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:Regentul Horty n'a fost arestat la Koenigsberg
~ln.i U desmintire a guvernului român. BirDuriie poştale şi telegrafice din Sofia

~:

\.

n'au fost ocupate de forte germane

tn e$>Pingerea condiţiilor de pace souLetttle u.e catre guveTnu~ JlUWWll:!i<.

n
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.,U Gtm;Un~e pOiuwe din capitala Kel' til1~IUl ti' petWf"u ol'iclne a eXamJriat obiec·
: ht: a<;~.!i~t; eOltatpi 8crutuna curaoteru.
101' lMrtnSeC. (;o·nd·iţiite ,mpU8e de Mos-

"II

rr.
sO

, tV,,'G l'tm.anael erau absolut ae8onorm.t~
, III Uf'ete jHUWle iar în altele inacceptu·

,

P,

11l
ţo

II,

i

'0

i

i)'eaUZ<lOite dm punct cU vede, e
tI hnio. in toate s'a invederat ViCLeunu
'I,,,eroare (U a atrage Finlanda inn"o
cursă pl',n care armatele roşi1.. nu m,m
b.l~ Şi

r.nea nevoie să depună efort'un militart
IIP~!tru a învinge Finlanda. Din comunl(ttlut ofic.aJ al guvernului finlande3
ri!fs6 limpede evoluţia tratativelor. Nir..eni nu va putea S'U8ţine că deciZia gutJ pr nu lUi finlandez (J fost
prematură,
p"'ost chibzuită sau arbitrară. Aoeastti
dfcizie a fost luată după consultare'l in
"Iultiple rdnduri a parlamentului fin.
loudez care întrupează reprezentanta
legitim.ă a întregului peypor finlandez.
TURCIA îşi păstrează 'leUtraL~tatea.
TJ. YaZman, unul din cei mai apTit/.şi an·
glotili, declară: "Nu cerem aliaţilor să
d,~l-.arce neapărat în Balcani, dar să debaros măcar undeva pe continent ş1 să
treacă la atac. Nouă nu ni 8e poat n cere
Sfl intrăm intr'zm l"ăzboiU fără arme şi
fă:ră muniţiuni, şi Ce este mai principal,
Într'un. răzbOi al cărui sens nu-I înţo:le'
gem. Am încheiat o alianţă cu. un prietf'n care trebue să ne cons-idere ca egohtl său. Alianţa ne impune Şi noud, dat
i1!1l'Une şi Angliei, obligaţiuni. Vom inte1veni în războiu însă cu arme egale".
BULGARIA indusă tot mai mult răz~
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f;;Ciul nervilor. M inistl'ul agriculturii la
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o întâlnire a declarat:
,.Rusia SovletWă - il spus d-sa-este aliata Anghei Şi a Statelor Unile,
6j(lte cu care nOi S'unem în războiu.
(;onaucuwr,i nO}ilr·j au me,*nut, însu
"'U perspicacitate neutralitatea fală dEi
a· .'t;'u.sta. :I"1i4re putere. Aceasta s'a Iăcu~
alr. aonnţa poporului Şi a guvernulut.
Var nici mOtivele nu swnt de tteghjat;
Utlsia ni-a d.at libertatea, ea ca Şi no"it;.'ste o ta-ră sLaoo faţă de care tWi nu
aCt:m 'lUCio aspirafiune. ACestea sunj
c'J·rHH.deraţ"i~e noastre 8p'l'e a nu·, ctecla·
ru razbmu. Bulgana şt Kwsta ~01)te!ic ...
tlLenţin pe dep~m neu~raiitatea rectprocu. olar "elaţ"tile diplom,atioe dl11tre e~t.
oBl.nlt norma~e··.
Sa voro1.t de curând, in pr6$a 8treina,
dtspre Q miSiune diplomatică în TUl'Ciu
a a'rhitectului bulgar Sevo/.
JUGOSLAVIA Se găseşte in aceia...<rl
Situaţie cunoscută. In clipa in care tâ·
"arul vlăstar al Karagn,eorgMvictlor,
reyele Petru, îşi serbează ia Londra
cununia având ca naş pe regele Angliei,
F..stul diplomat sârb Iosip Smodlaka,
oomisar al afacrilar streine di,ft comite.
tltl de sub conducerea lUi Tito, fi luat
drumul Londrei spre a cere blocarea sum.flor Ce aparţin guvernului Purici şi
cnre se ridică la cifra de 25 milioane
lire precum Şi fi Încerca recunoaşterf'Q
deplină a comitetU1u/i Tito otJ singur gut'e1'n legitim iugoalal1.

I

'

BERUN,24. (R.ador) LA WILHELMSTRASSE S'AU DESMINŢrI
ASTAZllN MODUL Cl.:L ~1AI CATEGORIC NUMEROASELE ŞTIRI TENDENTIuASE PUBLICAT~ IN PRESA lNAMICA ŞI O PARTE DIN PRESA
Nj<jUTRĂ CU PRIVIRE LA UNGARIA. ASTl<"'EL, PENTRU A CITA NUMAI
CATEV A ŞTIRI DIN'j'RE ACESTEA, S' A SPUS CA REGENTUL HORTHY
ESTE ARESTAT LA KOENIGSBERG CA POSTUL DE RADIO BUDAPESTA AR :E'I FOST AVARIAT PRIN LUPTE, CA TREI MEMBRI AI LEGA'rIF~1 UNGARE DIN BERLIN AR FI FOS TARESTAŢl ŞI CA FOSTUL
PltIM ~UNlSrR.u KAl.LAY AR 1''1 FU GIT IN UNGARIA DE SUD, PRECUli
ŞI CA BANDEI.E LUI TITO AR FI LUAT CONTACT CU UNELE FOR.MtL
1'IUNI UNGARE ŞI CĂ GIJVERN1JL KALLAY AR FI FĂCUT UN UL'rIM
APF.I. CERAl'.'D A.IUTOR STR.\IN.\TATU.
DlTPĂ. CTTM ~E M.\1 DFCL<\RA. :riPs,4. DlI: VERAC1TATE A ACESTOR ŞTIRI F,"'J'E CARf\OTERJZ.~'l'A DE CORF'sPONOE1'.'TlTL DIN LON·
JlRo\. .41. ?':To\RnT,TT] ST1En-F'J; S.VF~SK.<\.nAGRLADF,'f. CARE DFAlLARt\
C.\ Ar"F!ii~1'E ŞTIRI AlT FOST FABRI(!4.TE DF. UNJJ AGEl\,1'I UNGfTR,I
Illl11J TARILE }\TF.ll'J'RK

PF.N~lT

('IA PRIN ELE S.\ PROVOACJi1 TMPRF"

c::.u ,n..,~~ .,"'Tl'M'ffiTN"T llr. N'FIPf'RA.T,lT'\''l''F, A
1. ll'1'\o.H"!oll? ~F nFf"'T&lU,
~lnlrfY)lH
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GITVF"RNll
O'F. Af'F.'l.TJ
IN MODUL CEL MAI PUTER-

!\,TF.CTh"STJ'l1' ~I f'O)\.TJ)AMNĂ
WR NEItUSlNATF..

lŢJI.Tn."R.TF,I{(.

»,,'"

~'_,.

~R<\1W"

A(""I'1TT'~·Jn.Ji1

Regentul a primit În
BU.1.Jai"'J:!..":)!'A,

24 tt<.ador) -

I

audientă

Cores<

pund.entul agenţ~ei DNB r~t~ansmite
~rmatoru1 comWllcat al agenţlei te1egra-

niştr1..,i

La

pe primul ministru
pe memorÎi guvernului.

sfârşitul audienţei, preşedintele

nsiliului de miniştri şi

membrii gu'
ungare.
u1.
d
. ~
tuI ln f ţ
Regentul a primit în audienţă Mier.
vern Ul ~u epUs Juraman.
a a
CUl'i după amiază la ora 17 pe Dome
regentulul in sala de ceremonil a. caste·
Stojay preşedintele consiliului de mi- fIUlui regal.
CI

tlOO

A

Prima Întrunire a cabinetului maghiar
BUDAPESTA, 24 ~Rador) - Corespondentul agenţiei DNB retransmite
următorul oomunicat al agenţiei telegra fiee ungare:
Membrii guvernului după ceremonia
depunerii jurământului s'au reunit in·
tr'un prim consiliu de miniştri sub pre·
şidenţia d-Iui Dome Sztojay în palatul
j.,'rtUl1"Hf'!

Cum

!IiIhA'nă'Aţţt

prive~te

flf"snr"

Germania

.,
BEatLlN, :&4 (Rauor) In legătură
cu comunicatul publicat referitor la
,,'ada la Wl1neimstrasse se subliniază
.. enomentul intenSIficării sforţ,irilor co.
.nune pentru salvarea Europei arătân..
du-se în legătură cu aceasta că tradiţia
Jnga riei a fost totdeauna de a fi un

preşide.uţlei

CQnsiliului de mlni~tril,
consiliului a salutat pe
membrii guv-ernului şi cu aprobarea lor
şi.a exprimat încredere în activitate în
cununată de su.cces a cabinetUlui.
In cursul reuniunii care a durat trei
ore aU desbătut chestiunile de actualI'
tate cele mai urgente.
Preşedntele

fră""A~fă,.H~

schimbările

dht (lod.rls

din Ungaria

membru în zidul impotriva Orientului.
noul guvern ai
cărui membrii au jucat un rol important

un<1 După cum se subliniază,

in Viaţa politică, economică şi militară,

I

fiind recunoscuţi ca personalităţi de
seamă, girează dueereu la îndeplinire a
0erinţelor actuale.

In Croatia
ZAGREB, 24 (Rador ) ....., Corespon·
tenţie in cercurile politice din capitala
lentul agenţiei DNB comunică:
CroatieL In aceste măsuri se vede o evo·
Măsurile mil!ta:e . luate î~ Ungar~a ~n luţie' pe cât de fireasc.ă pe atât de im'
Ihteresul unei lntarlTi a siguranţeI 111
~
_
';!ud~estul european precum şi remnnie· b~cur~toare a forţelor de aparare a for·
'ea cabinetului ungar a găsit mare a.
tăreţel europene.
• D ~ 10 vaei a
BRATISLAVA, 24 (Radar) - coreSOI
Faţ.ă de evenimentele din Ungaria.
!undentul agenţiei DNB comunică:
Slovacia p.ăstrează un punct de vedere
Biroul de presă slovac scrie următoa·
liniştit in spiritul alianţei sincere dintre
:-ele in legătură cU schimbarea de gu"
Germania şi Slovacia.''.
1
vern din Ungaria:
I
.~~.---~
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ID'QCKHOLM, 24. (H.ador.) Co<
reg,pond.entul agenţiei DNB comunică.:
După. cum a.nunţ;i "United Presa" din
V\ r..shington. senatorul Mac Carran a
prvpu.s o lege pentru înfiinţarea unei
cDii aeriene cu UJl capital de u.o miliard
da dolari. in vedere navigaţiel a.erien.e
intf'rnaţionale.
Ministrul
afacerilor
străine d. Cordell HulI va trebUi să in·
ceapă tratativele cu străinătate acu privire la drepturile de aterizare. D. MaG
C'lrran a spus că Statele Unite "vor
trebUi să aibe supremaţia lncontestabilă
a circulaţiei aeriene în lume.
Caaada" Uvreal':ă arme RlIsiel

81'OCKlIOUI, 24 (U.ador) - Corespondentul agenţiei DN~ comwli<.1i:
După cum anunţă. agenţia. sovietiei.
"TAS8" la 11 l<~ebruarie s'a semnat 'UD
aCOI'd Între Canada şI Unhmea Sovietică prin care Canada se obligă să livrez.e
arme Uniunii Sovietice.
•• trevedere latre pre,.rllatele consiliulai de mini,tril
IIlletiez
ambasădoarea s ••
'Vaeti(>ă K(tH • • tay
STOCKHOLM, 24. (Rador,) - Core&'
pond><:ntul agenţiei DNB tran..&mite:
D, Hansson, preşedintele con.sdiului
de miniştri, a confirmat agenţiei telegrafice su€deze ştirea dată de un ziat
Mi.ercuri, anume că Luni a r,vut o Îll1re'
vedere cu ambasadoarea .ovietică la
Sh'ykholm, dona Kollol1tay.
TotUŞi, a spus ministrul, convorbirl"3
nu a avut dr,'pt obiect discutarea situati~. după publicarea comunicatului finlandez. aşa cum aiirmase acel Ziar.
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Anglia I"t!(·uaoa'.e

lotuşi

.u ... ~rD.1 1lte

BERLIN, 24;-' (Rador.1 - La Berlin
se dă mare atenţie răspuMumi €"vaziV
da.t de d. Eden in Camera Comunelor la
intl€barea dacă patrimoniul guv.ernului
lugoslav CLn exil va rămâne neatinS, dupa. cererea generalului d-e ~ande Tito,
care a pretins să Se treacă aslJpra sa
lovte fondurile statului iugoslav.
După cum Se declară aci, din aceas1ă
atitudine a IIlinistrului de externe brita.
nic I'eese lămurit intenţia Marei B:itanij
să. dea drept cererilor Rusiei Sovi-t>tice ŞIi
să recunoască de fapt pe Tita, căCi drepturile de dispoziţie asupra bunur~lor .stah.:Jui se bazează pe acelaş principiu ca
şi principiul suveranităţii.
B iroarile post.le şi telef!ra·
lice thn SoWia n'au fo.t oeu.pate de rOl"ţele german.
~t'lA, 24, lRauor) _ Agenţia tele"rafică bulgară anunţă:
Ştirile ră.spâ.ndite de unele agenţii de
presă btrii.in~, referitoare la o pre~ind.
~upare de estre forţele ~rman~ a b)r{~~'
rilor poŞtale şi ~Ie~[lce dm .S_oha.
este absolut fanteZlstă ŞI nesocotIta pe
deaintregul.

...........................__......•.......... -

desmintire a' guvernului român . În legătură
cu p~etinsa misiune a Principelui Stirbey

BUCUREŞ'.rI,

Ageo.

Din cercurile oficiale rom.â.neşti se a·

radio Sidim
zile cele ma
n.isiunea Prill('1
:'0)n· 1it!Ol' ·tf' pw

rată l~ guvernul ra,mân no a.re' obiceiu!
le a desminţi de mai multe ori fteelaşi
ueru şi nici de a injgheba polemlet.,
U~lra. tmei actlvităti sau an iţiatlve pri·
,'de şj persona!. şi nu a r;uve.rnului sau
• fl'eWlel ~ oficiale.;

23 (Rador) -

la Rador

ootnunică:
şi posturile de
l.U răspândit în ultimele

Ziarele

~·a.nteziste ştiri d~'illre

't'hli Şth·bey şi 11eS!lrl"
pe eate la ar fi ..-pua

fi

~

•

se poa.te Împiedeca Însă. de a de.
("1.1ID prin asemenea
pro-eedee fantt.-zii şi intrigi se În(',ea!"t'i
\\se lovi fără s<~rupul naţiunea româ.nă
Într'un moment (oâ,nd ea nu este prc()("u,
)ati decât de propria eXistentă.
El

dU

I.Jlâ.nge modul pe.nibil
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Conferinţa

In oadrul conferinţelor orga.lllZ~te dt:;
către aBOClsţia prof. secundari din Oraviţa, d. prof. l\omulus l:'upu de.La. liceUl

probabil fieoo.l'e om ia parte carac'te$
.ristică. la ceeace cuget şi rac eu şi tot
astfel ~i eu mă angrenez gândurtlol'

.Genera.l DragalLDa", a ţinut in seara
ziLei de 18 Martie a. 0.. în sala teatrulul
orăşenesc o interesantă.
binedocu'
menta ti conferinţă, vorbind despre
'"Romantismul german".
Datorită. faptului că. d-. este un ele"
ment distins al corpului didactio din
Bănat, cu resurse puternice de afirma'
re naţionala şi culturală in ogol'Ul. de
innotre spirituală a românismului de
mâine, conferinţa d<sale a fost ascultată
cu viu interes de elita intelectualităţii
orăviţene, care a umplut sala până la
ultimul bc. fiind r<LSplăt1tă cu aplauze
oinemeri ta te.
După ce conferenţiarul face o amplă
întroducere, definind toţi factorii cari
au determinat eflorescenţa romantismului în toate domeniile de creaţie în dosebi literară şi artistică - la dj·
f?rit e popoare europene, arată că romantismul gennan propriu zis. apare
alx>a la sfârsituI secolului nI XV1ll·1ea,
sub f, rma nnui spirit general de netă
opoziţ.ie f:ttă de starea epocii contimp<J~
rane de sub tirania raţionalismului
senrbătI, duljtman de moarte al imagi'
naţjei şi al poeziei, expresie divină a
fantezjei ('reatoare .
'O notă (lliracteristică a acestui 'enomen social, reacţionar în e.''ttreemismul
sin. o t~lcătuieşte evadarea din prezent
şi fuga in lumea de vis şi vrajă a trecu.
tului naţjonal, în special evul mediu
german.
.
Stabileşte apoi, afinităţile structurale
ale romantismului german cu Sturm
und Drang<ul, o perioadă Iitel'ară de
preromantism.
La Ul\;t;!-'U" ~ lJxualltismul este un compromiS dE: raţl,mallsm şi lI'aţwnausID,
ajunga.rH1 mat tUl'ziu lU stapauirea to
Leuă a. acestuia din urma.
'.l'recand la fonuatorii doctrinei ro·
mantlce: fraţii Sohlegel, Tiec.k, Novalis,
seoţ.anll 1n eVidenţa intervenţia severa
a eticeÎ iui Kant şi contribuţia covârşi'
toare 8 filosof'iei subiectiv.iuealisre a
lUi .F'iehte, în legături. cu nă.zUln~& r0<manticilor de a fi oameni de unlvereaU·
tate şi totalitate, d..sa remarcă faptul
că pe romantic nu.l vedea iZOlat, ei mereu în grup. lntovărăştrea lor este mai
mult o relaţie de aparteneţă naturală:
comunitate fraternă de sânge sau pr:e'
tnÎe prin arinitate electivă, ducâ.nd la

~elorlalţi

oa,meni".

