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s usţi n pe Vi ctor E~anuell şi Holm9uisţa_• f?stDupă,prmut~eeade ge~e~alul
pnuClpelQ
~
faeand vizita de plecare pre1- ar CO ntele Sf orza cere ca rege Ie sa
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liJ coruuL ruso-Japo-'tIez 8e1nnat in ziU{l
R
de JU Martie la M08cova t e obiectu.l comentariilor in CerCU'file d'iploma-

tiGe, data fiind POZiţia spectală a cekrr
două sWie in cadrul actualULui. con/hcL
J'eCel"u~ acord c;a;re reviZueşte aco-rduL mai vechtU cu priVLre la petrolul şi
carbunele am insula Sachalin şi la eX·
tinderea. acarau~ui de pe8cuit~ e C()IMj,de-rai de agentUl ofICială japoneză ca un
Semn de intanre a "relaţiilor pneteneşti
dintre U. R. S. S. şi Ja,ponia". Căci, aft1"mă agenţia, "transferul intereselor frr
poneze deLa nm-d de Sakhalin a rezolvat
cauza vitală a veşnicei discuţii dintre

Tokio

şi

Moscova,

aşezând relaţiile ruso-sănătoase ti

japoneze pe baze mult mai

m,ai pozitiVe{{.
Potrivit noului acord, uleiurile mine..

rale dm zăcămintel·e dela Oka nu 1101'
mai fi extrase direCt de către Japonezi,
dar stocurile deja extrase şi aparţinând
japonezi1-or vor putea fi transportate de
aceştia.

Iată ~ obligaţiile BOVietice:

furtlizrJ Japoniei, în condiţii comerciale)
5n (Jf)(J tone de uleiuri mi-nerale.
Alte inovaţii, sunt in ce priveşte acryr..
dul de 1Jesruit, care penf'I'"'U pri'/rUl oară
din anul 1936 ti fost prelungit pe o perioadă de m.ai m1/,lt de un an, adică 5
ani. In virtutea nou7ui aranjament, japaaezii .,e angajează să nU mai pescuUl3că
in reqiunile maritime extrem-oriental~,
tttainfe de .~fârşitu7 războiului actual. In
Me~t~ rpq1uni 8."nt C1lprirlse Şi cele din
t'~~f'năta'p('f impoTfantei baze SOVietice
VladiV().,fn~k.

Prin arordul închei-at O1'ice pretext de
discutie şi de suspiciune a fost însă în~
lăt!trat.
Discuţiile

Badoglio
faţă de

de

presă

asupra guvernulu,;
celO1' trei Aliati

.,i a atitltdinii

el,

continuă, căci

în urma arti-

coltl/ui din Iz1'estia. corespondentul zia.
nllui Times rnrnbate afrm.aţia sovietică
dUl1ă ra:re Ru,,'ia rrr f1 fost 1Wl1ă pe
plan t1i'l"!7"'matic - într'o poziţie de in·
!er1or; fat €.

Atâta vreme cât Ru..."lia,

it

4.:

Comuniştii

afirmă

Times,

a avut şi are un reprezentant în Consi
liul consultativ ea nu s'a putut şi nu ie
arată apoi
nota rusă trimisă la Washington Şi la
Londra, prin care Se cerea () acţ:11.ne co-mună T}(mtru grăbirea, instalării unui
guvern democrat în Tfalia, a fost trimisă
abia (J.('Um 10 zile. Ca atare, intârzierea
nu a Venit din partea Anglo-American1,..
lor. Apoi Times vrea să Justifice poziţia.
d-lui Churc'hiU, ajirmti11d că atunci când
premierul britrmic a vorbit despre dem.oCT'atiwrea f7uvernului ifn.lia.n, dar după ctteerirea Romei. el a vrut să arate cii
această ,,democratizare" Se 00 putea
!aee atunci mai wror. deoarece până în
~e'nf opoziţia rlit'eT,'le1or partide im
POtriva lui Badnqlio şi chiar ,'1 împotritla Regelui, a fost înverşunată.,.

poate plân"e. Co-rf'sfl011dentul
că

sustin pe Victor Fmanuel

I

nU(,l1re~ti. 3. S. P. P. transmite: ind{'amnă pnrtidele anttrnsc. iste să rp'
Din Neapole se află că după sosIrea sa nunţe la <'ere~~ de abdicare a regelui
dela Mos('ova. Ercole. şf>ful ('omuni!';tilof' Vieto!' Emanuel ~
..
:' ,~,
italieni a publicat o declaraţie prin care f

Ministrul Ungariei la Lisabona

refuză să colaborez~

Bucureşti, 3. s. P. P. transmite:
Corespondentul din Lisabona al agenţiei
DNB anunţă că ministrul Ungariei, la

o
Functionarii

princip~1i

JLisabona a refuzat să colaboreze cu noul
guvern dela Budapesta şi a cerut
considerat ca emigrant.

să

fie

!

re figurează dnii Orbay, ambilsad{)rul
turc la Londra şi mareşalul Ciakmak
fostul şef al marelui stat major turc.
.

dela postul de radio Helsinki au fost Înlocuiti

Bucureşti, 3. s. P. P. transmite:
La conducerea agenţiei oficiale finlande·
ze a fost numit un militar. La postUl de

Noul

cu nour guvern

desminţire turcă

Bucureşti,3. S. P. P. transmite:
Din sursă oficială turcă se află contrar
svonurilor r.ăspândite, că pe lista celor
<'e candidează la alegerile parlamenta-

şef

J radio

Helsinki au fost
narii prinCipali.

inlocuiţi funoţil)

I

ţelor armate suedeze a. fosf inlocuit
prin generalul Dougla.s.
"Svenska Dagbladet" anunţă ca rege..
le Gustav al IT<lea a primit eri la palatul din Stockholm pe generalii Thoernell

Declaraţiile

VnrGRUL POLII'lC AL
SIA 1 t!:LO.lt UNit 1'';
AJllstel'dalTl, 3. -

Agenţia D~B cu·

muna~a:

,serviciul englez de

inform,1ţ,U.iU bCru-

naleaz.ă. din LlBcoln (statul Neb.asJ{:i J
că d. Wendell \{ilkie a declarat intr'u;
discurs ţinut &i..mbata, ca. "pupUbd.\-Ia,
SLatclor urute e&.e prolund impresionată.
c.le diferend'Ul ce există. între pr":;>ecljn-

tele Rooseve.t şi congres. Acestei protxeme treOOie să i-se gd.l:ltască soluţie, fibdcă Îln următorii doi anl se va deCIde \"litorul Statelor Unite, atât in politica internă râ.t şi ';00 (·<temă".

Anglia are .evoe de .. polluca externa dina-,: ti.
Gf'neva, 3 (Radar). - Curn)i.JV1.ld~ll.
tu! Agenţiei DNS pe baza Ul,el 9t lri dLn
Londra transmite:
Ziarul News l,..1:tronicle" a pub1ioat un
articol în oare scrie că. Anglia are acum
nevoie, mai mult ca oricând, de o p<:'JJ.:'ică
exteru-ă "dinamică". Vi.novat de faptul
că Anglia nu are această politică, term.ină
zia.rul, este d. E:ien fiindcă. de n,umero.;.i
ani eI este a ~la care a fOSt ministru de
externe al AngHeL

Gu"erRul frllneez a eerat
excluderea lui Emil t;dde dia
4.ullnera reprezentant ,or
Amsterdam, 3 (RaJdl6r). DNB
transnute:
Emil Edde care in Noembrie ctHul tre(;ut in timpul turburărilor din Liban
maBe guvernul de acolo, in urma Cilr.~rii
guvernului franeez, a fost exclus Vimeri
seara din camera reprezentanţilor, în
timpul unei şedinţe a parlamentului, du·
pă cum anunţă. serviciul britanic de inf-ormaţii.

guvernului ungar

Ţara noastră este cu Marele Reich ger-I a. naţiu.nei. S'au raportat chiar strădu·
man în rel-aţii de fidelitate şi p~ietenie, ~nţe cari au aVUt mtenţia de ,a s11l..b;
Forţele noastre vor lupta umar la u- ~orţa de!611S1Va a naţiunel. Daca str~
măr împotriva inamicului comun. In
dui.nţele lor al' ti reuşit, atunCI naţiu'

BUDAPESTA, 3. (D. N. B.) - Noul
guvern ungar a făcut următoarele decla
raţii: Pe teatrUl de războiu răsăntean
se dau lupte hotărîtoare, al că,or rezultat va pecetlUi soarta Europei şi tot~
odată pe Cea a Ungariei. Este un interes
vital al naţiu.nei ungare să termine
aCeastă luptă C"U zavorirea bolşevismU'
lUi. căci altfel fi:nţa noastră naţională
vă ajnge în cel mai mare pericOl. Faţi
de aceSt pericol mortal naţiunea ungară
nu poate face faţă p. in propriile saLe
puteri. Nici ehiar atunci când işi va
jertfi în această gigantică. încleştare
chiar ultima picătură de forţă. Singurul,
ÎI! stare de a zdrobi bOlşevismul salvând
prăbuşirea Europe: şi a forţelor noa.st~
proprii este FUhrerul Marei Germanii
Adolf Hitler, a ~ăMli annat.ă a dat
vadă şi în cursul celo'" cinCi ani de războiu, d~ a obţine per~ormanţe .sup~omeneŞti fi ne mai vazute in istori~.

generalul.D?llgla s , iar prinţul moştenitor va prlml pe generalul T110(>rnell care
îşi va fa('e Sâmbătă vizitele de plecare
la pr(·şedintele de consiliu, ministrul ~l
8 f aeeril o r streine Şi ministrul de răzb;i.
:Vineri la !;lmiază generalul '!'h"ernell şi'll
luat ~1 mas bun dela statul major al ar~
mateI.

i,,,.-

al armatei suedeze

St(){'Jeholm, 3 (Rp.~]or). După cum
se decisese la începutul acestui an s'a
produs la 1 Aprilie o schimbarE! la CO'
mandamentul forţelor armate suedeze.
Generalul Thoemell comandant şef al for

ministrulUi de

Anglia are r:z~~t~;~:~ ~~g:~~G::ia~v:r~:~~

BUCUREŞTI, 3. S. P. P. transmite: REPREZENTAl\"TUJ.. DIN NEAPOLE
AL AUEN'IlliI MERCAN'I'I,A ANUNŢAT ])U~UNECA SEARA CA OONT.ELE Sl<--OU:L.A, IN CALU'A'I'EA SA DE CEL l\'IAI DE 8EAt\IA F~XPONENT
AL POLITICEI ANTU'ASCISl'E, A Pl~UPUS SA INLĂTUUE PIUNTR'UN
COltIPRO~IIS DI\'F;RHJ;jNTEI..E CU lHONARHIA
POTRIVIT ACESTEI PROPUNERI, An UUMl\ CA VIat'OR F--1\IAN,(~L
SĂ SE EXILI<~ZJi:; FARA SĂ AUDIC},; ,I<'ORilIAL ŞI SA NlJI'.IEA...~CA IN weUL SĂU UN DIPlJT}~RNICIT PENTRU E]~A DE TRA...~ZI'l'IE. 8FORZA
AR ADMITE CA PRINŢUL Ul\fB}jRTO SA PIUMEASCA ACF,,~T MANDA'r,
INSA OU CONDITIA SA l\'U APARA IN CALITATE DE MOSTEXITOR AL
'I'RON1iLIJl.
•
,
SE Al"lRl\L( CA APROPIEREA P.;\RTIDELOR COMIJ~'lSTE DE GU.
VERNUI.. BADOGI.IO. CARE A FOST INDE'fN'A'r DE 1\'TOSroVA SA Ac"
ŢIONEZE IN AC'F,ST SENS, A OlH,IGAT ŞI CEJ,ELAT,Tll", P"R'1'IDE POI,ITIrE r'. NTJIt~ASClSTE SĂ SE ORIENTEZE SPRE o POLiTICĂ DE COM.
PROMIS.

In ('tI1'S de 5 ani după termi,.ulrea o,c.
tHrtlu7ui ră.zboi, guvernul sovietic V(I

Q.

Holmq~lst

.&.&.&

hainistruJ Ungariei la Lisabona refuză colaborarea cu naul guveen
nevoe de o pOI"lt"lea" externa" d,"nam;ca"
;

J.ltua.ţla. po..iltic:.ă
...
•
crma?

It

,

baza unei convenţii, C'8l'e s'a realizat în
spiritul comunităţii ce a legat Ungaria si
Germania, trupele gel mane participă !a.
apărarea ţării după cum aCeSta a fost
cazul in Finlanda şi in alte ţări. In urma acestui fapt Europa şi omenirea civilizată va duce lupta in comun. In ace:a.stă luptă istorieă toate forţele ţării
trebuesc mobilizate. chiar ~ pe frontul
inte""ll.
Ob1i"g'aţiunea

do-I
I

naţională

primordială

este de a veghia in Ret>ste timpuri a.stlpra tăriei şi n.ezdruncinări' frontului intern şi eSte eu atât mai rău că în ultimu] timp Se găsesc astfel de oameni
cari nu pot sesiza apropierea perieolu
tu!:mu ~iese dhiar în actt:ale1e ti~l'U"i
('r'~ti('; s~ satle fo~ de ~eZlstenţ~ ~nter:

Da ~ sa zdru:nCJ.De UIlltatea. SPll'ltUală.

nea ar fi fost condamnată la o sucomoare SigUră din care nu mai era invi.ere.
Impotdva acestor străduinţe ia noul gu
vern lupta, pentru a distruge orice să
mânţă. de discordie ş~ de a ţine ttează.
încrederea în sine a naţiunei. Hotă.ri
rea guvernului ~ă o poruncă fără milă.
in aceste grele ceasuri istoriCe, ca toate
forţele naţiunl să treacă în spatele lui
şi prin întrebuinţarea voinţei, încrederii
şi a deplinei hotărîri de a as:~ra suc>cesul luptei de apărare a naţiunii. A·
ceasta este voinţa primului maghiar, a
regentului regatului Ungar. Gu:reI'nul
are incredee în SUCCesul sforţări1or .şj
adresează în urma acestui fapt un a~l
către fii~ na~iunii, ~e ..a ~e u.ni cu toţi)
pentru ~:gur~nţa ţ~l Ş1 pentru durarea Ulle1 .noUl U~g'arll"

......------------......--...........................------------...................................................
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"Domnişoara Nastasia"

Fel ......,.

de S. M. Zamfirescu

fflibtj; OOfJe.eu

!Premiera de Sâmbătă la, Teatrul Naţional cHn Cluj·Timişoara
.,Qomedja, tzac:ici" ~ NU8·
. . . . . k11 G.,K. 7cnfire8CU,Iri .. înfăţi'
fe'8Ză lntr'un med.i1l exotie, pitoresc bueur.eşteaDi.. El o lume pe
noi, proviDciaW dia V..wl ţ.irii, o
privim In geaenl _
~p&t.ie.
Nu
~~ nici • ~ lUflet .....ă sau
emotivă faţă de ~ti ••golani". .,Dl&l'deiaşi" şi C\UIl le-o mai fi s:ace\Dd la repre&entaoţii unei IIOCietăţi, pe care noi
n' o cunoaştem acasi la .... c1 doaT prin
infiltrările ei pe drept cnvânt condamnată - în "centru, in oompa.rtimen·
tele Vieţii romA.ne,tt unde mahal:aua iaadevăr n'ar avea,Ce căuta.
Ar ti totuşi nedrept să refuzăm O luare
de contact cu ea prin o operă de artă
indiscutabilă cum este piesa ,,.1)omniljlOl.Ta Nasta.sia". Oee&ce ne atrage In artă
este şi PO:3ibilitatea de evadare Intr'o lunle diferită de a noastră, in care posibili.
ta ţile de control prin confruntare sunt
reduse. unde prin urmare ni .- P'Ot ta·
făţlşa. probleme ti conflicte inedile, accE'tJtabile spiritului' critic care ne-ar UnP~~I.L,ca. să. ~ ,,nevel'08imilul" ex·
plOatat de autor.
la.t& dc::;pre ce este vorba de data
accru>ta: r..[ astasia.. fiica unui meseri&ş.
l:iatrân de periferie, are nostalgia. unei
vieţi mai ridicate. Ea lu'oo,te" pe Luca,
un tânil.r care o va aeoate din mahala.
Yulpaş:u, teroarea cârciumelor şi favo-

'pertferia
C&n!

ritul fetelor, O iubeşte şi e hotărât pentru a. o câştiga si fure, să. ucidă sau •••
să. devină chiar om cumsecade. Ea il

detesti.

Rezolvarea lui O
vede speCtatorul, căruia nu-i voi răpi
plil.cerea istorisind piesa..
G. M. Zamfireacu şi-a construit pies:a.
cinematografic, in zece ta:blouri, destul
de arbitrar deCupate.
D-n& Jil.ugda Tâlt1O." a jucat rolul ti~
Iar. D-s;\. ne-a dat o Ma-dame Bovary mal
voluntara, violcntă chiar, zguduitoare
in soaclUmul ci dureros,.până la hotă.rft...
rea fatală a unei răzbunări care merge
dincolo de aceea. a Anei din .,Năpasta",
Ea pa;,;ionată cerebrală ,care-şi calculează lovltul'a°In cele mai mici amănunte
o execută fără milâ. D-na Ma.gda Tâlvan
este o mare artisti nu ştiu cine putea
să joace acest rol ma.i bine decât doS&.
Acesta. e conîhctul.

