
piele, 2 preşuri, o pe;erin;t, doi cai eu o 

Se fa.etl C\l!I.08C'lt, oi la exploatarea. ea..
1 

l'.Îer& de Niaip, se ai1ă nj,sip ':lt vlnzar. la: 
pretul maximal. . .. , ' . 

~ 1!nf'orm.aţiuni, eomenzi fi pllţi ee fac la. 
sediul Direcţ,iunU !5. E. T. (CineIni. 'Capi· 
ttol). Telefon 13-98 • 

căru ţă şi o p'ereche d ~ hamuri." . ma 

Dl't.Ieţ11U1ea StabilimenteJor F.conOo 
mloe" Muniei'-1ui, (8. Ii. T.) 

Beste hf '---taIi\' 
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Pen'tru Fuehrer şi pentru 
Reichului luptă până 

G • 1 d ţ- -, MAREŞALUL RJOmlEL ESTE lJlţt erInanla so a Il ADVERSAR SERIOS AL G~NER.UiJIJ 

I 
." LUI MONTGOMERY. 

a ultlInul OIn BERNA,28,(Rador) Gener~lul~ 
Pe frontnl din 1t~oldova şi Basarabia. acUvitate de luptă redusă. Activitatea 
ayiaţiei ,ermane pe troniul din l)~raiRa şi Finlanda. Putt-rnice lupte aeriene 

deasupra Ungariei 

gome;ry, !8. dat o declaraţie agenţiei "Ez:. 
('l.ange Telegraph'J despre mersul 0pe

raţiunilor invazjei arătâmdu-se oPtimist 
:n Cea ce priveşte desfăşurarea viitoaq . 
a o-peraţiunilar aliate, El a admiS insA 
că forţ~le germane reprezintă rm adv~ 
sar foarte tare, ia.r vechiul său adV~l'Sa4 
personal, mareşalul Rommel a păs~ 
de asemenea vechile sale calităţi exeeri 
WJ:nale astfel că înaintarea tnlţle!OJ 
aliate pe continent nu V'a fi o plim~ 
Ne aflăm in fata meă a multor l'll;~ 
f,oarte grele şi uducătoare . de pierdero! 
mari. 

Situa.~ia 
..... EA L b4U_~'" 

rt .Mt 

, r: fJ,,,,,tueil (lC -'--'-
BERLIN, 28, (Radar), - ,Din itaLia 

cen~rală se anunţă ca. j',.(.pte foarte in
veT»'Unate s'au dat ieri tnită ziua între 
l\11area :firemană *~ lacuL 'j'rasimenus. 
AtLaţu au retras aU'l W.IA<:: d~vizilLe iOl' 

dectmate şi obosite i'L tLl:ma Luptelor 
erar-.cene ln uLtune!e Zl;.1:! fi au aruncat 
d.ivtzn proaspete in :uptii.. Aceste au 
pornit pe front la'rg J.a .ls(J.it. şi au reuşit 
dU1Jă Lupte CTancene sti 17r,pngă mai la 
Nurd )luntul de ap'lral·e d€1·mau.:. In 
Vestw apropiat de ia;:!}.L i'r.ansimenus, 
jorţel.e germewe au mreYistrc;L ua suc
ces de;ensw compk.:t C'~ •• ·ate că aliaţii 
au atacat şi al el cu insem~~~~te jiorţe blm
date şi aTtiLerie, La Lt:·t)~.:'! e din acest 
sector iau pu:.-te Y'i' ..I.n!t'l~i franceze de 
GauUiste. in Jocul rmm.,;itor al mitm
lierdor *i al'mdor UU~01nde germane 
din fLanc, aliaţii ·.LU rW:1·;l,,ţ mai. multe 
tancuri şi au ldsat m1 l dt: morl·i şi ră
niţl pe câmnpul de ~'J.pltl.. , 