Form& romantică de vieatl vede to·
bUtatea înfaptuindu>se abea în comu,
rutate. Este aei simbioza unor jumătăţi
cari formează în cOeXistenţă, (l'ofiloso.
fare, în c.opcetizure, în oocriticare , o
unitate desăvârşită.
D-sa treoo a.poi la. romantismul romB'
n~. amintind lira
unui Mumuleanu,
Eliade Rădulescu, Bălceseu, Alecsanrlri.
Bolintinean, Eminescu şi Intregul lanţ

Conferinta

Păr ...

15 Marile

de lupte pentru libertate. dela Tudor
Vladimirescu până la Avram Iancu, unieea Principatelor şi unirea cea mare roade frumoase ~ romantismulUi D()80
t ru.
"Despre aceiaşi zeatre de profund
romantism - incheind, declară d..sa vorbesc de titanic.ele lupte de astăzi ale
armatei noastre, care, cu şiroaie de sân·
ge şi mormane de trupuri, nă.z'ulnd in"
vierea namnluf, innaIţă numele de Ro'
mân pe culmi de str.ălucitoare glorie
istorieă".
-b
Praf. Gh. Matei

I

despre

Conceptia crestină
,

viaţă

Prof. Dr. Dimitrie Bodea

Dumineeă, 19 Martie ...., 1& Biserica o perivire tn istoria omenirii explică de
..;q. rom. din TimiŞoara·losefin. in oa' ce toţi reformatorii politici, sociali şi re.
urul servidului divin. vorbit .Păr. D. ligioşi toţi acei cari au propovăduit o
dodea.l dela Aoaoemia Teologică. ort. lume mai bună ,decât cea prezentă, toţi
rQDl. din Oradea,..Tlmişoa,r.a.. Conferinţa au avut adepţii lor, chiar ,1 în eazurile
iace parte din ciclul de conferinţe orga· când învăţăturile lor erau absurde
.uzate în săptămânile Postulu.i.mare de ireal.iz8Ibile. Părintele conferenţiar tre •
.:3f. Episcopie. Conferinţa fiind Intere- când la oreştinism fixeaZ-ă poziţia acessantă şi actuală, pentru timpurile acetuia faţă de celelalte religii.
stea de mari transformări, a'a bu.eurat
Ca înoheere Păr. prof. Bodea, arată
de un publio numeros. La inceput confe- superioritatea concepţiei ~ştine desrenţiarul fixează concepţia omulUi de&
pre viaţă .şi indeamnă să o păstrăm şi
pre viaţă, e,rătânod ea. omul doreşte şi azi, oând SUIlttem la grea înoeroa,re, să
caută fericirea pentrucă dorirea fi eău' nu ne lepădăm de ea, ohiar daei ar tl"etarea fericirii, a unei lumi mai bune, de'l bui să suserim. mult, căci după patimi
cât ceA prezentă este insW(li modul de Urmează Invierea.
a. fi a fiinţei bllleneşti. Aruncâ.nd apoi
Rnsu-Şfl'lu1I
.........................................

,i

'1

'fi

hlJlurulu.i·· <ie

$l.IJ)

du'ecţia dlUi

Pe·

crimt dureroase... servilldu-ne Patria".
bucurie apariţia noului con..
frate. "Glasl Bihoruhu", şi dorim să fie
o candelă nestinsa. a 'YTemilor noastre pe
meleagurile româ~şti ale Bihariei.
Salutăm cU

,î

!!loara, dar aici nu găseşte locul potrivit
unei reşedinţe regale. Ezoa aai o ee".af4j ri.
dicată din pă.mint, In locul cetăţii, au IIllii
exact cartIerul nu~ "Cetate" In vremUrile
de azi, afară de castelul Corvin, unde Dlt
era decât O insulă. Aiei şi. zidit pate.tul
regal Carol Robert, hltărind _ ziduri de
piatri şi cr..atea de pămlnt. Evident, el
mutarea reşedinţei Curţii regale la Timişoara se datora in primul rând unOl' CII.\J:It

politice !fi dinBStice. Siguranţa Curţii " fa.
mlIfei regale re.cIama decIanşa:rea regelui
de

ţinuturile stă.p!n-ite

de oIigarhie a

eăror

drepturi nu ernu n'!eunoscute de rege. Stri- \
%,oniul, Alba-regall, V'i.,"IIegradul eH.1I ocu.
pate de c!teva. dintre aeetlte f'a:mfU1, iar
Buda manife~.a o atitud'ine d1Jbload a~.
fel tncât regele nu se putea. 8imţi tn Ilgu.
ranţă decât tn m'ÎJloeul populaţiei din Banat pe care istoriografia maghiari conti.
nuă să o numească "cum811ll.". De altfel prin
soţia lui Ladislau CumanuI, eare a tom tiie&
Regelui Carol de Neapol, Carol Robert menţinea o pret·jnie permanenti eu ~ Camsnl Inc! !nain";e de venirea 8& bt Unp.
da.
TRAIAN BmAESotJ
~9§~~~Jf9~ţW,~sf9~,~~~~J1§~~~~1I

Poi .,.,... ,.

"tOro unde lâUlÎitJ

,'e.gu'

"Ceaei; I/;o,ii"

ŞTEFAN

tehruce Şl redacţJ.onale. Pruul.lJ.

aumar, PUblică sub .semnătUra dlor:
retru Login, Şt. Berinde, Alex. ln'Clri~,
I. Creţu, Pl'. Nio. CrIstea. Dr. N. Pop,
..:to. uU variat şi interesant m$terial,
având caracter patriotio, eultural, economic, medioal. In paginile sale, "Gla:ml
Bihorului" desbate probleme actuale de
o importanţă deosebită, reuşInd a se
impune dela început prin ţinUta 8a dem,..
nă, fiind cu adevărat un "indl-eptar al
românilor dela aceasti graniţă a ~r1i".
Atitudinea acestui săptămâ.nal, o defineşte artioohtl editorial. d. Petru La;;-ln, când spune: "Glasul Bihorului" va
lupta pentru In~hegarea graniţelor 8f1..âmate de destin ,1 pentru a şterge la-

rupta pe d-nele Zoe

Ctmponeriu,

tWintTe.
ar. 008t6 pre.,edimG

Ol.oaşe~

fi Stavrac1wt,
~t Il

L. Pop,

COI'(!I,.,....

Tătar»

Mocanu
"e~
Aproape de $000 ~ OK ~ ..
Piept ni)tte eleV~ alătu.ri "" copil m.ic ..

juca iti timp

•

,.ULli.l:iuJ. bwlurulw". ro apărut ia bunt
"Olluiţu

Nnt..

Granit,. de "est I

....topol.a lSan,atU1Ut.

oare spune: .,Comunitatea pluralISmul
e-ste fondul nostrU eel mal prafund

.u&.

OrucJi RO§.ii din lrimi~a~

.. ru l'oI. LobUl, aa.re a aCtiVat mult timp
.n reua.l:~u!e Ziarelor baD>&}ene ain Me.

In această privinţă citează pe Novalis

maghJară

Po~t.a
"l·Wld.~

..,Uj

Idealul <19 Vleaţă al
omului independent al Renaşterii, ro·
manticul, nebazându-s·e pe sine, are o
conştiinţă
clara. & jumătăţii sale, din
eare rezultă necesar nevoia de sprijin
mutual.

olJgar.t:ua

regele Carol Robert se hotărăşto să "
tragă preslunei, câ.nd ali f&1lta,jului acestei
oHgarhli, mutându-ti ftIIJII'd1nţa diA BQQa IA
Tim.işoara. La 25 Martie ~ la 'I'itni.

"GLASUL BIHORULUI',

făclie româ,u~".~ă

de azi ne-a adus printre ziarele
reual:riei noaSt1'c, o noui taclie
,vlll<mtlWOCl1 & lrra.nl~el <le Vest, ,.Glu-

C'Il

că.:re

Strimtorat de

130~

Am vecut dita imâmplare B(i "'"' oatzna »UrU<:ii &>fii" diA garu D~(J
ElftUJ.
.AM g~it GCOlo e:lteMUJtc dupti oii';
o tooapte intreag(i cic Mt&ftCă

o "".,ii

căsătorie.

In opoz.iţie

~1fI11111111l111lIllMUIIQIfijjIftWiIiI&ll*MlW\1IMIIiiII

d-Iui pref. Romulus Pupu ţinută la Oraviţa ~

,i

-

GERMAN" CALENDAR.

"ROMANTISMLTL

(:le

#14"" Îngânduiată"...

~ Mllf enţă

CARSTOIU: STIHII

Intilnit tn paginile revistei Gindlrea numele lui ştefa~ CA.stolu, ne-a reţinut atenţia.

Volumul acuta Intitulat oarecum straalu. Stihii, poeme In proză nu ne rotunjeşte
imaginea pe care ~ tlc:a~eQl de&pre ••
tor. Poemul J:n prou cere 1) m&i cuprinzi..
toare perspectivă, o ea.denţă Interioară mai
amplă. un patetism lirie necondiţionat. A
reu,lt tocuti autotul li De trelle&SCi. fiOruri ,i pri naceasta cartea DU p;1erde 4ecA.t
ţ.uţine din sensurile pe eate le-ar fi &'7Ut
Gacă .'ar fi modelat
mai tlIte.nsă

eu..,

lIndeva d6paru /lJ.To.tă de
gândul unei alte lumi, oople~tă de o d.

mută. Sorbea di" ceaiuZ aervtt OII
arâtă bunătate, de una d~" doamne fărd'
să audă ClWintel de imbdrbăt4re Mre fi
erau adresate.
In picioaTe la uşd tI" $oldat măndncd

"ere

grăbit

o porţie caldă d~ 3Upă prin1Jind.
mereu cm8Ul. 81$ "ed~ ori fieeore
ii este F~io..
. Jlulţume.,te {ti pleacd in fugă, ti loM.
atât de btmă clipa aceea, de POpa.!.
In cnwetl (lCetJ(J ...mbolică mai per.
sf~ă f"că Itt1dtmentul uma" Mr~ M lengă pe roi,
~ C(ff"6 oomeninţtl ~e
dispară in incleştarea ~bună car~ fte-a

In"

Şi

""1

oa1M!'n'

CUpri.M.

IIIA JlARI.AN

emoţie.

JALBŞ

ac

CI nouă concepţie

Printre ideile străine,
8J.·li1:iciale,
Care au turburat in trecutUl nost.ru
apropiat; conştiinţa puol!că. a români,
lor, a iust şi (:onctpţja Ucesj,ll"e billeie pu·
DUc • .Politica se facea la noi in vederl;il.
acestui ideal, care nu e.t:a in reaMatţ
altceva, decit pretextUl pe.nu·u îniaptul'
ra binelui pen;onal al indlviaului. Par,
tidele noastre politice se prezentau ca
,un fel de a.rm~lte civile, al căror scop
era - ziceau ei - binele public. Ştim,
însă, din experienţa, pe care ţal'a a fă
eu~o, dureros şi păgubitor, că binele
public era binele partidului, iar binele
PartidulUi era binele membrilor. care il
alcătuiau. Aeest egoism de grupă. dt
partid Şi de clasă, ajunsese să duoă Statul nostru la marginea prăpăstfel.
Trebuia, prin unnare, sa se dea po
porului nostru O nouă. conce~ţîe dl"sprp
binele THlbli ... o:i trf'bnfa să Se Crf':,ze llt:
no'R sel'ltiment dP tesl'\~('t si hrbfr~ fpF
"'e el. Trebufa să se· dea
nou cOT1ti
nUt -

d:wi.l -

eonţinut

pu~nc

despre binele

un

moTal si suorainrJh·t

eQIl:eptiei desDre' binele public.

~on~epWe aceeptată de conştilnţa r~â
.1ea8<.m
Gare să fi iZVoraL din adâncu.
lî)LOr.l.C şi moral al sufletului românesc
jt.atul l't)ll1IU1. dl~tilaud idt:alu.mu.l rea
'13t al lllLdedualior de mare forţă. crea"
~oare literară. ti:lozvfică şi ştlin~Jiică, a
dat na~lunii romane concepţia binelUi

fi

J?lllblio românesc,

care

,H'in importanţa şi

să covârşeasca

generozitatea

sa
atât fiozofica mică ŞI egoiStă. a indivi
ilui, câ~ şi eatellismul tioros al part1uuluL Naţiunea a obţinut astfel Con.:ep~la Naţionali a binelUi publie, căreia
se subordonează toate ideile, toate gusturile, preferinţele şi intersele mici ale
ndlvizUor şi grupurilor 8odale.
Prin generalizarea ('oncepţjei naţio
.~.a1e d~3pre binele !JUblic s'a pus capăt
.uptei tritre indivizii, tlnrl trebuia să .fzo
Jească in Stat, direct sau i n d 1rect, pen'
rU a realiza fericirea 101" izohtă şi pe
iculoasă Concepţia nna. şi unitară des
nre bfnele public românesc ,Il intrat Ia
ryaza uriuşulUI proces dE' reheere tI ţă
llrin re.D.afterea morală a .individului.

I

ro

':'>iu este important cat va dura aceSt
proces şi DU are importanţă cât de greu
.!:ite eL l'rallSfigura r ile morale
refor.
;uele naţionale cer timp şi mt!oruă.ri -mportant este drumul, pe care mergem
ii important este scopul spre care nă
,,:uim. In COIl{ltilnţa tuturor românilor,
~are se iluminează. din zi in zi mai mult,
·>trădUie frumos şi limpede oonvingerea,
"a un gând infailiLH călăuzeşte mersul
nostru spre bine şi. dreptate. Şi ei Binele şi Dreptatea sunt acum categorii

,i

naţionale şi
ia şi

nu infame socoteli ale uno

altora..
Noua concepţie despre binele publie
~ste clară, simplă şi 10 intregime româ,
'leasci. Binele public, adică binele şi fe·
ricirea tuturor românilor cart alcătuesc
poporul român, cuprins in statul român.
sunt deduse ,i condiţionate de binele
3tatului fi al naţîUnii intregi. Prin
această concepţie, poporul român revine
ia concepţia fstorică a românk"'11Ull1i
,lespre propăşirea şi fericirea. 88. R()l1l&
nimea din trecut, ~ondnsă de inţelepo
'iunea şi cugetul rlomânese al Monarhu'
lui nu inţel€!?ea că ea poate ft mllIţu·
"I'1ită şi fericită şi Aflată pe drumu~
ireT)tăţij dacă nu are in vedt"-!"e numa;
statornicirea. Mo.na.t'h.iei JlatioDoale ai

trăwioia

Pa.triei. Toate ideile ti

!WII

iniţia.

tivele Intreprinse peo.tnl binele ~
al r()Dlâ.nului, trebuile _ concorde ..
marea ideie de stat fi ou. sentimentul de
,ubire şi devotament, faţă de MoDah,
ba chiar trebuia. si pureea.dă diA . .
Românul cult sau românu1 simplu, botrimea Sau "prostimea" - adică ţără.o
nimea. (!insti tă
nevOiaşe, ştiau .,.
toţii, că la căpătâi~ mamei bolnave CO"
oiii nu se oeartă.
• Aceasta a devenit şi astăzi, prin ela·
Jorarea făcută de intelectul şi ct..getul
comânesc - nOUa concepţie d~pre bi:'lele public, adică reactualiza.rea con~epţiei istorice, concepţia voevoda1ă ~\1:onarhului român. Primtul Statului .leste tot ş1 peste toţi. Fericirea lui
leste fericirea noastră. Visţa lUi asiglll'
"ată peste vieţile noastre, asigurate
:le el. Binele lui intru - oa din el să
~urgă spre noi râurile de mulţumire şi
·;e graţie. Ordinea lui să. fie Viaţa noa,.
·:tră. Iubirea. lui să tie soarele, care faoe
~li. cre:lscă in plin sufletele noastr-e. In·
!ăptuid transfigllrare(l noastră mor(llă,
binele public se realizează l1şor pr~
';"Ilidaritatea tuturor românilor in jurul
,tutului si al NaSiunli,
..
.Gh.1Y. '
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:;;tilll~ antrovolug.că.