,i

,i

D. TUns Lapteş, 1n VuLpaşiU, a avut

un rol pe măsura marelUi său talent.
DragOStea il zdrobel}te pe: acest colos,
obişnuit să nu~i reZiste nimeni ~A nimic
in şapte mahalele. Atitudinea stangace
in prezenţa "Domnişoarei" Nastasia, ţn
contrast cu aceea care ti eSte fire,ască,
toată gama de ~entfmente d«1a gAndul
sinuciderÎi sub bietul umilirii p!ni 1&
crimă si până la prăbuşirea fin11ll (o
creaţie ~are marchează eulme • carierei
sale actoriceŞti) an flJOlt interpretate
magistral de d. 'ritos LaptetJ.
D. Nae Dimitriu, fu tatAl NastMiel, t.
avut de înfruntat dificultiţi mart. remlvA.ndu-Ie eu 8Ueces. Latura. comiel a.
ecesttli pergonltg'iu ehl,b, eare treee ftrl

Inmultirea populatiei

tn.nziţie

dintr'o extremi in cealaltă, pu~
!;ea fi mai bine lICoasi in eVidenţă, insi
d. N. Dimitriu a preferat discreţia in
de6fă.şurarea mijloacelor d-sale. Acest
meseriaş nu este maba1egiu. El este Wl
declasat. TaW du a &wt prăvălie intr'o
strada din centru. Decăzut Ji alcoolizat,
moş Ion Sorcovă a păstrat un fel de a fi
mai burghez (BaU mai ţără.nesc), diferit
de vulgaritatea specifică. a. periferiei.
D. Titu8 Croitaru a avut rolul simplu
al lui Luca., tânărul amoreZ, crescut in
casa aemi-bUTglheză a lui IOD Sorcovă.,
păstrând tipa.rul unor maniere IIi idee.llA'i 8Uiperioa.re. ~a a .stăpânit cu UfUriDţi. toată gama rolului.
D-na Puica Perieţeanu, în veCina, ne-a
dat o ţaţi. perfecti, filoeoafi ti chilipir-

Cerşetorul

eoreat de d·ea a fost de un
realism uluitor. Demn de teatrul gorkiian "omul necăjit" (Durere) al d-lui
MihilillAptel). Personagiulacesta decI&matonu, ti poate fala In mediul romAneSC, a fost umanizat cu inteligenţi de
d..sa.
O menţiu1\e inel pentru d. şt. Va,radi
(Cârciumarul) şi d. DumItru Pop
bul). Ce căuta Însă d-ra lle<ula Săniută
In rolul gazdei? N'avem actriţe mai bl4
trâne deStule?
Figumţf;Q din tabloul cAreiumel Il fost
bună. Nici nu-ţi vine să erezt el 8Ul1t
aceiaşi tineri, ea'j .(~ enervau In "HamIei" R ..NeC1InOSC11~'1 <I!
Nu este obiceil:' să ee JMiste prea.
mult asupT'& di;·~ţiei de 8cenl tDtr'o
eronică dnmatlcă. Pe când la oinematograf Se r!<o'!unoaşte fără discuţie că filmul este al regisorului, la teft.tru mai
dăinueşte părerea. că aef()'l'ii wnt totul.
Toi nme cn aeellstă tradiţ1e felieitând
;pe d. Puiu Mtt.'timilian. C'H'e ne-a dat eel
mai frumos spectacol al 8tagfunei. ajutat de d. JosaftU" .,Domni~ Nasf1!,llIta" a ie,it din mtin~le d.ple 'Perfeet
pusă la J)Ullct, eu artiştii ~e.7Aţl tn roluril". ee le oonvin, ou toat~ ef~t...le c!ntări~ '" lJOOL~e tn ev:'tlent;l.. (Pă~t ei
fW]!bliCltl - ori'bU de nedigelplinat - a
8MT)~rit (!Il a'Plauze 'Pretn1ltm'e unele defalii ale 8Cpn~f finale), Tnbloul cârcmmei - tn stn 1'\U!Mie. tablmll 8.8asinafUhrt' - de o diserettf'! fT1eAl'Ifătoa!'e. Il,Atell
detalii (C1t bra~1t:"da de doliu - pe blrtH roş:~! - a Paol'll-q('n;vet. BtUl ea fiecare oge!Jt al bbloullli final) - 8l1Dt do~e ttn'tJi talent mue are e I!Iervit r!e
o Mmoastere T'fI'rl'P~ti a m~eftUguluI.
Deoem"l'Ue d-Iui Eugen TrueIMclti re..
mareabne. .• i<.o;i.~ !ll' i ,,""

«()r..

gioaJcă.

D-na Viorica Ştirbeţiu, atU de ştear!ntr'un rol analog din ••D'ale Carna,valului", • f8Xjat după. trebuinţă rolul
P8I'UChivei. Apariţia ei pit:.oreuci adu
cea la fiecare intrare Ceva din atmosfera.
C01llico-tragică. voită probabil de autor.
l)..na VeturiG lJu§.a, in Nieu1i.na, &
ştiut să..se diferenţieze de persona.giul
d-nei Ştirbeţiu. Şi pe d-sa am găsit.-o in
progreS faţă de creaţiile ei anterioare.
D. Victor Pope8CU a foat excelent in
Ionel, Don Juan de maha.1ă. 1D8i.ga:tor
la crimă care trece cu aeninitate inoonştientă. peste orice umbră de remuşcare.
Foarte just a marcat d-. ,1 in imbrăci,·
minte poziţia peraoDAgiului pe limita
dintre mahală ~ eentrU. Tipuil acesta
mişună
pe Calea Victoriei.
:Foarte buni creaţia d-net P'lariotJ Pa"
In copilul Luca La.cIimă. ~ n'a avut
deloc aerul de a fi o femeie tr&v~titi In
să

w

,i

băeţaş.

Din tre purtătorii rolurilor epizodiee
ee evidenţi'8Ză categoric d. SabiA V. Pop.
'~_.o."
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"Indreptarea"- Anul II. Nr. 8
Revista .,In~". redactată de CO-I
legul nostru 4. lAlgin L OPrita, a apărut
şi de data a.oeast& cu articole semnate de
ee! m!;i dist.in(d IIltdectaall bănăţeni Iji az'delenf. PrImul articol tIIIf'b& semnat de d.
Petra Nemolanu, 8Ub titlul ,,Poldtlca TrU'ciei", evocind amintiri personale din :::I-i})e..
ria In legături ca subi~tu1 enunţat !Il
tttlu. D. praf. AUI. Oosma aemnează art1..
cdluI ,.Nu piere neamul", d. Ş~faIl G()JDbo"tu scrie despre "Scrisul Bănăţean" d. dr.
1. Roşlu-lWşioru,,t.-a luat ea subied
.,Ze:!Jtree. eopillOT n~" pentTu articolul

ar.

(!gale de medita.ţU filO6Ofice. ry.
O. GreIfOI'eaau este preocupat de insemnAtate&.

subiectului in

SALA TE.'TRULUI
Si.mb!i.tă,

3 Aprilie, ora 8

S~:lra

.BIlet. Ia Apnţla

lulnd

poziţie

pentru

Timişoarei

Ineepli,rod de Vmerl SI Martle

"ift,

când au aU/Zetul ÎftlJTipat li
ăfJ ()
căldură specifică lor ~ a cerut să 'it:
lăsat 8ă

ajute

~ ~l.

l8'7Z

mlţă 8ttbţire

ou o

prOductia agricolă

Odata cu inmulţirea. oamenilor, ali- erirt potriVite, îngrăşăminte şi soiuri
a devenit O problemă. de stat potriVite fiecărei regiuni).
cu vaste şi diferite aspecte. S'a văzut ei
D&el n'am ajuns la asemenea productările care nu-şi pot a.s.igUI'a hrana. popuţi! două BUnt faptele care n-e-au împielaţiei, de pe pământullor. sunt tributare
deeat: 1. populaţia ţării nu era aşa de
altor tări in timp de pace, iar In tImP de numeroasă deei consumul nu aşa de ma~
riZJoot sunt predestinate mfrlngerU..
N ea să. necesite o producţie mai mare
S'a căut&t in chipuri deofJeb!te iii..
agrteultorit n'au fost atraşi de mă
aporească producţill. An de an ea a reaJ1rea producţiei, pentrucă nici puţinul
,it să fie sporită. MiJ~oaoele ~ fost cel produceau nu şi·l puteau valorifica.
foarte diferit.e S'a,u aplIcat iogra.şamtn- m bună parte la baza sporirii producţiei
te, lucrărI mai bine eXecutate şi la timp. sti In primul rând căutarea de debuŞee,
.'au creiat soiur. mai productive fi de deei. asigurarea unei rentabilităţii.
ealitate superioară ,i s'au legiferat nmlDar chiar dacă aceste metode de spale in vederea creierii unor eondiţtuni riTe" producţiei vor fi epuizate. ajunoptime pentru mări.rea prod.ueţiet.
glndu.se la producţia maximă posibili
Prvind produeţia. realiza.ti la noi. 1& de realizat cu pr~edeele înşirate, lotu,i
toate plantele cultivate şi comparând--o populaţia tndesat! tşi Va găsi, eXCeptând
cu cea. rea.lizată In altă parte vom 'Vedea emigraţia. şi importul, hrana. necesară
ei. abia producem e4.t jumăt,,~e 8&tl la
Ştiinţa experimentală agricolă a do~
lIJle1e pla.nte elt un sfert din ceeace vedit, eă noi sporuri de producţie ma.i
realizează alţii, pe aceeaşi unitate de
pot fi realizate şi aceasta. prin trecerea
mprafa,ţă. Mijloacele ee trebue să. le tn·
dela culturn mare la cultura grădină
;t:rebuinţăm sunt fu mare aceleaşi care rească. D.ela tratal'ea colt"('tivă a. pla.nt~

mcntaţia

.2.

o

°

1

)Ia W. intr~~f!. ~ ~ ~~~~< ,]ar ~~~~... ~vid.ua.lă.

sfoară.

Pe peronul gării era frig şi ploa.
- Ai 3ă t>Ji altădată,
spui ....
acum incepe 8ă H intu~ fi e atdt ..
frig.
. - N'U. mi-e /rig, mi-G ră.tpuM eL
Vreau să 00 ajut. Vă rog~ Eu _..
Â.,ea atâta lumină ia ochi, atil_ Midură şi iruistenţă in glM că n'am f"UUf.
să-l refuz. A răma8.
Nimeni n'a alergat mai mult. Nimcte.i
nu ne-a ajutat mai mult. Fie ca au/lctwJ
§i munca acestui oopil să /~ un îndetna
pentru. acei care n'au inţeletr incă nUJrftl

,-am

poruncă CI

wemii.

-

MIA JlÂRIAN J ALBŞ

-

-

REVISTE

A apărut ••GAZETA CĂRŢILOR*
anul Xlll (11-12) in Martie 1944: _ CIQ
cola.borarea d·neJor Florie& Iorga..CJJ.t.
reseu fi Verona. Bratef fi a d-lor: .u.
T. Stamatiad. LuCian 008t:i:n şi Dlmt.l
Constantinescu (\'Iel'8IIlri) - N. Baţ&ri&
(Istoria. Editurii Ro:mA.nef}tU. prof. 1. E.
Torouţiu (Seris:ori de D. Nanu), prof. D.
Munteanu-R.imnie (~te .. dia
vremea Unirii - fi Aniversarea Zi&rlllui "Foc.şanii·~), prof. arhiteet T. T. SocoIescu (Institutul de Arhitectură Roma.neaeeă), prof, Ax. Banciu (Scrisori 111.0'
versuri de Axente SeYenl). p!"Of. T. PÎ.- .
lade (Relaţiile cultural româna-bulga·
re), praf. Paul Papadopol (Amintiri).
Sculptor 1. Panta.zi (Cronica Artistică),
cu reCenzii de prof. dr. N_ Dim.a,n..
Cea şi M. Radu (lucrări de Rom. Cioflee,
N. Th. loaniţiu, p, stati, Al. Prooopoviei, ing. D. TeOdoru. H. Groza, prof. 'IT.
Zaharia) - antologie ia Si (L. Oostia. I
L. Secreţea.nu, IL lOUe8ClU-Quintua. P.
Pop), - poezii celebre uniVersale (urmare) - cataloage de cărţi Teeht (prat
l. Na.ghtu, prof. D. P. Nedea. ,i G. G.
Perlea.) - anticariat fi l:tbrărie. biblioteci, carnet bibliografiC. carnet cultural,
cronica. ziarelor
revistelor, eWrţi primite. a.n1verdrl (A. Gorovei), prezdlotări (d-m Maria Nieolau) ti activitate&
instituţiilor culturale. bogată vitrln! !
(edituri). Director D. Munteanu-Rdmnic. Redacţia !fi Bdmi'lli8traţia: Bucu· ,!"eŞti, Str. Leonida .. Albcm&ment anusJ
400 lei. ,,o,.
t
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M'am "Îtat ia &. Bro fnIiC "aMhţ
imbrăoot .tumar fi 8trdM f'e~ o 1I6i-

l

cu tablouri Boul

TI.matIa

OM OCee'd f~~
~

,S>'a preZentat

Seriozitate pe care o au copiii

,i

---

NATIO~-\I..

peatnl • S-a oarl ftTl'!lfa

Bacalaureatii
eomplecta.tă

artă,

subiect tn di'SCI'Jţia aprig! ca.re Imrarte mmea artelor In două. tabere ~ane. D.
Petra Sfet~ scrle despre caracterul binlţeanului, iar d. pref. R. Cb. Brssey semneazi spir~uale notll.ri pe tema ~rontor!\gM.
O DOtă de d~ebită aoturuitate 8.t'e l"flPOTt:&.jul de!a Odes'!l al dIui Mil'Ce& Vrln~anlI.
Numeroase alte articola.,e şi note eompleetează numir'JI care se ?inde 1& toate ehtoşcttrfle eli lei 20.
I

LA ă4.jBritele apeluri ~ ,. r..
petate făcute pânG ~M tk otaoritdţi.
de ttOi etc., au ră8pUM puţini fi JWimt.
aceia "" oopiZ.
A venit ia gaTG 'ebno, .Mc •• .".,..
tau trenurile 1)~it. tlIJlkparu" _ oopiZ
elev la DepouJ O. F. R., _ ""mek BUtoi.
Ionescu.

Răsăditul plantelor din cultura mare
grâu, porumb, sfeclă, etc. duce la pr~
ducţil mult sporite şi la necesitatea intrebuinţării unui număr tnult sporit de
braţe de muncă. LUCI1l in deobşte cunoscut şi folOsit in China, unde o populaţie
de 500 miUoane oame-ni pe un pământ
secătuit şi mai alefJ insuficient, îŞi ~.
aeşte hrana prin o cultură grădinăreaa.
că ş: unde răsăditul plantelor e o reguPi.
Sfecla de zahăr ca să dau un exemplu.
dă o producţie de 25-40% mai mare
dec5.t nl~ntele răsărite in câmp.
Dacă in ţările europene, răsădihlI
plantelor de cultură nu treCe printr!"
proceclf'ele imediat", de ~porirea producţiei, e fiindcă pământul n'a Rfuns încă
la o ....,lirunţjre a.':lR dr> mare şi mai ales
fii' - ~ faţă de nUT'!'\3.rul de braţe rll.re
inc~< nu e aşa de ridicat. nu S'at1 ~ăsit
incă masini cu care ss.!5e poată fac~
r~g?idirea in mod muItnmitol".
E:<{perienţe eu totul interesante tn privinţa nroducţic.i. au fo~t t"p,allzate de,
cercetatorol californhm Geri:-ke, caTe ..
reu'Sit În ,.tancu~" 0(\ 50 m! suprRfaţ5.
in soluţii nutritive "e numai 5-10 cm.
Mdâ.ncime. !>ă obtini ~roducti1lOCOt.ite

--5·5' .

,'0

','

4!EihAi

la. hectar de 20 ngoane legume. Tot $n ;
astfel de bazine ar fl obţinut gl iu ti tu· .
tun de 2,80 m. înălţime. Cultivând in ;
tancuri aşezate in etaje lt>t timpul 8Jlllro .'
lui (lncălzind iarn&), diferite culturi, o
suprafaţă. ca cea a unei. camere ar fi IU:
ficientă pentru hră.nirea. unUi om, timp
de Un an_
Dacă aceste erperienţe fac, deocam':
dată parte, numai din domeniul CUrioa- .
tăţilor, a.ltele executate in condiţiuni eU
mult mai puţin artificiale a.u dus dea.~e
meni la sportll'i extJ'aordinare de mari
în producţie.
Pe un câmp de experienţe dela Laws- :
ken (Germania), situat in condiţiuncr. de
climă şi pământ nu prea favorabile, s'a
reuşit să se obţină la un hectar, 6000 k:(,
Jupin dulce. 6 vagoane cartofi şi 20 n,. f
goane sfeclă de nutreţ.
'
Pe măsură ce populaţia Se va măn.
noi mămtrI, noi prOCedee, ee deocamdati
n'au părăsit râmpul Cercetărilor experimentale. il va asigura hrana Şi aceasta
chiar nesocotind. supapa de Siguranţl.,
It emi!ţrări: in regiunile bogate ~ .....
popula.te ale globului terestru.
Ing. agr. LIVIU PA D~1l: J
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!IPACARt~A CU DUMNEZEU. Jdeis

Dlare a' jJOIilU,W t pe CB.1"e il I!Nivâr~un
acum, ideia care se imi'mIC cugetului nulSU'U
.-eştinesc Şl romanesc, este Ullpllcarett. cu
Du.owe-.wu •. t.oesta este 8eru;ul .·undamenta1
al l'ostiru_ 10 deosebire de coDC'eptnl iudaic
al postului practicat in perioada VtlC>hiuJui
Testament şi care avea in vedere o epuratie
ool-poI"'.l.Iă. p~lul la noi in perioada Noului
TesiamellL e,,,,ie o purificare spirituală. (li. .
De s'a mimjit prin păcat, se curăţă prin
post, Împii.eÎlndu-se cU DnmnCJJell. Prin urma"" noi românii. individual şi coleetiv.
ne impfi <'ii fi C'U Dumnt'l..eu În tră.irett. noadră Îstor;I'ă prin purificarea morală.
Şi
t':â,t d., fIIult a fost praeticată această pu.
rifif"8r~ În ,"iala noastră româ.nea.ri se :leduN' dil1 În ..,tş faptnl exh.wnje-J noa.",tre
intr'o IUIII(' dl' adcvl'rsităţ,i, în care - logic - trpbuia ,.;ă pit>rim. Dumnezeu fOSte
rond{wiHor cerNe al românilor şi nimic nu
nl nrrilrli pe a<>,e,st POPOJ'.