... 
BERLIN, 28, (Radol'j. _. Despr:e mer

SUL E;!Ve/~.flLi::nU:H()r de pt:. J",":HtI.4L .;!,LIl. ra

.san~ se l,;umUIHCa urmu'io...:nde: !It sec
tuna l11LJlUC:W iJres.UI~':<.l ~t.l~ntlCa, şi 
int.LUL~l,ut'.J. 1nanLor ma,>:>-; --:e injantene 
Ş't b~Lnclal.e sovietice In c"r.t;·€Le de gra
mtate până acum, !l c",.tinuat ~i ~eri. 
SoVtehcâ au reu;;;it Si.l ţrHJ.~,.te,:;e· pană la 
S'ecwru~ Ursa, tian~'.zoal,a eroică a a
cestui oraş a respms w.,<,'. toate atacu
nle conccntnce aie mam·cului. Forţele 
Iwvie~ice înaintund dm;;~)'e Sud catre 
Bobruisk, au Jost o1Jrtte Je contm ata
curiLe germane, suft:nnd j.ierderi foar
te mari. tin alL asalt "oVL'~!ic din regiu
nea PoLotzk s'a pr.jbuş~t Je asemenea 
in apărarea dârză genn:.md, 

• 
HELSINKI, 28, :Radl)"), - Comuni

carW oji.cial jinll.Lfldez u.,j uzi anunţă că 
pe is~mut C"reUei ~rt s,-,ccLlruJ de Sud 
,sOVieticU au atacat şi u.;:;t cu forţe bUn
etate )oo;rte insemn2W, rp.!..f~nd sa pa
t1'U1wa m POZ'fule ce up(~rare jbdarde
ze, 1HJtltra.ţta sovietica it jost însă ză.
vorj[{Î şi inamicltt a s~LJer:t; ]Jierderi foar
te maJi, Presiunea mam.ică continuă şi 
in sectorul Nordic, unie U71 atac at blin-
datelor sovietice a Jost respins.; ina

micuL piel'zând 14 tanClt~ 1. Lupte înver-
, ş-unare îr,,:â sunţ in CIUS. LI'/. itsmuL Au~ 

nus puternice atacuri sovietice au. exer
citat o presiun e 1lWre 'indeosebi pe 
,;o(ista lacului Onega. In ,;u"sul luptelor 
;nu j·F)st disLnise ,1 j ~uncuri mamice. A
Vi,lria finlandaă şi ,~ea ge1'1nană a do
borît 39 auio~me inamic~, 

- Se anunţă din neis1.r:ki, că în ve
derea peT1colu~ui bol.;ev:~ lrescând, nu
măml luptători/or cari $.~ p1'ezintă vo-
11 .:tari pentnt servic:ul rOl1tuLtd a CTes
eL.; în uWmcle zile in 1wld considera
bil: -.... -_ .. ' ~-~~-..,..,.. .. 
rOPll..A·:n 1'1; \Nn~l,,-\ .-\ Ll~Ş:\T DOI 
PILOŢI ,\~dMOC.\~1 CHU .... U L.~CER
CAT S,l ~1~ 8ALn.L.l~ CU Pi\.I{AŞUTA 

BUCUREŞ fi :::8 (Rador) Comaadamentul de Căpetenie 
al Armatei cODluaieă cu. data de 27 luoie: P. Nistrul inrerier, 
In Basarabia m~j.ocje şi pe iroD'.1 tUo.dovei lluOlai activitate 
de lupte reduse. 