&IORALA.

dovedind cu
jllQOlltestab~la autoritate, unlwtt>a blOlogwu
I familiei, DU respinge adfh'iU'ul că fluruhOl
este şi unitate morală. Pentru româ.ni, ioa·
1Dt.e de orice antropolObo1.e etn1<"ă.. a exibtat
concepţia desIlre unitatea m()rală & (anii·
liei noa.:ootre. In asta a şi constat {orta d ..
extJ'3()rdinuri!. rezi.!-;tenţil a ne/unului romii·
1IfISC. Românii au fost tari prin fsnulia..
.intţită ca unitate moraiă.
Familia roma·
lIfJari a fost no numai un vas al sânp,o('lui
cnrat româ,nesc, ci şi un izvor de neprihă.
oile morală. A<'I's,sta s'a dovedit nu a.I:At
io epocile noastre de prGSperitat.e eronomiră, ci mai ales in [terioadfole marilor inrer...ărl politic'e şi militare. "~po<'-R hu Şi(>.
fan cel I\l!tre, dt> pildă. a fost o ello('ii d4'
inflorire a familir.j române ca unitnt~ 010'
rală. ştiinţa nu poat... dovrdi. ei. bialogia
eondiţiont'M.ă mflra!(\, !lar viaţa
istoridl.
\ româneascil poate, dovedi că morala purifi<'ă şi inalţli viaţ3 biologici\. a natiunii non·
~tre mal co deoS'l'htN'

•

RUCE.:\ ROŞIE ŞI PRI~ONn~I{!1: In.
dal't'1lo de seamă a Pre7.,dentet flhale:
Cnlcii Roşii din Timişoara. dna Zoe Coste,
r.etim un pasagio intr'adevir emoţionant:
,.,Tr!\hm"'ntu1 de omen~ fat~, !le prizonierI
_ a spus D-sa - este izvorât din firea
bHhlf1ă şi mi'lO$lsă Il românilor, ('8"' nidof111tii nu a fO<ot <ltho!\llit de ur!'i fl\ţi de IId·

C

yero;arlll in neputinţă de a !M'i tt.păra. pentrl"
I!'ă bUlIătaft"a şi om~nia !'Iunt LEGI tnUpă·
rik'> in inima romitn111ui", Şi in alta parte:
~oi am fi fericite dacă am şti, că prizo.
";"ri'
n""-tr' 00 se găsesc în Rusia Sovie·
U
I
-v ~
t" C
tkă, se boclJră de aoola.ş trata-meu • a
prrzonierii: noştri să se bucure de aee~a.I} tra.tament in Rusia de 88tăzi ar trebw ea iIt
Inims sovietică să vie:lle aceloea.şi Iegj ck
hunMat.e şi omenie. Asta se va afla mai
tiirl.io Dar. deocamdată.. nu ef;Ite vorba .M
· ronştiinţa morală a alto~ F..ste. s~bhm
· , l\Mlru, pe care omenirea mtreagă 11 la la
· ~unO/;ltinţă, că frăţietatea românească este
int.r'adevăr o in~oşire divină şi că ea !!le ~
nifes-tA anume 8Colo, unde 'itarea omulu\
este DIal mj7J('l1'ă ,1 soff.':rinţa nmi adânl';~:
Sufletul românesc 5slveMA, in proportll
universale. t"'.J.ţiunea de a exista a omului JJ
II omenirii. ••

•

CĂDERt;A

CRIMINALITATI1. In
toată ţara, deci şi in Banat, criminalitatea II scăzut până aproape de dispariţie Fiinddi. no trăim in raio, DU aveJll
dreptul să sperăm că nu va. fi pe. pă.mâ,n~ul
românesc nrcio crimă. InfracţiuDI la legtlo
moml4' şi la oJ"â,nduirile jlldit-,jat'e Re produc
peste tot - ele s'ao. prod1l8 şi În paradi!l
sub forma de păe.at şi in preaJma loi lsoll
in fapta unei mârşavfl trădări, DaI' vrem
"Ii spunem, că sufletul naţiunii noastre nu
este aplecat spre devia,ţiuni dela legile om&
iei şi al-e or{linei. Câ.ţh·a golani morali mal
riva.rşesc din vreme În vreme câ.te v~
crimă de ordin mai mult social. S'a clarfo

S

fIcat că lă.rănimea noa,strii., cuprinsă d.
grija Patriei şi de soarta gliei, nu se gân·
de~te la altceva, decât la salvarea
!:It!

_

observă crrminaUtate nici
ej nu săvărşesc, mai ales,

lor. Nu
la muncitorI
crime ldeolo,

gu~. lIltelecllJalita.tea noastră stă. alături
de Oştire cu mintea şi sufletul sAu. NumaI
prin oraşe bântuie câtoodată epidemia spe-

culej ŞI păcatoşia izolată a vreunui creştin.
care vrea in duuă invârteli şi trei mişcă.ri
$ă se facă milionar. Natiunea, irasă. creşte,
miret. in frumuseţea sa morală.

•

D

ARUL UJ<.;RESC. Acest mic ajutor,
e<tre sa~J dam Consiliului de Patro-

tia" m Zilele tlxat.e,

pentru

Il

fi tranlSmJlI

vSl.aşHOr ral111* !Ii româoiior nevoiaşi !le nu·
JU~~te dar ceresc. Darul, însă, poatel:lă fit
ceresc numai dacă este dat cu aoela,ş avÎLnl
~Ui.le\:oe'!sC,

cu care se

Îrullţă rugăciWW& că

fost pururea dărui""
dar ceresc
Să. fie o podoabă. a casei lui Dwwlezeu. Si'
nu Simtă nimeni nicio strâmlorare sufle.
tea~a in chpa când hotărăşte să facă da
rul 'său ceresc. Ca darul să fie ceresc. el
trebUie si fie românesc. Şi orice dar r0mânesc este OOreNl, tor.mai fiindcă izvorăşte
din cuget, ea o lnălţare spre cer, C. oriu
iubjl'('l l'urată. ca orir-e credinţl puremleji
şi ca orice "peru1lţă intr'aripată., dirulr"f!
'10 tebuie să cunoad limite.

eiIWiI_ _ _
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inceperea
lucrurilor
l
a
Caledrala
orI.
romană a Trmi~rn,
om.
r
600

p. de

pictură.

~ liteon~ I Ea natului. Sfinţirea

Gu toată vitntgia care n~ dă uircoale
li. ulli.ma vreme, nu ne-CI In Qprd O clilJl..
va sei ~'nJrumu8tţam O'ra.şete noa·'.ltrt.
AtwlCi cand Uim ce(.i{'t o parte din ATu! -Hul nosLru drag, dU1mathl ~lHtena1'
ai neamului nostru s)au întrebat: D~
u 'Ule au avut va~ahii atâţ!{l bani ca sa
:1uhim be faţa oraşelor in numat 22 dt:
antr Secretul nostru stă in va.uţa noaSfră de a ne ridica ~ezămintele Şi de a
le da o înfăţişare apuseană.
Catedrala Bcmatulw, care nu a putu1
Il terminată din fondul i.n:ţial Şi ale
c~-r ei lucrări încep în curaJid, o vom ri·
d-,ea dm proprii~e noastre pUler:. Oamerth de bine, ctitorii, au dat din prmosul
1 ăm,ântesc, al bunur'ilor lor; atât săracii
mi, Şi bogaţii, au răspuns la chemarf'O
ortodoxiei, pentru terminarea acestui
m,are! monument arhitectonic.
COMITETUL DE CONSTRUCTIE
AL CATEDRALEI
Consiliul Eparhial in şedinţa seeţ:ei
economice din 10 Martie 1944 a coO!ltal
in comitetul de construcţie al Catedral€i fruntaşii Vieţii publice româneşti din
T:misoara.
Coiuiietul de construcţie se compune
riin următorii membrii: p. S. S. Vasile.
e~)iscop şi p'eşedinte:
Liviu Surlaşiu.
consFE'T referent: dr, Ion Doboşan. Primarul MuniCipiului Timişoara: dr. eoriolan Băran. fost minicotru: dr. Vi<'to""
ME'reea, a~at: Remus Rafiro;u şi dr
C"Oriolan Balta, membrii membrii secţiei

a fost hotirită de Sf • Trei er
r

",conomice ai Con:::;l!.U!Ul .t.:Vd.L'.nlal on.
om., apoi dlU Vd.l'Lea COţHH.l1uiui para
llla.l dm 'l'im.şoara-Cetate d-nli; dr. Pa...
trichie 'J'iucra, prolopop; dr. Gheorghe
C'IUpe, insptclor general admim.strauv;
Adam Cucu, inginer; dr. Gasin Dobrin,
d.V'<lcat şi P~tI'U Pavel, preşedintele Camerei do{' Agriculturii Timişoara. Dintn
fruntaşii Vieţii publiCe din Tunişoa.ra
1 raÎi: dr. Alex. Ma ta, fosl rezide,ut re~al; general Const. Dtliceanu, prefeCtul
ludeţului Timiş~Torontal;
Sao n Evul; an, inspector general; VaSile Ghineţ,
inspector genfral finan iar; Corneliu
RE-şa, ,nginer;
dr C. Mi.cloşL inginer;
Ton Margan, preşedintele Came-rt>i de
\funcă: Ion FrăţiHi. spcre!arul CamE'Tei
if' Com"rţ ~i dr. Nicola~ Og-rin,
Comisia tphnÎcă ~ compune ~i n d-nii :
profe~or arhiteCt 1. D Traianescu, dela
s!!oala Polit('>hnidi din Rumi reşti : Ion
PolI""n. inginer !i!i ~tefan Toth, in:;in('r
1<'O~DUL INIŢIAL ŞI

fOLFX)J'AR
In ziua de 31 Uecembrie 1943. paro_
hia oin l.'imişOIlr&Cetate. a predat to ••
l~ gestiunea catedralei dimpreună eu
toate IJosarele de constnKţle. Până la'
a"eastă dată s'a (,heltl1it suma de 4:7 mi~
lioan~

t87.091 It'i.

ColEX'ta În ora'':'1'1 ThnÎsOIlra p8.nă aI"ltm 1l ajuns la suma ,It' (.irl'it 12 milimt·
ne lei. Inr ,lupă prlma apar-enţă. ("fjle<"t H

din SfI~le F:~arhlf'i vnr "a suma (I~ ~I
mltln 18 mHlnl'ne I~i DM'l ~llmf\ de rarI"
este nevoie momentan pentru luerărHE'

" EUROPA, TREZEŞTE -TE "
Jlcum OOUU

L4i~J!' e Ut;:Vu,
bUlCU, tiihl 11& gara

'('Jlt.. J (A,j-" w;

Arud am Luat trenul pe1'SOlWL. (,.a:re pteava spre :nmişOO1'a La {J'j'el.e 8 Ş' Jum." tn.
11~ c01npttnim.h 1lHu unu.. wgvu Q,t;
clasa 1. in aJarei de mi'ne Se ma, ga~eau

,'!.7 "I"()IfI.U!,h *~

cu

acoe~eranu

z~

de

Ven4ll'ui

Qc;ui domni oliţerL, şi doua drum-ne} dintre care una ain t'toe~ti imp'reună cu

btit ţelul ei în etate de 5-6 ani.
Abia intrat in compar't',ment copila.şul
f?"UmuşeZ

aL doamnei din Ploeşti} .a şi

inotput se intreb terenul: .;ri,JJJNULl!J,
'1 RENULE DE CE NU PLECI!" care
intrebare o repeta mereU din 10 în.10
sF.(;'wnde.
Mama mititelului, ca să-l limştească,
ii spune, că trenul va pleca, num.ai dacă
iL roaga frumos, să plece.
Băiatut nu-i dădu însă n'ici o at,e'nţie
mmnel, dar Îyi schimbă înti'ebarea in
ordin, spunând,'

"TrenuLe, tre1lule, pleacă odată!"
Cu câtă nerabda,re a..Jtepta copila.JUl,
sU·'Şi vadă ordinul executat, şi să triumteze indeplinit ea poruncei sale, .Ată trer.ului neascultător.
Dar tren'ui, ca Şi copiii, se încăpăţîna,
şi tLu pornea din loc doamn..t fereşte.
liaeţelul fOt mai nervos, ~o?'Jt.nwi să
orlÎon~ pLecarea, §1 trecuse d.eJa un sJert
ae oră, de cand se sbătea se pună in
lUl§care trenuZ fără Se obos6ască J câtu§1
de puţin •••
La un mom ent dat însă, un căscat ne°-11 eptat intrerupse efortul dirijat spre
ma.şina fără ruşine.

Ce se veZi' In acermomem,
,renul capricios ar
ţ1U

fi observat

C(Z

.şi

când

ir..dispoZi-

'e

micuZ·ui comandantJ P01'1!e)l din loc,
ordinul acestuia.
Lumea din compartiment incepe să
radă şi să com.enteze, văzând amăgirea
şi sforţarea zădarnică a mititelului.
Dar cu toate acestea el rămMe mulţu
mit, pentmcă trenul şi aş& avea să·l
ducă la de-stinaţi e .
Prin asociere de idei compar povestea
adevăratii de mai sus cu atituatnea Eufără

~t:"wouu l'u:ie~c.

1)6 ,,'rt1j atlt P,~l'''l) ~lJ"f.UU lrtt"'-Z aL ero~'

"l!Ju t(,t}j" ~

yt;;rm.,u1,,, 8tr,ga 114el eu:
J. S.,,~~.t!d,;:s."~· ... J1J}

.J l\J;!;~bJtj'l'E.'1'J:!j!"

ACeasta t:nsa ca

b;U ftUJ! r,

.
ş1

trenul

t:h,n

yan..

Arad, stă nemlşcată. probabil li1.'nd. con~

';t».sa,

ca este 8ujwlent apărată şi asi91'"

rlltă COl1t1'a

pericoLului bol;şeVlc, prin
lupteLe apocaliptice ciate de eTo.& rom.â-ni
1l Bermani 8a<Yrijicâm4u-şi Viaţa lor fra- I
gedă, şi cari au alungat balaurul bo~
Vi") până la Volga.
Fatalitatea face însă, că ingrijorar,fa
unei ţărance din judeţul Teleormon, ~
primată într scrisoare adresată soţu
lui ei din linia de foc, să se ad.e-vt:rrească:
,.• N e e greu - scrie aceasta Boţului. ei
.-.: dar ce Se facem'! Tu luptă 1I1ne, luptaţi cu toţii. căCi altfel balaurul se in~
t~rce, şi ne inghtte".
Aceasta este conştiinţa intr~ulu, pap.:n român, asupra pericolulUi nt.,gesc, ce
wdnti6 doborât definitiV.
Balaurul s'a întors, Şi vrea să înghită
Europa adormită şi nepăsătoare, pentrucă oricâ.te capete i...am retezi} cresc
alteZe în loc., şi atunCi i1l.'ttinctul de conservare a spiritulUi european impune un
71011 sistem de luptă contra balaurului, Şi
anume eroii luptători prin oonducătorii
ior geniali, recurg la apărare pură, wstlnd balaurul să atace zdrobindU-şi Singur capetele de zidul inpe>netrabil al 8i8~
tf'mului de apărare format din re~8tenţă
de oţeZ cU erOilor germani Şi români,
c:.a:re de mai bine de un an de zile, tocesc
fiEcare zi - fără întrerupere forţa misterioasă a balaurului bleStemat di1l Ră
sărit, aşteptând din moment :n moment.
Ct' acesta să-Şi dea sfârşitul,
Dar Europa continuă să doarmd. Am
tOtuşi convingerea că se va trezi cu o
clipă cel puţin inainte ca eroii, să fie
stăpâniţi la un moment dat de un că.wat
"raşteptat, şi trezirM tardivă a Europei
sii.j lase rece.
DT. VICTOR RADULESCU, avocat,

°

llt! lJWllIH'/..eU. A~a Il

1'omauNlsca -

o

rugăciune, UD

-

p . . 1.

Daţi celor ee se VOI' prezenta cu colecta
sOldat,i pe lâ.ngii. focul şi plumbul duşmanu
greul pe ('.are-l înduri soldaţii noştrii. §ă
<iă De şi 1ipsim şi de o parte din strictul
lu,~k!l celor dispăruţi j familiile celol' ce

pentru a.jutorul de iarnA... BravU Doşirii
lui si nn mai lliM grija celor scutiţi de
dăm nll nomai din surplu.~IţI nostru, dar
necesar spre a putea. io4~a ooDUi si viluptă la botare.

",,"u,u."" i.u cars

c,heltueLile

ar

11 "'~'O"'~"'~I

~rl ău.u~

"~~ h

•

'H.;.;4."'M

in"u necesare ,,;:el ;lIloI.
'--'uttK1ra/el, l&!'llito

SoU ~Iă face sH.lliUea

a rost b.otă.riA11a hnunu.l el, ".1 h~._:L
clRAlUU llU ar illtre("~ !SUIIla tie ~U-o>l'

'-'Ula

milioane lei.

LUCRAKI IN INTERIORGL
CATEDRALEI
Pictura eatedraleL, din care d, AiWS.
t'lste Damian, pictorul angaJa, de că.tar€
comitetul parohial din Tim,şoara-Cda
k. a ex<cutat 1500 m, p" va continua în
:fecursul anuluI curellt. 1\'r1:Xllnarea celor 4500 m. p. incă dt:' executat, ii va
blcra tot domuia sa. In inl, riorul cate~
dl"ale! după ,·âte ved€,ffi din cifrele' de
mai sus . .sunt 601'0 m. p. de PICtUră, din"re cari: frescă 1000 m. p. Şi t<'mpera
4000 m. p, Indicile de scumpete ridicându-se dela. 5 la 10 ori, costul acootei p;c-

lura se va ridica la circa 18 _.iliaane lei.
Maestrul Damia:1 - a fală a Banatu'.1.li - întrebuin1,€ază şi aci, ca şi în bi!t'!TLc& ortodoxă

l'~pjscopiei

a Lugo.jului, capela
ono rom. a Timişor i l, culori

predominant!>: roşucără.miziu, galbenpcntocoliu, albastru-ultramarlll. Cupola
şi lCollostasul vor fi termin.at do{: pIctat
rână. în luna Octomvrie a anuiw crl.
ICQ1!OStlL8U[ va aVea a marime de 100
al, p. şi va costa circa 3 m.lioane. Cadrul
l~(,noslasului va fi făcut din beton ar.
mat, pe "are vor fi incadrate 53 do(> iCoa-·
ne, dintre cari o mare parte sunt de-ja
t.:>rm.nale.
Sohum-ul din faţa altarului, va fi oon::Itruit din plăCi de marmoră din RuşClhi
ţa. pe ca.re după câte suntem informaţi.,
Ep:scopia Timişorii le va primi drept
ofrandă, dela d. dr. AleX:. Morariu, prorrietarul Carierei, membru în consiliul
Eparhial. Acest gest a.1 d~lui dr. Mora·
r~u" este un adevărat demn de relevat şi
r\€'ci va fi pe drept înscris în cartea dIe
li.llT a ctitorilor biSericii cat.;:>drale a 01'lodoxiei

bă.năţene.