Lln'n
E-:. vorhit

ŞI

•

OCTAVIAN. GOG.-\. S'a
.J
""hltă aici deR.pre un cult al lni
Of'tadaTt Gnga, D8.('ă acest enft Sf' instituie ca stal't' sufletead şi ca mod W> gâo- .
dire - .,1 începe, fără Îndoială, printre tInerptul ('-1'1 mai curat al neamului no..tru,
IA tontf> ..erbările 'Ii şezătorHe euHuralt>,
.,Ievii nu trec peste Oct. Goga, Unii il recit.ează altii il eXII1ică, Şi toţi se umplu
de marile lui \iziuni. E] a proclamat revoluţia naţi.mală ca o adâncă transformare
spirituală a neamului: fără vărsări de ..acge, fără, ul'i, fără luptă intre om şi om,
fără Îm'ri.jbire între român şi român. Cei
ee an stătut alături de el, aud încă C1Ivintele lui amt de româneşti şi atât de sfintf':
mai ales - zicea el di'>Cipolilor săi - te..iţi-va. de vărsări de sânge în primen_rile
mdividuale, sociale tP naţionale", Elev:i
SW1t atraşi cu deosebire de nobleţea. Îut'gulabîiă a acestui conducător apiritual al
neamului nostru. Goga după Eminescu a
actualizat, inflă.cărat şi profetic, imAginea
\'Hoţii
voovodale româneşti - via li de
splf"udoare cavalerească şi de arisWcmtism
moral.

•

O:tISARDAREA SOFIEI. Lumea in.
} J că. nu poate să inţeleagă, dooe ('!oote
Sofia atât de aprig bombardată de a\'inţh
ettg;{YLă in colaborare
cU acea Il Stat.elor
Un!te. Sofia are - eine o cunoaşte bine gl'ădini. biserici, monumente,
comerţ mă
runt, universităţi, berării, bragagerii albaIle'.oo şi o populaţie funcţioni'i.reasc,& extrem
de muncitoare. Acolo ÎŞi are partea ~dM'
tnri\ on re"iment probabil pentru p&l'ltd!i..
1\ 11'10 mdustrie de nicio natură.. Gara ar fi
PUtut să tie distrusă cu o !!lingură vi7ită a
•• vu1ulilOr l>ucceshc", Atunci. te întrebi de0ll ataia bombart.Îare '? Pentru panică '?
Pentru a acumula a"oaslllate mutile'? Pautru Il se !!atisface o poftă de distrugere ?
J":ug,f:zii amenInţă îr.tr'una aplicarea ~au('a
tillil!lor celor vinol'aţi. Dar să se arate o
'Îaovăţ,e mai m:l1'e cind bombarda rea şi
îu general exterminarea populatiei nn este
justlfictttă prin nido tLecesit.ate reală li riitbtliului,
)

•

La Timişoara s'a constituit un comitet de ajutorare
al ~yacuatilor din Moldova
Prşedinte

a f~st alas avocatul prof~ Em~ Racoviţa
Sâmbătă seara, s'a ţinut la Banca Vic-.I avocaţi, ing. Spiridon, dr. C. Grofşoreamt untul prof. Em. Racoviţă, iar ca

~Tia. a treia consfătuire a intelectuall-

.tOr, car! au pus bazele unui Comitet d~ rU, Livi a Ionescu, dr. Flavia Lucanajutorare al evacuaţilor Moldoveni.
Il}nescu, Ana Poste1nicu, prof. umv.
Au partiCIpat peste 50 intelecuali in C&'nctea, Gh. Botez, Miron Mircmescu,
frWlle cu d-nii Adrian Brudariu fost de- insp. al muncii V. Marta, Gh. Posteln1cu,
can al ba rou1ui , col. dr. Elftimescu, MalOr pr_ V Groza, 8t. Tomulescu, Cră..::IIH::
Efstatiade, V. Ghineţ insp, gral finan- comisar şef dela Inspectoratul de Jh)lic.iar , Jnsp. vamalA.. Tăutu, Teodorovlci
ţie etc.
Tenovici, .!'lGgru dli~tori de bancă, Gio~
Şedinţa ti. fost deschisă de d. Adrian
'\anu, Blan,aru, Chioschi, Comorosan Brudariu, care in numele comitetului d.:
magistraţi, C, Ghimicescu şi M~te~ iniţiativă propUne ca pr~edinte pe fla.

............~._...............::oe:.................................

Organi~area eccnomicii
Conferinta dfui Dr~.

Ştefan

10 ciclul de conferinţe d(!lpn ocrotirea familiei rollllln~ti, organizat de Oficllll
de Studii al ASTREI BANA1'EN~ a "01' bit Joi, 80 lHartie 1944. dl dr. ŞTt:.t'AN
CUUCJ!:ANU, del>pl'e .,Organizarea e!:onomi că a familiei româneşti".
(lonferenti.a.rul a spust in rezumllt. ar mă-marele:
lj'amilia ettte celuJtt. 'iie şi creatoare a societaţii şi el>te unHau-a de ba7li a neamului, ueputând să fje substituită. in &<:ea stă funcţlune, prin l!JOCietăţi de gândire liau
ideologie (cuiburi, nuclee. etc,>. Numai in tr'on cadru familiar bine organt4t, fo~le
creatoare ala neamului gă.<iEISc mediu prieI nie de desvoltare. Pentruca o famili~ -.ă-.,i
poa.tă. înd~plini. în bune condiţiuni, rosturile ei fireşti, va trebui să. disllună., in afară
de fondul etno-biologic şi spiritua.l şi de un cadru eoonomic, cu S])..'l.ţiu "ital mat~rial,
care să-i permită. soluţionarea problemelor de existentă.
OonferenţiaruJ arată dela început, că prosperitawa materinlă B familie; are un
efect favorabil asupra natalităjjj şi ('il de Hcitul demo/?:rafi(' inregi.o;t.rat in anumite
regiuni, relativ biuf1 instăribol, este pTOYO cat de alţi fact~rl.
Intr'o expunere documentată, ('!mfe renţlantl infătiş ....a7li st.nrf:'3 eeonomkă a
familiei noastMI ţărăneşti, arătfind ('1\ din cauza fenomt'rului sUf'raJ)Opll1nti~i R!l:l'i~
cote, .. fărâ.miţării oontinue a trall7.l\cţiuni 101", 8JlQl din ('auza inlltili7Itrii a 4ii% din
munca ţărănească disponibili ,1 pradicli.rii nnei a~Ti(,1I1turi ... xt~n"il'e, tăl'amll nostru
câştigă abia 118 parte din ceea('A! d'i,tigă., spre eXf'omplu, ţăranul dan('z,
Pauperiza rea continuă a ţă.riinimit 1'0 mânp~.t.i, din cauzele arătat~. U'l'buioe "ii fie
stăvmtă., căci altfel t'list1'ngem tfomelia nea lUUlrli •

C-onferpntta.ml

preconizează

pentru a ooasta :

'1) l.egif~rnJ'('a şi la no; a lotului ţări lIesc nedhizihH şi nl'lt'!'<!!vflbil, eare

'1li impiedi"", fll.râmit.area Ilronrit'tii.tiJor ţărăneş ti,
2) Dirijarea eXcfflt'nfului demo~mfio rut'al slll'e oraş!', unde, mai cu seamă în
Banat şi Ardenl. va avea de l'f'a1imt G fmlc tiune nu numui tCl.llwwică, ei şi Dua natională. (Cuoeri1'6& or8Şt"lor instrninateo).
.
8) IntensWea1'(la agriculturii ţărineşti prin policultură (zootchnÎ7JU'l', cultura
plantelor texti1e, leguminoase. oleaginoase, pomi(ulturn, \'iticuHura., ele.) industrie
casni«ă şi indu.<;trie specială, ew., de fini şnrca produselor agricole,
In continuare dl dr. Ştefan CruN'8I1U s'a, OOUI)at de f:unilia oră.şăne_'\sd., muncitoare sau burgbe?li. Ol"llşul jOll(:ă un rol pontic, economic I}l social de prim ordiu
in Stat şi influenţa lui asupra pGpuluţiei rur:lle din regiunea r:srlo8Ctivă eijte co\·â.rşitoare, astfel Încât felul de a trăi şi gândi al ornşulni are un rol importnnt in viaţa
St9.tului şi a nl"amulur. Arată. apoi inieosi ta.Wa §i cauzele firt'şti ale nodului satoraş. ,
Ocrotirea fJl'.onomică a familiilor romA neşti' dl.'la omşe, cari tră~ in prinripal
din valorificarea muncii 101' inkJ.echm!e sau manuale. ('on·.;tituie o probll'mă de mare
şi a.etualA. importa.nţă.
Aceasta se lloute fae.e prin m:"lstlri de Stnt genera.le de ordin
social-economic. fiscal, etc. sau prin mii'>u ri e.conomh..e speciale de încurujurea directă a căsătoriilor şi naşf('J)'ilor, prin. îm prumuturi de că....ii.torie sau premii, in raport cu numiirul copiHor. Trebuie În('ura jată, prin toate mijloacele pt)Mbile-, strădu
inţa. muncitorilor de a. deveni proprietari exclusivi 9. unei locuinte şi a unei gl'ădin~
pentru a se bucura şi ei de a\"antll,Ît'lc ordi aei actuale economice,
Trebuie să ee actiool"le prin miisuri p{}t'-hite asupra factorilor principali eari
detl'-rmină in familiile din anumite s.ectoare orăş:meşti o immficil'nţă stare materială
şi să nu ne m1irgfnim la tredtoar.... măsuri de tudst.enţă. a mizeriei şi !>oi nu ne b:1zăm,
in acest domeniu, pr.,.a mult pe eaTititt~ '.!i pE' organizarea mllei publice. Strurtuml
va tl'l'bui să i Re dt\1\ fi't't<'ărei familii (}ră~ă neşti 1ln l'adll1 economic, un spaţiu \'it::.!,
care S.ă,aj permită Împlinirea rosturllor ei fil'f'şti.
Familia orăşlineft,«,A, bll,1' orr;.lrli7.'ltA fi conomil'fl'ttE'. "8 I\\'('\a rolul de a s"himba în
lunw.a muncitorea~că rorniri1~ de luptă de clasa. şi de răsturnare SO!'lală., prin s!mtimE'nte de infE'legt>re şi colabcrnre. ('7lri vor contribui ]a form.'lrea unitil,ţ.ii de idl'a] şi
străd"nie a neamului nostru, atât de ne C('!snră, ~:1trn a Înfnmta cu succes vitre-

gia timpnloL

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

R

mf>roasc, o

cner~e intelectuală

tirmă vjaţa

d-e dndire şi de creaţiune. şti.

care con-

inra pi'iş"~te la fel, urmărindu-şi problemele

luminoase. Bt~l'ica mai intens se ocuJlă de
\'inţa inf'ordată a sufletului românesc, Aşa
1'11" pxplidi. şi astii'.d ca in trecut, dece co O
viaţă at§.t de sbllciumafl. cum a fost vi~ţa
~orotui nostro, noi ne-am pă.<rtrat pasiun!lf' n~stre inteleclua le ~. am ('rent vaJnr1
eottura'IP, ('Mar atun~i când pentru o neM~are IIm stat In f~,ţa
morţll " a
I"f!h1i. Y)e .... ~Mă ~ lui Ştefan cet ~:IN'

me

hUlta Pl"T!t1'U "ram

româneşti
Crucean

a familiei

~

AZBOIUL ŞI CUI..TURA, Suntem in
toiu de război şi totuşi, IH'ooeupările cui
turnle ale nl'amului no-stru nu s'au diminuat 5i nu au lânchit. lUai ales în Banat
- intelectualii noştri de.<lfăşoară o a.cbvitate «ulturaIă din cele mai mel'ituoase. UniversHăţ.ile şi RC811t>miile, teatrele de stat,
trupele artistice În "i'iită, conferintele nu-

. . TI'm.!"Île p;

preş. Institu~ului social, d-nel~ A. Pasca-

şI

marn ..

pl

ereathnli ~'ltra etemltarea româ.neasd s'
~

Veniţi să
dureroasa săptămâna. a Pa~~n:t
~or urillcază ziua st.rcl1ucită a Invieru, lil
Ci-re toală iăptura salUl Şi se bucură.
Istoria popurului roman nu se poate
COillpar& mai bine CU nimic decât. cu
acest proces diVin: Patimi şi Invlere.
Fieare zi din viaţa neamului nostru este
o ~ de patimă, plină CU dureri, la~r~
sânge, dar şi răbdare, erectinţ3 şi nade.J."
dt::. Ca nişte adevăraţi creştini, RomâU11
urmând pilda Mântuitorului, in zilele Pa.:.
timilor naţionale, n'au disperat, ei s'au
luptat, s'au rugat şi au nădăjdUit în 2 •
Invierii neamului Şi ziua aceea a vemt
dar grabnic s'a întunecat din oauza pă_

.lpă

catelor noastre .. , AstăZi trăim i81'ă,;i
o săptămână de Patimi, poate e-hiar cea
ruai grea din viaţa nonstrăy naţ~onal~.
trf'buie să elisneram, ('i sa luptăm, sa
l.e rugă-ro si să nădăJduim în ziua In,
!~ u

vierii. I

ne

rugătn!

Da.că nu suntem toţi în măsură să.
luăm armele in mâ.lni spre a porni la lup..
tă, avem Îilsă tuţi pusibilitatea şi datoria
de a ne ruga şi prin rugăCiunea şi nădejdea noastră de a incuraja pe cei ce luptă.

I

Rugăciunea celor mulţi, într'o eauză
dreaptă şi sfântă, nu poate să nu fie bine
primită de Atotputernicul Dumnezeu.

In Sf, biserică ort. rom. din Piaţa Asin-esti, În zilele de Luni S, Marţi 4:,
Mi'ercurl 5,. Joi 6 şi Vineri 7 Aprilie la
'IreIa 18.30 se va oFicia Aeatistul 1\lân'
tuitorlllni pentru biruinţa armatei ron;âne asupra vrli.jma.~ilol' Crucii Ş1 Patriei.
Ceice simt româneşte şi ereştineşte si
Vină să'şi unească rugăciunile cu cele al:
preoţilor pentruca IXImnul Dumnezeu sa
ne scurţeze Patimi~e şi să ne aducă grab.:
nic SFânta '7~ fi Tn~'ierii naţionale.

D. Bodea,

Tieepreşedinte şi preşedinte al OOnsfătuirei
Pe d, dr. Cornel Grofşorea.nu preş. Lnstitutului social, animator al faptelor mari.

D. ing. 8pirjdon propune ca secre1lLr gen-eral pe d. AdrIan Bmdariu, iar ca secretar pe d. director Teodorovici, ce ace adulla rea aprobă prin aclamaţii,
D. dr, C. Grofşoreanu deschide qdiunarea generaLă a Cumitetului d. av Met
fi!n~ Încredinţat secretar' adh~ al ac.~~ ,

naru,

. D,. dr. Arlri~n. Brudariu face un scurt
Ist01'1C al lucrărilor Comitetului arătând
că s'au ţirwt trpi oonsfătuiri, ~ cari g'a
h?~~ât ca şi iniţiativa partiCUlară să
Vlna ln ajutorul froţilor Moldoveni. 1'11
aceste consfătuiri s'a hotărât să se m('.ea-'
pă. O propagandă prin presă, să se strân~
gă fOnduri şi să se înfiinţeze o canth,ă·
pentru. e'Vo(!1laţi.
Cu strădninţf'lp d-1nr In!'mector Ghinet
şi comisar şef Crădun se va inf'iinh

o

cRntk!ă În locahll1'f"rmi1Y'ls (Hn faţa g;>rii

D. EIE"n:l" i~r donaţiile.

('.ari S .. fac S~
Victnrî a .
D. dr C, Grnff:'oreann nr;1tă ci. sunt
două prnbleme: pla~arE'a si ajnto r a1" e 1 '
eV;tCll:atilOl". s':=tr Dnti>4l fl1ce a~l. si 1~.
(':ntinel~ mll,nidpiuJui !:Ii la toat.. forţelE'
Şl e~;r!!'llle 10('1\ lE". p(>ntm a n,iutol"'ll pf!
frntn Mo'dove-ni.
D, nrof. Când"a a nrOl"k'.'Fo infii.,,1Ar~
unei asociaţii "Amici' :MoldMTenilor"
D-na Livja Ionescu n arătat licţiune:'!.
ce Întreprinde asociatia CmC'e.a rflRI~
Jlpntru asis':cnţa ev~C'Uaţ;lor. dar ~ln
dep~ită de ,:,a~ele număr al celor pr;begI. D-sa a ll."1Slslat asupra necesifâti~
~sistf'nţ(>.i m<>dicale pentru copii şi e!,WI •.
Cantinele şei ,!~re din Timi~oara ~e vor
pun la rlisno·,~:ti(" cu tot sufl(>flum
D. Cr.r.::;t Gllimicescu av~)('~t ~ ad,!!;
nHil'l1>r,;rl lîaruhli "CuriE'rul BanatUlui"
p€ntru a pl:l u: lansat pentru r.jll i.or;t-e;{
M,jldoveni1or.
'
(',.('rţ> 1~rgirea eereu'l!tl'i de strângerea
f()ndurilor.
An mai vorbit d-nl1 dr. C Grofşorf>;)n1!,
ar. Adria.n Brudwriu, Ion Bran, Q"'I1Q dr .
Flavin Luc:1n-Ionescu. a'V. M~tM. M3,or
Efsbt;ade, (il'. D Roman ete,
S'a hntărât llMnătooI'('le: TnWnţClre~,
c en t ra1iz('ază la Banr'.8

u~ei (,~lJrtine

În local'lll1'erminus din ff\ţ!t
in('ppe să flln(',~,()
neze din 2 crt. la ince-nut cu 300 tacA.·
muri. urmând să fie mărită la 1000 far.8-

gării D. F,]enll, C;lre

va

muri.
Cantina va av('.g, următorul comitet de
conduc-ere: d-nE'le dr. Flavia LI1l'an, y, "
nescu. Coralirt Giosanu, insp. V. Ghin~ţ,
comisar şef Crăciun şi d~nE'le Livia IO!1pscu

şi

Alexandrina Pascaru.