In Ucraina şi pe '"ontul finlandez aviaţia germană· 

a attJcat puternice formatii Îftamice 
BEP~LIN, 28, (Radar). Aviaţia ger· bardlere sovietică din care 7 aparate au 

l.o.ană a fost eri foa.rLe activă. deasupra fOSt 'C.lOborâte. Noaptea trecută bombar
frontulUi din răsărit, In sectoarele Qrsa dierea grele germane au atacat obiective 
Şi UDa aviaţia germană a sprijinit pe de în SPatele frontului inamiC, Deasupra 
o parte activH~ltea trupel,or german{' jstmulUi C~1re1iC'Î avi.-'a.ţia germană im' 
ata.eând în altă parte CC!l1Cfl;--,trăi'i de bljn- preu\r.ă cu cea finla.ndeză. a atacat l:a. 
d . 1 d h' l ' . Viipuri înSEmnate forte blindate inarni:ce 
. ~te ŞI ca oHn~ e ,vec :eo e lU~nuce, ~cotiLnd din luptă şi <a.varjind grav nume-
.om fv.'rţelF' aenflle m:~mlce atacatc·ar~ rnn<;E' tanouri Avi tia participă si î lun-

f t d ' , J ? DU.'· '.< • a , . n r:-
ah 0.'5 ls~ruse .~.p~Lquprn cramel tele t"l"(>stre, iar în ·luT~t('.I eu aviatia iua.-
s'~'u ~.esfăşllr.lţ I~pll' :l,~lÎllle k-tre vâ- 1 mi0- fiml·and.t'7.ii au d(;l:orât 21, i~r avia
r.atorJl germam Ş1 o l"rm~; ~ iune de bom- ton) germani 3 avioane inamice. 

Puternice IUţta :i!Jriene intre aviaţia germana· ungară I şi bombardierele aliate . 

1 
aZ;î~'!~~i~dt~~i(~;d:~~, d~~ ~~;~ţ:e~i! I ~~.~~~.~~ e~~~i~i~~I;ă~~~~~ei QUcEr~!;~~: 
ll-t> f01Tt(> crar.cene Intre aViaţIa germa- .vlal mlllte aVIOn ne ·cu patru motoare au 
1 ă şi ung-ară., precum Şi puternice forma- fost doborâte şi alte grav a.variate. 
ţiuni de bombardiere n.a/'l:l~americane, . 

Filip Henriot, min;strul propagandei 
franceze a fost asasinat 

B E R LIN 2d (Radar) - Guvernul francez a făcut 
azi dImineaţă cunoscut că mmistrul propagandei naţIOnale. 
al ilIformctţ 1 ei Şl soltdarJlăţii naţIOnale FiJip Henriot a fost 
asaSinat noaptea treculă în Jocumţa sa aflăloare in clădirea 
ministerului. 15 indlvlzr Î/nbrăcaţi în hainele midti~i franceze 
ner ind bănuiţi, au primii acces la minister unde au întrat cu 
forţa. în dormitorui minjstrului pe care 1 au împuşcat. Alte 
amănunte nu se cuoo:sc deocamdată. 

la Cherbourg puncte de sprijin fort!fi cate mai rez;stă încă 
B~rlin, 28, (Rador) - Postul de radio t multe puncte de sprijin fortificate rmde 

brjLll1ic a reCUllu::;cut aSC\ilol'ă că f(Jorţele ger~ e~ rezistă cu ce~ mai mare inverşuua.'e şi 
mane dela Cherbourg mai dHi.pun de mal ca luptele sunt m curs. 

Marea bătălie din Răsărit cOi~tinuă cu inverşunar e 
BERl .. IN, 28. (DNB). - Olrcurilf' miii. NGl'd de Vitebsc şi la ~ud spre Dobruisk, 

tare competente din cupitala KcichuJui de- }'orţele germane au fo~t retra~e din Vi. 

