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In Ungaria a fost

interzisă

as:ugtarea posturil3r
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Un trimis al lui Tito a sosit la Neapo!e.
J.Ltut1ţia paliJ:.ică,
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ey, reCelltele desbate~ d.n Carne'}' ~

U1le~e man~testa, l

vOlnunelor ea {j.

de presa dm Anglia {ji Uu:sia Savietică,
- mat puţm diu Statele Umte, .-: :tu: nt

considemte ca deoseb~t de semmflcatwe
pe linluunui spor de cla~ific.ar~ ~e s'ar
face U! vederea unei nowt \nlalnlTl Churchill-koosevezt·Stalin.
Sub impres~a ultimului articol di....
Izvestia Git privire la poziţia şi 8'/i,gestiile
g'uvernu1ui sovietic faţă de Situaţia politică di,n /talia de sud, ca ~i. desigur} mb
impreSia declaraţiilor de ieri, a.le ,lUi
Ercoli, şeful partidului Ct;nnUn1.st !t~luz,n?
care a afirmat nici ma. mult n1C, twn
puţin ideia de a Se crea "un guv~c~ ~a~
ţicmal pe bnze democratice laTgl fa,rfl
oa în prealabil să fie nevoie a abdtCIl
, reqele Vicfor Emanuel sau a Se retrlUf,e
mare.'w.lul Badoqlio, - cerc'Ilri1e SOCOt!- to rnm7'l"t&/ttt> ain Rerna cred cii un tlri>"l
(1)iecf ,,1 conferinţei cel.o'1' trei ('(I'I1dUc2tori
((:r fi tom-nai prnb7e-rneIe re/~

(,,1;r"',

ritflMI."! 7{l ltrt1in şi Marea M editerană.
Se făr.eau totu~'fi şi ttn.ele reZertJe, în
miT,"I!/Trr, în care se 80cntpa ci! p1'oblt>melf>
Tln,Ti"i ar Tnl1'e(J fi 807ufionnte acum (11m;;' CI' COfulllcerea britoni.că pare a-şi
fi "-nTNrli,,, PUIY/cftt! de t'~ere Rrmţ(,fic fftr;; t .... frunirea
tl p 7+-·C;1trt1in.

8i

d-lOT Ohurchill-Rooal>-

Re vorbe.,?te, in legătură cu a,cetl.<Jtă
i'YIific1.tivă care apasă ca o uriaşă răspun.
derI' rt.<nt1)rQ condu,cer:lor de1a Londra şi
Washington, 00 cei trei conduootori
alinţi ar urm.a să efectueze - de comun,
acord - unele schimbări în coma'YI~
rnentu,l suprem al Celui de al doilea
front.
Nerellşita aliaţilor în secrorul (Jassino din Italia ar fi dus la conmnqerea oă Germanii, dacă. IX>"wndament1d aLiat va contintta să
prOcedeze după cele ce a dovedit in Italia, ar putea foarte b-ine să-Şi apere poziţ.ile de pe coasta apusoonă.
O indicaţie. dealtfel~ 00 cel puţin ît1
Italia, S>ar putea. în viitorul apr.opiat,
produ.ce unele 8chimbări În camandamentul aliat, ar fi Şi aceea că actualmen~
te genemlul Giraud se află pe frontul
italian şi că se W}teaptă Şi numirea unUl
cOlltandant italian, care să organizeze şi
forfeZe italiene ale lui BadogliO in ved,"rea unei actiVe partiCipări a Zor la răz
boiu. Prin această prismă sunt văzute 1i

ultimele manifestări politice - pom;e.
nite mai - în vederea realizării unzi
unităţi de acţiune
~i.se antijasciste.

a tuturor partidelo'r

Printre alte 8emne în acelaşi Ben" itI?
mai Citau aiCi ~ pregătirile de reorgani.
zare a Comit(3tului franCez d~n Alger
care ar urma să fie remaniat pentru a
C'ltprinde reprezentanţi ai tuturor par+;delor ",de rezistenţă{{, Il§a cum 8e intenţ-innt>ază Ş'i în Italia.
In orice ca,!, prf)o'ema cel1tf de al doi'lea front e con8idreată ca fădi putintă
de a i se mai amâna sO!1tţirmrzrea pra~• tir-ă de către conducerile anglo.ameriM"~ ,'i efi, atare, d,tp(i o expresie tl tI-nt1"/ Gnebbe.lrol ltl'lfl"fl frpf!ut' si'! 8e (J",?tept,,,,
ltr moment'll când războiul va ajunge 1a
"paroXiS'm'

străine

de radio

iar organele oare le-au difuzat s'a.u fă,..
cut instrumentele poliţicei inamice de iDformaţiuni.
..

..:&

Represaiiile aliatilor contra Turciei

Mai mul,i evrei diA Slo.,ac;a
au iost interna,i in '''găre

BUDAPESTA, 4. (Ep). IN lJRIUA UNI':I ORDONAl\ŢE
APĂRUTE
8AlllliATA A FO:ST INl.t..RZIBA IN UNGARIA ASCULTAREA POSTURILOH DE RADIO STRAINii::" SUNT EXEPTAT}; Dl<:; ACEASTA INTERDIO
ŢIE POSTUUILE DE E.:UIBIUNE DL~ R}<~ICH I~RECU~1 ,ŞI A ~TAT~WR
ALIATE CU GEI~n\lANIA ŞI L"iS}'ARşrr POSTURILE D1<.; ~MISIUNE DIN
'l'ElUTORIILE OCllPATE DE TRUPELE GERMANE.

Represaliile

aliaţilor

GENEVA, 4. (Rador) Corespondentul
t-:in Washington al ziarului Dailly Tele=
~aph anunţă din Londra că restricţia
:plicaLă exportului de petrol şi livrării
tle alte mărfUri în baza legii de impru.
mut şi înehlriere este o "urmare lugică"
6 politicel aJ()ptată faţă de Turcia. Este

Freşedintele

contra Turciei

necesar să se trimeată materiale strategice regiunilor care S~l1t in misuri să
::.prijine eel mai bine pe aliaţi în efortul
lor de război. TurcIa modificând politi~a
:;a de neutralitate ar urma reexaminarea
I>ituaţiei sale.

guvernului emjgrant grec a demisionat

AMSTERDAM, 4. (Rador) Serviciul
iJritanic de informaţii anunţă din Caire

BUCUREŞTI, 4. S. P. P. transmite;
Potrivit UUt!l şt~n din liratislava un tn,a..
re numar de evrei din Slovacia au j08t
internaţi în lagare de muncă. Au Jos~
lăsaţi Ltben n1mun evreii botezaţi itlaiJi!".
te de 14 Martie 1939 -7i cei care trăesc in
cadrul unor că,sătorii mixte .şi cei cărQM
preşedinţia le-a recunOScut o stare eX-

că Tsuderos preşedintele
Emigrat greo a demisionat.

cepţ/.Onală.

Se inţelege că, Şi aceştia se află sub
control .şi opinia pltbl~că este datoare !ă
le urmărească act 'Îvi tat ea.

ln',unirea grupului parlum efi"
lor ';nlandez
BUCUREŞTI, 4. S. P. P. tran.s:mitN:
Dill Helsinki Se află. ca azi noapte s'a
intrunit grupul partidulUi parlamentar
pentru a discuta raportul guvernulUi.

guvernului

I

Succesorul dlui Eden
. GE.NEVA, 4. (Rador) Yorkshire h.''''~

PaUl Horioo, seeretar de
stat a fost împuşca t

~ar.der Cadogan snbsecretar de stat per..
BUCUREŞTI, 4. S. p. P. tI'ansmJe:
rylMent la Foreign Office ,i pe lordul
Radio Vi<:hy a difuzat ştirea că. d. PauJ
alIul Eden In cazul cand acesta se va~' 0ra.nbome ministrul dominioanel or ş! 8e! • Morion, seu-elar de stat în guvernul dill
trage, pe lordul Beaverbrook lordul pa-"
,
'
Vichy şi fost secretar general al nunisstd.to r al sigiliului privat, pe Sir Ale- Lul c~eni.
,
terului presei Şi propag<lJldei, a fost împuşcat pe când părăsea hotelul "Espla.·

'il D~ily He:-ald dau <;.a eventual

SUCceSOl

I

Bursa de opium În China

NANKING, 4. (Rador). In virtutea
llnei ordonanţe a guvernului Chinei ~aţionaliste aU fost închise 318 maga.zme
ne opium. Bursa opiumului care făcea la

Shanghai serviciul oficial al eumpărătu,
dlor şi vânzărilor de oPium. în China cen,.
w.

"

••

trala iŞI m<lhele activltatea la 3 Aprilie.

nade".
d,udele comitetUlUI. 1........ Col:&
0.&0 A.JK4tr "U1' II jmpuşeMl6
BUCUREŞTl~ 4. S. P. P. transmÎig:
Postul de 1'adi.o li ichy a d&Ju,w,t ~nl ea
că rudele §.L arnicit memOTlU)T comdetului j1"ancez de eiitJerare naf,ona~ vor l'
impw}ooţi cu titlu de represalti pentru

Importante descoperiri arheoJogice la bazilica San Lorenzzo Fuori
ROlvIA, 4 (Rador). DNB: In cursuJ
de curăţire şi restaurare a ba·
zilioei papn1e San Lorenzzo Fuori, bazi.
hei distrusă in parte de bombardierele
de teroare anglo'americane acum câteva
luorărilor

Presa

suedeză

lustrument politiC al

BERLIN, 4. (Rador) La. conferinţa de
{-.resă de Luni dela ministerul afacerilQr
străme, pUl'tătorul eie cuvânt al dlul VOD
Ri'bbentrop a Constatat următoarele:
Guvernul Reichului a remarcat in ul.
tima Vreme oă presa suedeză publică fă·
l'ă incetare rapuarte amănunţite cu prj·
vire la stricăciunile priCinuite în Germa.
llia de bombardamente. Asemenea deS'
U'ieri cad sub prevederile legii pentru
D~enţiDerea secretului şi diruzaren lor în
publicaţiile străine este pedepsită pe ba~a ordonanţelor Rei .. hului. Pretinşi că1ă.
tori suedezi c.ălătorind în avioane, etc.,

......._-..........