S'a format unnătorul comitet execu-"
tiv: Adrian Bmd(tMu preşedinte. aV. C.
Gh1miees('u, mg. Spiridon, comisar C"ă
ch.n, director Teodorovici şi insp. Gh"1eţ.,
Comitetul evacuaţilor Moldoveni ~rl~.
preşedinte pe d, p·~of. univ. Emil Racoviţa, vicepreşedinte dr. Cornel Grofşo'
rea nu, secretar gemteral Adrian B,'UdJ.riu
si secretar Director TeodorovicL
• Comitetul de patronaj municiTJal, prin
d. dr. Roman a făcut cur.oscut că in~·
pând din ziua de 3 crt. toate restaman-.
tele din TimişOara vor servi câte 20 m~se
cu preţ redus, evacuaţilor. Se vor afis!\
2nunţllri în gări şi în vitril1'e despre a.,f'st
fapt.
naniile pentru ajutorarea evacttaţilor'
se vor depune la Bancfl Victoria.
'
Cei prezent an semnat următnarelr>
sume: V. Ghine>ţ 50.000 lei. oom;!'m,l' set
Crăci1!n 5000 lei. M:,!ior Dominfţ> 5000 1(>1
Corooro~'ln ')000 lei. Chiovschi 5000, ltl'!•.
8niridon 25000. eOnsili-er D:lhi;a ~hO.
Onit?"a 5000. c('lo"fl.iliM' I..eon 2000. M"i'')!7
Meiul 2000, Adrian 131"tu1:'ll-iu 100 nNllpÎ,
Tlro'clIrr)r R1ăn;lrll ~OOO, Fii tll 1().M{) t.
Bral'\ ;')()O(). iTlcm rrăutn 20.000, Fran('~!'l
ca do "R1lTl"la 1" N1O. Praot Gl"O'7.q "'l"M
AV(l('~t Mpj'"a 5(lM St. Tomnlp«:;Ml ::>POl'
d- .. " PllqteTl';"tl 5000. ('1l1(\1"1.1 F.ftir~p~('1~
'3non ]t.firon ~f;ro.,I'<1""l 20,000 ffl' C'.orn p l
Grnt'<ffir~nll'
:lO.fM"n. QV. Ghimi('f'!'lt"\l
:~O,OOO. Tfln Negrtt 5000, Tenovicl 31'\010
'.""alor Ff.. t!'l~tllb. 5000 1('1.
T l!'ltel(> ,1 .. !l(J'''''C!('nn+;p .. :::,..,!i.nl;> "I'~,.."t~p Tft
Banea Vlctoria. ~ d ~crr Teodo1"Wid

~~
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"Progresul invinge "Chinezul", iar
"Kipensia'~ pe "Politechnica"

~

fll''''

~'o:"'~~

'!:'

~~

Cele trei matl'.huri de football progra.
lllate pentru ieri nu au fost lipsite de
surprize.
In primul rând viotoria dificilă a Progresului asupra Chinezului, care a. jucat
c'1l trei jucători old"boy, apoi surprin.ză.·
t081'Oa figură pe care a făcut-o Ripensia
in compania Poli t.edlnloCeÎ şi In fine oăştigul de cauză. a Banatului în d~un& Vul~
turilor sunt elementele cari reţin pentru
moment atenţitmea publicului.
Progresul a reuşit o victorie preţioasă,
prin care s'a instalat în mOd definitiv in
fruntea clasamentului pantru titlul de
campion distriotual. Deşi victoria pare

~
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PrIme'. fotografii despre Hs 129, un nou
avIon d. afalt german I «Ct1teva minut.
Inol,," d. decolare~ - Aviaţia de v8nditoar. d. noapte In misiune / Artileria
antfaerlană germani! la pasul Brenner /
.Pr'" prisma Inamlculub - o Interesantd
aerle de 'otografll cu prlvlr.
bombardamentel. teroriste / Căile ferate germane
rIt teritoriu' Inamic ,1 mult. alta fotografii
fi texte '"ter.so""

'a

More.

",v'.ta

concludentă,

Uustratj german' pentru aviatie

Editia romanea"cJ

Preţul LeI

I

20.-

t,.1ormctitJn; 12ri" Cartea Rom8n.aseă, Cchufo poffa'd 40'
lucureJfÎ

.....--.............................................................
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HOMESPUN
propr.

E!\nLIA

,i

indulltrie et\sniei.
Dr. a.ol.RBU
H.-\ASZ VICTOR

Vinde din nou pro~jusele sale, stofe
de primavară de d3me şi bărbăteşti
. . . .i la .edill1ltiu din TBnşO.UA IV, STR. BONNAZ 14.
Inrec. Cam. Com. 69/150/1943

'"'---..,..,

-

BACHA

Pac. '.
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Incepând de
Sursa

Tel.: 3S-9!1
1852

O-voastră

~

MI

astăzi

de cumpărare pentru:
.S"MfEMB!'

de cusut .... pentru uzul casnic
Masini de tricotat
Separatoare de lapte-'

Maşini

Aparate de radio
Patefoane portabile

şi

şi

"ftRi. , Elllflllts. .

învingătorii nU'şi

pot face

prea multe iluzii, căCI DU au satisfăcut
deeât în parte. In speclal Il surprins fap"
tul că jucătorii nu s'au şesiznt de starea
terenului, care fiind desfundat nu permitea atacuri prin combinaţii, ci impu·
nea in mod indiscutabil un joc bazat pe
rass(' lung, cU utilizarea. insistentă Il
extremelor. Victoria Progresului nu S'8
pUtut realiza derât în ultimul sfert de
oră a matohului, când jucătorii Chinezu·
lui au pierdut elanul şi suflul, determinat şi din cauza unui 11 m. acordat în
mod sever in detrimentul lor.
In eonduzie deI$ Progresul aşteptăm
"It joo ŞI m!ll ales altă pr('stanţă. Jl1că,..
torii trebue să-şi dea mai multă silinţă
rs, si răsplătească. eforturile depuse de
condu<'ere şi simpatiile de oare se bueu-

C. S. Banatul a

est.

Concursul a repurtat W1 desăvâ.rşit

succes, intl'uoil,t 1& start s'au prezentat
nu mai puţin de '1 grupări cU un numar
de 54 PUl"ticipa.nţl. l;u Il(:Ala.s~ 0<!9~e tre.
bue să. remarcăm activitatea tie educaţie
1"''' t·
.
"- ~ . ~ 1
[ lZica
ş~ sa e proeure In ace -.. Imp fl o
preocupare sălIătoasă de destindere şi
regenerare. Aceste întreprinderi sunt:
1. T. A.. S., Derrnata, Dura, Wantum, Industria Româ.nă de Piele.
Da pe alti parte este inex:plicabili şi
a.bsenţa. unor grupări şColare cari

altă

datli au partiCipat la intreceri, Liceul rn..
dustrial, a fost ouprins de d. prof. Oros.
Din coneursul celor 54 alergători "Ba,..
natul" a ieşit învingătoare, reuşind o
victorie categorică. Pe loeu.l al doilea. s'a
clasat Liceul Industrial, urmat fiind de
1. T. A. S. (Alimental'ea eU apă.), Derma-

ateliere

Condamnări

şi

IndWltria. RomW

de Piel6,

REZULTATELE TECHNICE:
Indnvidual: 1. Raohini (Banatul) 8 m.
5() sec. 2. Rămneanţu (B.) 9. In. 06 aeo.

3, Boroan.eă (B) 9 Dl. 10 &ee. 4..

'D_1I

..~

(Wantum), O. Baloeseu (B). 6. Bu.dula.u
(B), 7. Roman (ITAS). 8. Kalai (B). 9.

Bra.n (B), 10. Sep Toma (Dermata), U.
Pct.romAneanţu (Dura), 12. Arde1eae
(Dura). 13. Risa (Dura), H .. BaJdog
(ITAS), 15. Anca (Ind. Rom. Piele), 16.
Bob (Dermata), 17. Manzur (Dermatal,
18. Radstedter (Wantum), 19. Ghlt'~.
nu (IRP), 20. Şerban (rI'AS).
ŞTIr.1 SPORTIVE

Din

tari:

F. C. Ploeşti-Vulturii Buzău 3:1-

Crişana C. F. R.-Glorl& 1:0.

Box:

Cu prilejul galei de box dela pan..
dium C. Cionoiu invinge 1& pw1~ pe
Pt::tre Totan, Petre Pop obţine victoria
împotrica
Vasile Pnn5., lĂzăreanu In·
vlnge la puncte pe Marin Dobrest'11..

mi

la legea sabotajului

Tribunalul Timiş-TOl"'011.t.f.!. aeeţi& :iMtan~
de sa.botaj, a pronunţat in cursul lunei
Martie, 35 conda.mnă.ri in materie de .....
~ci

Bjciclete

rt otociclete
Material electric de tot felul
etc. etc. etc.

va fi:

bo~j şi apec1.llă. Â.OOIite condamnări au rf...

z:naa definitive. Astfel,

&U

fost

fi ...1 rima8

c~ndamna.ţi următorii i.nc1.llpaţ!;

La câte W1a IMi. J.a.gă.r: Krolz Fri.dOlic
mioelaar patroD, <lin 'l.'im.i.toara atr. Lidia
54, DaJliţa Erdelan casnică., din comuna
Slnpetrul Mare. Ia.n.eu Pavel J plugar, din
comun&. Ususău; Katz Qhi2.ela din. Timişoa
ra str. Preyer 8, Sferd~n Ioan, pen~ionar,
din Timişoara 1Jlr. Donicl 15, Linoa Oilll
Luca Maria, comercianţi, din FreidGrful
Nou str, XXI nr. 26, Nevrinceanr~ Vucosav&, comerciant patron t din comuna V....
riaş, Mayerhoffer Ioan, plugar, din eomua Vari.aş, Niess Iasi!, coproprie:ar de moară, din comuna Saravale (şi la 5.000 lei amendă), Boldijal' Ioan, preeupeţ din Frateli'a, Rath Anton, plugar, din com.una Va~i8.f
şi Stelzer Nicolae, plugar, din comuna Va-

,i

Sucursala noastră

"JARCONE!" S.A.I.
TIMIŞOARA IV, Bdul Gen. Berthelot 10

Telefon: 43·48
Centrala: BUCUREŞTI III, Str. Caragea Vodă 17
şi

ta, Dura, Wantum

Răducanu"

FAPtE DIVERSE

de buzunar
Baterii şi acumulature

fi serviti corect, bine

"Cupa EroD

.~_._._.~_._._._._

Lămpi

Veţi

Goalurile au fost marcate de Mae,lrie
(2) şi VodA, respective C'hira.
In fine Banatul a reuşit deasemenea 6
victorie, învingând fal'ă prea multi bâtaie de cap pe Vulturii. Suntem inoântaţJ
de faptul, eA recentele diZidenţe din club
nu au avut repereursini asupra atiturli.
nei jueătorilor ean Îşi fac datoria pe
mal departe.

..._._• • • • ~~. . . . . ~.-..-.-• •: . . ._._. . ._•..• .ntti

dUlapuri

Plici de patefon

,1 ;

i

câştigat

Duminecă înainte de masă a avut 100
in regla (;omisiei de Atletism UD ()ODCW'S
de a.l.ergări pe teren variat, pe distanţa
de cea. 200U m. organizat iJl memoria
profeBorului D. }{.auucanu. dela Ldoeul
Militar •• M.iha..t Vitea.zuL", mort eroic pe

frontul de

ră. echipa.. Jocul nu a fost rău, desigur e.
şi terenul a handicapat jucătorii tjnE'rl
cari trebuiau să. invmga greutăţile tare·
oului, dar vrem să veuem o eohipii mai
oategorici..
Rezultatul tie 4:2 (1:1) Il fOSt l'eaJi~at
prir.. goalurile marcate de Coti. MaloOovioj
2 şi Chevereşan.
•
Pe Arena Electrica a avut lOc un mntcl1
foarte interesant, în care Ripensia. A
reuşit o performanţă. eare va pune rHi
gânduri cercurile envogue ale foothallu.
lui timişorean. Ripensia a învins intr'o
mnnieră frumoasă eehipa redutabilă a'
studenţilor, furnizând deci o Partidă. de
un joo excepţioual. De:;;i mat()hul & fost !
amrea.l, ambele echipe aU depus mult.zel .,
, pentru a satisface aşteptărilor. Ripen.sia a f.icut, din toamnă., un mare salt. '.
astfel că. prevedem pentru viitoarele,
. matohuri, jocuri frumoase.
Rezultatul a fost de 3:1 dupa ce ripenZiŞt1 i au condus cU 3 :0. A jucat şi IOD
Vasile.

.ftin
1883

~.

La câte 8 hm! lagl.r~ Doje Eugen, co:mer·
clant, elin 'I"imişoara I!Itr. TrebO'niu LaurllUl

17, Peocz Maria, casnici. din eonrma M~
casn-icl, din Timişoara

niţa, Mark Şa.rlota,
!ril'. ştefan eel 'Mare

50, Damian Marta. el.UL
nic!l.. din Timi!ll08.l"!I., stt'. Apl"Odul Movi1l 8.
Weber Ioan, p1"oprietar de moarl, din coeluna Om&d (a fad: aeen.da.t Il .. 2Ş.OOO

lei), <l\:J,eIrIea Au.. p:ecu~ cliA. ~
nt. r.:r. Ueta " Rotu An&, uum.i.ci diA Timi.şoa.ra. Calea Aradului 10; Corma.n. Anto.
mu, IIlăcelar patron! din Fratelia aU:'. XlI.
DI' .1, BeUo Val_tin, proprietar de a.utotaVu.. dtD. 'J.'i.mjşoe..ra str. loul V uI:i. 90,
Drig'hi& Ven., cuică, din Tim~'ra str."
Simion Bărlluţiu 66, Şteftm stoia, plUgar'i
din conr:ma Remete& M'!Lre, Knechtel .Ama-'
lia., ca.snW din ~ Itr. Verde 28 "
Balaş Paacu., precupeţ, din T!m·'tşoa.ra !!'.rada Leului 12.
La ef.te 1Pl . . mehi!lCMU'e eorectteuli
a11 fost conrd&mnaţi pentru. erlm.a de Mba·
taj: Tămq Paulina., preeupeaţ5., dbt 'l'imi· .
şoara str. p, Iepirescu 12; Pocinog loe.n,'
precupeţ, din. comuna Glimboca-Severin,
Genauţu Gheorghe, plr.lgar,
din comuna
Glimboca-Severin 1# Pleşa Ana, precupeaţă
din Tim~oara. str. FrObl 39. Toate a.eeste
pedepse au fost !Mă suspendate pe timp de
trei ani.
Ali fost amendaţ:l următorll ineu1po.ţi:
Gecsey ~za, comereiant pa:tron, din Timi,oara 9Pl. Tudor Vladimin!8Cu cu 15.000 iei.
văduva. Arlath Hnmlna. eomereiMtĂ, din
Tim'işo8l"8. But Regele Ferdinand
8, eli
115. ()()() 14'11. Jos! Antorurl. pa.tton pant....
din Timişoara. str. Mlreea ~l Blitrb 06.
cu 5000 lei ~ Şerban Andonlc, comftt'eiet,
dÎIl .~ .1t:tA .!l.:e:L1. MJ..J5OOO_lII

'III'Iey Mii!. !J ~Drft"fI ,....
. ~.
It " C J A
'''e 6.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~........... ..&U
. .e...................~..................................................................... .

ZILNIC DE TOATE SI PENTRU TOTI
- D. roL. ATA'SASJU, ŞEFUL
Cl!:N'ZURU, DECORAT DE SUl'ER~l'rIl. Monitorul OfICial publică: Numim
membru al Ordinului "Coroana Româ.<
1riei": In gradul de Comandor: lt.~colonel
ma;gf!5trat Athanasiu D. Dumitru, şeful
eenzurei. Numitul va purta inaemnele miJ1tare de pace.

'- D. ING. DION MARDAN A FOST
NIDUT SUBDffiJWTOR GENER.\L
l ..A. (). A, l\L MonitQrul Oficial din 2e
Martie 1944. publică deoima prin oare
d. ing. insp. gen. D10n Mardan, este numit In postUl de Subdlrector ieneral 1&
C. A . .M.

- OOLECTA ELEVll..OB DIN DUBOZ
P11!l\'TRU CATEDRALA. Elevii şooalei pritnAre din comuna Duboz, prin dna invăţă.. toe.re ~lisabeta Cojocaru, văduva eroului
klvl.ţltor Ioan Cojocaru căzut pe câmp-,d
de onoare, au donat pentru Catedrnla ort.
romAnă a Timişoarei suma de lei 6400, Suma a fost donată de 43 de elevi. dintre cari
JMnţion!m pe Dinll Cojocan,. copilul erotllui.
OONS'!'UUCTII DE RĂSt~DNll'E. Le.

-

J.n.spect..oratul Aricol Timişoara a 1081t tabloul aprobat de direcţia. Horti~ultrJrei elin
Yinisterul Agticulturei, ou sumele ava.nsate
. Camerilor Agricole din Inspectorat pentru
~onstrucţii de răsa.dniţe fi procur~ri de
dnduri.ne<:-esare acoperitului lor în kIcul
l'Ogojlnilor,
_

s.t.;..ulNl'K

ll~

}'LOARJo'::A SOARE-

Seminţel~ de tloe.rea soarelui pentru
cul~a din primăvara. anului le primese
dt'la soc "Solagra". Toţi acei producători

I.UL

cari n'a.
YO!' prim.l
respec:i" p

producţie
proprie
prin Ocoalele Agricole
sosirea lor.

seminţe

din

seminţele

după

~ Jl AGEN'Jl
HADRAULICL
... " agenţi bidrauHci - cue aluneponat p~ ;9.ngi aerviciul A~r dU! Timi,oare." '1i-& termiDat cursurile. lIlJiua de
31 Mart..~ terminAndu-ae fi ex.a.menele, iCoa
la pune pe terel1 inci 18 agenţi hidnu. .lici.