PIERDERILE i~UAŢILOH IN LUl'TELJj 
DE L.~\' AZIl!} 

Berlin, 28. (Radar) - Se eOJnWlică ofi. 
tiai că tiola aliată in serviCiUl iuvaziei a 
pierdut dela începutul debarcarHor până 

ali 5 crudşetoare 18 distru,;d.toare -= ... 
! ' ,...,.. 

vedete rapide şi *0 vase de lran.sport ti 
speciale pentru debarcare., cu o depiasa.re 
totală de 272 mii tone, iar a.He treI cruci. 
şetoare mari, 13 uşoare, 23 jistrugatoare, 
20 vedete rapide, precum şi 80 vase Qe 
transport şi speciale pentru debarcare, CU 
o deplasare totală de 380 mii lone, au fost 
grav avaria te. Astfel au f<:3t scoase din 
bptă in total 78 'Vase de războiu, 233 vaşa 
de transport, cU o deplaS2.re totală de 652 
mii tone, Aceste cifre nu cvnţin vasele· ina· 
mice distruse in urma ciocnirilor lor ca 
mine . .. .......................... ... 

J B h.ehidere. editfel 

Comunicatul german cu privire 
la vizita Olui Ribbentrap in 

Finlanda 
BERLIN. 28, (Rad,Jr). Gl.wernullW· 

ciUllUi a. puollcat aZi un ('omunica; oii
cial dupa. care til Ribbentr{)p~ ministrul 
de exieruel!.l Heichuiu.i a la.cul guv.ernu
lui tinlandez O vizită oficială. la. Helspl
ki. Cu acest prilej au fost djsculate ~ 
te pl'oblemele <lctu,aie ee interesează Ger· 
mania. şi Finlanda., precum şi cererea 
guvernului IfiUlaJldei d,e a obţine ajutor 
mmtar dela germani. Guv~rnul Rcichu· 
kd s'a dee!amt gata (''le a acorda Finlan
dei acest ajutor, Dt, Ribb~ntr6p a &\1lt 
intrevederi cor.w.ale in spiritul tradiţto
!laii 00 ('3mararllerie ce eXjstă între Fin
landa şi Gennania. cu preşedintele d6 
stat Ryti preC'um şi elI primul minjStru 
I'Ij cu mai mulţi membri ai g1.~~m!1lul 
7inland!'"Î. In t.f}ate <,ht'stinni1e disentate 
s·a. ohtinut Un 3c.or4'1 deplin. 

dară că marea bătălie deft'Jl13Î\·ă. din Ră- teb!!c. ocupând poziţii noui la Vest Şi Sud-
sărit continuă cu Îm'Cl'\1unare De mh:şora- "est, unde ele dau lupt-e erân('~ne şi (,..8U- Prt'sa fil1lande-7.Ă ocnpândtl-se de non\. 
tă. ;!:;o,'i,~ticii at[\<când cU muri nm,sse umane wază inamicului pierder:~. fmute mari, ~ propun~ri fie pace aiI." IHrlsoo\oiei se con-
şi de ·material. Comandamentul so"ietic Il atacurile sovietice indrt'ptate către Doh-- !dată că. acceptarea. ac.estur .. ar însemna 
iU<Jel'cat o mişcare de invăluil'e a frontului ruisk au fost deasmenea frprite de contra.- {trătuşirea JlOJlomlui f i nlandf'.z CU toare 
german, da.r Comandamentul superior ger. atacurHe germane. Lupte foarte inverşuna- semnele de obost'lală poporul are indato
man 8 6bser\'at la timp intcniiile w\-·ietici· te se dau şi în jurul ·Jocg.Iită-ţii Ol"ia unde rlrea acum în Dragul vict!)fII'l să ootttim.l~ 
lor luând contrarnăsuriIe necef!are acestei forte!~ germane l'elÎstl dâJ'Z tuturor alacu. lupta 13î\nă. la -terIDinaren \rict;Qrjasă-
ma'nevro da incercuire s'au ind repbt la dor sovieticilor, războiu. 