Pardosirea, se va face cu placaj de
mosaic colorat în <ilferi te tonuri (galbt n, alb, ~u, negru) N aea bisericÎi
care se face cu placaj mĂS08.l'ă 700 m. p.
Se va pune în funcţiune catollfernl şi
lumina electrici pentru c~se vor cheltui cu aproxImaţie suma de Lei 800.000.
In subteranele. Catedralei .se conSt1'Ueşte mausoleul Bw,.'Jtului. In acea~tă criptă - pantean bă.năţean - se VQr
inmormânta toţi ctitorii cari au dat penttU terminarea biserlcii sume mai mari.
Eroii Neamului din războiul 1914-18 şi
aqualul războiu, vor aVea a cruce in
mijlocul mausal1('Ului pe care vor fi tre-C\lţi cu numele, tot aci vor şi înmormântaţt şi oamenii de seamă ai Banatului.
PentnI bnună.rie Şi sculptura s'au eerut oferte dela mai mulţi firme din Timişoara.

LUCRĂRI

EXTERIOARE LA
CATEDRALA..
10 a.nul eurent se va. termina în ex~
teriorul catedralei tre-ptele cari se vor
oonstroJ cele două. laterale din piatră ~
~a.nit din Zdioara (t'I8riera prirnărle-1
din Timişoara.) ia.r ct'le prln('lpale ~I §O~
~1'11 din piatră. artifi<>tală.
InMi. dela. inceputul ucră:rior, se vor
termina. usile e~rloa.re şi ini;e-rln.are
eare vor fi I"Onfp.M~1onate din st~jar.
RE1NCEPEREA LUCRARILOR
In afară de pictură la care s'a lucrat
continu.u, lucrările catedralei vor rei'nCepe im.ediat, după hotărîrile luate de
comitetul de construcţie al Catedralei,
care Se întrUneşte in dupama.:sa z'tte1 de
Jm, ~3 Martie crt. sub pre§t:d.enţla P. ~,
s. rasitEl EPiSCopul Tlmişoril. uupa câte
.suntem informaţi, ta aoeastă 'jea1mţă va
lua parte ş-i diStinsul arhite<-1 1. D.l'raianescu, prof. la Şcoala POlitdmwa âtn
Bucureşti, care împ-reUna cu d. m~. Potle" fi d. insp. Xtetan. Toth, var da lamuriTile tehn.ice asupra continuărh {f.teră1H01'.

BiSerica Ba'natuiui, la care am cauza
"it1'igiei vremilor lucrările au 8tagnat
ţ'ehtrn puţină vreme~ mulţum~tă danii·
lot Jăcute d.e oamenii de bine, Se 00 da
cultul"''' N oua catedrala impozantă 00
f~ mărturie vremurilor despre PU'fe-rPfJ d.e muncă şi CTeo.ţie a mlmului roma-

k80r

DOREL DRAGUESCU

,

-=

Atenţiun'!

de cusut "STADlON"
Masini de cusut "IDEAL" pentru croitor
Lămpi de Radio

Timişoara,

Nr. de Inreg. 203}10646

1798

1I0MESPUN
ladatti_ easalcA
EMIUA Dr. BABBU ,1
HAASZ VICTOR

Vhl'AI.i:,

1728

la croitoria
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Adunarea
PAIAA.TUL CUI.JTURAL
Numai LU1\il, 27 l4artie 1944 ora 8 seara.
MA TlNEU la ora 4: p. m.
âar...pectacol de

V ARIETAŢI ŞI MUSIC-HALL
eu

cele mai senzaţionale numele _trăi ne,
TRIO SmCLAJR
acrobaţj deJa Teat.na.l eolQJ:ado, Paris

De

vă:m~ ÎD Romârua
WILLY TAUWINKL
celebrul comic internaţional

mai

COLEA RAUTU

DUO SCAMPOW

oompoz1ţU muzicale
BALETUL CUBANEZ BACANALIA
IRlb conducerea maestrului Constant
DUO TOMCJN1
acrobati de glOll.

fantezişti

muzicali
DUO ClAN-HAN
jongleri japonezi
TBIO ACROBATIC

,1
FERI!:NTINI

nwoăr

internaponal

senzaţional a]

\

•

celebrul iluzionist care tale in două o femeie cu ferestrăul mecanie, a.slstat
de public.' ~ scenă. DllIDefe de da.1UI modem "i clasic
Programul es~ arompaniat de celebra l jazz IONESCU
Biletele dela 150-550 Le-i. la agenţia Tama"iu

I

!:'

:o

"..
;

PerCepţia IT-a Fiscală din Ttmişoara.

j

.f

,'1

face cunOSCUt că, in ziua de 27 Martif'
HM4, ora 10 a. m., se va vinde Prin Heit~ţie publică in
Timişoara-Fabrică.
SţllaluI Peneş Curcanul Nr. 3, averea
f~nnei "AMIDON", propr. Zidar Otilia
din Timişoara, Spl. Peneş CurC&llul Nr.
3, compusă din obiecte ce : a'au 8eChestraf şi anume: mobilier de birou şi intreaga instalaţie a fabncei, d:ferite ma·
~inăr:U, unelte etc. - Iar, la 28 Martie
194.4, ora 10 a. m., se va vinde prin Jiei.
taţ.je publică, deasemenea la adresa in·
'I:cată mai sus, averea aceleaşi fi:rme
·.)Dlpusă din o1)iecte ce i ,'au S'E'chestra1
'II anume: întregul mobilier din locuinţă.
<\(,f'asta., pentru neplata sumei de Lei
1,427.872 impozit, eitra. de afaceri şi

1

anumdi la ti.Dlhru

"J"
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Aceşlia

dai sunt gemenii
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tJAa=A C.I•••••• "Opera-)

un

de 10 confemnţe publice, destinate in primul rânrl tineretului şcolar.
'}ublică un concurs de desene de ima.gi<
'1aţie cu subIectul "Cum POt proteja eu
'nimnlele?" arnnjeaz! O expoziţie de
lesene si de antmale mlel, in le?,"ătur.!i
'tl revista !te cai si de câini bine tn~
~iţi, a or!tanlzat ~ et'lhipă de elevi pentru salvarea animnelor dome.'rti oe In
"'!)z111 unut eventunl bombarr1ament al
'lraştllui nostMl. care va. alYţfona. fn Olth ..nl s·el"Vî~il,d M.O.N.T.
şi fnfiinţeazE
~;l;'l1s. dm Anina.
~ontft...~ tn4:lnSlli'lM' ", a plA,ţt1or
~n pxerrftn ffMn,.ilU· 1~13.
In~AA.l'l: Sold la. 1 Innuarie 1949:
lp.{ 1!,) 860;
taxele membrilor activi~
"'?'I;.2.'55: eonfribuţis. membrilor onorif\el!l

elegantă

Îmbracă

aranjează

~idu

Tel.: 13-99

Cam. Cea. 69/150/1943

Lumea

W

vistă lunară zootehnică.

Vinde din nou produsele sale, stofe
de primăvară de dame şi bărbăteşti
I:nres.

i

)r. Martin Parlagi a !ost &les preşe·
dinte. iar Alexandru Banovici, notarul
nunicipiului Timişoara secretar onori'
fic. In demnitnte de preşedinte au SUc<
eedat: Francisc Steiner, Iuliu KovacevICI,
Gheorghe Tihanyl, Dr. Alvin
Nach3mann, Dr. Harzer Augustin, dela
'nul 1934 până la 1939. Colonel Ion Sim'()te-anu, iar dela 1939. Adrian Bruda
'~u, fost decan al Baroului este preşe..
lintele activ. Dintre realizările ~le mai
;mportante ale societ.ăţii. Clinica vete'
-innră, singur~ în Banat, şi ec:hipa elevilor. sunt cele mai importante. Cu
IJcaiunt>a anului iubilar, societatea va
realiZa următoarele: va scoate o re.

Bdul Carul Nr. 14

• .-ai la lIedial.h dia TDIIŞOABA IV. STR. BONNAZ U.

;

C

ă. Adunarea Generală de Constituire a
30cietăţii s'a ţinut 1a 12 Noemvrie
.393, în care medicul-şef de garnizoană

J

"'e leloll 80-20.

34.600; taxe după carnetele membrtlw:
11.995; Subvenţie dela Camera de Agri.
.!ultură: 5.000;
mcasările Clinicei v..
terinare; 41.473; dobâll2.ile efectdor
celor 2 fondaţiuni: 2.155; diferite inca.
S.iri mici: 1.700. Totalul îneasăril<)r:
Lei 188.118 .
Plăţi:
Alimentarae păsărilor cântă.
toare şi 8. porutnbeilul': 23.468; întreţi.
nerea Clinicei veterinare: 34.413; in.
strumente: 7.381; medicamente: 2.027'
conferinţa dela Cărpiniş: 461; bi'bliO:
tecă: 883; cumpărarea a Lei 6.000 vai .
nom. Renta de Consnlidare, 3%: 2.972.
Totalul oheltuelilor făcute in interesul
Protecţiei
directe a animalelor: Le!
71.605; Chetueli de administraţie: material de scris Şi poştă: Z1.516; 'E::a1ari:
21.212; încasarae cotizaţiilor: 32.494;
i.lhelt. casierie: 5.137; chirie, calorifer
şi taxele laterale: 12.787;
te1efon:
3.295; luminn: 757; reparaţiuni: 5.451.
Totalul oheltuelilor administrative: Lei
102.649. Sold numerar la 31 Decemvrie
1943: Lei 13.864.
Actele justificative, precum şi decan·
tările stau la dispoziţia membrilor şi II
interesenţilor
la sediul soeintăţii, in
.Irele de lucru.
le decursul anulu 1943, la Clinica ve.
terinari a societăţii :.u fost tratate
485 de animale bolnave. Delegaţii societăţii au intervenit în acest interval in
1. 042 de cazuri în interesul animalelor
maltratate, Şi anume: 243 de cazuri
pentru eai. mnăd, 348 pentru cai subhrăniţi, 38 pentru Ctti militari, 76 pen"
tru supraîncircarea căruţelor .total 706
de ~azuri In interesul cailor. In inte~.
sul câinilor chinuiţi delegaţii S.P.A. au
intervenit in 216 ea.zurl, iar in interesul
vitelor erau: 15 03.ZUri pentru bot, 7
pentru c:lpre, 20 de cazuri erau pentru
porci şi 79 de cazuri tn interesul găini,
lor. Societatea 8.duee pe această eal0
mulţumirile vii chesturii poliţiei l\Ii
Camerei de Agricultură pentru sprjinul
real <lat societăţiI.
X

Jmanitară. socială şi economo>naţiona o

Lustre reSDuri Si toate materialele electrice
la preturi foarte reduse.
Vânzarea şi În rate!

se

;

,3()Cietatea Protectiei A.ni.malelw aă.r~
".. LOl'~te in a,llul financiar iubUul de 5(;
-c ani al eXI;:i~Gllţel. Trecând în revistă
,reutăţih:, pleti!cile, neinţelegrea inten·
,111 u 1' sale in marea massa a publiculw,
,l'eDuie- să se recunoască. curajul, rezis>
. .:nţa Şi idealismul demnitaruor societăo
)oii, pe care le·au depus în interesul 80:ietăţii. Societatea aceasta indeplineşte
d misiune
impor~:lntă.,
având latura

MAŞINI

propr.
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~~PrIILIPS~1

vinde:
Renumitele aparate ce Rad j o PHJli PS
Maşini de cusut electric "MUNDLOS"

Propr. POP PETRE,

1944

Aniversarea semicent!nar~l~i de existenţă ,1
A. S. P. A. din Timişoara
i/-
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generală

Duminecă dimineaţa & 8IVUt 100 a
XXI-a adW1are ~nerală a Clubului
Sportiv Banatul, în prezenţa unUi zna."
re nu.măr de membrii şi jucători.
După. cetirea rapoartelor secretaruluI
$i casierului ,adunarea generală descarcă veehiul comitet şi alege pe oeI nou
(l;ler se compune după. cum unnead:
Preşedinte: D. Bonce& Iuliu.
Vi eepreşed an te : Dr. Draghiei Ioan Şi
'floa Arsenie.
Membrii în comitet: D-rui Bugariu
TI'an, Hertilă Traian şi Velcennu Zeno.
Secretar general: D. DobrJ:n Ioan..
Casier: D. Mal'inescu Mihai.
Intendent: D. Moţ Ioan.
Preşedintee! comiSiei de cenzori: D.
Blaţiu Traian, Cenzori: D-nil Nanu Sever şi Stohianovici Gheorghe.
1..Jlulnt trecut următoarele:
Deşi în timp de rizboiu.
ba.zându.
~ aproape exclusiv numai pe aportul
t.mertmel, Banatul ~eşi ,!lu a putut rea'
hm perfonnanţe rasunatoare totusi a
Tlutut eontinua. vecllea tradlţ!; de â da
rootbal1ulni românesc elemente de Vas
~oa!e. In acest an s'a remaroat cedllrea
luca t orilor Dolga, Dee şi Corbuş, eăt]"('
PoHtehnfcll.. Pentru felul cum a condus
")arte~ technică a echtpei Ar1nn~reJ ge
'1erala It votat multumiri PrOtMo'lI.t"P
ellUI Cart<e Victor, eare a m.uneit făr;;
'"Ire~et - in r:alibte de ('asier _ pentru
'::lunul mers al echipei.
Activitatea rodnică. a conducerii tre.

,i

eule

a C.S. Banatului
8&

re mar(:L

.}i

din faptul

ca anul a

foaz incheiat pl'intr'un bilanţ îmbucură

tor de aotiv, .atât moral cât şi ma.terial.
Noua .leCţie, cea atletjcă, s'a impU8
foarte promiţător căci abia in primul an
!le a~tivitate ,'a clasat pe locul al 24-]ea
In randu:l celor 4:1 grupări, de at1dism
din ţarl.
I::entrn
care vine Adunarea gene.
rala .a hotarit intensificarea activităţii
atl~~ pr?cum şi înfiinţarea unei noUi
s:cţu, cele, de fnnot fi eanotaj, care \1'&
fI condt.rSă de d. Traian BlaşIU. De8.8&
menea. se vor pune bazele unei secţiuni
de voTIey baskett, pentru care se va eon.
strul şi tm terea. special pe Arena Bana~.ll, ~ & Secţiei de tir, ~1 6Ollduoen&
f>lrela va. n solicitat Un speeiaIist.
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SUMJrsala: Piata Brătianu
Cam. Corn. nr. 187/10391/940. 169:3.2'11
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ANUNŢ
din comuna

.

ROMANĂ.,

oferă

jud. Cara,

pentru yâ.nzare Cooperative1or şi Co Dlereian~Uor tOt fe1:11 de unelte agricolE'
plUgU~l, grape, ra.riţe, eormane, brăzdare, plazuri, fier lung, potcoave pen.
tru eal, 'p~ecllm Şl sape tu orice can tităţt la preţuri fixate de Ministerul
F~nomlel Naţionale.
1708
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ILNIC DE TOATE SI PENTRU TOTI
. - REDACŢIONALE. Ziarul ..DaeJa."
• ută apre angajare un corector. Sunt de
ferat cei ce au mai lucrat in acest do'u. Salu 10.000 lei. brutto. Informaţij
, Secretariatul de rdacţie. Tel. 16-00.
-

AD~IINISTRATIVE.

Domnii

abonaţi

'siarului "Dacia" precum fi toţi aceia
. trimit bani pentru abonamente, pubU.
ţiuni Ji reclame 8Ullt rugaţi a trece }MI
'ponul mandatului sau pe CEC·urile poş.
le numărul chitanţei. abonamentului, nu·
, MII publicaţiunei sau reclamei.

;-

CORUL CATEDRAL de sub condu.

rea d1ui prof. dr. N. Ursu va da

răapun.

: rile liturgice la biserica din Iosefin ou.
'i eei, 26 Martie. Membrii oorlşti
IUllt
gaţi a fi prezenţi la orele 9 fi jumătate.
, - ŞEDINŢA CULTURAI~A INCHINA.
! F.ROIS~nJLUI. Bucureşti, 24 (Rador).
"Casa Centrală." a Caselor Naţ';onale a
t loc Miercuri in prezenţa dlui prof. IOD
aviei ministrul Culturii Naţi9n11.le O te.
ţă culturală, inchinam eroismului.
Cu
ti şedinţă s'a tncheiat ciclul de con.
. ţe de primăvarl organizat de eentrala

setor

Naţionale.