-..

lWli, s'au făcut descoperiri importante
arheologice. Aceste descoperiri contrazic
in mod compleet parerile emise până.
aoum cU privire la situaţia veohei bauhei creştine de sub aceasta biseri~.

duşmaniror

_...-

...

~ucheu

:;L a

cOLon~lutni

Casa 111 care s'a oascu"boell:a"
dillitrllsă

Germaniei

sunt arătaţi ea martori demni de e~are
E-entru aceste uescrieri.
Este vorba Însă de cazul cIasi~ de tră.
Gare şi spionaj. Nil ne putem tn"hipui
călători suedezi care S'ar face vinovaţi de
in călcarea atât de flagrantă a legilor rut1!unându.se de a fi urmăriţi judecătoreşte. Aceasta cU atât mal mult eu cât
aceşti călătOri au primit instrucţiuni
ntr.ă.gându-li·se atenţia asupra. consecin'
ţeIor. Iată de ce suntem de părere că acesta descrieri ale ziarelor su~eze sunt
r.ăsoocite. Ele nu sunt decât descrieri
vrăşmaşe pentru a tUrbura .opinia publi-

I

exeautarea lUi
Cri.8tojini.

I

de bombardament

BUCUREŞTI, 4. S. P. P. transmite:
Ulimul bomoardament asupra oraşului
Frankfurt am Mam a provocat dJ.stru
gerea a. numeroase monumente de C~
sunt legate importante evenimente din
Viaţa poporulUi german. Astfel, casa in
care s'a născut Goethe. unul din marile
genii ale omeniru, a fost pref.wută in
scrwn Şi dărâmături de bombele angl:>americane şi palatul Rommer, unde In
cursul istoriei s'a pus coroana imperial,1
pe capul multor împăraţi germani, i
fost mistuit de flăcări. A fost dis~
până şi zeiţa Justiţiei depe fântâna de
pe muntele Ronuner.

---... ... ............._._...............--..-.....--_.
~
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Solemnitatea instalării noului ministru de finante
Cuvântarea dlui prof. Gheron Netta
BUCUREŞTI, 4. - Eri la orele 9 a
avut loc instalarea dlui profesol' Gheron
Netta ca miniStru al finanţelor. La instaiare a lUat parti şi d. Neagu fostul titlU
iar al d€partamentului, cât şi toţi directorii regiilor autonome.
Cu ocazia instalării dlui prof. Gheron
Netta ca ministru de finanţe, d. Alexan.
dru Neaga fostul ministru de finanţe
îllt~o ~urti l\u\'ântare şi-a luat rămas
L."UD dela foştii săi cOlaboratori adu('ându.
le mulţumiril{'l sale pe-ntrn colaborarea
"odnie8 fh>pusă dt> funcţionarii ministe.
rului În timpul miDisteriatului său.
Noul ministru de finanţe a ros.tJt ar.

mătoarea alocuţiune:

Domnule ministru, domnilor! Am

să credeţi
C()o

laborat eu Dvs. şi vă. cunosc atât de bi·
ne Încâ.t nu m'am indoit niclodati de eând
aţi fost numit titularul acestui departament, că intr'adevăr veţi avea O rodniei

activitate- V'am urmărit deaproape şi
am văzut cA eDţJrgia) inteligenta, patrios
lismul pe care totdeauna Ie:.am cunoscut
la Dvs, fe..aţi intrebuinţat aei, incit aţi
putut conduce finanţele pubUe06 ale statului în mod striluclt. Imprejuri.rile
actuale sunt rărI, Indoiali grele. AtuJroi
când am fost chemat In loeul Dvs. vă rog

ca mi-am dat seama de im·
prin eare trecem.
Trebue să. ştiţi că eu nu am suferit
niciodata de boala titlurilor Şi a gloriei.
Am aei în faţă un buchet, o plf'iadă (!:
funcţionari distinşi, eoreeţi, mun,eitori,
stăruitori, luminaţi si patrioţi carI, fără
Indoială îmi VOr da î;lh'l~~ul ~I nelimiţa
tnl lor t'oncurs.
De aoeea domnilor fae a.pel la Dvs. În
insărcinarea aooasta ~n eSre am pri~
mit~ şi ,'i, rog să ştiţi di snrli!nnJ Jlf
eare mi •• acordaţi no mf.1 !laţi mie. (OI
neamu1uf. in Imf're,lm1sr"'" aA eumrânl
tn ea,re el se găseşte astăO

f'rejurările

.J
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POETUL INCEPATOR
Poetul lneepM.or eate ea IP1lgU!"ele el apare, ca poet, din Vlla;ga aa. internă.
din 8IlCUl poetic lLl fiillţei ale. El nu
este un La.borator de aranaformare a ilnpraiilor din lumea de atari., oi un proer.otor al conţinutului siu 1IUfl~ Primele poezii ale poetulUi incepator ne
mai dau posibilitMe& ei. cunoaştem duo
pă vechiul Gl"iteriu - dacă el este poet
născu t sau !le distrează ea ,,za.bava 0r.gOlioasă a versurilor", Şi tncă ceva! 'COll8ta.tlnd, ei el est_ poet din ~
primele poeeit pot ei De de& fi putinţă
de &-1 vedea, d:ad. are aee& - ,,turor
poetica" despre care HOTaţiu a scris:
,sine magna furore non potest eese
Poeta". a.dic1 rari simţiri a.dAnCi, fă.rl

capacităţi. de extaZ nu se poate reeomaDda poetul ca un mare şi autentie poet.
Cu aCeSte gi.ndul"i am deschiS volumul de poezii al lneepătoruhli poet N ~
tor Prisca - ,,simfonii noe1:urne" - tI!1
""lumaş ~tega:nt şi graţi()C!l, Il:pg:rttt In

~ditura timişorea.na "Dacia Traiană....

Titlul poeziilor de fneeput este foute
nepotrivit. Simfonia nu este o etapl iniţială; ca şi tn muzica ea pre!JUpune ()
l:lborioa.să .~vttate de creaţiune tnd~
lungată
gre&. .... fe~i "'oluti,".

,1

Il'

Nu începi de tndati cu aimfonil, dliar
dacă ai un talent eminescian SItU chiu
shakespearia.n. O simpli melodie revelează mai fidel eonţinutu!1 8Il!letese al
poetului fneeplitor ~ un buchet de poezli
dau o imagine Dlai plastici. despre gânguritul preliminar. După. aceea urmeazl
simfonia el.nd .sufletul treC- pri1l eta.pele sale' de eloeotire In fa.ţ& Vieţii fi •
morţii, şi când intelectual se matu~ze&..
zi in crista.lizări filozofice, de ulUltoare
adânCime sau înălţime. Ce fnunos IL inceput, de pildă. Iulia Hajdeu, cu ale aaJe
. Bourgeons d'AVTU" - muguri de Apri~
în tinereţea 8& feeiorelniel fi eff/('
meră. Dar, de si6Ul', titlul poeziilor ~
Nestor Pri.sca nu atacă 'li nu diminue8.Z:.\
calităţile intr'adevăr poetiCe ale Versurilor sale. Cu &ceastă impresie DOi: n~
oprim asupTa lor simplu fără. pretenţii,
exprimând o bucurie el ne'am tmprte.
tenit eu un poet modest. du adevarat,
Şi aceasta este ză.logulllUcoesel<>r ee Vi!l
şi care trebu~ ereato.
Ceea ce este impresionant In cele
câteva poezii ale d-lui .N. Prisca. ~te
plasticttate& aproape fi~ a inmg1.Dilor.
Dar o plastteitate precisa diD pw;ct de
vedere logi'C fi wta!i din cel poetle, De

I

1:

1ie

pildă:

"Umbrele tnseril'1! ~ Imbrleau, ti-

,!

eute podoabe de eadtn.-.

A~epţi satisfăeut iDUIlg'inea 1l'rJ:bbrelor
pline de mister ti de podoabe, aşa elUD
ne inchipuim - fi. aşa cun In realita.te
sunt - cadAnele 'ascuDI!IIe In voalul lor,
în dosul eă.ruia nu ştiţi ce frumuseţi, t"e
fatalităţi, eeabisuri, ce primă":eI'l, . ce
viaţă necunoscuti se ascunde ~ te Imbie atr&etiv şi turbDritar.
Altă imagine foarte qeeti'vi.:

Il'

"Un
Ca

lung de ooruri din sufletumi zvâcn.ise.
de, europeni in miez pustiu
de noapte-,

strigăt

ţipătul

,i

Cine se poate exterioriza atât de orifPnal şi atât de plastic, dar
atât de
poetic, poate să primească pecetea defir.itivă a J>O('tului din graţie divină.
Ideia lui Heraclit. iar in timpul nos1ru
IL lui
Niet?.~he despre eterna curgere.

,SIMFORII NOCTURNE" .- poeziI
d'e Nestor Prisca Ed. D;c~ş~~ani

despre eterna revenire & vieţii, est,
adânc ~i poate, chiar nebănuit de frumos ~primată in următoarele Versuri:
Şi-un gând hoinu, ieşind din negre cuta
Străpunge văI de vis şi-ţi aminteşte t
JlOă totu-aleargă ve§nic pe ~ntrecute"',
In rândurile de mai sus exprim ideia
- pentrU a nu continua un studiu, care
1:& ziar nu poate fi decât scurt
indic3,tiV, - 8OCotlnd că poetul incepător
N estor PIisca va trebui: să. lucreZe -

,i

(să se ştie că. şi In poezie este multi
activitate a spirItului) pentru ca eu ta".
lentul pe care n posedă cu avântul de
originalitate caro fi este propriu" &i
ajungă. la expresiile de inataca.bilă fromuseţe poetică, neuitând d,. in fond:,
aceast& este menirea estetică şi artistică a unUi poet, Prin care ~i complete:!.
1.ă apoi chemarea 5& ca om şi ca purtă
tor al idealurilor umane.
;~.:.' ,
, J ',' , I
GH. IV.