. . . _ ................. __ ....................................... "\~ ..................... . 
. Soldatii g~rmani luptă penfru Fuehrer şi pentru Germania până la ~.ltimul om 
n}1~RI,IN, 28. (Rador) După ce ",zis· liulei rezistă de asemenea ş.j ţinectl fo- I luptii. mai departe şi i:~i ml'oţin pozi1il1

& 

tenta gernmnă din oraşul Cherhourg a ,·ul bateriilor d~parte vasel~ de r;izbniu ' Numeroase vase de rlzbOjll in~i(>e:: 
f 1 i!':amj-ce ~i sp-.. :jină. rezistl'nţa for~lO'r ferind loviturt s'au Îndepărtat, .lar . 

înt'!"'tat eTi deoarece carţe e germane au - mnle a .. tom"'t .. ale ac,est.cr fortifleaţi file . .• g~rmanc din portul Cheroourg. G .. .. 'V 

h.iJ.l1at până la ultima cartu~, Ina1ll1Clli adevărate ravagii înt,re aliaţi mr~ tlII 
Paris. 28, (Rauar) - Indignalca popula- s'a FUS în stiipâHirea ora~ullli. D2r p-or- Pl'f"Sî!. ~('rmană pubtid\ 4.d detalii dra- toate jertfele Îlwă nU s'au !mtut sa s. 

ţiei franceze contra aşa zişilor eli!:iel'ator! ,.tul oon{inuă să fie fer.ro apărat de trtl- maHc<{> d.'sore t'1'oism\11 hateriHor 00 npropit> de pc:rt.Cnmwndalltu]I'i fortiVe~ 
creşte din Zi in Zi din cauza utacurilor te- pele germane ('ari detin şi înt.rările in coastă ~.r;nan(~ 1!t Chrrb6tll'g d:numite IT amturg, Fiihl'erul a tran'~ls!li' ca" 
ronste aeriene necontenite. In apropierea rl • 1- 1 ~ •. -port dfmd aici 1ur-te extrem e ln,'erşu- Hambul'g si Yor~ cari ut" 4A ore se af It t('1~~l"afir-ă ordinul de C!l.Vakr a "-""(~~ 
oraşuluI Oreville doi piloţi amerÎcani ai ., 1 I . ~ 

"aje ~i part~a nOl'dică a ars(-"naJ."lui COJl- in forul (·r.n{'cntriC' al tun~rilor grel!' a i! de Fier, ta.r comcnicatnl oficia CIt. unui bombardier doborât s'au sali'at cu ", ." H ţi1(l1 
paraşuta, dar au fost linşaţi de ţărani. tinnii. incă să lupte, iar soJ:taţji gennani lIl1':}i nurnă.r mare rl~ vase de răzhni'.l ina- spiritul llla1tllll~i sacrificiu al so>!) tA 
Unul dintre aceştia a decla;:al că .>oţia şi ronform .hp·ământului lor (h credinta miee, dar ~u ecm,~nk~t pe calea tele~ra- ~crm:lni din Q{'este Cllil?Hri iI.- ~Z!,;~~~ 

, t':)j doi copii au fost omorâţi ;;:u pril€'juI uI· \'01' h111tă. !~@';.:l la ultima căI'tuŞ(' şi ulii- fiM Hră fir Ccmand3m~ntu)ui Suprem i-a neeliniţit in ('.J'edinta 10-1' cătne .l''' 

\

timu!u i ~id ş-i deaceia ei s'au l'ăzlnnat, m'll om. Vâ.dul de Nord-Vest al pi".ni:n- la lkrli n că. eu toa~~ că sunt in0l'rooite ~i Germ~mt'l luptă. !b1.nă la, ultiml1~ 
, Societatea Naţională de Edltu:li IjIl Arte Grafice "Dacia Traia.nă" Timlş,.la.ra. 1. Bul. Regele Mihai 1. Nr. 4, ÎllJrn'.tr. sub Nr. 5211488/1943 la Reg. Of. Corn: Tim~~~n. 
\ 8eoretar de ledarpe res:p1)JlSa.bQ;. DOJUAN GROZDAN. f) '. Tipărită, la 28 lu-:,~ 1.···-

\ 

\ 
\-~-

\ --
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