" - CONCERTlJL DE MlJZlCA ROMA.
EASCA DELA PALATUL (ilJi.Tl'RAL.
minecl 2 April·ie va avea 100 la Pa!atul
, ltural concertul de muzIcă l"Omanellil~ă
t de dnele Ana Voileanu.Nlconrl (plan)
" Silvia SeooIş.an Burniţa (canto), cu corn·
. riţiila dlol' Sabin V. Drăgoi, Mircea Popa
! IIvestri, S, Toduţ! şi Zeno Vaneea. Biletele
; agenţia Tlm~i'l1.
S'A AMANAT OONCERrUL LYA
IV., Conoerla.l Anunţat al cunoscute!
pTane dela Open Romlnl din Cluj -l'imi·
, ara dra Lya Hubic s'a amâ.nat pentnl
a de 25 Aprilie. Concertul, la care !şi
da CO'nCUTStll .. dna S11'via Florea Sol·
'ehi, va avea loe la Pala~l Cultural.
-

.' - NOUl ADEZIUNI l.A UNIV}~RSlTA,
· ,EA LffiERA. MUNCITOREASCA.. D. dr.
irgil Dogariu. avocat Timifloara., prof. nie
, usmir, preşedin"'..ele "Astrei bănă.ţene" o.
viţa j Dia Marcu, industriaş, Timişoara ;
· jcolae Doboşan, mesel'ia,ş, Timişoara; Ni.
, lae Adam, Reşlţa; TraIan Nova, meserialJ
· ;mişoara.

-

- AMANABEA ADIJNARU GENERA.
LE A BURSEI DE l\lARFURL Comitetu!
Bursei de Mărfuri din Timişoara aduce la
cunoştinţa membrilor Asociaţiei Bur"ei. că
adunarea generală fixată pentru 26 Marje
a. e. ora 11, 118 amână pentru o altă dată
oare se va comunica la timpul Bău.

ŢIE

TIMIŞOAREI. Sâmbătă

25 Martie va avea
loc la Teatru m matineu a doua reprezen
taţie a revistei locale de actualitate ..Ba'
cnlaureaţii Timişoarei" jucati cu atât succea de către elevii clasei vm Ştiinţe 8
Liceului C. D. Loga,

- CAMINUL DE UCENICI Nr. 1 ARE
O FANFARA PROPRIE. In urma grijei pe
care o poartă conducerea Camerei de Co·
merţ şi Industrie din Timişoara ucenicilor
români Căminul de Ucenici Nr. 1 este aatbi In 'poseaia unei frumoase fanfare. Vom
reveni cU un repor'".aj:

- CATA INTINDERE DE TUTUN A
FOST OULTIVATA IN .JUDEŢUL 1.'lMIŞ
TORO~AL. In anul 1943 în jud"ţuJ nostru.
au. fost. cultivate pe o intindere de 3~' ~ Ha
eulturi de tutun. Satele cari au fost sămă·
na~e BUnt Meryland pentru ţigărUe de foi
şi Banat pentrU celelalte trebuinţe.

- CONCURSUL AD1\IINISTRATIV INCEPE LA 24 MARTIE. Coneursul adminis.trativ anunţat în ziarul nostru de ieri, pentru posturile vacante la Inspectoratul Re·
gional Şcolar va incepe în ziua de 24 Mar':ie orele 8,30 a. m. CandidaţH fşi vor aduce
3 coaIe de hârtie şi cele neeesare pentru
scris.

BRA
NAJ.
ciale

ZECE Mn DE TONE DE CELO'Fl
PENTRU CONSILIUL DE PATRa.
Consiliul de Patronaj a operelor soa foat autorizat să imnorte din EI.
veţia zece mii de tone puf de celofibră pen·
tnt confecţionarea materialelor de imbri.
oăminte necesare acţiunii de
asistenţă 8
Consiliului de Patronaj.

AD1JNAREA GENER.-\L" A FOŞTI
DIN GARZILE NAŢIO
NALE. In ziua de 26 Martie orele 10, f t
avea loc tn sala mică de şedinţă a municIpiulUi Timlşoara, adunarea g-enera'!I. a A-ociaţiei Foştilol' LtmtMorl din G1!nlle Naţionale 1918--1919, Toţi membrii !runt rugaţi Il lua parte.
-

um I~UPT'\TORt

- SPECTACOL DE GALA LA OIJERĂ
IN FAVORUL CRUCII ROŞII. Vineri, 31
Mar.le va avea loc la Opera Romană din
Cluj-Timişoara un spectacol de gală tn fa·
vorul Crucii Roşii. Se va cinta ttLucia de
La.mmermoor" •

- NUUlRl DE INSPECTORI, D. Aurel
S;da demhionând din postul de inspector
şcolar de îndrumare şi control, a fost numi: în acest post d. Ioan Jivulescu inv. gr.
1., dela ş~oala de aplicaţie de pe llngă
şcoala normală din Timişoara.

-

Se INTERZICE RASPA...."iDffiE1\
CARŢII "IN CI.ASA", Ministerul Culturi·j
Naţionale face cunoscut că se interzice 'difuzarea cărţii tntitulată .,In cla"ă" de Ni·
eolae Graur, fiind dăunătoare educaţiei.

'

Alte bonuri de

Încălţăminte a~robate
'i091 7092 1094--712'( 7130-7130 71397153 7155--7164 716~7169 7171 7173
7175-·7180 7182 1186--7190 7193 7195
7196 7200--7205 7208 7210 7213 7216
1219-7233 1235-7241 7243-7247 7253
7254 7257-7264 726G--7273 7275 7278
7280-7283 72857286 7288 7289 i291 7293
-7297 7299-7306 7309 7310 7312-7314
7316 6316 7320 7321 7323--7384 7387
7389-7403 7405 7405-7412 7414-7416
7420 7421 7423--7427 742~--7443 1445-7450 7453--7458 74617462-

Serviciul de dislribu.re şi control al în·
comunica în continuare urmatoarea lia:ă de bonuri aprobate:
lneăIţă.minte gata.:
5801-5804::>8065826 5829-5&31 5833-5850 5852 5853
5857-5861 5864-5868 5870-5882 5884
5885 5887-5898 5903 5904 5906--5909
5911 5913-3930 5933 5934 5935--5939
5941~946 5951 5953--5959
5961--5964
5961-5978 5980--5992 5994-6010 60126020 6024--6028 6030--6038 6041--6051
6053-&059 6001 6061 0067-6105 61076127 6129--6137 6139--6146 614&--6150
căiţămintelor

pjngeJ:e~ 4851-4853 4856-4.857 48594800-4898 4904-4906 4910-4913-4916
-4934 4938-4946--4950 4\lJ"1 49.56-4972
4974-4979 4984-4985 4988--0027 fiQ295035 5037-5077 5079-5088 5091-5109
5112-5121 5124 51:l6--5141 5147·-51505154 5158-5204 521)6- 5216 l52.1Sl,-.69;35
5237-·5239 5241-5249 5251--52~ 5258-5263--52q5-5268 5270-5271 527-' 32765291. 5301-5307 5310-5314: 5318--5319
5321 5..~5326 5331-5334 53~...-.5346
5348--5349 ~~52 5~~36< S~67-5374 5377-~385 3389 MOO-5403 :wl5
5407 -5423 5426-5435 M3S M4t' -fiM1
5414-5446 5448 15449 5451 15452 5451 ~55
5457 5458 516~468 5470 5471 M7!:5475 5479--5482 5480--5489 5491--64Q7
5499- 5504 M07-5{i31 553~545 t.54-~
51549 5551-5566 5568 5570-5660 15\)$~
5664 5667 5669 5611--5699 5700--57~
5743--5753 5159 5780 5762--5765 5770
5772 5775 5776 5178--5781 5784 5786-5801--5805 5810 5811 5814--5819 5822-5824 5829-5831 5833 5835-5837 5841
5841--5849 5856 5857 6860--5863 5863
5865--5870 5874 5876-5878 5880-5887
5889 5892 5893 58H6 5898 5900 5901 59065910 5912 5913 5919 5925--5928 59305939 5943 5944 5946 5952 5955-59f)O 5963
5963 5965 5966 5969 5971--5976 5981 3982
5985 5981 5989 5990 5993--5995 5997 6000.

1

F-i.

JNT1!.:NSIFICAREA CULTURII DE
AREA SOARELUI SOC. "SOLAGRA"
~n şedinţa care a avut loc in decursul săp
'~~mânei la Inspectoratul Agricol Timişoa
~, cu directorii Camerelor de Agricultură
~in Inspe<:toat, sub preşedinţia dlui Nic.
!Pope~cu~Arad, s'a hotărlt ca atA.: directo·
1~l Camerelor cât şi conducăterii Ocoale1or
!Agricole să facă legătura dintre producător
lli şi delegaţii soeietăţU "Sola~a" spre a Be
;!a dt mai mar. important1'i r'lllturei de
-

·

.

'ftoarea .soarelui

- UN CREDIT SUPLl~tENIAB PENTRU CAl\U~REIX AGRICOLE ŞI .JUDE1·EN"~. De curând s'a deschis
UD credit
suplimentar de 23 rr.ilioane lei pe seama
Ministeru1ui
Agriculturii şi Domen:ilop
pentru cheltue1ile noo('l8itate de funcţ!oo ...
rea Camerelor agricole ti judeţeTIe bt 9&derea intensificării acţiunei lor tehniCtl.

............................... ..................... . .

CONCURStJ"T~ AD1fTNI~TRATORl.
,0& AGRICOLI PE1"Io'"TRU INCASAREA
6152615361556157 6158 61~6171 SIT3
, ONmJ1~UI DE PRESA. Camera de Agri·
6174 6176-6180 61.82-6187 6189-tJ190
· lrura, pune tn vect<lN adminfs:ratorilo1
6192--6223 6226-6232 6234--6261 6264icoli comuna1i să dea concurs organelor
iseului - aşa după eum am primit instruc. / 6288 6292--6294 6297-6306 6308 6310-6314 6316--6232 6234--6261 6264--6288
'un'L - penll'U fucasarea tn tntregime 8
fl292-6294 6297-6306 6308 6310-6314
~ndulu"i de pază până la 31 Martie crt. Nu·
6316--6323 6325--6348 6~51--6354 6357ai acelor comune nu II s'au plătit paznicii,
6376 6378-6380 6282-6388 6390 6391
ri n'au vărsat Camerei fondul de pază.
6393-6396 6398-6415 6417 641P 6420
- OVIN'ELE DIN PLA8 ..\ COl\lLOŞ,
6422 6424 6425 6427--6432 6434--6442
c l~sa Combşul.Mare dispUM de 16.676 o;
6445-6449 6451-6490 M93-·..f}499 6504.,: berbeci şi de 797 mici de prăsil5.. Ac~.!!I'
0508 6510--6522 6524 6525--652R 6535
,~r C1fre se mai adaugă 1292 ca.nt~. Decl
6537 6538 6541--6544 6546 654~~57
plasă se găSMC fn total 12.765- avlne.
6559-6555 6.567 6,569-I),'i71 6573-·6576
65RO- nfiS3 6585-6602 66114 6606-6615
- CULTURA OltEZULUI IN JUDEŢ.
f>611--6623 6625 6~26 6628 6a~ 6633-ultura orezului in judeţul Timiş·Toronta l
61'35 66·37-6639 6M1 66"-2 6644 6646
fost de 248 Ha in decursul anului 1943.
fiRi7 6n50--6657 6fi59 6680 6685·-6676
, in aceas"..ă intindere 240 Ha au fost cultiH679
6680 6f)~S 6686-M90 66fl2-6705
· ata pe proprietatea Domeni.i.lor legale din
6707-6713 6i15-6722 6724-672S 6730, anloc şi 8 Ha. pe pNprietate particulară
6734 6737--!37.?e 6741-6449 6751-676·.
comuna Răuţi.
6':'66-6710 6812 ~815 6816 6818-68311
~ - RE;STANl'E DE PL.-\TĂ SlNDIC.-\.· (\83S-6851 68nO-6~65 (81)7 -686P 6876-·
I!ULUI TUIlŞ-BEGA DE 31INlSIt:RUL
f,~79 r,~81--I)~R!l 6!"lQ1-Mm 6000 6002~GRICULTURI1. Sindicatul hidraulic Ti·
6906 6908 6909 6912--6914 6916--691~
'ş-Bega, circa 61;2 milioane lei, drept re&
6021 6926 6f129--6940 69~2 6943 6945694$
jl[lţe neplătite. (legea agrară), dela Minis'
6950-6956 6958-695t 13007-6973' Rţ:)R4cerUl de Agricultură. şi Domeniilor prin Ca'
'5988 6991 6993 6998 7000-7010 7012era. de Agricultură Timişoara. Momentan
7014 7016-7021 7023 7025-7040 7042Cameră se lucrează la verificarea lucră.
70,17 7049-7050 70M 7C56 705~-7000
"lor decurse din numita lege.
,
7064--6067 7069--7072 70i4--7086 1088

~'
G

- P8OF, SILVIO GUABNIEBI tiiDcl n ..
voit să pără~ească. teDlpo1'8l" localitatea. sa·
lută pe a~tă cale pr-ietenii pe care nu io.,
putut vedea inain:.ea. plecării din lipsă da
timp. Totodată aduce Jnulţumirl autoJ'ltă·
ţiIor şi publicului timişorean pentru eo;a·
borarea sufletească ce i-au dat-o tn to'
timpul tederii sale in Ti~.
.
- AUD1}.'IUNJ!l .1UZlOALA. Sâmbătă.,
25 Martie 1944, ora 18, va avea loc in Sala
festivă a La,'eulul Comerclal din l'imişoara.
AUdiţiu.nea clasei de. vioară a d-nei praf,
Adela.;d& lancovJciu. dela Conservatorul
Particular de Mu~că Il' M.unicipiului Tim,i.
şoara. La pUUl cU prot. A. Hiiu.ser. IntrArea liberă.
A:1lJLŢULUlRI. Dna mvăţiltollr8 .we
Slghetl Şl ara pret, Aurire J'lpa ~ia l!Ii
IDUl~umească. ş.. pe această cale Doamrwi
Dlft:(.l.Oare ŞI onoratu! Corp 1idactic al Li~
ceului Carmen Sylva dw looatitate, eleve.
tor Şi părinţ.llor ior, Asoclaţiel Refugiaţi.
lor, domnilor inspector( ,colan Ngiona.It,
camaradelor Ş1 camarazllor de birou, :pen·
tru tot sprijinul lor moral 'i material pe
care l·au dal cu cx;azia trecerii la cele etern& a iubltei lor surori, Eugenia J.jpa, e1evi.
a el. VIIl-a LlOi Ca.rmen Sylva din Tim1~
şoara, precum şi ":.utUl"'Ora care prin prezenţa lor ~au flori, le-au ahnat durerea fncercată prin i~eparabil8. pl~rdere ..

SAJmATA. A DOUA REPREZENTA.
CU REVISTA ,,BACALAUREATU

Pentru

apărarea pasivă

V'aţi aprovizionat cU a.paratul de stina incendiu pe
instrucţiunilor pentru organizaera ap ărlrii pasive

care conform prescrlerilor
In locuinte art. 26 ti S2

tre bue si-1 aibe fiecare casă T
CELE !tIAI BUNE ŞI MAl EFTINE APARATE DE STINS INCENDIU
aprobate de 00. Cemandamentul Apăr! rii Paslve Bucurettl. sub NI'. 34189/1944
le găsiti la firma "AIP.o''t artiookl pen trd apărarea pasivă A. WEBEB B.
TA...~ASE Timişoara 1. Str. Eugen de Savoya 1. Intrarea p.rbl Str. Grlselini
Jnreg. Cam. Com. No. 5/11998/1944. Telefon: 49·61.
1799

-

•

_l2~W2_2

2 li

2 ....44'

- CEA TtIAI M<<\RE FABRICA DE
PU'lTo\ DIN PORTUGA·Ll,\ A AR.C!:. Usa·
bt:>na. (Ep). - Cea mai ma~ fabrici de
plută a Portugaliei care !le afla In Reh"as
de L:l.mas a ars complect. Pagubele 8e cif·
rează 1'1 10 milioane Escudos. 500 pet'M'ane au ~mas fărli de hteMJ.
- AJlJTORAREA V.UIOJ"OIt LUPTA.
TORIT,OR. Cine vrea şi contribue ta ajuto.
rarea Tlmiliilor luptătorilol' nevoiaşi va
trebui ,l pretindă ~ să reţin! sau să distrugă !lmbrele ConsiliutU'l de Patronaj, oh-:
lfgatoriu apUcate pe notele de plată ft bi·
letele de spectaeole.
'
- S'A GtUJ.(;A1' VARSTA MINL'lA. lA
cASA'rORH. Monitorul Oficial pubh.ci UD
Decret Lege prin care se modifică art 121
din c. C. fixându.,se ca virsta minimă' peU.
i,ru ciisă,toni 21 de ani 1& bărbaţi şi 18 ~i
:a femei. Prin această dispoziţie,. Şl contrar
celor publicate in unele ziar~ local" vâr~1.l\
minuni a căsătoriei se ridici eon~iderabil.
ln Ardeal Oi Banat această lirnită a f08~ 18
şi 16 ani, iar după extinderea Codului Ci·
vii ramin chiar de 18 ti 15 ani. Raporttţl
dlui Ministru de justiţie, care lnsoţ.et}te le~
gea, a.ratii că modificarea s'a introdus la
t':ererea Ministerului Sănătăţii !şi a autori·
tll.ţUor din Banat.
PUNERE ql RETRAGERE DIN
OFICIU, PrIn decizia ministerială Nr.
6~.9j8 din 7 Martie 1944, fostul comi~ar d.
Guţu Teodor, dela Chestura Poliţiei Timi·
,oara, in prezent trecut tu cadrul disponi·
bil, se pune In retragere din Oficiu, pe da·
ta de 31 Martie 1944 spre Il·şi· aranja
drepturile la penSie.
'

I

- DOUA SLNUC1DERI PRIN STRA...~~
GULARE. Eri, 23 M&rtje, pe la ora. 12, ..
fost găsiti in locuinţa 8& din Lipova~ ~
meea Honig Elisabe!a, de 50 ani, strangUiati. de un cârlig din tavan. NefHnd bl.
nueli de crimă., parchetul li autor1zat in~
mormântarea oadavrului. Tot eri bătrânu}
Ioan Steber, in etate de 79 de ani, din c0muna Şag, a fost ghit spin'zurat ro poqut
c!ulei. Nefericitul flUferea de mai mu.,.' .....
vreme de o boală incurabilă. Parchetul tl
autorizat Inmormintarea., nefiind mci,o
bănuial! de crimĂ.
- Dr. OH. GBlDIOŞAN medic ~
tn boale fi operaţiuni de nas glt ,i areeb3.
medie primar al .ervi~iului de nas. gft.t f\
un:chi dela Spitalul de ehirul'gie "Dt'. A,
Cândea a reluat consul~ţille. ConsultaţiI!
între orele 12 ti 4.--16 4. m. Timişoara Bllt
~. F~ No. , etaj 1..
...
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falCA PUBLICITATE

fitl'Relor

-

Ifei mlviud :tpare În fiecarf' M. Anunţuri
It' prime!lO la Administraţia ziandui in Str.
tlărăljeşt.i Nr. 1. }'elefoJt Nr. n·28.