,i

I
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CONCERTUL

DOA~1NEI

In sala. Ca.zinoulul militar In eeara ZIttii de 1 Aprilie ,a. avut loc concertul dis:.ineei oântăreţe Maria Stroeaeu'Eviţchi
c. oOIlcursul dlui Prof. [)oro Goria.uţu.
D"Da Maria StroeSCll ne-a prezentat
UJ1 program bine studia.t de arii de opere, liduri 'Ii ,câ.nteoe popor aLe.
;Vocea D.aa1e de UD timbna bogat
oatife1at are un fermeo Iieoaebit în registru de jos, mult volum ,1 Bisuranţă.
în registrul de mijloo iar acutele sunt
ataelfte temerar 0\1 sonoritate fi preeide fără lIIlhimbare o. timbn1 ~
prana.!.·
Pe lângă calităţi Vocale D-na M. Stro.o
cec:u. este inz.estrată cU o rar,ii. muzica.
litate, interpretând 1n mod impresionant
piese de diferite genuri. Nu putem să.
nu subliniem şi dicţiunea impeeaibili a
artistei precum ,i frumoasa ţinuti 8CO"

l'ARIA STROESCU

Ceva mai slab • fost ereoUtat celebrul lied de Sahubert "Erlkonig". Pra.
babil câ.ntăreaţa nu este destul de familiarIZati oa limba germană 18.1' pe de
altă parte aoompa.niamentul fiilld prea
viguros, acoperind pe alocuri vocea.
Foarte cirăgăla' au fost prezentate
t&ntece1e poporale de Bredd.ea.nu. Sumachi ti Monţia, stAmiDd ropote de aplau-

,i

le.

DeM!Ietnene& au pllaut mult ariile din
op. Ca.rmeA"
DI Prof. Dora Gor!a.nţa a ~t: ..
&utoritatea-i cunoscută câteva. piese de
muzicii. d41 salon" & excelat In pianislmi
aşa de greu de obţinut 1& violonc:el.
Dl Tom,i.el la pian foarte conştiineoe
părea eam. ingrijorat de defectele instrumentului
ni"", ..
lJl general • fost o eearl. de muzică
Punctele cele mai grele cDD program plăcută gustată de un publlo meloman
lin fost: aria din opera Samson ~i Dalila. tu frunte 011 D.na şi D. General Saidao,
~i aria din op. Maria Stuart de Bo~se,
familiile Col. Stănescu, Leonard, Pro~
âmândouă bine frazate f,li eexoutate
ror Georgescu, Ing. Atane.stu, Dr. HaeJ.o măestrie şi conştinclozitate ee al' pu.. e:hianţ, D.na Maior Grigora~,. I~r
tea servi de pildă multor artiste oonss- Eviţr.hi, Praf. Saharoff, Dr. lr.dneşu CI!
crate.
..
D-na. Prof. Sumschi, D-na Pavel etc.
-~~
- ;

eul

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

...••.....•..........
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Editiile clasicilor

şi

D. Paul Da.ndel scrie tn Timpul de a&tă.zi un interesant articol asupra ediţiilor

1"1asicilor şi erorilor ~ tiPUl s.punâ.nd
intre altele următorul:
.
..Una din greşelile cele mai condamnabfle care dă.inue de mulţi ani La. noi, este
a~ ci majoritatea ediţiilol' clasicilor
români sunt tipărite Cu erori de tipar'
diverse schimbări întroduse în texte. cari
SUnt In măsură. să. denatureze in mOO
gr"I\V serisul acestora.
Se ştie că m'U~ţi dintre elaaicl, fie din
cauză că li s'au editat operele postum,

'

erorile de tipar

tie că nu au putut să-şi revadă textul în
eă.rţilor lor, acestea &'Il
apărut chiar dela primele ediţii cu nenu.
mărate gre,eli de tipar. Fa.ptul cel mai

timvul tipăririi

,i

grav ft consutue insă neinţeleasa U?Urin~ a ~~rilor ~ri au continuat aă ~e
Ş1ln ediţ~ile urmatoare . ace~aŞi gr~;
~a ~nl;lma.:w lor a spownt ch~ Cu flecare
tif}3ntura ceeace a facut.sa ~&ţureze
(L8tfel inţe1eslll. multor p&g1~i.d:in .lite:at~.~ ,~elor mal reprezentatiVl scriiton ai

1

:.,...................... .._..... ........-.n.-•.•.•...
~_

ţării.

~

Dela "Asociatia pentru Institutul
N. lorga~~
Nu de mult, s'a constituit Asociaţia.
entru
lnfiinţarea Institutului "NicoP

Muntennu-Rlmnfe - eooptăndu-ee, doocam::ată, şi cei ce-au adlerat, când s'a
făcut primul apel prin pUblicita.teIorga", al cinti scop este GeIlcetarea D-nii Gh. BezviC()lIli, Al. Lasea,rov-Moldo,t. cunoaşterea vieţii fi operei - caşi ...-anU, T. T. Sooolescu., Â.. Q. Stino. I. E.
~etuarea. memoriei marelui Român,
Torauţiu, C. Tacit şi Barbu Teodorescu
Propunerea a fost făeuttii intăiu - de .- unnaţi apoi de mulţi alţii, cum se va
eH D. MU nteanltl-Râmnie - foştilor ,.pri- vedea.
mi elevi" ai Profesorului Nie. Iorga.
In eurA:~ Mi cooptărlln eoDrltelul de
când s'au implinit 40 de ani dela "priIna mai SU1!I"
leeţie" la Universitatea din Bucur~ti.
Inscrierea. este deschid. A!!Ie adresa
Deaceea tot la data de mai sus, asa- (numele si. adresa eJractă). fie orieăruia
daţia a ale.
un comitet provi.roti:t1, dm membru eomitetului de mai au8~ ~e
format din aceşti foŞti .. primi elevi" in D-lui D. Munteanu-Râ.mnle, care a prun1t
viaţă - D"'IIii: 1. A.. Bassarabescu, N'lsarctn a onoratoare şi provizorie a conduBab,ria, R. Caracas, D-na. Emilia Cio- cerii ~i supravegh~rii lucrărilor (Bucu·
ran-Grecu. C. Moisil, V. MihăileSdU ,i D. rtşti, Str. Lecmida 4).

.te

Sulletul
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Pe 3CeM Teatrul'" Naţi.oMl ". Jucat
zilel·e acesteQ ."DomnLŞoarG NaJJtaIfw.«,
piesa in caTe )[. ZamJirescu ne-a redat
magistral atmo8fera de mah.alCI cu
oamenii ei chinuiţi, 1'Ofi de miZerie "
t'iciU, in 8U!letel8 cărora atel a.e:mmaCî
aetea de eV(J(lare 8pT. lvmină .rpr. alte
zări mai insorit e.
.
lată-l pa Vulpaşiu un 01I'l oare m&.

num ouţil'1tl fără remu.ţOOri, tIItI om QVe

,,.şapte mahatal~t, tn'eG "d
86 tntoarcă din drum, tn'ea 8ă
Iacă

era temut de

"e

om cu17t8ecade.

Iubeşte :1i vrea. 8ti dea ~stri .".,..
o bogăţie de f1'UmOl cum ftUmoi 0Uft0S..

CUSe până

atunci.

Dar e deajuns un 8inqur cuvdnt greu.
uCiqător de greU şi totul 8e nă~.
Răul ca:re-l "tăpâ7l.ea odată, iflOOlţette
din nou.
,
Nimeni nu-i intinde o punte salvafoa- !
re. De "imiri nu vine "ici o chemot'~ ,
8p7'e bine. Se pierde din nou. UCide.

Marele talent al d-lUi Tit1l4 ~ a :
o mare creaţie fi ne-a dat tiin Vtt!.
pa§in autentic cu tot 8buciumw ,.... .şi I
toată lumet in care trăe3c toţi 0Cei ca.-

QiVUt

.-.................
re

re8'piră

aceea.,i atm08/erii.
MIA MARIAN

JALBŞ

-..-.;

NOTE

In cUl'ând va a.pare in editura. ftp
mei "Mentor" (tOSta Moravetz) ..Requiemul Românesc'" al oompozitoruiui

,i

bănăţean Zeno Vanca -

dedicat mem0-

prietenului
proteguitorulut 8ă.u.
generalul Dumitr:u Petr~-Tooîneanu. •
căzut eroio in luptele diG Ră6ărit - :tu.
crare Oa1"8 dpl eum se ,tie • obţinut
in anul 1943 Premiul!. Enescu.
Cunoscând rivna direeţlUDU Operei
din Timişoara de • face cUn aoeasti. IlO.
bili instituţie de stat un lDtr1:tment de
adevărată afirmare culturală l'Omâneucă . prin executarea eât mai Ol'Uitor
compozdţU româneşti, amtem siguri el
şi luerarea oompozitOrului binăţeali ...
putea fi curi.nd asaul1ati. de publil!d
dornic de a cunoaşte lucrărUe eompoZitO" :
rilor români de azi.
;
riei

•

"SCRDTORI CA..ZUŢJ PE FRON'r'
se numeşte elegantul şi sobru! vol.utn
(Hul) din Colecţia. .,Luceafărul" - ope.
ra. de pietate şi admiraţie, datorită p0etului Teodor Al. Muntea'lllU (diin :reda.00
ţia "Convorbirilor Literare"). penb'1J
purtătorti de "spadi 9i oondeiu". ea.ri
a'l..U jertfit eroic pentru patrie ~ neam!
Volumul a urmat dupA. emoţionant& Iti
admirabila D~sale COnferinţă d<e1a. Radio'
Bucurreşt .... E o datorie onoratoare aă.-J
pomenim pe aceşti eroi: C. AlmăjtI.u~
AI. Bnieul~ Dan Bou~ 1. Chlriue,
Gh. CUatu, Marius Dumitrescu, L Istr"
tcalnu, Sergk1 Ludesen, N. )Iur~.
ll'loriu Nieqleseg. D. OIarlu, D. Pă.si.nwo;
cu, Al. Pogonat, Leonlda O. POPt L Ţur-"
eBD, G, Vaid&, G. Vasilescm, C, St. VoieuIesen şi Em. Voinescu. VoI. il va cuprln·
~ .,pagini" din opera lor. Ed. "DaciI
Traiană.", Bucureşti, 1944.
r-

,i

-

------------------------------~
Cinema APOLLO Cinema
Miercuri .- Premieră pe Tară! Formidabila realizare suedezi

FEMEI, DESCmDETI OCHII ••••9
(CLINICA
- cu
VIVECA LINDFORS.
GALBENĂ)

Evenimentul stagiunei!

strălucita vedetă

Retineti bilete din timp!
----------------------------------~--,

iIf'I'lI.h-,""",."",,-t

,1

\

Joi, fi Aprilifl 1944
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OlJL UlJ\,U....... L.~l}·C ... }ii}e, Jle care le-a
dai d. ~'e... boc' l.tUllLStruJ .I1l1laJJ.~Aoi',

!'ll,U"rJioan:: la 1l161l1 l.IuJc~ar, ~rebule HiuW ...