Şcoala

Şeoala

CI.

funcţionat

sub

dirocţirmea

Jluj

blg. Sa''''

_ •__~".t~P'fIONA.REA LUCRARlLOR
HIDRAlJLlOE. Servicîu.l Apelor tI Sindicatele hioraul1ce procedează in continuare la
. rett\pţionarea lucrMlor executate in decursul 811Ulul 1943--«. Lucrlrile angajate
trec de ~uma de :;o milioane lei,

1,

..l'h.. o.IL Orl.AB
AL lli6fA~1\E-.
LOH " ... .,.MJA1.\J~ .....J. lJLN 'JaM.
',.,.;1& J. A.t!rUie UH4 ~u pană la nol aispoo
t:tţtUlll, ;-,-,unţe1e Inaltel eurţl de <.;a.,sa,.
lle ŞI J t..", tJ ţie, vor inceP~ l.M ora 13, şl se
vor term ,••a la ora 18. LJe1a aceiaşI da ti,
,edinţete celQrlalte instanţe judecăta·
l~ti ... 1'-' .....l'eaga ţara, V01' lllcepe la ora
BY2 şi se vor termina la ora 14. Complelele ce Juoecă. pe bază de legi speciale,
vor putea ţine şedinţe la lnalta (;urte de
(;u8nţte; JustIţie, de dimineaţa dela
ora 1:1 Şi .... <loci la ora 12; iar toate ~elclal
te oomp.ete speciale, dela toate lllStan..
~ele JUde,ătoreşti din ţară, del,a 0:8. 16
până. la ora oficială a camuflaiu!Ul. Par~
ehetele "',
cabinetele de instruoţie
de •pe
"i
•
...
lângă tribunale, vor lucra ŞI dupa a mla~ă între o.'cle 16%-19. Orele de lucrU
ale grefei Inaltei Curţi de Casaţie şi
JuStiţie, vor fi dela ora 12 la ora. 18; iar
grefele tuturor celorlalte jnstanţe judecătoreştI "in ţară, vor avea de lucru dela
'Ph la ora 14.

"

D.ea ge.a{;cala C, F. R. a aprobat ca elevii

'.

-

k~ lJ\.Ilml

PE O. F. R. Direcţiu,..

lXleSerif&";. externi ai ArsenaluJ.ui Mari-

t.ei reg.... o române. să. ~ătorească cu
75% rtu.ucere pe calea ferată, fiind asi"
miliţi I;U, cupiii de trupă.. In consecinţă,
i
1n InstruCţIa 1 pentru transportul călăto
s'a tăout următoarea modificare:
,- rilor
Ml!!taril grade inferioo.re, mclusiv copiii
i-,.. ce trUpa şi elevii externi ai Arsenalului
L .
Marinei Regale, cari merg in concediu
plăteso efectiv 25% din tarjful normal
a
călătorind in clasa treia.
ă

e

e

D

d
~.

j.

t.

_ ORGANIZAREA CASEI GEN'Eo
RALE DE P&"'lSIUNl In situatiuni
speciale, Ministerul Finanţelor poate hotărî 0& economiile din fUDcţiunile va.cante din bugetele miniSterelor, să. fie utilizate pentru acoperirea altor cheltueli
ale Statului". Ministerul FInanţelor poate hotă.rî, în situaţimli speciale, ca veni'
turile să fie utilizate In plăţi de pensii,
In limita sumelor prevăzute în .OO8t
scop, tu bugetul de venituri a.l Casei C'_
nera.ht d~ PenalunI. .

-

care toleread. as&men_ abateri.
- POSTURI VAOANTE. La Prllnărla
cOm"mei Sânnicolaul Ma.r~Timiş, sunt va·
cante următoarele posturi: un post de ad·
ministrator agricol şi 26 po.sturi de punid
agricoli. Retribuţii1e lun&nl sunt prevăzht.
in bugetul comunal.
- RECEP'JIONARE. Prin decima Pre.l
fecturii Judeţului Timiş.Toronta1 D7. 449Z,
s'a efectuat recepţionarea definitivă a lUcrărilor de tiDiahigerie dela noul palat adHIŞCAItE

FUNCŢIONA.BIWR

Monitorul Oficial Nr. 77 din
1944 publici o mare mişl:lare

FlNAN1'E.

:n

Martie
in coL'p'll
funcţionarilor financiari pendinw de servi~
cii:]~ eentrale şi exterioare ale minfsterului
de fina.nţe. Sunt inammţi in grad: eontr<,lori
finanCiar.1, percePto.ri. oefi de seeţie. I$e~i de
birou, sub-şefi de birou, da.ctilografi, stA-:
nografi, etc. Inaintările sunt făcu le la
alegeN şi la vechime.
.

Aprilie va ..vea loc la Opera. Ror.nÂllă di'f
Cluj-Timitoe.n. premiera operei t,FMeUo'
. de Beethoven. Direcţia Operei a hotăl'â":. sij
ofere venitul ~tui 8~taeol pentru fon.

hrană"

IN CORPUL

DELA

dld de termin.rea Ca.tedr&let.
O NOUA. BALERINA. P)'; SCEN.\ TI.
In spectat;olul de reluarei
operetei "Văcbva Veselă" de Dumineei 2
Aprilie, pe scena Operei Române din ClujTimişoara a apărut o dan8atoare neoult<lllcută. publicului timişorean. Este orba de
tira Nadia Lupaşcu, lIollr...i din oaletul 0perei dela Odesa. Tânira danS1ltoa~ l'f>mână a entuziasmat publicul nostn. prin
gratia ei tinerească şi prin tehnl/'!'I eo{ pe'!'.
fectă tn dansul clask pe care l-a ex-ecutat
în !'el mai !lUI' stit al ~Iebrei ~Cf''' imperiale de balet.
- SPECTAOOLUL FACHmULlJl MAY.8TUUL KJKG LA PALATUL CULTU.
RAL. Duminecă 9 Aprili~ va avea loc in
sala Palatului Cultural. In ma~eu la ora
16 şi seara la 20.30. reprezentaţia de rat'hj.
rism, iluzionism Şi magie a cunoseutulrJi
fachir indian Mat'-strut Ring, Ex~enţelo
prezentate vor plimb'! spectatorii în lumt>A
iluzki şi a mIsterului.
-

Li\ INSTl'l'UlUL
Miercuri;) Aprilie ora 18,30
va avea loc la Liceu~ L·om~a.l obişn'Jita
conferinţă săptămânală organizatii. d~ In·
r..uutul Fran~ de Inalte Studii in Ilomi.
ia Centrul Timişolol.ra. D&a praf. Oct&via.
Feneşan, deja Lioeul C. Diaoonovici t.oga
va vorbi despre "Louis le bien~a.ime. roi d4I
l'âpoque galante". Conferinţa va fi însoţitl
de un menrJet dansat de elevii T. Homorogan. V. Giurgiu, V. Luchin ti A. Postelnicu. dela liceul C. Dia.coovici Loga ~ de fjguri de balet executate de tira IIea"a b ..
trate. etc"ă in ela.-a I-a a liceului Cal'mC1'l
Sylva, Intrarea liberă.

a.pr04pe1e

ea manife.stându-se totdeauna ti pretut.in..
deni cr1 o impetuozitate pe dre.pt cuvâ.nt
impresionantă.

Sbuciumata noutră istorie Be~a oferit
nenumărate cazuri C8.r& au uem.phfice.t
8tră1uei~ aceru5tă insu,int minunată a rominului, in imitarea evanghelieei pilde a sa..
mariteanului milostiv.
Un gest C6l'e ne.a impresi()!lat In chip
deosebit ~i (l8.I'e a dovedit odată mal mult daei :mtli era nevoe - aooMtă drago!te d,
aproape a romAnul-ti - l-a InfAptuit ieri o
doamnă din societatea timişoreană.. ~a.re,
privA.ndu.ae de atitea nlmleuri ee fac bu·

i de Teologie,

P!Jr.~rl1 o d'ată ulterioară ce se va aIlUnţa

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

la timP.

I

copiii refugiaţi10r ~8J'8,beni.
Este vorba d. cina LoJa Nicolae JMăneant1, care Duminecă, in cadrul unei m~
cătoare solemnităţi, prin simplitatea ei. a
oferit cele douăsprezece costume de bc,,ue,
unui număr corespunzător de rnicuţi b...sa..
ra'beni, a1'laţl !n gara Domniţa Elena.
Inal!a ţinut! morală a gestului doamnei
Loia N. Jădăneanţu ne-a umplut 9I1~etele
de emoţie. a(:hcându..l pe aeeastă cale sin_

oere elogii.
,
Am dori ca pilda dO'!lmnei Lola N, .l1i.dăneanţu .să fie urmatA de cât mal mulţi ro-

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

Transportul lemne:or de foc pa C. F-: Rnecesare gospodăriiior pentru Iarna viitoare
Aprovizionarea eu lemne de foc neceure
gospodăriilor

J*ltru iarna .,ii'"..oa:e. .. va

face ntllIl&i in cadrul normelor ce au fost
fixate de cătl'$ direcţia gen.wă. C. 11'. R.
in ~Pul dela 1 Â'prilie 194' plnă. ia 31
Martie 1945.

TranaporturUe pe calea ferati .. lemnelor
de foc se vor putea efectua astfel:
Regiunea Olteniei are ca limită de, apro-

vizionare şi transport staţiile Brăneţ '}1 V....
lişoara, iar zona Banat-Bihor C'.1prinde ....
glunea situatA. la Nord da staţfa VAUşoara
şi la Vest de staţiile Voislol'&, Holdea Zam
şi Brad.
.
Ardealul are ea Umitl ~taţi1Ie Volslova.

Haldea., Zam. Brad, Tumu-Roşu şi Predeal
la Sud.
In conformitate cu dispoziţiile subsecre'
ta.riatului de Sta~ al aprovizionării annatel ,i populaţiei civile ordinul dJrecţi~i generale C.F.R., precizează că expedierea
lenu'lelor de foc pe calea ferati nu .~ va
VJtea face decât numai intre staţiile din
interiorui fiecărei regiuni arătată mai SUB.
Derogărilese vor putea face numai

tn

cazuri eu totul excepţionale de către 0(100S'iunea de eoordona.re I transporturilor pe
C.F.R" la cererea comisariatului <~ial al
1;'UvernulrJi pentru apro~izionarea cu lemne

de foc.

Aviz
TE LĂSA TĂNASE

Oradea.·Timi~oara

~ademja

a ;Jst pro-

, clamat dootor in teologie de către Facultatea de Teologie din Cernăuţi. Solemlllta'!:ea
a avut loc la 20 Martie a. c.

:

ourie unei temai, ~ cumpărat din bugetul
să.u douăsprezececoatume de haine, pentru

m!nl.

'ărlntele

- DOCTOR IN TEOLOGIE.
diacon Teodor Savu, profesor la

. - In ajutorul refugia\ilor basarabeni
6ă.u căzut in suferinţă nu ounoaşte margini.

CONFf~RINŢA

}'RAN(,.,J:o;l;.

suma de lei 252.000.