--

j!'fand10lllile

~~-

nă ~dresa

Str.

de mâ

la. ziar.

Depozit de materiale al

"

A';l"ntur;J Generulă df' vâ:';",ve ,i cumpăra
rea irr.,'bli~lo!', ~UMAl' ~Hf<~OR:::tHE
Ar!l.ct .. ~lr, M Eminescu ,'l'~. :7 '!taj, 1 Te!t'fvn.: 26-91. Inr'!g la !;an·. de Corn. şi
Ca.~"i

piirucU.l\ră

Ir.O·

d~rn~ '\1 ;.Gmer~ <ie baiE': !t! ~"iidmă. lân~ă
::!!r r('~~li!;1·ee·.rl!:, 2 m:!io;jne VIlă
"':'./,d"rnă

cu

do.:ă

a"artan.el.te.

g,ărlină şi

~·t;'fl.J. in f;entN 6 Jnlll(}H,t! - Ca~'i mică
eu· ~:ii."1l11t 288 m. ii, I-lr;,;::-ii St:-ada S'Ilva
~:Sl \; 5uO nHl lei C.-~s<1
part,culară
c;urmn·;o d.n 2 "amerp1i j,'pel1dln·.e cu
!"i":lJină 1.50 m P. 1 mHlOlI. Griidinii
... .: p'lmi tl'IH·tl!l'!ri 135 rn p, :ângă :Mică·
'"ca·Nou.A l500JO lei - Ciiut.âm r~ntrl.l
c.ump'i~u:d p~ur.lint an.. ti,! '.0-·-12 jugh, în

jtl'h.~ul A :ud.

.'l!v.t~l'i Jr..vdf'~11ii cu ilu,tal<lţiuD i,
~'l .stabil, clădlL eameri,!'J D:.a~iniu ill"
e.:.c luai L1JllC.'7le ! .ca: Je fabnd,. b,rou,
aprovlz,,,,nati ~'. cuhci pentru fabr.C'<lrea
or.~liror 'lr:icQJe chin,uee, din m(,ti,' famil~a .. ur;;e:lt da vin:n~t! ~CI 2,O()(l.(lOO.
In
lartlerul v!lelor ca"ă, .:u 6 c:J,mere 'U el.: tOt
~niIQrt'Jl 0.0,,(1.\)0:) iei. Casă cu 1 X 3 CII.J!l9re, tOl COlllfOltul Şj 1;( 1 ia cen:ru cu
.3,500,000. el, MiCă ·acii '.!a..\i;1 l"artlcu!ară
a?uă CIl 3 camE:re.. cu .et comf()rtul
1,3{)(J.:I'JO lei. Cll~~ particuhră cu 2 cam,
cu grădină InHe, Cl!"ă, nc.uil. în Pârnt>ava
l,3Cu.OOO lm. Aler turi văd, lui A lbert
Haas:;, :tU l Pcn ran ;~9. 3. Tel. 22-21.
Iureg. Cam Q;m-. ;ro 3, I HH2,

fabrica

\

Att'Jklul de granuii. şi ştampile CSAKY
IULIU din Arad, Str. Brătianu Nr, 11.
Cauta spre urgentă angajare specialist
gravor.

--.

Căutăm reprezentanţi

in

reşedinţa

de ju-

deţe' şi pl ase , precum şi voiajorj comer-

("iaIi pentru materiale de apărare pasivă.
Oferte se vor face firmei "AZORIN" VaIeria Dr. Bledea Arad, Str. Gh, Popa nr. 9

, .
, Aducem la cunoştinţă onor consumatori, punerea în vinz.are a renumi:.ei

I'~PE'

MINERALE
ARTIFICIALE

CRISTAL
Se

gaseşte

cămi

Şl

de vânzare, la bâ,

restaurante,

Marca

- Distribuire şi exploa·
tare: VIe TOR 1 A lIihăkea
el Corn., Arad. Calea Bihorulw
nr, 7. TeL 21.49, n1', Fs. 1021/42

<;Tară,

ne dnlmll 1 d€'la

!:"ară

b"Drp 1')ie t p

bunJenţă şi

n,

Strada Brălianu Nr. 11

Exec.ti prompt şi conştiincios tot
felul de lucrări în arta rotocopiilor.

Telefon: 20-10
AZI!

Un film captivant din seria mari10l
i spectacole senzaţionale

DOCUMENTUL
SECRET
şi

D fix

!

&Eri

Casa de modele "ptRen"

exagerat de mari.
cumpără

comerţ

cinstit,

plătind

impozite

propr. M. BF~LICI ARAD, strada
dr. Ioan Robo Nr. 6 (lângă telefoane)

în

şi

Pre'lilltă şi

către

şi r'ătre eomună. Şi aceştia,
rr.ijloa.·ele întrebuinţate de evrei -

Stat

prin
şi

deserise mni sus - sunt împiedecaţi să ,
se aproviziuneze, astfel cii de multe ori
sunt în imposibilitate de a-şi exercita 1
cornel'ţul. In schimb, impozitele trebue
să le plătească la zi, în tiMP ce evreii,
c[lre exercită comerţul arătat mai sus in mod clandestin, nu plăteso nici impozi~
niCi taxe
ci îşi umplu buzunarele Cu !'â!'tif!,tlri nemuncite.
Am descris o stare de fapt, a cărei ve.
rificare incumbă controlorilor de piaţă
ai municipiului, ar trebui să aibă şi sarcina de a aplica, dela caz la caz, sancţiunile prev&.znte de dispoziţiunile şi legile în
I, D, DABICIU

vinde cele mai elegante
modele de pardisiuri, taileuriuri. şi
rochii de dame. Calităţi superioare.
\'izitaţ.j magazioul fără obligaţia de
a (·umpiira. Termene scurte de livrare
la comenzi. Of, Reg. Com. 10861/1942.

:.....------------J

te,

comunale,

m

.................

~

Informaţiuni
7

F

_
1

INAINTAŢI
PARCHETULUI.
Ioan Ţigan şi Iosif Mateiu Ambruş, fă.
ră domiciliu stabil, au fost înaintaţi parchetului, fiind bănl1iţi că sunt autorii
mai multor furturi.
-

BĂTAIE.

Telcfon: 19-3.'J
Difuzarea sonoră. - ~~xcelellti.
Sala. bine ÎDcălzită

o

grandioasă

"heie falsă. usa nivniţei sale din care a
scos diferite hH'rurî pe ('1lre i le-a DUS în
curte, l100i că a nerAeeHtat.1"I 'Dentm a o

:l ZI:
Senzaţionalul film de circ a studiouri.

I-reul Renz !~1:O:;:;,Sa:~I:F:~_1:t~:~~:f~,,~~~~ămnimare

(

::ru

.~
.~

Salclncea

1
'1,

realizare a studiourilor

italiene cam va uimi tot Aradul
Repr. la orele 3, 5 ...

Anton Mager din Arad,

- PROPRIETAR RECLAMAT. dna
EliSa Langa, a reclamat poliţ.iei pe V.
Moset, pronrietarul casei în care stă eu
ehirie, pentrucă n<'esta a deschis, cu o

~

, j

Azi

şi

9

Depozit de Hârtie
Ară dana S. 1. N. C.

s'a lat la ceartă cu factorul poştal Teodor Crişan, pe care, apoi hot bătut în aŞ.n
hal Încât nu se mai poate scula din pat,
Cazul a fost re('lamll t pn!iţiej.

a_......'

:l~

Cinema ROY AL Arad

vigoare.

Telefon: -:'2-32,
Cinema de premieră

~.

TrlpOn S. 8i Fran~ll. i
BU', Reg;na Ma"" Nr, 18. m

ARAD,

~

az

tlpteTIrlinn sli se ml'te, pentru a Plltflol in-

!

cu: Rene Deltgen,
Ange1ika Hautf.
Pau~ IUlinger
şi

Sfa'",.

cantităţile
oferă

timp,

Nu sunt numai evrei care

Cinema URANIA 'rad

Repr. la 3, 5, 7

Repr.: la arele 3, i, 7

întregime priHlusele aduse de săteni la
oraş, Sunt şi creştini, care exercită un

-·_IIIfIIII...

'-

a<elaşj

cu: l\Jarie Dea - Raymond Rouleau
şi &Jand Toutain

Dar chestiunea ma. are o latur.ă.

Prin

11'.

preţuri

In

f'hil'1f în nj.,+p r1 r.». mA; <'TI <:enmă în Pinţa Avrllm Tanru.
Se !"tie că T'rin o hotărâre Il gm,·ernu·
lUi. toti evreii del~. s~te au f0St adul'1i la
or~,se. Nntural. cii nrin 'tceastă mutAre
"'l\Tlr\~tintele ~i nripteni'1" ne <'lire evreii
le "'till lpn'A a"'a rlf;l r~de Il't rl .. hine- (>TI
cl'e~tinii mai "naivi" n'au dispărut !3i ve~
('hile cunoştinţe se întâlnesc de multe
ori pe străzile şi prin pieţile oraşului.
Or, rnm este ştiut, sătenii din ţinutul
nostru vin la Arad nu numai să se pnrovizionere, ci să"şi vândă ~numite produse. adeseori se întâmplă ca evreii cu'
noştinţe de ale sătenilor, să,i întâlnească. înPi inte de a s',~i în piată şi. iarăsi natUrn!. cum omul e bun bucuros să se
Scape I'ât mai reperle de marfn adusă
spre vânzare. evrell1 i-o 4"Umpără dpo~
rlntă ne toati'i.. omul fiind bu<'uroo eă o
dă. ohillr r1vă O vindE' ('11 ('€-va mai eftin.
In felul acesta sătenii mai oaştigă
timp pentru a umbla dupi cumpărătu
rile de <'are au ei nevoe. Dar vânzând
produsele lor evreilor, ac·esta nu mai
ajung la dispOZiţia masei consum~ltori'
lor. SAU ş.i rJacă Il.iun~. nu imediat, ci de
rele mai multe ori iau drnmul alt0r ora",
se.
acenstă manevră consumatnrii
sunt linsiţi de produsele pn care in ;.nod
natural ar tre-bui să le găsească din a"
P@··.....441C.'"WIll!l.UJ41.....
_IIIII'I·..."XA_ _
AIIIIiI·_ _"
.'.

în

,~

pasive

mai micj aduse spre \ Auzare, se

germane

A .Il Â

apărării

Alent Ung I .. Comert clandeslin!. ••

depusă.

fdARIA LUPUl

-.....................
Cinema FORUM Arad'lllB

ANTIPYR"

Despre problemele pieţei locale s'a
scris de nenumircl(e ori, arătâl1du se
eând o faţă Il lucrurilr,.·, cântJ alta şi in·
cercându<se să se expliC'e într'un fel Da'
re~are oscilaţia prei:uril()r. care nu Plll'e
prin nimic justificată. Iată Însă că în
cadrul nt'estor eX1')lit''lţ.ii şi a complexului
pe ('are-l prezintă piata, intră foarte
bine., anumit€' fE'n~mene eh~ervate în

victimă
arădan

a

'e'"

SIL"numita firmă ILre !Il depolit cele mai perJ'ecte materiale pentru apărarea.
pash'ă, ca; l'ru"e sanitare, extintuare cu praf uscat pentru stins incendii
de
bnzină, ptrol, ealran. bombe inl'lf'ndia re e1(·. Patent exclusiv marea "Antipyr"
in tuburi de tinichea blombat~. ('ari s'au dovedit foartt> efica(~e contra urne:telii la preturi foarte B\'snl.ajoasc.

Fi 11::;:Hl,}'t:j

d.. ,'inZ'lfe:

,ti
a tramvaiutul '
-

.,
t

Propr. VA,LERI:\. Dr. BLED.K-\. Arad, Str. Vasile Alusandri Nr. ă. Tel.: 13-93
Sau strada Gbeorghe Popa No, 9. Telefon: 27-11),

hlt"lnţf'l~ goale şi ('anll'ril!)r moAger,tura .,Cnman" Strada Emi"~'1~tl F.c·ta,! 1 hrt<g In Cam de Com
[nd. sub NJ F. 11334 19-l3.

bilate

~

11

Villri sea.'a la orele şapte jumătate,.~:
tramvaiul a lovit pe văduva lui Alexan..[tiu
dru Keresztes, din str. DOfabanţior 40' '1
Numita a murit imediat. Meeanieul;
tramvaiului, Iosif Adalbert a fost reţi, . '
Dut de_ p~iţie penyu ce.rcetări. N:unit~ :,p.'.
declal·a ca a dat, In mal multe randnrl ~
semnalele reglementare. însă probabil ~
victima a fost surJă şi nu leca auzit.
'1
~ (

FIRMA "AZORINil

Ai i~"f'irta

Ca"~

A doua

Apărare pasivă

17

Diverse

Illo(!~:.-je S\lI:I ~r.

din

wdetă

j

Mumuianu, Calea Aurel Vlaicu 60, ser\>:,
ciu l permanent.

Puterniea dramA. senii mentală din viata fetelOl
R~prr'Untaţii1e la orele S. 5, 7 şi 9 fix

.. Cumpărări

)~I~m6SCu

S1.auble, Eu). fteg. Mana 8, T,,1. 2~-:~
Niedermayer, Piaţa Sfântul Sava.

(Gelo:le)

nt ,'ilt_re C.,)\'QfU'e smirna ":eritabtl mări
"'.. ax~ mtr. Adr!'S~: AgeIltur& (;11. C/)l8'8.

ArAd
.__

1Jragoate fJinovfJ,ă

Stroescu Nr. 5/a.

'1

ln(IUF,triaşilor

N 2!J.2

(J

În

Vizitatj cu incredere şi faceţi comenzile
Dvoas!ră la salonul de croitorie şi lingerie
de damă şi lingerie bărbătească a doamnei FELICIA IONESCU,Arad, ~r. Vasile

:'IJMPĂR răsboi de ţesut, sbiciu

.'

Farmacii de servi c~ Il

Cămilul

A ZI 1
filmul dui()S al dntgo~tt'.i eterne LUI S.o\ Ff.RU f~rmt'cătoa"'a
....EORA" BOLANO LUPl

.Cereri şi oferte
de serviciu

Vânzări

~

I IJ 1.

,_n:::!~:.:!, :~:.::a~1~:." ~""

t ..._ _. .d....
"
_
._
.

CAPITOL

Cinema!O~llful

. - .'.
. r

9

-~

•

aa . . . .4U _ _ ua

a

GARTNER
Ceasornicar, bijutier

şi

opticisQ

AA_

it

Depozit

I l

şi

atelier

demarmoră

din

Arad, Bul, R.eg. R~g. Ferdinand Nr. 47
Extecută

ARAD, Pfa .-\vram Iancu Nr. 1

.a

PETRUSAn nlCOLAf
tot felul de Iucrăl'i sculptate
în marmod.

•

_-.____ W18

i

..~

1

-,
'.'."