COIJ8jQ6ra.,wu~ ue ~~J'e rOUJaAli cu "UlUI
alUel, u-...~ Cw.u..J:U"doU Judecu.\.e "~e(.c!e In
timpurue Lrocu,e ŞI nOfuude. A~t bUj,'"Ct
_te bUJ;t'tw "aCl'JlIduJul fi al el'OI ..ruUJlU.
&t.e lJugc~ul. care VIIo ţwe plept WIUJ numilr UUt;IJ!'O ue greută.ţi neprevăJ:ute, care
I!'wu WI.U""., SU .. ~SIV mlătufa1.e şi oovârşite,
daOOritâ !luei poHtiei de Olari economii şi
de p~he cliettueli. Bu~etul nou poale
fi socotil i.ml-{etul erolsmu.lui române!'le şi
al inţelegcl"ilor pe deplin patliotioo. PopQoo
rul roman OlCCf'ptă explicaţiîl-e d.lui ministru c~ o mitrtnri!!'i'n! de cre,dinţă ro-

mi\neas<'ă

şi

ca o lozincă de patriotism
eficH>ul, UlJmâllii au lWlJm preafrumQasa
ooozie - atât cAt dppinde de ei 111 calitate
d(' contrlhullbili ~d de realizatori ai buge.
tnhJi - "ii "l" umple şi ei de lWPll'aşl ~/"ntl
nv·nt.e r<nll:1nl'~ti, care au 11Ull'irat alcă
tuirea !l .... stoi nou bug-et,

..

DONATII PF;NTRU OŞTIRE. O 0001Uni('are ofil'ială din partea Prt'..şffiinţiei
Consiliu!ui de ltliniştri ne anunţă că donatiile În bani I)entru Oştirea noastră, donaţii
C3l"e alcătuesc fondld răniţilor, iD\'alizllor
orlanilor de războiu, se ridică pâJu\ a..stăzl
Ia 87 nlrlioane, (~ollsemnate pe nmnele VicePrt'şpdintt>.!ui şi Preşedintelui IIlterimar al
glJ\'ernw no!!tru d. Prof. Mihai Anionesc!u.
Suma &lt-e - relativ - mare. Dar, eoropaflltă cu sim!irE'a frumoasă şi rOllJânl"aSCă.,
din ('are f"U s'a produş. IWe'3stă sumă este
nt"~pU8 de mică.. Ea Însă, creşte verligillos,
j'iindcă, "ubsf'ripţia n1\ este oprită. SUllla
exprimă. inălţătoare gratitudine a donlltorilf)r, a (IQ(IQruloi român dl' acasă. pel1tru
Os~ul român, caft> iŞi face datoria faţii.
d4' ţară cu avânturj atât de eroice
cu
sne,rU!t'ii atât de româneşti. ŞI românii cu
stare, l)l'ecum şi eei cu avere mediocri, se
DIles.c ill aooa.~t 8e11timent de recUJlOşt!nlă,
fi nu trebuie să l''(cel)t.eze nimeni dela donaţia care in conştiinţa româneea.scă. _
tr( Î)uie !!oă aibă semnificaţia curaLă şi
mi~Ooă a unei rugăciuni,.

,i

s

..
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mIE:llORAREA LUI BREDICEAI\'1J.
. V na din figurile nemurItoare ale Lu.
g;.julU{, ale Balll1tulul, şi ale intregului
"''fflfUli~D1, CoriQlan Brediceano, a fost
CL •. !f'morat deunăzi la Lugoj de către
ANtra Banătellll:l ca iniţiatoare tu eolaboiau- cu instituţiilt' culturale. Corlolan
Bred'('tJaIJu C()mplet.ează ea apriga şi îndăr:i.tnie8 sa pasiune realisti in afinnarea
rOl'llflneaseA din Banl\t constelaţia impresIonantă de lu('erprl măreţi ai rom1inisnmlui În Banat
Vicentiu~,
Akxandru Mocioni, E. Ungureanu. Filarf't ~Iusta. Dr, Gh. PQpo\'ici. Valer Bran;şee. Dr, Dnbrln, 1. Vida, Dr. A. Novac,
Dr, "tefan Petrol,lri şi a1ţli. Coriolan
Rrpdiooanu a fost nn neîntrecut Kolturtrăger al bănăţ,enilor, care a predicat calitatea superioară a spiTitulul româl1esc şi
earf' În lumea I'uropeani are a
demonstra superioritatea neelintitl a neamu
Iu: l'oma:tesc asupra altQr neamuri de mare
rt·l.lUtaţie chilizatolie-, "dar inferiorizate
prm trufie şj sl'ilbătădt Războiul adevl'l"eşte ş! confinnă întru toatB mirturi'lir!l~ (j,ublime ale lui Coriolan Bredlceanu.

C

ImnortantH
Universitatii
libere
muncitoresti
din
Tim;soHfo
Ce ne
dnii insp. gen. Sabin
"Astrei
Evuţian~

spun

,i

In legărura cu recenta inaugurare a
CUTSUnw,' Umnr.sttaţL' Libere JJ'1unci

am Hanat} care a avut toc Zil<:te
trecute in saia de Jest iVităţi a ŞcoaLei
Tehnice 1nd.ustriaLe de bacţ.) dm ~,fimi~
§oara, având in Vedere marele rol 'Pe
oore-l are de implztLlt aceustă instituţif
cu.ltU'raUi aici în/ro'un principal Centru
mdu,strtal, am găsit de cuvinjă să ne
adre.săm unora dintre persunalită!ile
dela care a emanut id~ea i.n/iinţi1rir,
un~versJtăţil LIbere MuncitOrc§tt.
Astfel am staI de vorba cu d. inspeo·
La-reşti

Personal am fost întotdeauna şi vOi
fi până la ultima suflare. mereu luptatur pentru strângerea rândurilor şi îm
potriva risipIrii forţelor, ramânând par·
tizan al colaborâ.r:i loiale între instihlţiile având acelaş ţel comun.
Iată de('e am crezut l'a Universitatea

Sabin EVUţlimU,
pre:jedinte al Astrei Biuw.lene ~'1 lUer,,-

brn in con;j~liu de indl'umure al Uwve'r·
lHtiiţii Libere Muncjture~ti} cwre ne./]
spus următoarele:
MUllcitorimea a preocupat tot mai
mult gâ.ndul illstituţiunilor culturale.
Astra octogenara Şi marea idealistă ţi.
nând pas cu evolupa v~eţil soLiale Şi ,li
inscri::s prin ramurile ei mai tinere, cum
este Astra Bă.năţeană, intre problemel~
l!e primă impoqanţă şcoalele Pentru
munoitori.
Tim:şoara era un loc de mult indicat.
A lipsit însă momentul prielnic atâta
neme eât z,duri <.>hinezeşti erau l'Wicate
în jurul intrepr:nderilor industriale şi
comerciale împotriva elementului de
OJaştin,ă, anume 8
elementulUi romanese. Zidul s'a prăbuşit. Noua aşezar~ a
dat îndemn pentru o nouii. orientare şi
aceasta într'un timp când cele mai pri·
mejdioase anne spiritnale se tncruct
sează în văzduhul întregei omeniri. Moment prielnic penLu intrarea în acţJUne,

nu putea găsi o
mai potrivită oblădu.re decât cea a
Astrei Bănăţene, ' care va rămane pentru oameni şi timpuri, totdeauna In
măsură să solidarizeze toate bunele in •
tenţ,i Şi bunele illiţiative.
Universi.tatea MUllcjtorea!l(""ă are două
CursurI, unul de perle<;ţionare profesianală. şi altul de adâ.nclrea şi amplifica·
rea cwml"'.J gene.rale. P. imul a mceput
Ceja.. funcţioneazâ. şi se indrumeaza în
cadrul Şcoale i Tehnice IndUl:itnal~ :sub
conducerea d-lui direCtor tit. Ardeieanu
şi cu concursul corpului didacth;, cu un
l-l'ogram l~ber, dar totu~ inoh06at şi
sistematic. Al doilea va troce peste forma provizorie de astazi şi va fi orgamzat cu ajul"oruJ per80naLtăţiLor Vieţii
culturale, sociale. şliinţifice, economice,
etc.
Ca pre~edinte al Astrei BăIiăţene care
patrollew şi Îmlrumează. UniVersitatea
Liberi Muncitorească din Timişoara.,

~

către Bănăţeni

înde~tnicirile şi

prof'esiuniLe lor, plecind in pribegie amară şi triStă; când sute şi
sute de frati ~I o Ido v e D i se refugiază În Ba:natj când copii, femei, invalw,
bătrâJni şi i:.eputincioşi fac apel la Doi, Se euvine, ca să. le deschidem larg porţile
şi să-i p.;-i.mim cu drago,te nt'prihănită, eum am făcut-o şi Cu fraţii Ardelt~.ni, refugiaţi la noi În aDUJ de restrişte şi da~ reroasă amintire: 1940.
.
:Moldova lui S te fan cel Mar e. Moldova eroică, Moldova ,('iJibu1 istorit>i
voevodale meTitA dela l'ara întreagă., merită dela noi, Băllăknii, toată solieitudi~
neG noastră..