_ AMANARE DE EXA)lENE ŞI
(J\)NCURSl,RI llEDIOALE. Concur'iUr.!e pentru medicii secunda.ri, eXa·ue.1ele
de <:la.sificar~ pentru medicii primnri de
SpeClalit:at~ I;i pentru meeEcli de c..on.,;tJt.lW ~nerale. ee urmau să se tină h
MjUÎ8t~rul Sănătăţii. din .~nlea rie'~n~i
fIr. 19 In cursuil. lunel Aprilie, se amana

~~~

Drago<.lea românului pentru

-

lnşOREAN .1.

I

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

[lIiI

F!nanţelor aduce la m·
noş~inţă. funcţionarilor fi f&mUiilor eeJor
mobilizaţi evaeuaţi din Ba.aa:rabia, BueoVÎa Oi Moldova ei SpNt a se veni ht ajutorul
lor, a auton.t Admlnl.et!'8ţtne Finanelue

din re"tul t.lrii să aehite din tneasările Sta·
tului drepturile de sala.ril neltto rote familii
~i drepturi tranzitorii pe tr~i hmi : Aprilie.
Mai ş1 l"lnie 1944. la AdminiBtr1\tia unde,
,ioan stabilit domiciliul. Plata !!'ll;"rl!1o!' :!!e
va face pe bfttă de IItRte In tocmi te ş-i certificate de ~ful autorităţii respec~ !ve ner.tru
fiecare lună în pg.rte pe departam~nte. iar
cotele cuvffilite fAmiliilor celor mnbilhl.ţi
.,t drephlrile tranzitorH r-e baza oonurilor
dilJ esmetele de drep~url. Aceste drel',t-.rn
se plătooc nttmni la evacuntii care nu le-au
primit In judeţul de origini la plecare.
- ELEVII M. T. R. REl>ART'~AŢJ
PENTKU S'l'AGW AU DR:t.:P'l'UL LA SA.~
L.UlU. J:;lwii şcolii de comandanţi ai tirganlzaţiel .,Munca Tineretului Româ.n", PQ~
ti repartizati pentru stagiu la mutaţie fi
fJervic1i!~ orga.niz&ţiei. Pe timpul când sunt
repartiza?, au dreptul la salariu cO.e.l:lpunzător gra<1uhti de Jnstl"uctor şei CU o gra.daţie. Plat& acestor drepturi pe tin\pul dela
1 Octomvne 1943 pAnă 1'& 31 Martie 1944,
care totalizeazA. suma de lei 1.757,952, urmează a se 8UPQrta din bugW.u ~dinţiej
Consiliului de Miniştri organizaţia .,Munca
Tineretului R.oInAu", pe exet'ciţiul 19431944, astfel: DiA globalul dispoojbil 'lI an.
202, t.Salarii", suma de lei 1.505,952. Dm
globalul disponibil la art. 218, •.AlocaţlO de

- NU SE ADMIT OONVORBIRI PARTICULARE DELA 'l'ELEl'·OANl'2..E .4.Do
MINlSTRATIEI. lin urma senmală.r~i fup.
tului că ~oane particulare fac con vorb!r1
particulare dela telefoanele admintatraţ.iei.
8U8U'ăgâ.nd-J.oo8e dela pJata tsulor legale, ..
aduce la cunOljtinţi că Ministerul de Inter.
ne va a.plica ped$p58 seven!l funcţiona.lilOf

PRFMIERA OPEREI ,JilDEUO'

FOLOSUL CATEmULEL XD aiua de 1~

CUATI. Min1stfll'Ul

- APB()B.(.KI DE REGl1LAMl':~"'I"E.
Prefectura judeţului Timif.,Torontal a aJ)l'Gbat regulamentul de curiţitul co,u:'ilor
pentru comunel~: Gier. Be:noeer.1l de JOI,
(lbj,QHa, Cem.ei:az, liănăştuz. ŞUftra, Ta.:
polovătJ~ Mare. lnin, lJeu.aiu. Hitia, ti
Şla.noviţa.
1

ministra tiv.
_
MARE

-

CUM l"OB FI PLATrrE SAL1\Rm.x

FA~lu..ULOB Cl.IWR l\lOnILIZATI }~VA·

- A TREU. REPREZEl'I"TAŢIE A RF....
VISTEI ELEVILOR LICEULUI C. D. LOGA. Sâmbătă 8 Aprilie ora 20, ele\"ii clase!
VIII. Ştiinţe a liceului C. Di'aconovici Loga
reprezln:ă. tn sala Teatrului Naţ;-'''Il! ~
vista .,Ba.cala."lreaţii Timişoarei", r , ru a·
eeasta a treia. rf'pre::entaţie revis ) fost
comn'xtaiă cu noul tablouri de :'
Il~ate
locală.

_ EXAMENELE LA ŞCOI.JU .. ,.~ PROFESIONALE DE UCENICI ŞI 0CENICE. M.inisteml Muncii, Direcţia jnvăt ă mântulUi Mancitoresc, aduce ia cu.
T,oŞtinţă tuturor ,eoalelor profssiol1t;11c
pentru uoemci ,i ucenice din toată ţar~
că. exemenele de absolvire pentru elev'l
promovati ai olasei a patra. (ree-pecUv a
tl'eia pentru ,colie de ucenici ,i .1Cenlt'e
care au programa analitică. intoCmită pc
trei ani) se vor ţî.c.e. în localităţile ~~o
este posibil, cu inoepere dela 1 Apnlie

m't. Eaxam~lele se vor ~ine sub _ pre~e.
<llilţia Directorului, dupa normele ob!~~
nllite în anU trecuţi.

_ MODIFICARE A ART. 446 DIS

conFJ~ PE.NAI... Articolul 446 diu eodul

penal, se modifică după. cum nt;nează:
"C"..on"l"ţtlire 11 in eont"Ubmaj a mJlT:orl.iur
at:.b 18 ani pentru fete şi 21 ani pentru
băieti "o:".st~tn.· delict"l de de~enerare :1
r.tft~l. 'Părinţii S!l.u rpprezenbţii lor teg'1li
cn1"i. în~esncs(' SlU aprobă .. se-menea lep:ltllrl. @It' peifrţ'lset'lo en ,fnl'hi80are Corecţ'i011'llă dela o 1t1~ă la un an şi cu
mendă dela 2;.),(}(lO ~!l. 100,000 ll'i, lRr Cil"
~ii sau a(l!"!~f'.cenţU euloabUi de MNH
lant
V)l" fi Intel'l'nti lT!tr'un institut c1e
!
",
i
h

l

PQ'J('''ltlD et)l'N't;vl\ ~,"la

,,..,,

1~

•

treI

Il."l.

rlintna l..JIiptl ettt'1 1'1,\1 lmrriTlit 1A d~t.a
;lld~ării 18 ani, von fi lledi'T)si t l e\l. tnchisoare coreeţională dela o luni la ut1

ACp.i

an:'
_ DR.

~fED10

GREORGHE R.-\rru-

ClAN. boli Femei·ch·irurgie, con""l.I~ de-la
.1 p~nă 18 ., 6 m Tlmt,o..n 1] PiJlt-ll o,.
1'<IIIUDi Nt. ~
taaI.

..

..

r "
O~ (" I .,
.~'ipl'("~l'l !'l.'\ ~l"'i1:.f' 1941
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Comitetul Municipal de Palronaj din
Arau a"uu~d. "<:i;j. Utw",~uni au. Jii" ... i:, Olll
Ul.\-t.. ~ .....

Cereri şi oferte
de serviciu
cu ÎIlcredere şi faceţi comenzile
la salonul de croitorie Şi lingerie
de damă şi lingerie bărbătească a doamnei FELICIA IONESCU,Arad, S-:.r. Vasile
Stroescu Nr. 5ia.

Dvoa.s:ră

UCENICI EVACUAŢI DIN BASARA.·
EIA ŞI BUCOVINA LA ARAD
Inspectoratul muncii Arad ne comu

Cel mai frumos cinema e
Capitol În ţ.rad

n:că:

In urma dispoziţiunilor luate, în Arad
Se evacueaza ucenicii proveniţi dela c'inci
cămine din Basarabia şi Bucov;na. Vc.;:nicii evacuaţi sunt plasaţi în urma mi
surilor luale de Inspectoratul regional

.11
.

III.~._i1I1

Diverse

I

1·!

Wijlndrp3

'ocr.inţrloJl'

ew

g9ale ,i camt'rihtr mo-

Ageutura "C'Jman" Stt'llda Emi.~'1:u· 17 . f<taj 1. L.r""g 18 Cam de Corn,

lnd. sut) NI.' F. J1334/943.

1,:

de vâr1>&re

şi r.umpăra

. .WJW'WN. . . . . ·.. 6t'x. . . '+"'*• •i ii• •

r~lI lrc.'bli~lor. CO~!AN

f;Hf-:OR:::;HE
Ar:.lto ~Ir. M Eminescu .'1':' ~7 '!taj, I Te!ef0n, :!.u·iii. lnreg. la raft: de Corn, ~i
IlIO.1 '. "'II? sat> Nr, Fi, 1]~3~ H'I3
r ....p d,. \innTe~ Ca.~"'i parucu.ară reoaerr." 'IA ~... mere. de baie s! ~~'ădlllă, lângă

al muncii, in Căminul din Piaţa Impiratul Traian Nr. 3. Pană în pr"z~nt au
sosit 90 de ucenici. Vor mai veni peste
câteva zile cea. 200 ucenici din d;ferite
profesiuni. Industriaşh, m€...seriaşii şi
comercianţii doritori de a angaja uce·
nici evacuaţi sunt rugaţi să Se adreseM
Oficiului de plasare, Camerei de muncii
sau Camerei de comerţ din Arad, pentru a li se plasa ucenici d~n profeSiunea
respectivă. Ucenicii evacuaţi primesC in
cămin casă şi masă. Fieca E' UCen:c ar,:
asupra lui contractul de ucen.icie din care Se poate c()nstata me!*'ria în care a
lucrat Şi practica pe care o are.

. ~tr ('c.r!'tlrllce',r.:.:. 2 m:1ioilne VIlă
"'l.I,d-:>"nA cu do.:ă <l.1,artall.er.te, ~!'ărl;nă şi
gal'/\j in r;entr'l 6 'llitlc~IIt:!. - Casă mică
eu ~r5'ltllii 288 m, ti. '?tn;:::ă Strada Sava
~ ... i. \! ~lKl tnU lei. - Casă partIculară
C:lrnpII.:i\ d,n 2 ram erI" ';Î d<"pendLn~e eu
gradină 1fiO m p, 1 mjlion. Grănină
t'.:

pJ1m' Il'uctlfp.ri 135 rn P. :iingă Mică

''lcu·Nouă

l:JOOJ(I lei _..

Căutăm r~]1tru

cumlJlrll;"o;) panliml ar... l.:i!! 10--12 Jugh, in
jU1l,,:ul r'I':":',d.

- A PIERDUT COŞUL CU HAINE.
In nGaptca trecută in gara locală, a 1QSt
pieruut, un coş CU haine. Cum se ştie că
acest coş a fo-st rLiieat de cineva din greşală, pe! :;oana car'e l-a ridicat este rugată
a-l depune la. poliW~., camera 43, ca fiind

ctt;mif'li m,,<.iernii cu instataţiuni.,
.;tabiJ, clădil cameni ·~a rr..a~inărljl\l
ma, ~OIl(l.'"11e LoCa: Je fabrici, blrou,

Fabrica

~'l
C.M~

pentru fabricarea
din muti,,· famil~a.- ur6~:lt de vinn:o-e lel 2,0Q(l.(lOO.
In
eartlerul .,,1~10'l ca",l ;:u 6 C:l.merc si Cla tOl
cc.mfort';1 t).t>t;(I.(){)::! lei. Casă cu 1 x 3 caDl~re, tOL comfertul ŞI 1 )( 1 in cen":ru cu
3,50U.000 el. Micaac<.l ~asă particulară
A,>uă C1\
;;S camE:re, cu .ot CODlfcrtuI
1.3')ţ.l }'jl} leI. L'a~c": particuLlră cu 2 cam,
cu !;\!'âJoă Ifll!!re, c,," ..â n6uă in Pârneava
1,3Uu.~·~IO 14::1. Agerturii văd. lui AJbert
Ha.a.s::, "tr 1. Petran r.. o. 3. Tel, 22·2~.
lnreg. Cam Cc.m. 3C3, ,1042,

aproviz;~ln8tă

cu

mrr···tMM'!"i""'M1Mt«'.MP

Incepând de azi vom debuta la
acest cinema: t~uzică divină
cu râs continuu

hila.te

AjI:/",lIuT;. tJenerllli\

.!W(}fl

or.căror "l .... icole C~lin'l;:e,

identificată.

DISPARIŢIE.

din

Ena Francisc
Piaţa ştefan cel Mare a anunţat poliţia că fiul său Ovidiu Rudolf, de 16 ani,
a plecat Luni de acasă şi nu s'a mai îna.
p.oiat
- O l't"clllmaţi e similară a răcut şi
Mntilr1a Paladi din Str. Tribunul Axente
23, (}g, fiul său Aurel, de 15 ani, a dispă'
rut de aeasă ..

..

~

N. Lamb2rt şi 1. Lang,
Arad, Slr. 'rudQr Vladimir-eseu !oIr 17.
Tel~l(jn: 13-50, vinde cu preţ red'ls 'pentru siubătorile Paştelor vinuri Şi rat'hiuri de cele mai bune calitate, faceţi o sjngură încercare şi D". veţi consume numai vinuri şi rachiuri dela Firma "RAVINA'", Comenzi executăm dela 5 litri in
sus şi prin telefon, trimise la locuinţa
Dv.

l: l\,nl\1' "rtlHin",

,.-W.:aaW.hZZLJllUZ

_-~_

pUtea

- PI<:IJEY;:,.r. <uatJvRAl b. - TriIJu·
nalul 1u('a1 a maJorat, la ('aH' treI IUlll l.l·
chlsoare co-rel~ţională.:;>1 ('ate 1000 lt~j
amendă, pedeupsa aplileaUl
lo("uit,Jri:"j'
Simivn Sârb, Petru Banci, Nicolae C.,ejulă, Teodor R(.tiş, Ioan Buli,,,a, Dumi
tru Lăpuşdi .. Peb'u Mihcnţ, Ştefflfl Sâr
ban şi Simion B.)chi~, toţi din (·"muna
PiIuI, care au dempnt.at bariert'le
l\>mn constrUite de militari, folosind l{'m<
nele pentru s('opnrile lor paJ'ti('uJare.
- CONDAMNAT J!~NJ.~u l...i.LIOlU.
NIE. t'enslOnarul Vasile Hulm din
Zerlnd a fOSt COlluamnat la doua tunl la"
chisuare corceţională. şi nbligat sa. Pkt
tească lO,(}(J() ei aespăgubiri "Ivlle In
favoarea reclamantwui Stmion Murpsan,
i şeful pust ului de jandannt din Zel:ind.
! despre care a făcut afirmaţii caj(Jmmoa·
se. Apelul Li-cut impotriva ~entinţei 8
. fost admis în parte de Curtea de Apel,
: <'are a refO!·m.1t sentinta în spnsul eă a
r~dus 'p~deaps~ la 30o? lei, men!inând
djspoZlţtUnea m I'C pr1v('şte rlPHp.agubj~
rea.

- SPECTACOL. Turneul artişti·
lor aSOCiaţi din Bucureşti. în frunte cu d.
Ştefan Flurescu, a dat un festival artis<
tic şi cltural, Joi după amiazi, în sala
teatrului cOmunal. Programul a constat
(tin piesf'le :Barbu Lăutal'u de Vasile A1e~
xandri, Conu Leonida faţă cU reacţiunea
de 1. L. Caragiale şi Recomandaţia, core.eaie într'un act. ~'au remarcat: una
E1Cna J:i'lurel:lcu, lI~ .Monica lieu' gescu şi
di.ii G. !taJulescu, Vh, llreuerwn Şl Sl'
F'loreseu. Tumelll poseda şi o or<:nestr,i
pruprie care a eXl.'cUtat pundele muzi('ale din Barbu Lăutaru, iur În pauză a cârl<
ta.t diferite cântece româneşti. La spectaCl)! au partieipat elevii ş~oalel(lr secundare>, prufel:>vrii :;;i un public foarte
n\4mcrus.
O-.uwa:r&:l,M!&!!;41'&Z

• ••

a:=iEE'
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I
i

-
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•

CamiCII de aitndata Pat ŞI
P'aiachon Iii Gavaleru veseli~
.

..1=

t

i

ţ' tl ==It*=.'.

t

=··.yr=~

ren

,"
. - APEL .Wl\lI~. - Curte.a de Apel
dIn .iDc'J.Ul.th.e a. ut::,su,,-tuL ...'I.lldctu·, d.l't;;lul
Ia~Ut lIC U.e. l.,r.ll~lJf~Ue bUlCau, lo~l notar
}:-UOHu 1n c...;li.1una l·.I.<!J.rnaglu, \:o.wamnat,
•
•
_l..
tic tJ.·llJ~lta..L...t .t..... ra ll u, la y4",e lWll lnuul'
suare co~et'~lOnala ~1 llI,uuo. leI amendă.:
lJerlLl'U ea a lUal, tlela clienţI taxe mal
mari dee&.t cele legale şi pentru că. a
ufensat in exerciţiul fW1cţiunu, pe Aurel
Moga. direl:torul cărţii funduare din

I-

I

leI"

- Gheorghe Forosan, a fost depus la
penitenciar pentru executarp!l unei peeppuse de O lună inchisoare ~ol'ecţională.
la care a fost con(lamnat pentru rurt. '."
.
-,.

z••m'.......ssu'..u.

..

.~

Parfumeria

Curtea, după administrarea probelor,
a admis apelul, aohitând de oricf pena·
Etate pe dr. Gheorghe B~iean.
_ PUŞI IN LIBERTATE. - Implinind 2/3 din pdeapsa ce le<a fost aplieată, tribunalul local fi admis cererile de
~unere în libertate făcute de Elisabeta
Hedy din Peei ca, sancţionată de Cartea
Marţială din Timişoara la un an inchisoare pentru încercare de trecere clan"
destină a frontierei şi a Mariei Predov·
sky, condamnată tot la un an înehisoare
pentrU acela.ş delict.

(
M
iiller.'.'
"

~
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Cinema U RAN IA Arad
Zl! .
l\lare]e eveniment muzical al Aradului
Filmul melodiilor didne

NEAPOLE

VENUS

sub

la Tribunal

sărutul

focului

J;'ilmul celor 4 vedete

llansi Knoteck, Hans 8nmsewetter
şi tii
I

1

VWUNE RO~IANCE. TINO ROSSl,
MICH]<~L SUION, lUffiAILLE BALIN
Repr. la 3, 5. 7 "i 9
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

~

\

ARAD
Avram Iancu

Piaţa

.'

,,50oilnrio.,
L.

CRIŞAN

& CO•• S. L N. C.
ARAD

Piaţa

AVTam Ia.ncu NI', 21.

a

~inema

I

PAŞTI.

CEL MAI FRUMOS CADOU DE

.........._........

Azi

a

Inu
filmul hazului
. şi al umorului .sanatos Pat ŞI Patachan la Capitol

Hă.lmagiu.

l

l~ }>~.Nh.r..l"l\.JAK.

I
i

..

INTERL'\IAJ'l

- Ghel.rghe Mitescu, funcţionar p.arti·
cular, a fost internat la Peniteneiarullo.
cal, peniI'u a exeCUta 40 zile inchisoare
in contul unei amenZI de 10,000 'ei pe
care nu o poate plăti.
.
Tot pe timp de 40 Zile a fost lnter·
n~ţi şi Pavel Clwţiu, amendat cu 10.000

ARAD. Bul. Regina Maria 9.

.~

...

a~."i

.LOţl me:,criaş.; nO'?ll'l "e vor ad esa lJ.
biroUl de p:a::;are d"la In::;peC;lOrat1jl
munCii, arătând numarul hlcratorilor U~
cari pot să-i angajeze,
'.

CAPITOL Arad

TelefoD : 23-22
A Zlt
Numai 1> zile t ! I
Filmul bazului şi Il râ.sulUl cu lacrimi

UN APARAT DE RADIO PHILIPS.

·
- · ·.. 1
r · · · · ·. .· . .- - -'LE

"PAT

Cinema FORUM erad

şi

PATACHON" în

CAVALERII VESELI
2 ore de copios amuzant I Pentru copiii

Telefon: :.2-32.

IlllIC~

V~J1~rll

caşt.ga eXI';l,.eJ'~d /:,1'111 ult...fh:ă..

,

BuJ.ev. Regina Maria Nr. 8

C:usauzaa::

lIIv.I.U
___

Ult:l:>el'lalj..J. 1\)-

..'.'.-...." ................................ ....__......_---..

ARAD

Difuzarea sonoră - JI:xoo1entă
Sa ~ bine mcălzită

Repr. Ia orele 3, 5, .,

LLJ~l

(:·::I.1L!I~a~ l'vIll ......l. rclu!;!..l~J,

"Doxa" 10,000 lei, Pavel List"a, 2400 lei,
d~. dr. Cm'nelia MI'ga 20.000 lei şi Sido~
ni ... Bala 1000 le.

!\lAGAZIN DE ALBITURI

Telefon: 19·33

----z_. .__

I,ne':>l'.Je :;il C<iLL'e

m.âtll, a Veni dupa POl:;. Ollj,~a~l 111 aJu~Ol·.11
me.5enaŞ'l1ur paLl'uni, lucr:.uul'l şi UCelhei

RUTTKAY şi BAlYE SALON PHILIPS RADIO

.00inema ROY AL Ara~

COl

~u,He

la Ofiţl'ri Rerezvă: 40 bul', pâini. dr. Fe·
lidan Zadu: 50 kgr, zahăr, - ur, l-':iL'dlae Pop Baldi: 50 kgr. fiina, - :=;;coala.
Ofiteri Rezerva: 40 litri ciorbă si 30 bllc,
pâi~i. TOate donaţiunHe af'est~ aU fust
făcUte la (,antina eva-cuaţilor instalată in
('tlifieiul Şco alei Primare Nr. 7 din Pia<
ţa Ştel',lU cel Mare.
La Comitetul Judeţean de Patrunaj au
fost depuse următoarele sume: Tiron
Albani, 2000 lei, Fubrit'a de încălţăminte

INFORMAŢIUNI

'W&"i#il

__

aJu·

&,.u........,J.:.j~ ...... n..;>.u..v.n.

Coulilelui Uh1U,,~. gUL.·<i.le a m",.~~
r il:t:;O>ior rUUll:tlll LUl<L14 ~u au., ... dCC uu l..<oL'
ULJ,l "s apel CalI e Lo~ WelHufll lUlale. ,te'

~

De 'J"ânza.re e.)V()f"J"e sm!rna \'eritabll mări
mea 3x4 mtr. Adrt'lS:l: AgeJltura Gh. CoJ8l'IB Str. Emtne--scu 17.

IIW_4~mll-il

l'cLl~. ~

l,oJ.,.

.........~.------_._------------_..-

.- Cumpărări

::=UMPAR răsboi de ţesut, sbiciu de ma·
nă. Adresa la ziar.

_ _I!IIE" JI.at_ _ _ _

~v .. ~~Ll

1

Vizitaţi

Aua

)lL',!:,d':,

tUl'arCa e~â"""""~UvL': \,..ouullu.!Z """"ltJUV
borlS .LV J{g'. cdl·.te, 60 .l.{15i'. " .. ' ,·'>'1, ~
buc. painl, .... Aol. &l..am, - "}'''' ... ·il vil"
ţeri l·eUh·l:t: ... 4 iJUC, V"-Ini , 4\.1 lir. 1 man~
care. lJUll1ltru .Pupa, magazioner
CJ!'R; 10 litru mâncar~, 10 porţii carne,
3 kgr. pâine, - Vasile Ster, magazioner
CF'R.; 600 purţii pâine ~.~ kgr. jumă.ri şi
sEinină, - tir. Felieian Zaeiu, 5000 lei, Biroul Judiciar al Chesturii Arad prin d.
comisar Gh. MihakeH: 50 kgr. zahăr, văd. Juliu Văţian: 10 buc. culăeei, Şeoa·

.::it-' t\.lJu'l

l{.J:!;.t'Uli.l...-l. t1

pentru evaeuati

I lej eHvâlld :t-pare în fiecarf' zi. Anunţuri
It! primesc: la Administraţia zÎanalui În Str.
MărăşeşU Nt, 1. l'elefon NI'. U·2b.

Vânzări

Ar~:J

Donatiile locuitorilor din

MICA PUBLICITATE

L~

AZI1
Filmul veseliei

buni
şi

al bunei

dislloziţii

eu: Anualldo

.'alconi,

Tislaoa Caldi
O comedie ilaria.otA în
situaţii

de un

COmlC

Pllrşi,

Pice
eaPe

abwtdă

lrezi:stibil.

Repr.: la orele i, ~ 7 I}1 9 fix

•

.

Pentru tineti

şi

Lă...aţi grijile zilei şi gl"dbîţi-vă a vedea pe regii râsulw la .,CAPITOL"
PAT şi PAT:\CHON.
JOURNAL 107
Repr. 3, 5, 7 şi 9

Surprizele
divorţului

şi ascultători!

bătrâni!

T

..

Li

ELE

r Râjnitoarecoloniale
de

li L

zahăr

şi

RIEDL FRANCISC

ARAD, Strada f;minesco Sr. 24-2R

It A CI"

II

•

dU . . . . . . . . .

de totdeauna
romanesc
A

OOMU:NICAREA EXTBAŞCOL&..
u.ELOR. Vineri 7 ApriHe ..... in timpul
Id. Liturgii a darurilor înainte sfinţite.
toat4 .retele dm organizaţia. locală. E. K
de sub comanda d. Î.nv. Ioana. Minişan.
se VC)l' împărtăşi cU Sf. Taine. Este un
geat «eştineso vrednic de toati lauda.

, Continuam. Ii publicăJ.u în.ci o F,a";e WI.t.
~~~~ clJ.ui &VOCiot J.OA lIlateia pnUlă. la.
Radio .I:n ciclul .,':fa.ra."~
Aşezşt la Eo<UCle dm sud veat a.l &reu'
lW ~"'!,ii.~ ~ OI.IllHl,u;,a~ t:;)~uq>u,u.w eU
:r~u.I. u.e ,l;W'l.a. carVJ.&i. e a.~Cl.' u.e W1
d.l&: wu, ,j'A-1Wa." cum il ~c ~alllicii