~
"

',";

.:i ,tiri
!

din Sânnicolaul

.
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"
'r_""

iQ . . .
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l~l1ormântarea fruntaşului cărăşan

Mare

Ioan

e

Gaşpar

CONTROL LA LEGEA SPECU~
" ŞI SABOTAJ ULUI. In urma reOra-Viţa 22. Duminecă 19 Martie a. c.
Părintele prof. Ţărnau a oficiat în ca,.,
pela lieeului servioiul diVin şi parasta
ţiunilor primi te, d·nii judecă.tori
Il. fost !umormântat fruntaşul ţă!"an Ion
f,
Pop şi Dr. Victor CordOf dela ";a.şpar din comuna ltăeâJdla, jud. Ca. sul pentru pomenirea eroilor a.bia ieşiţi
II ; "toria Sâlllcolaul Mare, au făCUt i~.aş. t,;u toa.ta ninsva.rea ŞI slOa.ta de de pe băncile şooalei.
Răspunsurile date de corul liceulw
hui iOOpioate la diferite tă.bă.cari ~v1artie, Satul intreg a ţinUt să oinsteas;:ondus de elevul Drugăprin din clasa
lj' ~.kIoalit&te. Au fost llltocmite procese
că. memoria. aoolUl guspodar care prin
VIII·a a fost la fn.ălţimea. solemnei ce~
l, ~ de trimitere în judecată, pentru
lelul siu de a ft fust ini..lrumătorul ne
remonii.
'1 tete la legea speculei şi a sabotajulu"
olx>sit al destinului românesc din parteu
il
delicvenţilor: l,<'reidhof Pet!"u,
looului, Cinstea, corectitudlnea, con secA impresionat până. la lacrimi pre'
'tea.D Mihai, Poenaru Grigore
Do'
venţa ffi dârzenia de a nu dezerta dela.
zen.ţa greu încer(.-atelor familii şi rude
1- Gheorghe. Aeeste procese , verbale
zstrea lăsată de bă.trâ.nii fruntaşi de ale celor căzuţi pe eâmpul de OnQ3.re.
'1!()8t inllintate Parchetului pentru con. odinioară ai Banatului" i,3.u caracteri"
· fi deferite. pe unnă., pentru ju- zat toată viaţa celor 63 de ani împliniţi.
FAIMOSUL JIDAN EUGEN HAM.
re Instanţei speciale de sabotaj de Un luptător neinfricat care în eiuda de<
BL,'RGF~ DIN ORAVIŢA A FOST
. _l TribunalUl Tim:!} ToronW.
mocraţiilor de altădată a rămas ne.
CONDAMNAT LA ŞASE LUNI IN·
, INSPEC"'flE. D. i,nspect or secun- clintit pe linia de bătălii naţionaliste. J
CHISOARE OORECJ'IONALA.
al regiunii I·a Tiniişoar a , Eduard Chiar marele Goga. sesizat de valoarea
· ineseu, Il inspectat în zilele de 15, morală a acestui ţă.ran cuminte, a 00'00.
Oraviţa 22. Curtea Marţială din Timi'
'17 1. e. Ghnnaziul mixt "Prinoi'pele rât în casa lui din Răcăjdla fi L.a lncre- ,oara. a condamnat zilele treeute pe fai.
dinţat conducerea organizaţiei locale, mosul jidan Eugen Hnmburger din Ora· 1din localitnte. D>sa a rămas pe de,
· mulţumit de eonstatările făcute, R- punând mult temei pe sufletul lui mare viţa la şase luni închiso!lre eorecţiona1ă
; In ceeR.Ce priveşte modu1 de pr~dnr'i' tie român şi adevărat creştiD.
pentu dare de mită. Fapta acestUI inrli~
· ateriet cât şi Il pregătirii elevilor.
La înmormântare au mai luat parte vid odios unni întreg ţinut reprezintă O
DOLEANŢELE FUNCfIONARl'
d. dr. Ion Ţelcu, medic şi fost prefect, neruşinată Indrăzneală de a se strecura
JUDIDCĂTOREŞ'TI.
S~' 1
Oh. Matei prof. la liceul General Draga- cu arginţi printre articolele severe ale
!
anJeov au
lina dl'n Or:a.vit,a, Gh. Ivan, notaI'ul en... IAc'Hor. Vrdictul J'ustiţiei militare i-a fi·
... devenind
ora ş,
neresed'nt&~ l'Dca
(I'n
',..,
1 • l
1
mu.nei, uw ă,t-ătoru" Gh. Gaga, Ion Du..
''''b
, '1942, - '1. e um'"
"
xat domiciliul acolo unde ar tI met1:al
"unle
ILI con f orm itat e
ml'tru ..1 d-n )"'Ba-lan.
l'
'ţ'
'1 1 1 ...- ţi ~..
"'t''''': ,1spOZl lUn 1 e ega e 1 u.uC onarll pu'
Serviciul
reli gi08 a fost oficiat de că- s.i stea de mută vreme.
e
a.u dreptul la o indemnitat de chi, tre protonr.pul Ion Or.ă.viţianu şi preotul
Colectorul de pene de sub regimul
' ral?Vlrt ou -<>te"'ori" de salarlZ' are
~austro"un2'ar
l!l
I
~!J~
..,..."
'"
-.
Ion Ber1og
,
iar
răspunsurile
au
fost"
~
...• găsit o largă ospitallea
,funcţionarii judecătoreşti au soli ci , dale de reuniunea crală. de sub conduce. ta.te!Il ţara românească şi exploatâ.nd
bnnătntea proverbidă a româ.nului, a
• ,organele de resort Oa si incuviinţezE> !"ea. tăranuluj Mircea Matei.
; . se ia fn noul buget această indem'
acest prilej d. dr. Ioan Ţeicu, a reuşit prin mUloare caracteristice ra!€'i
te d....' "~"irie
pe baza Codulul'
Func
_li: ·ngl·ije.... ":::;
averi peste Ilveri, nro'cu,
. ,
tinut o imn-resionantă cuvântare 008" IWI.
1 _
"""......
r
rilor publici, urmând ea. acef\stă·
rmov1\ndu-se dictator economie al mi.
; nitate să se stabilească o~ Inca,.. zională, scoţând in relief figura colţu~ DoIl8Oi. văi olrişene. Sa.rea, petro}u1,
roasi. a lUi IoD Gaşpar Care a fost un
Il fn eategorl!l. TI.a de salnrizare
stânlp de rezistenţă morală în viaţa ben71na, tutunul, ('hibritel~. flerul, pot,
I rea. este instificată, eu
atât mrd
ooRvele cuiele şi atâtea alte artIcole df
...
nAt al'te c"tego r l'l' de funn.tion~,
r; acestui sat. Aceleaoşi merite au fost
imI:
it t
i'" .
11
....... , : a "
, ,
"
rostite şi de către pirintele protopoP "'1' CI. ne('e9 fi & f'onst ~Illau monopo u
~ !oe~Titl'lte primesc deja lndemnitaI
Orvv'ţe 11.
eă n exem-siv Şi tni~oaee de a reaHza beIde ehlrie.
on
a 1 an
nef'ieH ul"itt~.
j)lSTRIBUIREA BONURILOR
CINSTIRE A EROILOR LICEULm
In prezent acest excroc, fUrtul tu tU .
tt
INCĂLŢAMINTE, Comisia pentru
J}GENER.!\T. DRo\GALINA DIN
ror vedetelor politice de fert, este de.
,.r1buU'ea bonurilor de încălţăminte
ORA VIŢA
pas la penitenCiarul judeţean din iOelLUSâ.nioolaul Mare s'a întrunit în ziua
Dumineră 19 Marie a. c. Intr'o attate.
l81. e. Solicjtanţii ~~nurilor urmeaz~ mOMeră de pioasă sokmnibte, profe- In sala teatrului comunal .,TraiSll
I preze1l:ta la PrImarle pentru a'Şi 1'1· sorii şi elevii liceului "General Draga· Grozavescu" din Lugoj. a avut lQ<l
bonurile aprobate.
lina." din Oraviţa s'au inchinat eu evla.- prima audiţia publică dat! de elevii
, COLEX·'TA
..
PENTRU CETEDRk vie în fnţa memoriei absolvenţilor aees- Con~rvat()1"Ului de mu.ziel "Ion Vldu"
. ORT. A TIMIŞOAREI. In urma a· tei şeoale ea!"i şi~au dăruit fragerla lor din Luooj. Prr1'gl"8mnl. foarte variat Il
: ui făcut de P .S. S. EpiscopulUi Va' vi.aţă în 1upta crâncenă cu vrojmaşii M- fost exef'utat bine, evMenţlindu~se Iltât
,erednicioşii ortodocşi din Sânnicotriei 1ăsând' în urma lor dureri nemân· ~rOnTesul tehni-e eA.t şi frumuseţea. exe·
găiate.
euţlel.
, Mare au oontrlbuit intr'o măsură
.Şn1.Jt de frumoasă pentru strân~~
_ • • • • • • • • • • • • • • • • •'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,. . . . ..
, fondurilor necesare terminării mo.
I
ntRlului lăcaş de credinţă din ca·
IA. Banatului. Până acum colecta nu
'.. tncă terminnt3., Vum arăta in eu'
Din clasa. de pian condusă. de către . ca.le in Lugoj, de sub preşid8Dţia d-h..
: d impresionanta contribuţie de aici.
th·. V. De&, s'a ţinut in obiş.nuita atmo&
D.na.
profesoara Clar a peia' V oichi ţa,
, Medsta se rlovedeşte că bănăţenij
feră. academică. Au fost discutate ur,
.;'au
remarcat~
Banu
Rodica,
anul
II,
,eunosc nici-o ~rtfă pentru a nu des
ileana Munteanu, anul II, L. LUohaub mitoarele wbieete: NOUl eoneepţi1 in
: ţi ne deplin meritata. prioritate în
anul lII, H. Zimmerman.n, e.nul VIl, tratamentul asmului bronohial eu ('eeU
~ strărlanie ee' AngajeAză spiritul şi
lină, de către dr. Teodor Andrei, "CoDh
.\1ioara Bucill Şi Maria. Costa.
~tiinţa naţională..
plexul simptomatic va.riOO8" de tir. Mv
Din
elasa
D·nei
prOfesoara
M.
Dim.i(!oresr-onden !
creanu Augustin, ,.Elect:rQloradioterapi a
~riu au arătat progrege insemnate Şi~
1.Smulul de dr. Plauchitiu şi dr. Unţlfl,
mon'ca Magdalena, Pop Rodica şi Jurca
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ANUNT

Stela..

din Lugoj

Din clasa de vioar.ă a dIUI profesor
Comiletul A L. A. C. r. Fillala Timi' Dimitrie Stau, directOrul Conservato>
:\ra, invită pe toţi membrii sru inscriş, ruIui, s'au remarcat, Lucia Ivnn, Aure·
- asociaţie precum şi pe alţi colfgi ala- :!a Literat şi Doina Găletuşa.
,'tine înscrişi pentru a lua parte în nuDin clasa de canto a d~lui G. Dippon,
'cât mai mare la Adunarea General~ ::ia remarcat eleva Aurora Andrei, do,
'inară ce se va ţine în ziua. de 26
vedind o vo~oe caldă ŞI clară de soprană.
,rtie 1944, ora 10 a. m. în localul Li- . CONCERTUL BARITONULUJ
'Jui Comercial din Timi~oara.
URSULfu3(,.~ LA LUGOJ~ Baritonu;
lIn caz că in z,ua de 26 Marile !944 nu Casti Ursulescu, după trei ani, a reveha i'ntruni numărul cerut de Statute, nit in oraşul natal unde a dat un reuşit
fUnal"2a se va ţine cu ori.ce număr d{' concert. Din bogatul program menţin.
ţmbrii in ziua de 2 AprIlie 1944, la năm: "Aria." din Bărbierul din Sevila,
"Nocturna" de Filaret B!'Irbu. Barcaro·
jia.,i oră Şi in acel8,Ş looa1.
la~c din Gioconda." "La P:"l.Dtâna eu gălS
Comitetul.
leată" de Monţia. "Aria~' din RigQleto şi
• . . . . Olt . . . . . . ._.~'
"Aria" "Lueia". Progresele f,ăcnte d('
('ătre baritonul UrBules('n fi consacr~
,
ANUNŢ
,lefinitiv c& un cântăreţ de mare elasR
Acomp11.niamentul la pian a fost sus·
'M PRIMĂRIA OOMUNEI BILED.
Hnut
de către d.l Pnpll Mit'('e9 dirijor la
ţ-r 2 POSTURI DE FUNCŢIONARI
'}1')era R n'T1 A_nă (lin ÎtyliC!oa rit .
.:OANTE, REFLECT ANŢII IŞI VOR
:.... FRt TM'() A~ -\ A m'TVT"1:" A'rF, nFl.L~
'HNTA CERERTLE PANĂ LA f9 ~P1TALtTL DE STJ.T DIN LUGOJ. :'Jf.TIE 19H, ORA 19
1.793 Cel) de a .26-a ~edinţă. a reuniun.ei medi~
c

r

-

TARG DE

PRIMĂVARA

LA LV.

GOJ. La Lugoj s'a ţinut un mare târ~
de ţară de primăvară. Deşt mai puţitl
aglomerat ca de obicei târguI a remar·
cat unreal succes prin diversitatea. măr,
furUr}r aduse. Au fost ÎBoheiate tran·
?'acţil pentru unelte agl'ico]e, prndUSi'
~onsumabile a.griCole,
mărfuri
din
~emn. vite mari. oi şi porci. Ţărani! la
rândul lor au cumpărat imuortRnte sto.
~uri şi m·irfuri din prăvăliile dela oras,

-

DELA CERCUL

ŞAHlşTILO.r.

:..UGOJ.B;NI. Pentru campionatul oraşu,
lui Lugoj s'au înscris 11 conourenţi care
aU şi jucat primele runde eu rmătoarele
rt'nJtate: dr. Simu Victor ro puncte drin
g partide, A. Picler 6 puncte din 6 pal'"
tlde. Iancsik 4 puncte din 4 partide, Is
mănesu 4 puncte din 4 partide Pepici :2
llun-cte din 2 partide, Tucă 2 puncte din
8 partide, Kovacs O puncte din 2 par"
Ude, Ntcoari O puncte din 2 partide.
Duma O puncte din 4 partide Pădurean
'1 puncte din 4 partide • Szoo'di O punl't4i
din 8 partide..
...

de gospodărie pentn
femei la Tlr.,.vl

~ursuri

aa luat af1roursurile ~ti. de CotJpodărie
J.lentru femei în comuna. Tel"egova,.
Aceste cursuri au durat 2 luni ţtn~,
Ju-se în două eerii.
Prima, serie ou. 12 eleve & tMe:pllt Ia
11 Ianuarie 1944
durat o lPi.. ..
,loua eerie a inceput la 14: Februarie 9U
şi 8' a terminat la 9 Martle tot eu 12
eleve.
In (IOIIluna Teregova trebuia lIi ee ţi
nă. două cursuri ţărăneşti tn .oe~
timp. Unul organizat de Consiliul de Pa·
trona.j prin Ministerul Să.nlti.ţij. Oela
inceput aoeste eunnm S'au eontopit Ia~
tl""unul lringur.
Conducerea. cursurilor din partea "A..trei" li. fost tn~redinţatl d~ef Gheol"r;hiu Elena tnv. ln Tereg(Wa, iIU" dt!l
l)artea Pat1'onajulnt d-rei Mari& ~
';>ovanu sori d~ oerotire.
S'au ţinut în total 24 ,edinţe !Il fiees"
re: Luni. Marţi fi Joi. La leeţiile de gtItt"
l)odărie pr&Otieă au ţtDUt lecţii: d-M.
Elena Gheorghiu 12, d·1'I. O. Dese 1,
<1 ..1'a E. Stoioot!!l!lO'll 3, d-ra 'M. Oh~
maestri 3, d..na A. DleI!!IOU 2, cJ,.na. )l.
Muresanu 1.
Lecţiile teoretiee IIU. I~ ţillute ....
fIr. 1. Grom:veseu. preot D. StoiehflllJielU,
d~ra Maria, Cra.şOVBftll !IOd d. Od'ottN,
a-na. E. Gheorghta, d. Boeieariu notar, .,
Fabius Nemoianu trrY. .. GleorIhe
In siu.a. de 9 Ma.rtie .uH:4.

iit

,i •

Crlatea~.

Concursul material ~a dat dia partea
, ...mntI, dtll partea fOOuei 10-

"rimăJiei

~alld ~}l.

Câţiva tn~al\ •• tleut dOlllatfl de
'limente. la. fd unele eursiste aU adus ee
'''3 alimente.
In ziua de 9 Martie 194. termfnl.ndu
se ea.rsurf1e ris ex~tltt lHl progrsm
1eoeebft făelndu..se mal multe prl,ffturt
7

(eomenzj) III.!' 1a masli 1ubd parte •.
notar E. Boojcal'in, l)rimlll' '!'r. aoni .q. intt'!ll' de ""'mtl!' C()~.
Cnl'8'l1rlle 811 f08t ~Rte de eltre ci.

"1re1eet 1. SUrlnftl', d-n SttI'l'cha, d-na V.

'1'arină ~ d. N. T,intia

vicepreşedintele

J\aoe. 1Dv. diJl jud. Senrie.

.
.••••••••••• .--.a..

"Dreptatea Romaniei"
d~lui

or.

V.

conferinţa

Rădulescu

ol,a

II

D. Ur. Viotor Radw...... ~ p.:
nera.l al aSOCiaţiei ~ dm
Banat, şi-a ţinUt eoDJeriDţ& intitulată
.. Dreptatea Rom1nlei ti aliaţii Aoftrii4~
'.} ziua de 19 Martie 19«, ora 12 ti jum.
1 ,~raşlll Deva ina.intea anul pubUc, .....
re umplea sala Cerwlui Millta~civil,

până. la refuz.. A doua iii eeara ~
conferinţă a a fe ţill1ltllD or-.ul Orlt-

tie, 1& orele 18 şi !om. In sala Cmaxiato·
r"rafului. In prezenţa 1.1'Jlui pubUe Uu~

număr de oei puţin 1200 persoane.
AtU 1n Deva eA.t fi tu Oră"tie, eonJ~
renţî arul a fost Insoţit de d. Col. C. Du'1'lÎtrescu distinsul preteet al judeţului
_'iunedoa.ra., eitat pe n.a,.ţlune pentru ser~
',;ieU ercepţion.a1e pe teren admini1t:ra.ti.,
eât şi de intmosul preşedinte al aaooia.ţiei Presei din Provincie, d. Ştefan Vll·
,Iescu, care a venit in acest scop din Bu" .
"ureşti, şi recomandând pe conferenţiar
,n ambele oraşe, ea. pe un inimQ$ an~
[",'tor pe teren cultural fi Daţionalist.
Aflăm, că detalii asupra succesului
les.ă.vârşit al cOnferinţei cât şi a.supra
"nanifestărU eu caracter naţional flill·
1mbele oraşe din judeţul române&C Hunedoara. se vor da in toate ziarele din
~apita.1ă.
.

in
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Goebhe~s

Un interesant articol al Dlui Dr.