Moldova literllor şi a ştiinţelor eu dr f'pi cuvâ.nt fa{'e apel la inima plină. de
duio,:!ie şi ioţel(-gere a nănăl.enilor.
.
, MtJ;dova dela hotarele răsă.riteOf' lun pnlnţate i~i Întinde braţ" tl'(>marâ.nde
de emoţie şi durere către colţul apuseall al 'fării, către Banat.
Să grăbim deci ~u totii în ajutorul Of'. nu numai din sentimente umanltaredp care Bana.tuÎ mso'rit si tolerant era tO tde-alln& pătruns - . I)U numai din dragoşte fri,ţe..asd şi iubire firească intre fraţii de RCf'laŞ sânge) ci pentru a 00(,,0menta - urbi et orbi - solidaritatea n:a ţinn....lă a tuturor Românilor de prt>~!tin
delli, Cart' fOMll(>am Un neam integral ia chegat. un popor Îndestractibili umt su..
fleteşte,pe veeie~ O naţie cu acela, soroo şi destin.

...... ---.................... --_._----...
Dr. O. GROFşoREAN

'-

TEATRUL PAL. CULTURAL
Dumineei, 9 Aprilie

l'1>alitiitiJ.. prezente alt"
"tatnlui. Noi
aft!'cptăm ('u mai mare satisfacţie criteriul

t

SALA TEATRULUI
S~:1ra

---

NATHJ~\L

Timişoarei

Bacalaureatii

oomplectată ~. '!\blouri' nool

--

ll'l'pA,J'd de

Vineri SI Martie

• ,812

"--------------------------~

,

tire prOfl'slOnahi. a caU(1iaa~iUlr, a CI ~ .. ut
romaneas.:ii (lin 1 imişoar& ar putea veni in ajutorul mll'udt.,..
rilor rOllla.ni, prin aJcatuir('.3 ultui pru-

oă in..elecLuilHUitea

gJ""<lm miuilllal de- cursuri de pt'rh'{'ţio
Dare.
I~octlpa.t de 8:('ffistă jd~ am IU3t
conta(·t atât eu institutii ('uhuraie cât
şi cu Carnet.. de MU!I1~ si vânzând ci
idt>t>a a. fost primită. Cu e;ltuziasm şi Cu
multă. însofleţil"e, m'am adreliat

vechei &'10(,'IulturaJe "Astm Hăllăţt>ană", care
prin p~C(hnte!e ei d. insp. gl'!llel'al Sabin Evuţianu mi-a oferit ('cU căldură ospit:llimtoo, urmând ca a<:e<dstă instituţie
nouA. să flm<1ione:r..e 1'1Ih auspjriile Astrei
Uallăţene, având cllf>maN'a de a difu78,
prifltn> mtID{·it()ri oultura. 10 ('-4'P3,('.f' priveşt~ organiz..'lrea acestei uoh;ersităţi
ea cuprinde două secţii: seclia de C4Jnferinţ.e şi populariza,re a ştiinţei şi de eul·
turalizare şi serţia cursuri de pE"rfecţiunal"f' prnfesioru\lă, cu cinci grupe de
ciaţii

AN''ilh' rlo"ă o;N'1ii Îsi au

fi('('lll"1" cli~

un

conSm~! fI" Îtldrumare, Jl)('nit4" a hotări
asnpra slIbip.{·tt'Jor oonfl"rinţR]or :;i a cursurilOt" orga,nizate şi să asigur(' m!jJoa(',.e-

le de- e-Yisrenţă Îngrijindll~se de Îlltre~
mersul insHhlţiei.
Conft'rinţele fiii cursurile care !W '\ or
găsi utile, vor fi tipărite ~i difu'T..at.e de
comitetul de C'Ondueere, printre lucrătorii
români din Baflat, [l'(mt:rtlll'a şi !M" ::!<,qsti
cale Jumtorului român lipsit a.nr')ltp6
total de cărţi t.ehni<-e şi rM;sfe df' spew

daJitate- În limha
poată

matf'rnă -

să

I

se

\-eni În ajutor.

CUM PRIVESC MUNCITORII
ACEASTA REAUZARF.
Pentru a cunoaşte şi păI'erea ma~lor
muncitonltJti in legătura C'U aceata l'ei:I.lizare, ne-am adresat muocitorww 'Va_
ai:e Cioa:bâ., Care participă la aceste cur.
Buri.
El ne.-a spus: Am luat cu multă bucurie, cunoştinţă de hotărîrea Astrei
Bănăţene şi a Şcoalei Tehnice ln-.iubLl'lw
I!e: de băeţi de a ne veni în ajutor uo:1ă .
lucrătorilor români prin în1inţarea unei
Universităţi Libere MunCItoreşti ia l'i-

ge la annonia

formidabil creator al e:l:perlenţelor
abstracte şi senzaţionale.
va da. 2 spectacole de fan t ezi e
o r ie n taI ă şi II mionism. .
Pentru a evita aglomeraţia, 0001".
public este mpt a l'8ţinet biletele
din vreme la Agenţia TeatraJă
Timaşiu.
1886

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

.u.crl"Ulll~t direcţia lJlllv~,"SitalU .L.Joore
arata t:& pornind dela constatw'ea re a
tlk.'Ut-o aproape la tOate elUWl6ue:ie de
caHficar~ l'e,ati:\; la lIlStuiid,e:nta llr".gă

intărindu-ne c()IYVingerea că printr'o
strânsă colaborare, între lucrătorii s[.irit uali ~ noi lucrătorii manuali, se va ajun·

KING

Agenţia Tămaşiu

D. ing. l;itetall Ardelcanu direct.,rul
Uooului l'eh'llic lndu~triai cărUia i S'&

Această Universitatea suntem singuTi
ci va contribui la înmulţirea cunoştinţe
lor noastre profesionale şi de cultură

SEARA ora 9 fix
După
€'ererea generali
Cunoscutul Indian Maestrul

. şoerani ..Indrepmrea" d, Dr, p. NeOlol3nu, l'E"putfit.ul pUbliC'ist şi om de eultll~\, publică on artiNJ original despre
pGhtlCa Turciei, pe ('are d-sa o deduce din
enracfRrul poporului turc, îll deosebire de
alţi public' şti români cari prezintă poll_
tif'f1 !iitatuhJi turc CA o aetiune conf6rmă CU

ARllBLEANV

mişoara.

MATINEU ora 4 p. m.

Bilete Ja

:;,iJ:.:1·'AN

~pe<'ia I i tă ţi.

In clipa de faţă, câlnd se abate asup l.a neamului urgia riLzboiukli; cân~ n:'ii l?i
mii de Romfwi sunt nevoiţi, q. să-şi păr ilbească căminul, avutul cu greu ~l.Lgat,

8 Aprilie, ora 8

CE NE SPUNE· D. L'iG.

Liberă :Mull:itoreRscă

...... ............._........._-, ................................

Si.mbită,

să aduc mulţumiri atât
Tehnice Industriale, cât Şi Camerei de Comerţ şi Industrie şi Asocia-,
ţiei lt'ab:icanţilor din Banat care spriji-·
nesc această. acţiune, cât Şi acelora care
înţelegând gândul nostru curat, au m-r
puna la o acţiune românească şi sprijinesc un asemenea aşezământ de o atât
de mare importanţă, mai ales astăzi

neeesar

Şeoalei

l:ală.

tor gene/al şcotar §ej

Apel

găsesc

câ.nd sufletele cer ele însăşi in.setate
cu larg.aeţa O orientare să.natoa.să..
lata. dece şi ca şef al invă.ţ.imCl.ntului
din regiune şi ca preşed.nte al As trei
am primit cu dragoste gandul inţelep'i
al d-lui dlr. ing. tit. Ardeleanu, de a deschide un curs de' perfecţionare profesio-

P OLlTfCA TURCIEI. In revista timl-

)"(1"'' '.

Bănăţene" şi

ing. St. Ardeleanu directorul. Liceuiui Techni c Industrial

*

d-Iui P. N ..moiann probabil fiindcă este
'oa rt.e I'xplica.hiJ )X'ntru I)()JjticB noastră.
Din C'et'1!C'f'! e<;tt' fundamenta] In fUnţa unui
Om sau a unei nnţlunl. car a e tel' u J,
nu ~ poate e.,i fără rupturi singeroase şi'
oontradlcţtj periculoase. DIn amintirile sale
D P. Nemoialtu prezintă noblt"ţes turcii
t"l'~<li."t" în dreJl{ăţi rt" nu cedează con~
VI."",.tiulliJOl' efemere. demnitatea fati de
amiel şi dto destinul na.ţional. ~f, mai
P",sus de toaf.e un aJ'ktocrftUsm re nu
~ffmft~
AtleStf' sunt 'ort ..1('1 dlnam'~e .,ţ ,.,.. nnf>~l"n'.." D(}q"'u. ~i prin eJ(' no~
~ fntdegem şi De imprletenim cu poporul
.~~, .~.

preşedintele

lream,

patriei.

fericită

penttu binele

între fiii acel~ja,
~ prosp,wit..atea

•

Universitatea Liberă muncitorească
care a luat fiinţă din considerentele ară••
tate mai sus S'ft buoorat din primul mo·
ment de atenţia întregei intelectualităţi
timişorene, care a ţinut să ia parte
~foctivă prin incndrarea a tot ce are ea'
mai distins În comitetul de eonQlIr(!re.
'
Deasemooi instituţiunile industriale şi •..
e-cOn(}miee an răspuns aşa cum se cuvine'
apelu!ui făcnt de organizRtorii a.c€"S1'f>i
Univer~ităţi Libere de o mare importa!!· :
ţă. soct!lIă si naţională aici la grnniţa d(':
vest a ţării.
,
Ţinoem să accentuoăm totodată că Re.;
gionaIfI ministerului Propagandei a dO" '
nat prin ti. (' Mfu. Lerca 50 de volllm9

fentru

,

ln"b}ioţJelOB. Ulliv~ităţii.