SFATUL DE IMPĂUIUIRE. Sfa.tul
picii din Saravale oompu8 din: C. Sa
pu. Tiberiu Farca preşedinte şi tmnt&tii Di- Şirianţu şi Ioan Mateiu-Solal.
membrii. d. mv. dir, Gh. Da.mian pr~e
dblt.eoaup1eant fi Gh. ŞUljtreau ,i Gb.

ev.w.a. ca.r~~

loou! lJH;îerat. de j2lllUua,.
re ,V\,;1lU'U ll~Oll~r i" ue n~"ecll. ,lJeutru
tillt:l:et, l.;a,ra.LLseot:şUJ. tie at~~t.e U4 l·...a.
crucea OIumun.lor u;;a.la~O'lr.e \14 Wturi8.
il>!'u.muJ. ArueaJ,ui14 treciAWÎ pe J.allgi
SarmlS~~etWia; arumUl LvgoJuJ.ul s!Jre
pusta OlWa~ean.â., dru.muJ. Bpl'e 01ten..a
drUmul spre reihmea. illuuatrial minieră

a CaraşUiUi.

lmpi.ciri. Numărul mie el Ottuzeror, faoe
einste oomunei, atât locuitorilor - dovedind bunainţelegere dintre ei - cât şi
eonducătorilnr nomunei, I'!Rri spre lauda şi spre mulţumirea lor -indemnând
mercu pe sătent la viaţă pnşnl('ă şi bun:L
tnţeleg-e!"f!, aoeştta le urmează sfaturile
e'll fncredere.
''

DeŞl cum " văzut. eU un

Datorită intervenţiei

"olar. d. Nicolae CillcU, cOmuna. noastră.

}~.

e.

,i

- ZIARUL "DACIA" Re găseşte de
Tânzare, în comuna Saravale. la d. Petru
Păcu.ra.riu, comerelant.

A. JlIlCEPUT SrECUIA LA SATE?
Preşedintele notarilor din judeţ, d.10nel Vlad, §ezizâ.ndu-se de sewnpetea

iSl"e&Cândua la articolele de prima nooesifăcut un raport detaliat
Prefecturii judeţului. cerând .. se lua
măsuri cât ma.i urgente pentru StăVilirea
acestuI val despec.ulă la late.

tate 1& sate. &

La. Lugoj a avnt loc
de pri .
f
măv .• r- a 1'\NlIntHor din nrnc.opopi&tul
....
r--~
ri."ugoju1ui. Cor4erinfa Il fost prezidati fie
către P. O. domn odr. Aurei Hibăe&~.
Deschiderea conferinţei 8e tace p-:.D

1:3

Ti:mişoare;~
,
Aoest val de senm~, după părerea
multora, este în legătură cu plasare. la
I!ate a evaeuaţllor.

chemarea Duhului Sfânt,. li.ujba fUnd
oficiată de eă.tr. S, Lor, <!r. Aurel y~
hăescu, Gheorghe Siberia, Aurel Cbepich, şi diaconu1 Petre Lă.eţiu.
In cl1vâ.nta.rea. de deeohidere P. O.
domn dr. A~ Mibăeecu. pr'OtopopW
Lugojului arati timpul greu prin car.

ŞCQLARA

Cantin~ şcolară din SânpetruI-Germall. pusa sub eonduoerea d-lui Director
Stefan Ohindo.ş, hrăneşte zilnio 22 elevi
Rervindu-le elte 2 feluri de mânQ~

eal dă.

y

Lingerie

şi

trecem, eănd fraţii trebue să ia ~u
pribegiei.
S. Sa prootu! Aurel Chepfeh "f'Ol"beşt.e
desTlre: ,.M1In1tis1Nl'· e făcând aompar&ţie intr~ lumini şi întunerec, credinţă. ,i
perfecţiune,
e
SI' di!':"utit a'Ool e"'p~tilmi de sppehlita.
te, dând indru:fnărl S, Sa preotul 1. Nicorescu duhowicul protopopiatului
Urm('!lză apoi mărturisirea. celor 31 de
preoţi din protopopiatul Lugojului, Care
in timT)\'l liturghiei se impărtlşesc CU

I

Sft. Taine.
Cei prezenţi trec apoi In sala I-estr,1'ă

Ciorapi

uude corupJ'Cntiază următorii preoţi:
Gheorghe Biberia &spre "Activltll~~a
preotului in Consiliul de patronaj" ardtind misionarismul preotului in slujba

pentru dame
ia mare asortiment la

"LUIZE"
a Ase. Valka

se

remaiază

l'imlşoara IV.

Pt.

milei creştiDe.
Vasile SOCf'Deanţo despre, Rolul educa tiv al Consiliul de Patrona!'.
Nicolae Sinf.esco preot in Lugoj de..~pre
"Aportul 8;P.os~lic al preotului in aetivitatea Consibuhu de Patronaj". ar&când
istoricul filantropiei româneşti erestj.
nesti. Odată cu tr.fiinţa.rea Consiliului d(!
Pa:rOn:d al operelor sociale pe lingi

I

Propr.: KISS LU!ZA

,i

ciorapi

Drăgălina Nr...

Inr. Of. Reg. Com. Nr. 346110789/941

Prcsi'!('nţin

·
1

185<"
- - - - - - - - - - - - - .. -

.

D&r~ poate, hoinărea.lll şi de dragul
teilor ~Lrui de pe aLrw. LoguJwul

uari îşi iDtmdeau litelleroS Ol'engl.u: Ul:folitoare dea.su!J1'I~ trotu.&rUllll. ~ "an. pnmă vara.

partwuau llltreaga. stradă., lSl-litind pe od.trâni ii tineri ca sUb eJ.. l i !Jad
aga.le, unii să-şi deapă.ne firul duioasclor
am.intiri. alţii să. iucelJ.pi. să trălascâ. viitoarele amintiri.
Şi cine ştie câte generaţii n'ar ma! fţ
ispitit bătrâ.nii toei de pe strada LoguJulUl
dacă. n'ar fi foat asas~na.ţi de securea
Ulmi urbanism lipsit de poezie •••
Spusei că acest orăşel ohiar şi sub regimui de presiune ungureasca era în

DIN LUGOJ

RE V l.u.~.LIL~ \.1 ...,............ l'_t4U..o&.& .BAr.
...~J...&!.I LA ~1N'.j:A S..u:\Ab\JJ."J>:.
In bisenca ortodoxă. româ.nă. din LugoJ
a aVUt loc bote'.rul celor pLtl"u coplJ. ai
ienllliei :::;tirDan, Qal'e a. revenit 1& cre-dmţa strauuuă.. SlUJba. botezul'ui a tO&~
facutâ. de S, Sa preotUl Nicolae SinteoScll
care a facut pre,gau.rea. sut1etea.ac& atât

t:.ouilor

inQl~t.waţi

.:5tiroaJaă

din Lugoj, CaN

ŞI a ia.zm.lei
COnvinsă. de a.d.u-

cat

vărurile învâţălur.uQr creştmeJJti

t<rediocioşi,

şi

a.

păd.

i!l'edm.ţJ.
sll'ă.moş,t>3.scă. ortodoxă. româ.uă. 1D_ pl60
diea ţinu..a in faţa unui mare n: ...mar dw::

s..t sectia 0aPLlSLa

a. r~~lllt la

ţmut să partiClpe la
ereştin>38<: pă
tintele Nicolae Sintescu Arată. nul ~
('are l-au adus sectele in viaţa noastră ca
nenm, La sel'tanţi nu există ideia de
naţiune. Sec tele numai In apara;;ţă. ~
oOUipă cu rel:gia. dar lucrează din răspu
la distrugerea Statului. Bisericii ~ a

care au

accst îrust.\Oln.at eveniment

teri

Naţîl1,;lllii, de~iceea

bucuria revenirii in
bisericii strabune este roare ,,1
aceSt eveniment este cu atât mai IDS('rnHat cu cât el are loc in aceste zile. Harul
lll1 Dcmllezeu s'a pogorlt asupra celor
sănul

patru copilaşi ai familiei Stirban, prin
taina botezului, să-i lumineze ~n n-i
ocrotească. Naşi ai eelor patru eopila.şi
botc>zaţi aU fost d-na' ~l Florica ~
Anastasie Lazăr meseri~ de frunte din

---...... ....... ....

Lugoj.

~

'

DIN ARAD

- AU EXERCITAT WMElq: CLAN.
DESi'IN. - St!cţ1a. I·a a tribunalului a
~ont1'lmna.t, la Ilmcnzile areta,te în dreptul fiecăreia., pe femeile de mai JQS, care
nU exerCitat coml~rţul fără a avea. autorizaţia legală: văd. Elisabeta Tâlpai dln
Zerind 500 lei, El!sabeta Svabi din Radna 500 lei, Iosana Aoai din Radn& 500

.-....................
.
COHSO

lei, văd. Ana ViwoaD Radna. 000 lei.

CINElllA

Frumoasa activitate
a
preo,tilor
din
proto~opiatul Lugojului
eon er1nţ.&.

~~li~~~~~~;~~:!i~:e:: ~~~ ~~

le
Lei 500 kgr., iar carnea de vită, Viţel şi
poro este eu mult mal scumpă oa pe pia-

Cu supravegherea cantinei a fost ~
aărefnată dona învăţătoare Parasohiva
Crieiun, venită din Dorleşti, judeţul Lă·
pnşn..
DONA'fIE
D: Dotar Ionel VIad şi d. Gre-cu, şeful
garll, au donat capelei ortodoxe română
de sub p.ăstorli"ea părintelui Ioan Drăgan, un_frumos prapor.
~ Numarul :rom~ni]or în această comun~ este fon~e ~l1C,.~~ toate acestea biserH'a este bme IngrtJItA.,
<Joresp.

de a.tuuci.

I

,i

Din Sânpetrul german

CANTINA

I}i de

dorinţa de a'mai &\W ti & vorbi lunba.
majollU1.ţii din oraş care totuş era. cu
Itrăşni(',le interzisa intre per~ţii ŞCOalCl

• lipsit tot1.lf de aspectul trist " Dlo.horâ,t
al bUrgurilor a.rdelene. Nu vei găsi aici
nici cladiri ase-uite - afară doar de Pri- primul rând românesc. Iată dece, în
mă.rie - nici ziduri groase ce picurâ.nd acest oraŞ, mai mult cred, decât in altele
umezeală să-ţi evoce evul mediu sau UD din Ardeal, româ.nii focoteau nu cu si1.&ora,ş. din Fla.ndra ceţoasă. pentrucă in de- lă fi cU teama de a nu supăra pe stăpâni
aursul istoriei sale acest oraş n'a incetat
Ci cu llC'l"ederea şi mândria de a fI ei stănioiodată. să fie românesc.
.
Datorită. acestui fapt poate, romi- pâni Şi asta fie ci erau localnici cu eianescui utilului~ a veseliei, a optimismu..
me văcsuite, fie că. erau gră.nicen colnlui se revărsa peste tot oomplexul de cJj,. rând cU ţinută. mllitireasoă. dar oU opinci
diri şi străzi estompâ.nd pe aeelea uri nu cu ~i. fi~ c ă.e:-au unii ou ,:,es~ VeI"ca.dra.u ,""U spiritul lui, cu paorii lui. eu de sau Vi.oletă tra~du-' de a fI din aremunţii
văile 1.u1 ca lusurul apelor fi
~ ~?JulUi ~ ean treceau, semeţ pe
eu doinele lui cari totdeaun. româneşti 1ânga ImpresIonanta ~1.8oare ~n
au foat.
atrUit' In ace:rt-. oraş romanesc oU un tâlc
Poate de aceia
eu, firav adoleaoent pe care 11 ghictau.
venit din sânU1 familiei in striini cA.nd
Şi tot astfel, cine a vizut Intr·o zi de
am fleut ounottinţi fIU . oraşul acesta airbătoan aau li de târg revărsările de
m'ŞJXl Impret.init CU el destul de repede ti
lume im.pestriţ.&t;e iCi 0010 de pupi ,i da.
de dorul de a hoinări prin el aşte-ptam ci.li confe6ionr:U ou C8Ta.cteristiea amadeseori cU nerăbdare si. pot părăsi dei- brelă, mulţiml tnfrumuseţate cu Măriu
ficiul masiv de granit al liceului unde am
ţele dela Brebu eu opregul fluturind sau
apueat şi eu timpurile câ.nd trebuia să in· cu Anele dinspre 1.ogoj aU eotrinţele In.
văţ intr'o limbă ce nu era Il Mamei mele
rlorate. aceia.. oricâ.t de orbiţl ai ti fost
Şi o istorie care nu-mi incălzea şuf1etul.
cu puteau tăddui că acest oraş e româPoate că tentaţia dq, a hoinării pe neso Ş\ prin bă~tlnaşi 'fi prin cei din jur.
• • • • • • • • • • • • • • • • • .,' • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

fi-a redobâ.ndit dreptUl de ţinere şi de a.
avea tâ.rg mare. AsUel. după o întreru..
pere de 3 ani, primul. tirg S'1l ţinut Sâ.m.
~artie &.

trem.tt şi o aci-

Iitră.z.ile oraşului era determinati

ministraţie evocâ.nd zâ.ugă.nit de arme, el

ti oerenlor JUSte fo.rmulate hal'nicul ci

25

el

,i

Knejevi<li. znembrii·su ple8l1ţi, până în
prezent lntraDel!Jte abia un număr de 00
eIZUri. dintre eari 15 împăQiulri ş:i 1) ne"

Dită

9'

Caransebeşul oraşul

Din Saraval. Timi,

l:AiW MARE..

a .a-

Cnsillultti de

Miniştrii

se

coordonează activitatea tuturor JrutituţitJni10r de 81'et!lt fel. La Lugoj au o!xistnt

inci din cele mai vechi timpuri societăţi
locale eal"e s'au OCUPat ou 4.juJt)rarea eelor nevoişi. AOf'Ste societăţi au exiJtat.
:te ~ lângă Sf. Biserică, fie ~ lângă <ti-

feritele bree1e.. Comitetde locale de pilUvQa.J,. Qo.UliN/N dat. 1""'~ ~",~u. J...c.u:-

~I.I..W fl Q,~auitiq& m ~ MoUI,I.LLt.Ul il a
"itt~ll"'UO!lce o,l:bgur ca vor da t'ttl'wL.<'lde
oele ma.i bune. k'reutul eate ~ ca.re
'-~w .. lUai bJlllll alU.)1& ~ l.o:U:W.Ol"
_ l"notIU1 ar. CODoIICfl.lJ\J& eourl~~.
P~tul v~b.ea.di c.w.~ ~1.tI &vU.l ~ o~u'
tor, aliUe1 '"'" ~ ou, &J'l;.Ol'llrt:4l DJoQ.~

riaLi a ace1oc& in~ .....~ &.UIlIMlla
ai pnm~ fl ~JaI"* ~~
ia ea.dNl miaitm.i d.u1uvmce.ti.. S. Sa

preotl11 NiOllla. SÎnteIM:Q ~ o foa.r~

lutereaa.nta propuoere iBvor&t.i. din trlAwţia lugojan& i~ 1DJ.1a cr....... AeLiet., S.
Sa. propuoe oolectarea benevoli ,o:uurală
l-a strângerea recolţiei pentru eeletal te
clase sociale, ea articole de îmbră.cămirtte
de la Ul(lSerla.şi ~i ajutorarea celor lipsIţi
dm partea celor înstăriţi, facându-ee
liste despre donatorl, implorându-se blnecuvâ.ntarea cerului asupra daniilor lor
şi pomenirea memoriei morţilor din familia domatorilor. S. Sa mai propune aband!:marea sistemului de până cum în eeeace
priveşte facerea pomenilor şi propune ca
a~este pomenl să se faca in cadrul ca.n.
tâţii pub:ice şi pentru aceia care sunt
avizaţi la mila publică.
1 FONOŞ

I

Sdrobiţi de adâncă durere vestim tuturOl" rudenill<>r că scumpa

soţie, soră şi măt-Jşă

EVILIA Cpt. BORCEA născ. VAŞCA

te'

de bil'01l la PrimAria Tbnişoara, a deoodat
după iTele suferinţe iD etate de de 38 ani, in ziua de 2 Aprilie 1944, orele 5.
Inmormintarea va avea loc in ziua de 4 Aprilie orele 9 InaiDte de mui,
in Cimitirul din Iosefin.

Defunda este

depusă

tn

Capelă.