..

..-----li
eia

comUilfl,(untmL al

JOiy::lol

., ".a.t~ gt:.ruw.tte cOH~un,că:
in tlnmea, Utucun.e ::>()ti~f:,lwilor daLt<
la. nbrCI )H 4a c«puL [J,t pua ,::,~vU§ au JOSI
I t;!:>·p~,/,$e U.e ~rupettl yermai/.t;, :j' r01iU.ldle'.
Atacuri mtLmt(;t; IIUJ.: slabt acue tmpu'
tr~l.ia. cupetbtor uoa:;,;tre de pod aepe buYU4 ucrUlriean inferior, cum §i încercar.
SuV6tiJ.ce de a trece niul, au rămas făra
rezultat.

i ~'tre
N jl:JlrU
spaţiul

Bugul

*i pt::

ucrainean

t...· Lst,rul îns~'"

central
preoum

*i

*i in

Proscumv-Brody sunt în curs
lupte crUiicene Şt schi/nbătuat'e cu forlt
i"amice mult superio(!re ca număr, Cu
aceljl prUei au fOSt niln:cite 34 tancuri
ln~micf. Subofiterul Rodewald din g1'upld de traw~m.i8iUlti al unui regiment de
qreuad.eri a nimicit în aceste lupte corp
10 cor,n. în deC'urs de 45 minute, 5 tancu.r i
80t'ietÎf'e.
G'Zrn1~()Il»rl
af(Jr~'uri

KO'~1I'J7

dekl

inamir,e

şi

,"n'flri 8ovi'.diCe,
ortJ.<t.

a respins noui
a n:micit 6 din 1(1

carr>

au

pătruns

î11

dţ> T{owo?1. trupele noa·
dură 7111'f(' nrf'l<>. inamicul
('fJrp Re flflrr. Î"'l în"irlfarf' '/1 " .. A (>!~t dţ>
V;tph~k au ill'f.t arp.<r n01(1 încercări dp

L" nf'J7'd-1)PSf

R're au (mrit.

"'rn1luna pr" alI" .<rov1"tici1or.
Pf' fronfu1 dpZrr ·NaY'tln.. inam.iCul

(f

"''''N1f n(' mai multe ori fără SUCCeS.
rA Ca,<lsino au "at greş mai m.uhte
flHlcur1 inam;~e drrfp Îlnpo'trit1a fl(1nc-/(lt~;

t/ordir. 111 liniei nonsFe.

In apropi--re de coasta Adriatică au
fo·~t respinSe inaiutăriZe inamice. ,far cu
nrazi.rc înrreprindprilor de şoc 1Jrop-rii au
f08t aruncate in rr~r mai multe puncte dl?
,<lf'lriiin ale inamic-ului.
hftmbard§~r

Uil

l· • • II

atf"r~5at

amrri.

in Slu,dia

stockholm, 24 (Rador).\ "7 Corespon.
de-rrtul agenţiei DNB anunţă. că un alt
b0mbard:er nord-american cu patru motoare a aterisat in Supdia la Gottland
FaŢ1tu] s'a produs Mi-el'curi sub focul
a tilpriei ~n!iaeriene suedeze. Aparatu1
a fost codiscat, iar ech:pagiul internat
S10aţ Ji a

..

,1,
'

~

"j

'

Cassino

A mst-erdam , 24 (Rador) ~ Corespondentul age-nţiei DNB comunică: După anunţă
din \Vashinglon serviciul
hritanic de ;nformaţi i d. Stimson mi"""!!'l11 df' mshoiu norda:rtJerican a de('lll'at Joi în cursul unei conf~·rin~ de>
n,.~li ~ă po?jţiile nordamer;can i lor la
C~"sino I'o",t;nllă !"ă fie "precare". El R
adăo~at că ty1l"1duI in care gennapii SI'
""ară 'i. trphue să nI? lase să judediD'l
(1;n nou -90bru că pAnl\ la Ce punct
advp,-.:a,'·111 ~S~ nmernic.
p

F.'o~'o

_.

Ruşil atacă

pozitiile germane de baraj din Crimeea
se întreabă ministrul Reichului - că
Il/)ua schimbare nu se va produce până la
sf'ir5itul răsboiului? Cu alte cminte eveIlimentele îşi urmeazA cursul lor şi Îşi vor
I'rma probabil până în ceasul când tunul
l,:,tăcea. ~i rând vor începe să bată clo-potele păcii. Dacă vrrodată răsboiul ...e
va destănui ultimele sale secrete, lucrul
aeesta nu se va prod-uce mult după. sfârşitul său. Până atund el va. rămâne o
mare enigmă.

'urt-pse adus

nnl1f;eopol

romAn~sti

lstnnmtl, 24 (Rador). Corespon(lpntul a:l!entlej Rador t~ansmite: Ziarul
P ....vO'?'lu din 2Q Martie face consideraţi'
A<ry.mra atitudinei Români .. i în actualul
rnnf1iM aducând elOgii politice! sale ~la
T'"' Ri preoc' ise •
'România, 8Crie ziarul, of€Ti un exem·
nlu strălucit de ceeace înseamnă decizii1", !Rt()1'"\ce 41 .. lIuU] popor luând În CI)[)f<id"l'are po2itiune& sa geografică şi p"
litică internaţională ea factor determi.... ant tn dec:tinul el naţional.
Socie".atea

Intr'ull arti('..ol din să.ptiilna.ua.UI ,.Das Reicit", eu
.itJut .,ultimul oOS,.t .. oI.' 'f a. tir. Ooebbels
c" .sfată că fiecare din ţările inamice
:~lifmanilor din acC!!it hish'Jiu urmareste
alte obiective care adesea. sunt mai ol;uS
ci celor ale partenerilor (}e('ăt cele al{'
,~i'Sl~rHor •
Os...a. ne reamintim de in<--eplItul riis11al!lluÎconstatăm eu uimire că. proble.:nele ce se găseaU la origina lui au dispă.
'U~ de multă vreme. Cine poate garanta

Factorii

-

hotărîtori

în acest

răsboi

t'le cea mai bună garanţie a. rasboiuiui.
Aeilversarul cafu1't.ă. prin toate mijloace!6
..;:1 dea răsboiul.ui său motive şi imPul:$,
l'u",tă lumea ştie că.,aceste mOtive nu
SU.1t decât pentru a amăgi publicul.
Sllntem în fericita situaţie de a ur·
mări Şi azi aceleaşi obieCtive ca la înct PUlul răsboiului. Toate crizele răsboiu
lui nu ne vor putea atinge. deoareCe prin
însăşi radicalismul obiectivilor de ră.s
boiu inamicul e împotriva substanţe:
noastre Vitale şi naţionale, reZistenţa
noastră a fost şi mai mult întârită. Luptăm pur §!oi simplu pentrU obiective. Ţin
ta noastră atât ca- popor cât Şi C8. naţiune între timp criza politică a ina.mi·
culor n~tri din apus continuă neeruţă.

In consecinţă este absolut fără rost să
caute să se detennine dinainte dliferi+/'lc evenimente Există În acest răsboiu
o serie de factorii hatărîtori ce rămâlD
totusi absolut indetenninabili deoarece
.~~
Qe.uind d-e dorinţa omenească.
Unt fiind aceste constatărij absolut
"'ltp';!ţ)rice i"a orice coma.ndament va du"
.'t<
bine să acţiOneze in baza unui
tirI gram ferm dar elastic in exeoutare să
:., în mi'isură posibililului.
n"lte fiind aceste îmorefurări nu rezul
r1edit un sin!nn nunct de ved'ere stah;l
din care să . privea..<;<.ă tările alinte în
":;"hoi1l1 şi guvE"rt'l p 1e lot". Acest uunct d€'
• lfpre E"ste a~el~ Il.l rumei con~ii id'(>a'l(;l
·i nI ,,11 11 : +,..1 t'l(\1i~;,.. ~hAAll1t. ce TIU hnM9
~. ('lj.,.,tit de evenimf>ptelE" forml\.nd
în,,~,,~ tPmelin l"ăslbohllui. Aceasta oonsti..,~

nu

> -;

Declaraţiile

nai în sectorul Witebsk puternicul atai'
sovietio eu o violenţă crescândi, astL;
-ă se poate vorbi de cea de a treia băt;i,.
e defensivă dfila Witebsk. Şi .ai-ci def~l:.

)B.STACOL

il e r 1 i n, 24 (R .. tlur). -

carw:rut Yt:ik:ral al runrerulut

61W.ltul

,"

toare.

soldatilor britanici sunt pIine de pesimism

Plutocra.ţ,ta britanică nu mai dJ.~'pu
tism.
ne de nic:i o idee politică pe care să o pu·
Lucrătorii britanici ştiu deasemeni
na eliberarIi ameninţătoare din massele foarte bine că numai in cursul răsboiu·
(le munciton şi d.a soldaţi engleZI. lui vor putea obţine o îmbunătăţire moAproape că nu a.111 CItit declaraţia. priZo- .deStă a nivelului lor de viaţă.
nlerilor de răsboiu engleZi căzuţi în
NOi in schimb, noi suntem adânc "n·
mâinIle noastre care să nu fie plină de coraţi de o concepţie născută din fnsăş.)
pesimismul cel mai adânc. Poporul bri- acest secol conCepţie menită si m()r
tanic nu găseşte nici un Sens acestui mez·e şi sufi~i""ntă pentru a reuşi. In înrăsboiu şi nici un ţel adânc păcii. Cel
cheere d. dr. G<lebbeIs scrie că minciu·
mult soldaţii şi ofiţerii speră că vor punile şi ispitirile inamicilor n~tri cad fă
tea. merge într'o bună zi cu nOI împreu.
ră ffect. LOVindu-se de Tlavă,za fort,,}
nă impotriva bolşevismului.
<ri conştiinţ.p: noastre momle. Am d~Ji·
Or să fie aCesta. un ţ€'l de răsboiu peu - ~it na.rlea C'ea mai gTea. Va ~~i ceaslll
Iru care ei trebue să se arunce eu entu·
"~'1d va trebui ~~ !><i";Tl1 si ultimul ")ihziasm inaintea. rafalelor mitralierelor
qt::t~ol ;naintp ~l hntărîre. In a<*St sa1t
g'ermane din sectorul Cassino?
"om a,;uJ1ae- mânt11'''pl'l m9.T'f>a mţ\n+llir"
Dece oare englezii Se miră fără ince·
T"tr'~~~v;;T' de rf>fl 1fl 1H narl", ţ:.p lntirllî"
tare de fanatismul cu care soldaţii naş
l",.n ..a în lumiI1!\ llnpj eno<'.; fl"11mO~pp
tri luptă in Italia de Sud? Pentru ca pe l'j<l va tr"hlli si'i fi", t'!?m"':S ~ .. l" ....ţl'l n,..
baza proprii1or lor -concepţii despre răs·
"''-'re am dus~o si ~~ -tu91;ifiM> ltsl-(..l i€'rt.
boiu ei nu pot să înţeleagă aC€'st fana· ,f",le pp care l?-lIm fi'i('ut nf'ntru E"1l. Cf

j

ruşii atacă poziţiile

germane de baraj din Crimeea
Kel'ci cât şi imp6triva puziţiilor de baraj germane dela Siva,ş. Lupta s'a termi.
nat pe ambele fronturi cu un eomp1ect
succes defensiv al trupelor germane.
Cercurile militare germane contează pe
o continuare a atacurilor inamice.•
In centrul frontului din răsărit conti,

BERLIN, 24. (Prin telefon>. Pe frontul
din răsări: a intervenit in cursul luptelor
de eri. un momeil.! nou de vreme ce s'au
produs noui atacuri puternice impotriva
cJoziţiilor de baraj germane din Crimea.
Atacurile in amice au fost îndreptare
~tât impotriVa intrării din răsărit dela

31Va germană a reuşit să zădărniceaseă

'tcurile sovietice.
.
MARIL}j LUPTE DI~"1'RE RUG·
ŞI NISTRU
Pe frontul marilor lUPte din sud, ceu
~rul de gravitate a fost Situat şi pe ma'
departe ln spaţIul dintre Bugu1 mij10eiu
şi Nistru. Inamicul a concentrat aici
sforţ.ă.rile lui principale asupra obiectii
vului de a străpunge în spre nord pozi
ţiile de baraj germane dintre SUg ~
NiStru. Pentru comandamentul inaml
există aCum o necesitate tactidi, deoare
ce spaţiul de pătrundere până la Nistrll
nu are o lărgime indesfulătoarlO', din ea
re nu se pot desfăşura noui oneratiuni
împotriva frontului NistrUlui. Inamiru,
incearcă cu tGate miJlollcele si şi amei
horeze SitUaţia pentru continuarea lUD'
telol' din dlrec>ţia sudică. Este natur;1
că şi din partea germană apărnrea pozi:
ţiei de baraj a spaţiului de pătrunrler
este extrnordinar de importantă rleo:v
rece acesta oferă o bună posibilitate (lel
'Lpirare a frontului Nistrului şi din e",]'
10uă flancnri dinspre nordvest şi !!ti'"
~st. In sectoarele de front de J.e~ătu~ ,
luntele defensive germane aU fost eY.",
cutate cu succes pe flancuri. Rusii nu ali
rell~it să câşth.~·e teren în nordvest ~i
sudest.··
..
PE BUG L~TENSITATEA LlTP
TELOR A SOAZUT
In timp oe pe cursul inferior al Bugu
lui luptel.e au mai scăzui în intenSitate
iar toate atacurile sovietice împotrh'
capetelor de pod şi toate încercările d"
trecere au putut fi oprite, bătălia rii
sectorul Proscurov-Tarnopol şi
sectorul Berosi-Kovel aripa de V~I
proprii zisă a frontulUi defensiv germ~
unde sovietici incearcă să inainteze '
direcţia Lemberg şi în spre v€'St, cont
nua (!u violenţă nesohimbată. După 11.: .
te îndârjite inamicul a fost oprit în act' '
stă direcţie de atac.
.
PE FRONTUL I'l'ALIA..~
Pe frontul italiam.., trupele aliate It;
dat eri dimineaţa până 8e'd,ra atacuri
.ia.rnice de mari proporţii îm[>otriv&
ziţiilor germane dela C8.!$sino. In cerc
rile militare germane se amitnteşte
acest prilej că atacul aerian masat '
potriva poziţiilor dela Cassino a fost CU
tronplată de aliaţi la o probă generală
bcmbardamentului cu ocazia invaziei
3e constată că. aoeastă repetiţie g
a teuşit foarte prost. Nu mai pUţin
2500 tone de 'OOmbe. ceeace însea ronă
aceea;J cantitate & fost aruncate OU oe
zia eelui mai pUlternic atac aerian a.suţ)
Berlinului, a fost aruncată asupra pn
ţiilor dela Cassino. In urma lipsei
efecte a acestui mare bombardament
pNiţiilor germane dela Cassino rernl
dela sine susţinerea forţată pe care
anunţnt·o genemlul Montgomery, du"
c;)re germanii au surzit de uriaşa ofe
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zivii aeriană,

,

~

Intrarea trupelor gerntane în Ungari
spulberă planurile aliaţilor
BERLIN, 24.. (prin t.ele[on). Intrarea
.rupeJor germane în Ungaria şi întă.riri·

,e

comunităţii

de luptA

germano~tUlgare

in spiritul (oi,ruia trt'bue<;.c &eum puse În

uPt' roate mIJloacele Ungaria pentru
victoria finală, se ~rizea'lă la Her
1in ea un pas impnrtant ~ntru eveni
mentele ulterioare a ri.zboiull1i din răsă
tit. Ceeace pr"~e în special situaţia
'l1'i1itară, duşmanii Germaniei au l'.rezu t
ă drumul pentru tngenuneherea Germa,
nlej şi a naţi'lllulo.r cari luptă alături df'
(><8 t1~e !'rin sud şi ~t1" est si 811 "'l'f>r.nf

să.

j

descopere părţi sla.be din punet de ver
dere politic şi militar prin (~8ri s'ar fi
lnIfUt pătl'unde mai uşor în centrul
bastionuilli european. Planul şi executa'
re. ofensivei ruseşti a. făc.ut foarte vizi·
bila aceste presuptmeri şi speranţe. Dar
'1 ('fin(Jue.erea de război" englez şi ame~
riean. s'o ocupat intr'o mare mă.,>ura CflI
planul de a face sud estul Europei eâm~
pul de lupti Îmnot1'iva ReÎehnlnÎ şi Il
'llinti1or lut Astfel s'au desfăsurat eon'
vo-rblri militare Între comandant'lI 8U'
"tl'em din ME'~itC'l'flnă ~, r8mandantul su.
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iwem aliat din orientul aprOlliat gene
lui Paget, şi eari după ştirile en2;11'Zt :'
fi a\'ut o imagine foarte oPtimistă a '
tuaţiei militare generale din sud<t'st'
Europei. S'au făoot unele aluzii Mi. "
tua.ţia din acest spaţiU nu peste 10,,11
\'8 S<'himba în mnd ra,rlieal. Dară şj lin.
le ade se pot atr~blli mptodelor taMiM'
războiului nervilor totu!:,' suh~tnnţa
"riu zisA si anume marile s'll'l':1nti' '1
... liaţil()l' le~ate de int~l'e~ a('tivp, li 10
'le a interveni in Sllrl(' dnl Europei,
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4:, înmatr. sub Nr. 52/1188,1943 la Reg. Of. Comerţului Timişoara,
Tipărită la 24 Martie 19-1:4•.'