'

tm.m.U ..
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-
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11 Aprilie

"." .....

- In ziua aceatsa se va ţine târgul in
oomuna RectUJ~ judeţul Timi.;:-ToTontal

fi

8ebi§. Judeţul Arad.
15 Aprilie

I

•.

...:...~.

.,

1 ....::

:.

-

Termen pentru comunicarea st()(,'Uoo
rilor fabTicilor de conserve, marmeladă
~ paste făinoase la Subsecretariat'UJ th
Sfat al Ap"'wiziOtUirii.

- Până la dată această să Se prezinte
membrii (J80ciaţiei Oooperativei "Oămi~
ttul indtUtriaşilor'~ cUl1 Tin\.1oara, kI
OooperatiVe.

oelc.c:ta.ţa

'e;

t'

10 Aprilie
i
- La Tribunalul Ilfov pentru vânza~
rea imobilului din Bucure~ti, Str. Râ.m~
niceanu Nr. 17.
.
- La C. A. M. Serviciul cumpă.ri:r!
lor pentru procurarea a 800 jocuri
hummy.
- La C .N. R. Bucureşti, pentru vin:zarea fablicei de cherestea fosti
Gl'OSS, din comuna Sita Buzăului, jud.
Braşov, dela suma de 9,340.342 lei.
- La Primăria comunei Cugir. judeţul Hunedoara, pentru darea în an1:rePl ~ă a 1ucră.rilor de reconstruirea unut
pod de lemn. Valoarea lucrărilor este
de pe deviz 2,550.000 lei.
. '.
•
11 Aprilie'
. - La Direcţiunea VII. regională sllvică Craiova, pentru vânzarea cantităţii
de circa 598 mc. lemn lucru construc--

,i

.
- La D~recţia V. regionala. silVici
Bucurefjti, se vinde apre exploatarea
materialului lemnos din parchele de pă'
duri ale Statului.
ţii

rurale.

Banca Banatului) Institut de credit
S. p. A. Caransebef a hotmt
fUZIunea Bănc:i BanatulUi eu Banca Româneas~ă. din Bucureşti. Capital SOCial
Lei 5,500.000. Fondul de rezervi:
557.000 plU8 665.000 lei. Beneficiul net Il!
anului 1943: 304.716 lei.
- Convocări. "Desfac" Timişoara. a
convocat adunarea generală ordinara. pe
ziua de 20 Aprilie 1944.
. - Fabrica de Pălării Wilhelm TJ.Ini·
şoara va ţine adunarea generală. ordinari în 'Ziua de 14 Aprilie 1944.
- ,.Balcan lmpa" Timi§oara, a convocat adunarea generali ordinară pe
~iUa. de 20 Aprilie 1944.
.
- S. A. de Electricitate Ineu, V'l
ţine adunarea generală. ordinară in ziua
de 18 Aprilie 1944.
- Desfac S. Â. pentru desfacere~
produselor agricole din Timişoara., va
ţine adunarea generala. ordinară în ziua
de 20 Aprilie 1944. Capital SOCial
1,500.000 lei. Fonduri de rezervă.:
220.000 plus 400.000 lei. Beneficiul net
pe 1943 Lei 619.771.
- Conoocărt, Banca Graniţei, 900. an.
Caransebeş, a convocat adunarea generali ordinară pe ziua de 20 Aprilie 1944.
. - ••Făg.;rana((, lnsti;ut de credit Şi de
4e econonh Ca societate pe acţiuni Fă,..
-

.şi ~omerţ

generală

get, a con ,'ocat adunare

pe

riua de 10 Aprilie 1944

Banca

Comercială

fi

Industria!ă
dm Oraviţa ,l-a incheiat bilanţul pe anul

.-

1943 CU un benefiCiU de 133.4:44 let.
Capital SOCial 8,000.000 lei, Fond de reZervă: 1,562.531 pIua 413.027 lei. Au
ales. în consiliul de admtnistt'aţie Pe
d·nh: dr. Lazăr Pa.vel, Vidrighin Bucur
Harter Ernst, ca ceruori pe d-nii~

,i.

Cior~ariu

Petre. Breazu Gheorghe

fi

J~ Traian, ca eel1ZOri 9Upleanţl pe
d-Dil: Drăghid Silviu. dr. Jianu Sever ş;

Zbegan Alexan<lru.l

=-_.

__..

=·,a$.a~.

"
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Aprovizionarea cu lemne pe anul 1944-45
Prin onlonanţ& Nr. 12 afişată la 1
Aprilie 1944, se pune în aplicare noul re"
gim al aprovizionirilol' CU lemne.
Toţi dt'pozitărli de lemne, capii de gospodării CU eScepţia militarilor, institu.
ţiile şi Intreprinderile de orice fel vor
lua <:UDoştinţă. de măSUrile de raţionali.
zare şi distribuire pentru anul 1944/45.
~i vor îndeplini forma.lităţi1e de înscriere
până la 25 L c.
lntreprinderUe şi Instituţiile nu vor
IlUtea si se aprovizioneze cu lemne decât
pe lu\.Z& cartelelor speciale de. lemne de
culoare roz şi galbenă. Pentru 6bţi n erea
:!C',estor cartele vor preu>nta 8probările
din anul trecut la servieiul de aprovizio-

nare.

Concomitent, depOZitarii, instituţiile şi
Intreprinderile cari au apr:1vizionat an·

gajllţii

LEGI=DECIZII
-

lor în cursul anului 1943/44 au
I<,mne, vor incheia registrul vechi de dL.
stribuire pe data de 31 Martie 1944
vor ţine la dispoziţia ServiCiului de
Aprovizionare bonurile sau alte piese
;nsticatLve pe baza cărora au. făcut distribuirea lemnelor sosite şi adresa lor
cu vagonul. Aceştia nu vor primi permlee noi pe anul ee începe, dacă nu tnclleia
regiirtrele tn termen de 10 zile, totali.
zând cantitatea lemnelor t n5crise cantitatea Primită efectiv de ori unde,' şI oantitatea distribuită pe bază. de bonuri
1943/44.
;
Inserierne se VOT fa.ce tntr'un regisfru
r.ou confecţionat uniform şi care se 'P(l8.>o
te ridiCa dela Reuniunen Comercianţilor
Circ. J. Str. Lonovici Nr. 2.

,i
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-

Regulamentul Nr. 14 pentru aptiLegii ;::;a~itare Veterinare Nr. ~O
dln 19,N"oemvrle 1942 lMOllitorul 0ficial Nr. 73 diD 26 Martie 1944).
- Legea. Nr. 160 privitor la regimUl
prese10r mecanice şi teascurilor ţări
ll~ti de uleiuri vegetale. (Monitorul OIi..
pi.a.l Nr. 74 din 28 Martie 1944).
- Lege~ ~r. 163 p:ivitor la majorarea bugetUlUI Casei Padurilor Statului
cu suma de lei 1,468.402.338. (Monitorul
Oficia] Nr. 74-944).
- Legea Nr. 174 priVitor la atnOOj,.
r~ ~nor terenuri de păsune e-omunelor;
Sannloola.ul de Beiuş, jud. Bihor şi CoJo.
niei Tt-a.i.a.n, jud. Arad. (Monitorul Ofi.
cial Nr. 74-944).
(;~rea

~

1.N F· O R" MAT I UNI
x

SPORffiEA TAXE! DE OONSU·
ASUPRA REUEl. Artioolul
160 alin. a, din legea monopolului vâ.nz.area spiqului şi băuturilor spirtoase ,i
n taxelor de consumaţie Nr. 743 din 10
Noemvrie 1943, se mouifică, precum urlUAŢIE

mează:

Dep\)zltarii de bere cU ridieatn sunt
sa. declare în termen de 5 zile
stocurile de bere ce au în depozit şi si.
achi te d~erenţa d~ taxe, in 30 zile dela
publicarea legii in Monitorul Oficial.
X ULTUIELE ZILE PE...~TRU
obligaţi

AClIITAKEA AWN'l'ULUI PENTRU
S~'OARA DE LEGAT. Sindicatul Agricol din Timişoara. înounoştinţează şi pe
a.ceastă eale că toţi acei agricultori cari
au nevoie de sfoari de hârtie pentru legat rodul. anului în curs si se inscrie şi
&ă plătească. acontul pentru ea, că.-ci alt.
(el rimâ,n fără de sforă. Anul acesta
Sindicatul nu va aduce o cantitate mai
mare decât cea. necesara. şi deci nu vor
primi sfoară decât cei ce s'au inscris ~
plătit acontnl.
X PRELUNGIREA LEGD PENTRU
MA,JORAREA IMPCY.lUULUI PE AUTO~IOBILE. Dispoziţiunile legii Nr.
203, din 1 Aprilie 1943, se prehmgesc
pe exerciţiul financiar 1944-1945
X CULTlV A'l'l SIl~LA DE ~"'U.
TREŢ. Este tiinpul pentru semănareo.
sfeclei de nutreţ. Aceasta. plantă dă un
nutret care este foarte preţios în timpul
iernii' mai ales pentru vaci, oi şi porci.
Sămanţa de sfeclă. de nutreţ se găseşte tn
oantitate suficientă la Camerele şi oooa.lele agricole.
x 1N8AMANŢARn.E CU PLANTE DE
NL"TRET PE ISLAZUR.{. Cea. mai mal't!
parte a suprafeţelor din islazuri prevă'ZIlte
prin planul de exploatare pentru a fi tn'Să.~
nrâ.nţate COl plante de nutreţ, au fost arate
din toamnă. In acela~ timp s'au lua::; mă
suri pentru aprovizionarea cu seminţele necesare. In acest scop Ministarul ,i Camerele
de Agricultură au achiziţionat peEte tm mi~
1100 kilograme seminţe de lucernă, trifoi,
sfeclă de nutreţ, sparcetă, tarM. de Srldan
şi altele, care se gă"Se'S<' la. Camerele şi OC09J~le Agricole, de unde comunele şi agricultorii le pot pr·ocura in condiţillni avan~ajOOl3e. Aceste ~emln.ţe se vând agrlculto-