Dcmni UŞO!' suflet bun şi ales.
~OSifOl'. soţ; Teodor , Gheorghe, FIor I~ Elisabeta, EcateriDa ti Aneta fr~
Ş1 surori; DumItru ~, preot, Gheorghe Po:m. ""lar, Ghl'J01'llhl' ~tn~. 1'I~
tal", cu.mnaţi.; şi nepoţi, nepoate şi st :renepoţ.j.

..........~

~m~~~~~~~

~·.~_'ww. . . . .~rns~............__. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .____........D~~~M~~~'~~~~~......................=n.. . . .~----. . . . . . . . ....
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IN P.lRTEA DE MIJLOC A B;\SAR:~DIEI UJAl'ICUL A FOST RESPINS
La nord de laşi sDvieticii au fo 3t aruncati dincolo de J)a .-. Atacurile asupra
oraşului

--.r; . . .--'=

--

'Wt"t ti

t . eia cartierul general el jI'uhrftrUlui
tll<iltul t:DHl41l«aml>/it «l f~1'teu.Jr
y,.;rmame cOTHunică:

". ""1.(,,

re Bugul ucra,neaninftrior §i
'Ntt>., ". so<vleticii au atacat la nord-vest
lllL

,.;;;uwka cu p'uterniCe fm'ţe de it/."
'e şi tancuri. Ei au fOSt respinşi in
: h,p, t y,~te • .:iupu nimtejrea a 71 tancuri
I

de

Dt;,

; 1(1/ .. ,

i,!(Wt ,(..t'.

Şi Prut, trupele germanI'!
rumane au respins grupuri de luptă

In.re NiStru

şi

waintatl'. inCel'carea inamiculw tie a-şi crOi drum liber spre J~'J
pi'i:! ,ldW/lri repetate. a JUSt zădJrnicită.

Pe coasta

Mării

tliflllltCt;

J;'orţe

ca

:namice, care au încercat să trea,.sectorul Ji)!a, au fost reSpinse prin

fOilt ;(Wt'LC,

J"a swt-eSt de Pr08curow şi în sectorul
(/hC ;:)WIII,slnw atacuri,le gennane au du'J
la IL:;, iguri de tert-n. PutreniCe contraa,(((:<I', in(lmi(~e (tU

fost respi,nse. Gm'ni·

Z(J'(UJ cmică

,

"

dela Tarnopol, de sub 00'n/(,1/"(/1, qtneralulu,i de divizie N eindorf.
a n-:spil18 ~~i în ourslIl Zilei de eri numzrOIl$(' flt'lcuri i?lami.:e.
Apă ă./orii araşului Kowel au apărat
ora<:td Î,mp()tr,va putPr)/iceior atacuri
iW/Jnice. La nm'd de oraş au dat gre,
]J'{I eTnice at(fC1~ri ale innm ieu lui,
La ,sud de PlesWu, inamicul a atacat şi
pe ma, departe, cu prijinul artileriei şi a
arJ)m/~ToT de luptă.
In ul/imile două zile au fost nimicite
aci !l0 tancuri inamice. Luptele dUTeazi
i/lf~ă ,

Vin !talia
m;:'h,e

de

nu sunt Semnalate eveni-

luptă

At'wane de

mai importante.

luptă şi

lansatoare de tor~

Ipile au atacat. în apele din apropier€a
d;O,~81f., africane un convoi inamiC bin'?

trugufor, au fost avanate atât de greu,
incâ Se poate cotlfa pe pierderea mai
1n1t?lo, ti, din aceste vase.

.,
U~'"

rod~ ••

e en~lezilor cu
1., Il alacului Itsupr ..
l"uereaoerguiUl

Stockholm, S. (Rador). DNB. Cores'JUHu.dl~ti lo11donezi
ai ziarelor din
.."O(;"""h,..:ll l:ICl'lU III mod unanim că pier(lt!l'Jle :::>lI.lerite de către
forţele aerie-

Negre trupele germane se desprind
spre tdlsa

BERLIN, 3, (Ep). - După. ce marea bă
de Martie din sudul frontului din ră
sărit a atins la sfâ.rşitul lunii un oare::are
sector, care permite o rep:rivire fără ca să se
poa~.e vorbi de o slăJbil'e a luptelor, pcntr.J
moment se poate vorbi de o serie de operaţiuni cari nu sunt legate direct prin spaţiu şi în cari se 5chimbă atacurile cu contra-atacurile. In sectorul de sud a frontului din răsărit, in regrlllea stepei de pe
coasta Mării Negre trupele germane se
desprind în direcţia 0003a, IooeI'ICările s0vieticilor de a .:StlÎ.njen.i cu puternice forţe
mişcările din spre nord şi est au fost ză
dărnicite. Poziţia de baraj g(';rmană de pe
Bugul uerainjan şi Nistru care acoperă
mişc"L'Irile de desprindere face
faţă
unor
ata::u~ p~rnice. Intre Nistru şi Prut a
reuşit respingerea sovieticiJor în dife-rite
locuri, cu prilejul căreia s'au di~tins trupele române fft colaborare eu trupele germane, In sectorul sud vestic al froni'ulli
de sud, care contrar regiunilor de luptă
din sud este carac:eriza,t nu prin mişcare
ci prJi o serie de oraşe mult puţin importante ca Tamopol, Kovel,. Bradi şi Stani&Iau, situaţia ,este puţin sohimbati căci aici
tălie

pâzit, i vaSe de transport, cu o deplasa1'e de l8.000 tone, au fost 8cujunda,t€,
Alte 10 vase de comerţ, CU Q deplasare
lotalâ de 63.000 tone, precum Şi un dis-

se
de

luptă

mai m-llt pentru linia principalii

luptă.

RUşn AU INTRAT IN TARNOPOL
In după amiaza zilei de 1 Aprilie &>Vieticii au reuşit să pătrundă in par.eg, de

şi

sud est

est

& oraşului

Tarnopol.

S'a

ajuns la lupte violente ca:ri oontinuă, Dit&rite acţiuni de atac germane se desfăşoară
C'l !lucces, In sectoru~ central a domnit o
acalmie relativă., după ce scwieticii după.
er.ra.ordin~e pierderl suferite CU oearzia.
atacului Inceput la 25 Martie intre Niprul
superior şi cw'llssi ş.i a cărui obiiectiv am
străpungerea spre Moghilev, s'au oprit.
Din contră la Pleskarl se luptă eu lndâ:rjire
neschimbată. In prinlele două zile sovieticii

au pierdut,
rOOlpe

o

după deelaraţiile

germane ap.
blindate.
acum a lnp'"..eIor ~ ca-

treime din

unităţile

Cursul de până.
racterizat de UD compleet
german,

8I10ce8

defexuiv

FRONTUL ITALIAN

O mai puternlică. reinviere a activităţii
de luptă a tn.oop-lt pe frontul italian şi
anume în regiunea capului de pod Nettuno.
De câ.teva timp aliaţii au adunat mari ('an.
tităţi de material şi numeroşi soldaţi

rEr.tru prima dati an ora, din Elvetia a fost

bombardat concentrat
llEHNA, 3 (Rador). -

Ziare]e elvevielimewr dela SChaHhauseu nu poate fi
ilu·ă stabilit. După. ultimele ştit'i primite
se continui desgroparea dlon;;-relor de
sub liăramături. "Tribune de LausannelC
declH ră: Deoca.mdati nu se poate scrie
nimic despre împrejurările În câre s'a
produs bombardamE'ntul, ni ei despre
scopurile u~ă.rite de piln!ii amt>~ricani.
(care :l'~ Sf':nn,nat moartea In pa.',11I(':3. vale ~ Rhlm~lul.
••
.
Se poate to tlL51 exprimă surprmder(.,a,
ţic1l6 uC U.UUi.111<.--.i, SCJ'IU că numărul

Şi

durerea pe ca.re aceasta cafastrofi a
provocat.-o în ţara noastră.
Pentru prima oară un orăşel elveţin"
a fost bombardat În mod ooneentrat.
A('IeSta este eeI mal grav atentat comis
de-Ia inceputul msboiukli impotriva und
~ărf neutre.
ZiaruJ "La Suisse" s·r,rie: Njciod~tă
Elveţia nu a avut dela inceputul rAsboiului şi până azi, o zi atât de sângeroa..~.
Cele Ct" ştim până. aOOlD su.nt snficienre:
P{',s{e 50 de morţi, peste o sută răniţi,
btserici. uzine; clădiri publice şi e.ase de

tele ce s'au dat Dumin ici dimineaţa de
asupra pvvârnişurilor Alpilvr Şi a Alpi'
lor propriu zişi se dau amanwltele ur
mătoare: aVioanele gennane de vână
toare cu un motor Şl două motoare al
atacat bombardierele ameriCane, Caz1
se apropiau în roiuri, în mod atât de vio.
lent. în cât dintr'un Singur roiu au fOSl··
distruse 12 avioane cu câte patru mo
toare, iar Celelalte avioane nu şi-au ma
putut păstra formaţiunile.. AtunCi cânt
bombardierele americane şi-au continuat
drumul ele au fost iar atacate de vâni
torii germani deasupra Alpilor meridio
nali şi Alpilor propriu ZiŞi. Din C8UZl
puternie:elor atacuri date de vânătoa.reI
germană, avioanele americane de bom
bardament nu au putut să-si atingă •
b i ectivele.

Inaintarea japonezâ In Jndl,
BUCUREŞTI, 3. (8, p. P, iran8mi",
Din Londra s'a &nWlţa.t ei. tnlpele lUpoo

neze au ocupat Hifat-Qrhiba, incercuim
astfel oraşul 1paJ, .c&pifala statului Initiati
Manipur. Garnizoana. britanică din oraş VI
trebui să iI8 restrângă la poziţiile de ('an
dispWle şi care nu*i pot ajunge decât câ.t&

va

săptămâni.

Pentru a linişti opinia publka. Londn
a anunţat ci toate avioanelie armatei etil
India au fost concentrate (H"Jltru a. opri
trupele japoneze care inaintează pe valea
lpal.

o

I

dem.nstratle ~vr... laseă-'

Stockholm; 3. (Rador). DNB. Dup4
cum a.nunţă. postul de radio Moscova 41
demoMtraţie monstri. a evreilor a aVUI
loc Duminică. după amiază la h-1oscoV'1.
Timp de trei ore au fost rostite diS"
cursuri in limba rusă;n idiş. lntr'un
discurs in idiş. rabinul din Moscova
Schlipper, a evocat ajutorul lui DumneZeU pentnl armata roşie, Demonstraţia
s'a terminat p1;i n ciUrea unui mesaj a.dresat lUi Stalin în care evreii făgădu.
eac să. pună la dis~iţie Moscovei forţele evreieŞti in scopul obţinerii VicU>-

liei.
~~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

lnst.larea n •• ' •• minis'r.
al fin.n,elor
Bucureşti, 3. (Rador). Azi la orele G
a. a.vut Joc instalarea d-lui praf. Gheron
Netta, ca ministru al finanţelor. La. iss~nlare a luat parte şi d. Neagu, fostul
titular al departamentului. cât şi toţi directorii rwlor autonome

...

I
.._.....•...•• •..•.... ..........._._..................- .

ne 1J1'aunlCe in cursul atacuiui lor asuJ. ...,..:renbtrgului au făcut mare Sen •
..... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~ţ!e In Anglia.
"Stookholms Tidnin-'.
".
_.
_~
_
gen" vo beşte despre pierderile record
ll.Ie englezilor. Cercurile militare britanice admit pe faţă că este vorba de pierjeri d~ose/Jit de grele. Aviatorii en<7lezi
:'(datează că chiar dela începutul ~cur
\
BEitLIN) 8. - Dela cartierul general
:;junii s'au găSit angajaţi în lupte viQ..
bolşevicilor
impotriva
oraşulUi
Kovel au
lente aeriene. Cu o extremă îndrăsnea. al li'iihrerului inaltul comandament al
e~uat! în fa.ţa rezistenţei hotă.rîte a apă.
forţelor
armnW
wmunică:
li vânătorii de noapte germani s'au nă
ratorllor. In spaţiul dela nord de oraş~
La vest de Oceaoov au fost zădă.rnicite tJ'upele
pustit asupra. bombardierelor.
gennane au recut'lerit numeroase
Ziarul "Dagens Nyhater" subIinîad incercări de trecere ale inamiculul La pozitii de impDl"tant~ pe inăJtiunÎ. In lup~ă este vorba de pierderi fără precedent. vest de Bert"zovka au fost zdrobIte tele diD ultimele- zile, s'a-u distins aici
Acest f:tpt dOVedeşte din nou eficacita- atacuri puternice ale sovieticilor. In- SS Obe-rsturmfiihl'erul Nekulussilek cOt'
tpa artileriei antiaeriene germane şi a tr'uo loc de pă.trundere sunt în curs înei. manrlnntul unei ('>omllanii de tanMlri şi
lllpte gre]e.
v:măţorilo! d; noapte. Aceştia au inIntre Njstru si Prut ş.i in regiunea ser1!entul Pol1a('k dintr'un regiment de
la,mOlnat Inca de departe. din vest
grenadieri.
.
b0mbardierele britanice.
• Cernăuţi la nord de Nistru, eOntinuă
Intre Nil)Ml şi Ctnus!'!Î trupele de su~
lupte]e grele.
La Stanislau tru(X"]e
'.'cat luilftar r'nlandez ungare au respins prin l'Ontraata~ forte comanda ge,'lerall1lui de infanter,p r ..p.
HelBtnki, S• . (Rador). Comunicatul lnamlee. Garnizoana dela. '1'arnopo-l re7Js- feIsl{(rt>h şi a generalului dt> artihwie
tă şi pe mai departe eelor mal grele l\fartinek in lupte ea ri !tu durat ~,pte
~'lltar f,nlandez; anunţă: Lângă Rukayatacuri ale innmiC'tdui şi a nimlcft ]0 zli
'~prvi, elemente de şo", au scos din lUt)e, au zădărnicit încercArlle de str-lpunbncurl
sovletfffl.
Cit
Me8t
p1'llei
s'a
dis..
t~ 25 S?ldaţi făcând parte d:n patmle1
tins in mod ifeosehit loootMlentu' HODfl g_f'lre dt> 17 dhizii de PUŞ('ai5i. două bri~ă·
de şoc lDarnic. Pe celelalte fronturi !li,
ZI blinda t(' . şi una motorizarn. obţină nd
I'omanrlant de haterif' ilintrto bl"imtd! ,lI'
mic Semnalat.
lin strălucIt 'O[1('('e8 defensiv. S()\'idieh
IlrtilprÎe de a~~lt. .<l hl(mriJe rf!T1'~tfue ;lle
f
t
an .. u "'Ii pif'rdf"rfle cele mai gr('le. In
Pi'a

P1Iterniee lapte aeriene ,
de.sDpra Alpiler
Berlin, 3. (Rador). Cu privire la lU!l '

zădărni cite

BUCUREŞTI, (Rador) COllUNIC AT ASUPRA OPERAŢIILOR DIN ZIUA:
DE 2 APRiLIE 1944:
L~ Cl~LUEK-\ ŞI PE LITORAI,UL l'tIARIJ NEGRE NICI UN
EVENI}",~T
IUPORTANT. IN PARTEA DE MIJLOC A BASARABIEI,
CONTRAATACUL
TRUPELOR G};RMA..."lE A Rl<;SPINS lE RI INAMICUL CARE INAINTA DIN
NOU ASUPR,\. CAI FI<~AT"; lAŞI-CIlIŞINAU.
LA NQlm DI<: IAŞI PRIN'l'R'O AO'f IUNE PLINA DE AVANT A TRUPELOR
NOASTRE, INA11lCUL A FOST ARnW AT, APROAPE PI<:STE TOT DINCOLO
DE JIJIA. IN SECTORUL TODIRENI, NORD DOROHOI, STOROJINE1'. NU)IAI
ACŢIUNI DE CERCETARE.
TOATE ATACURn,E INAMTCE ASUPR,\ ORAŞULUI BOTlN AU FOST RESPINSE DE TRUP}:'.LE GE&'i.-L"i'E. CU M ARI PIERDERI PENTRU INA.WIO.

ţeof1.tueifCJr;

.t

Hatin au fost

loouit, precum şi monumente cultural,
distruse Î'll câteva minute, deşi ele repre i
zentau opera unei generaţii intregi.
,

c

•

,

Intre Nistru şi Prut continuă luptele grele

'

La Vest de Berezovka ata~urile sovietice au fost zdrobite

('n.'" "

i'

/,>

Societatea

..

~.

Naţională

de.

Edltu:a ~

Arte Grafice .,Dacia

Tr~a-ian-ă~'~'":"T-im-jş-o-ar-e-l-.

R{'este I'upte s'a distins divizia 18 SiW...
ziană de greuadieri de sub oomand g~
a
neralului de brigadă Zutawem.

La sud de Pt~skau bolşevicii au atacat
eu divirli proaspete sprijillite de numeroase bmouri şi a-vioane de bătălie. Ei
au fost respin.,i cauzându-li-se mari,
pierderi şi au pierdut 57 tancurL Avi()!l. :
~~e .de bătălie şi de lUPtă. germane !t(t spri- :
Jlmi; eu Un succes deosebit luptele ~ ,
ft>usive are armatei de uscat. Numai Î:"1 r
a.cest seeto~ ~u f~o;;t doborÎt.e in lupte aeI'lene 32 ft\'lOftne In;tmiee. alte două au
fost nimicite de artileria anti3t"riană
Vase de snprave~here ale marinei d~
J"i'izboi u au ooborît di!t '"()~! 10 f'n.lful Fi.
ilie 6 hf)mbardiere sovi('tice.
1 It]·
•
n a la meaerl DU s'a,u (f.t><;;(ă.şUr&f
luptI' mai ill"lOortante.
w

•

--7"';;,~~==:-:=-::,-:::-:::'":"::~~~----~----__

. Bul. I-\egele \'f;h"i T Nr 4, lnmatr. su!) Nr 52 '1488
/
/1913 la Reg. Of. Com, Timişc-ara
T!Pirită la 3 A.urilie ~