,i

1.etl!fe-Co"m,e",t4\ll

insă.mânţate pe isl~
proprietăţile lor part1culare.

tilor atât pentru a fi
zuri, cA.t

şi

pe

X UN CIUillIT EXTRAORDINAR
8PECIAL PENTRU LUCnARJ. DE
DRUl\lURL Se deschide pe seama, Dt·
recţiunii generale a drumurilor, un eredit extraordinar special. în lumă de 006
milo 145.000 lei, pentru aooperirea urmi.toa.relor cheltueli: Pentru lucrări de dMloo
muri naţionale, lei 82"8.000.000. Pentru.
refacerea drum urilar distruse de inundaţii, lei 60,000.000. Pentru punerea tn
circulaţie a drumUrilor de interes 1()Q8l~
lei 18,146.060. Total lei 006.145.060.
Aoost credit se va acoperi cu subvenţia
de egală valoare aoordată. Direcţiunii
generale R drumurilot' dela oreditul extraordinar special deschis pe seama Ministerului Lucrărilor Pub1i~e !)Ii Comunicaţiilor, prin legea Nr. 671 din 1942X PREŢUL SEMINŢEI DE FWARM
SOAR"~L1JI. Preţul seminţ&l

NOUL REGL" AL PAlllliU LA
~Ull:'OARA

Confol"lll deciziunei Ministeriale Nr.
l563 .WiD 30 Martie 1944. prin ordona.n.
ta .pr~ N.r. 14 întrodus şi pe
terltonul. munlclpiulu! m mod obligatul'
cu începere dela 1 Aprilie 1944 noul ~
gim al distribuirii pâinei.
Pâinei albă, pâ.inea populară ti ahit..
lele, in viitor se vor vinde numai pe baza
cel{}r 7 bonuri de pâine valatbile pe o

8:&

8ă.ptămâ.nă.

'

!ne bUMta.
Raţta.

zilnic§. (!e se

~â.ine rămâne

dă

pe

un boIl

800 grame pro

de

persoană

pe care OOD.sumatoru1 poate sA o cumpet'e in fonnă de V2 pâine aIbă şi. adarus o
ehină sau 11 ehifle.
Fabricarea. tlornuriIor şI traru:elelor ca
lapte ImU altor produ!!le n~n8e tn decizia Mtni'.'!!ter\ală !=!Unt etrlet JnteT'7..ise.
SUBVE1\TŢIE 1· hNTRU L N, C. O. P.
Monitorul Oficial Ne.. 77 diD 31 Martie publică. următorul decret-lege:
Se deschide pe leama. miwsterulUi eco..
nomiei n.aţiona.le, un oredit extraordillar
f!.pecial in swnă. de lei 9,011.943. 8ubveD.o
tie Institutului naţi{)nal al OOoperaţiei.
pentru plata alimentelor trimise In
Franţa, in scopul ajutoră.rii intelectuali"
lor şi copiilor francezi, prin acel illfJtitut.
Acest credit le va acoperi din sumele
datorate Statului de Institutul Datioaal

floarea

de

I

Greutatea şi preţul pline{ va fi acelaşi
el pânA ac.um. Chtfiele vor fi de 50 gra-

soare1ui care va :rezulta din recolta anualA.
1944, !le fixt"azl la 300.000 lei vagonul de
10.000 kgr .. avind o greut8:~ helC'tolitriei
de 40 kgr. şi 3% corpuri străine. Aoe9t
preţ se inţelege fran('o gara sau eehela cea
mai apropiati~ de producMori. Pentrr.l tnou~
rajarea cultivatoriJ:or @ floan. IJO&relui
pE' intinderi cat mai mari, se acordă o primă de 50.000 lei, la vagonul de 10.000 kgr.
paste preţul stabilit la art. 1 din prezen!a
decizhme.

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

:

Nr. 13670 din 1 Aprilie 1944_
PUBLIOATIUNB

al

Se aduce, la cunoştinţă celor intereel!Lţ1
in Eiu.a de 14 Aprilie 1944, orele 10 dimineaţa. f>e va ţine licitaţie publică i.u. localul Gamizoa.nei Timitoara aituat tu Str.

cooperaţie.t, d1ll operaţiunile de

Galee-

•................

că

srea cerealelor din anul 1941.

~

Prl:mll'la MunIclpilllul ~
Nr. 3, pentru aprovizionarea cu
SecţIa ~oml~
carne de vitA necesa.rll"lllf".ă.ţjlor din GarPl1BLICATIUNI:
nizoana Timişoara pe timp de un au.
Doritorii a lua parte la lk-itaţie Vor de- No. 9041/1Mi
pUne oferte lncl1ise !nsoţt".e de p.ra.nţia de
Se aduce Ja cunoştinţă oeior mt.ereea1i el,
5% din valoarea fumiturei.
hlziua de U Aprilie 1944, ora 11.30 se ţine
Condiţiunile referit01U'e fLţ)roviz!f' '1 ării, . in looalul Primăriei M".miclpiului Timifoa... .
calitatea şi cantitatea cărnii ee poate ve- Ta, etaj L din C:i.ro. 1. Piaţa LJ."ber'..ătii NI"•.
dea in cae!ul de sarcIni In or1.ce zi de lu '!fU
1, tra~ prin btmă inTOtall pentru aren-între orele 8-12 'dimineaţa la Gamlt"lană
darea unui teren ~ Primiriei, in 1nt1D.
1884
GARNJZOAN A ~OA'V:
dare de 5 judh. situat In Circ. IT. Stnda
Intre Stnmd ~ Col. Kuns, evidenţiat !n inventarul
primăriei sub poziţia 992 .,t. Inre.
Pentru a vi aslgu.ra eleganţa Şi eu ex (}looivitatela In calităţi, Jn<ldele. desene ~
gistrat
in
c. f. Nr. 2, parcela IX. din supraculori, asortaţi articolele Dvs. de m.odă cumpi'irlndu.le numai la
.
faţa totall de 72 jugh. 1444 stj. ptl'.
eu
:Mă.răşeşti

..

MAGAZINUL ELITEI

~ ~...

.

DOMNIŢA
MODA PElIi'TRU DAME

T'imJooa1"9. in Palatul Pal ace, Tel.: 53-73 intre orele 8--13 fi 1lS-19.
Inr. Of. Reg. Com. 5041944.
,
Unde gl.8iţl :

Stote fine din lână curată,. - Mlta!!1.
naturală. Oiorapl extrllftni naturali ~i
~1f, Fulal'fl şi baticuri, Lingerle şi

.

tonte tu1orile, lucrate in fabri('ă.
Genţi artistice din box In toate
culorile imprimate .,1 ~lOl'8be CU
mAna ~ cJ1n mltl~" la (!OiIDMldi
eordMne. mlnnşl ŞI lJijoterft.

porijartlere.
Genţi dtn pIeI exot1ce, port şl bo~ In
REM.~IIDI CJOR;.\PI DE 1'f..\.T4$P.; N ATUR.'\LA EXTRARAPID CU MAŞINA
SPECIALA, DUPA 0FiA M AI MODERNA PROCEDURA.

I

Nrul topografre 1889 11374/47fb!12/1.
" Tratarea prin bună Invobdă !!le v& ţin.
fu e~mformita'""..e cU dispoziţitm-ile a.rt. 88110 din Legea Contabilităţf.i P-.lbl1~, regtl- •
lamentul O. C. L. ~ JlOnne-le publicate tfI
Monitorul Oficial No. 127 din oi Iunie 1941. .

Toate persoanele car! .or lua: 1JfU1.e la
tratal"t. vor depune o garanţie d<e 25% di1\
art"TIda m!nimală fbmtă. IQr oferta ~ VA
fAee numai in conformitate cU eaie':ul de
sa-re1nJ, cate poste fi vfizut in fiecare Il
dela ora 9 pin! la ora 18. In localtll SecţieI
e«motnice.
TiOlR,oam, 28 Martie 1944.
189S
Primlrla M1ID1oipiulul TIntIpfa
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_ ATEN}'IUNE CITlTORL Ineepând
dela S Aprilie 1044. mo".fjt-.a.ndu"se programul emisiuoilur posturilor germane
de mdi(t~ cele mai ll</ui ştiri aaUpra situapct politice fi • il'Ofltw'ilul'; le puwm
lua ti tipări in timp rec.ord. Astfel zia"
rul ...,Dacia" vă oferi poSibilitatea ODei
rapide 1nfonnaţli~ publica.nd comunic&tele de ri.zboi la (trele 17 adeea la două
ore după comunicare> ceeace inseamnA
t"ă suntem primul ziar 10t'8l, ~re infor.
meaza cititorii eU 48 ol'e mal de vreme
decâ.t ziILrele din e.apltală. Totod.a.fl.,
avi.nd zilnie legături. teleronică eu Bueo..
rt>Şti1 şi

Berlinul, suntem fn

situaţiA de

a

avea e.ele mai proaspete ştiri dela. cea mai
autentică SUl'să..

- OONCERTUL DNEI lNA VOll.l!.A.
NU. Joi, 6 Aprilie a.. c., orele 8.30 :t~,
va avea loc in sala liceului comercial 0011·
certul de wJ2.i.că modernă l'Omâ.nea~ă ('terit de dna Ana Voileauu Nieoa.ri. ti 3U COD-eursul dnei Silvia Hurniţa. ~ fi al
!lor Zeno Vancea şi Mircea Popa.. !:le VOI'
~uta loorări in primă audiţie din ur.ală
tarii compozitori: E. Cuteanu. S. Drăgoi,
V. Ijac, 1Il. Negrea, M. Popa., S. Silvedrit S.
To<hţă, Z. Vancea ~ A. Voilea.nu.
_

REPARTIZAREA PREOTILOR RE.

FUGIATI IN EP-\RIIIA ORT. Rml, A
TI1tIlŞORIL lAI. Episcopia o.rt. rom. a Ti~
ml~orii se lucrează momentan la repllrUzarea preoţilor refugiaţ.i din Bucovina in
comunele biBerieeşti din E];larhla Tlm!şo
rii. Se dă o foarte largă inţelegere pentru
a~ti slujttori ai altarului eari au trebuit
să-şi părăsească credinciQE}ii şi să fugă din
faţa bolşevicuhI plI.gân,

- EXERCIŢll SpmITUALE, PArintele
Ioan Miclea dela Blaj a ţinut exerciţii spi.
rituale studenţilor unive.r~ftari români
\1!tliJţi. Dsa. a inceput aceste exerciţii tn ziua
de 29 Martie l7i l.e-a terrni<nat tn 2 AprHle
crt. când a ţinut şi o conferinţA. la Liceul
Comercial.
LEMN "ANDUT IN PADUREA
CORDAU. In pădurea Cordău din 00011'11
Silvic Tinca au fost v!ndute la limţie in
ziua de 3 Aprilie la Inspectoratul Silvic Ti.
mi~o!U'a 7
de lemn de cer.

na

NUl\lffil LA )NSPECTORATt'L
ZOOTEHNIC DIN TlMIŞO,IlRA. D, Gh,
Pasilovicl şef de secţie pe lâng! Jn$P~~!.Oa
ratul %ooiehni.c din Cernăuţi, a fOl'lt numit
la IMpectot'atul Zootehnio din Timişoara In
aoe18Al1 eatitate.
- INSPEC'J'IE, D. in$pec!Ol' Cristea, ~
fuI Inspectoratubi Zootehnic Timişoara de

prezent

inspectează

jooeţul

Axad.

medicii veterinari din

- RECENSAllANT SPORTIV. Prefectura Judeţului di8trictul poli-sportiv Timi.
toara, a trmlis o ei~ulară tuturor in8titU~
pilor,
întreprinderilor
!!Ii &.rociaţillor
sportiye din munkipiu şi judeţ, 8ă întoO"
mească fişele nec~'!are in wder!'1l unul
recensimânt spor'::iv, în care sA. ee prevadă bugetul, benefIciile, terenuri!~ sau
sitJl!Ie amenajate, inventarul eporuv, etc.

' - DECORAT OB CRUCE.." .,REOIN.'

MARIA OL. 1.... Bucureştii 4. Pr()f~80ru.
Dr. Sauerbrtl<eh a fost decorat cu Crucea
Regina Maria el, 1,

PENTRU FA.'nLllLE OONCEN.
TRATILOn. Familiile ~ 80licită a,tJtor
de concentrare. să se prezinte la primiria
Dl1mioipiulut, biroul conceo.Ua.ţUor j chiar
şi fără dovadă de concentrare. Orele de
serviciu 8-12.

-

DONATD PEI\'TRU ..CRUCEA ROŞIE". Dna fi dl Ioan Oprca. preşedinte au
dana.t .pe ~ama Ca"ltinei .,Crucii Roşii"
din gara Domniţa E1et18, 39 kg. carne de
porc CU slănină, iar dl Traian Novae suma
de 5.000 lei, pentru care nliala Crucii Roşi!

din Timişoara şi

pE'

fără

aeop lucra~v, dm jud. Timiş- Toro.nta1.
-

C'ONFE.'JUN1'A DELA. LECTORA.
TUI4 GER~IAN, Tema prel~erii de
Miercuri delo. Lec:-toratul Acade~ei ger.
mane este "Priviti asupra ar".ej see. XvT',
Oaspeţii doritori de a participa sunt I'Ug.ţ1 a se anUiJ:lţa la. birourile le<:toratului.
Inceputul la ONle T ~

NOUL ADMINISTRATOR AL 'HANCU NATIONALE A no:\IANIEI. BuC".l.reştl. 4. (Radar) D. Alexandru Neagu
fost mia:stru al fin81ltel()r a fost numit admini~rator la Banca Naţională a Româ·
niei pe o perioadă de 4 ani, fn loc vaeant,
-.---~-_.

b~rsa neagră de piele din Tim~şoara
cum s'a ajuns fa arestarea lui lean lonaşj·u. şetul ofic:u;uJ ~e
CD~ect,re O. Ra A. P.

Cum s'a descoperit
şi

Se ,tie că parchetul local In Wili6 cu
C$W) trei ca.billete de mstrucţie,
prl.D des-

cinderi efecl.uat.e neîntrer.~pt in decurs de
zooe zile, a reuŞlt să Q.,cQpere o b&nda 0rganizată. care cumpăra pe ascuns piei, le
argăsla şi apoi le punea in comel1 cu pre~uri exorbitan!.e.
Cum s'a ajuns la descoperirea aeest~i
burse negre, ne lămureşte ordonanţa deii.
nitica. a dlu! judecător dr. Ioan RusaUn,
titularul cabinetului 3 instrucţie, ordona."1ţă
emisă în cazul tăbăcarului olandel'ltln Geza
Becker, din str. Verde 29, care se află ares·
tat în penitenciar şi care, prin ordonanţă
definttivă, este menţinut in stare de ~rest,
,i trimis in tldE'Cata trLbunalulu! pentru
cri:Il'& de ti:) bot aj.
O parte din tăM.carU timlşorenI au dep\\f
1:1 parchet un denunţ în care se plâ.nge.a.u
că un~ ~!i.hăcari d~1l localitate i>rimesc co:-ji
de piei dela ORAP., iar alţii nu primesc
şi că repartiţiJl se face i.nt:'lln ch~p r!are
arată cA unii tăbăcari sunt 'a.yon:l~i ~
alţii perseC'ltaţI, Demmţul '1ră.ta cA totuşi
sunt piei destule şi că pe p:nţ! se vinde
atU piele cât şi talp! In cant:tăţ! mari şi
cu preţuri fabuloase. Parchetul a acţi-:>Mt
repede Şi a descoperit firul tn~:regU a fa ,eri.
Au fost areetaţ1 tAbl!.cartl: Maldea file,
Dârlea Ioan, evreul Temmer Mare1 ti Becker Geza. Dadea şi Temmer au f().:,-'t jude.
caţi şi condamnaţi, Intre timp, la cite un 8ll
înohisoare, iar proce~ul celorlalţi continuă.
In tăbădiria lui Gem Becker dln Ghiroda judele Instructor a găsit 136 piei parte
preluorate şi par..e In stare de preltttrare,

şi oă

subvenţlona!ul

lOr eu sume desl;.ll

Avort mortal
Maria Berzovan, de 17 ani, din comuna
a murit in urma wlUi avort sep,
tic, pe care, cum au stabl.lit cercet.ările, şI
l-a provocat singură. Parchet-ll a ordoJlut
să IOa wtrepl'wdă cuvenitele cercetări.
Chesinţi,

-Afte

condemnări

pentru sabotaj

----

Feme.ia. Dâ.rlea Viorioa, soţia ti..băc:ll'ului
arestat Ioan Dârlea şi UiMcaru1 Ioan lJe·
bret.zcni, dm l'Un_ş::'a.ta, care au fosl r;rll1şi
că argâsiau piei şi le vindeau pe Q.S..;Wl!l,
au fost coJldamnaţi de instanta de sabotaj
la câte un an inchi~care corec~i()nală_ Atât
. Viorlca Dâ.rlea. cât ~i Ioan Debretzeni au
bcral impr..ună cu evreul Marcu Temmet
şi tâbă:carul Ioan Dâ.rloo., care au fost condamnaţi tot la eAte un an inclu!oare.

stnreţfei, eum
vă., să produ~ă

pedepsei.

en

de mari.

precum şi 5 kgr. talpă, piei care, e"lM s'a
constatat, erau sustrase de gub regimul colectă.Tii infiinţat prin legea O. R. A. P.
Ac~t tăbăcar 8. incercat ,In oursul in·

ma

- CO!\'TROLUL PERSOANELOR .JURIDICE. D. Iosif Penţia sbudirector tn

supravegherea pel'8OBllelor juridice,

-

FAPTE DIVERSE

Dela aeeMtl ..expertlM" a ieŞit ,t
acuta.tul-J..i Ioan Ionaşiu, care a şi fost arestat imediat ee impotriva sa s'au adtmat şi
alte probe, ea..""e arătau că Ioan I'0113şiu lucra mână în mână cu tăMcarii clandestin1

admInistraţia centrală a Prefectulil j-lde.ului, 8. fO!'t intărcinat eu controlUl ,i

persoană.

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

- 1'UANSFERARE. D. Gheorg-he G.
leli, notar principal îără gradaţi:.i. a fost
transferat după cerere in postul vacant de
verlfioator principal fără gradaţii la ser.
viciul financiar al Preiectur-li Judeţului.

veQO'l'e& reparării

- ULEI COl:l}::Sl'IBlL PENTRU IN_
STlTUl'lL Instituţiile, ..pilalele. cantinele,
lU.t precum fi comercianţii cari n'au pu·
tut aproVlziona clienţii cu bonul Nr. 5, să
ee prezinte imediat la servidul apro'lizionirU pentru &"ltorizaţH de % kgr. Olle.. de

aooasta oale la adu.

LUCRARI EDlL1T:\BE IN .JUDEŢ.
drumului Timişoara
Lipova-Dorg'Of s'a procurllt o mare oantitate de piatră spartă, care a fost reoop.
ţiooa-::ă prin decezia Prdeoturii no. 4489.
.-

_ NOUL GUVERNATOR AL B. N. B..
ULUI. Constantin Angelescu a f~t nu.uut
guvernator al Băncii Naţionale a Româ·
niei pe termen de 6 ani in locul dl ui Ale..
&aDdnl OtrJleecu, demisionat.

ce mulVJmirile sale.

descrie ol"donanţa def~nlti.
diferitE' do\'e7.i, una chiar
din partea com'a.Ildamentw·J.i german, c!
ar fi primit pi'ei pentru prelucrare. Deasemeni, Gem Becker a avut ti expertiza fa.
vorabilă a şefului OflCiulul de eoleotal'e O.
R. A. P., anume Ioan lonaşiu, eaNl a ,.stabilit" că pLeile găsite ar fi din 1941. iden~ice cu acelea. lăba.te în păstrarea inculpa·
blui şi pentru care a fost condamna: la un
an btchi~oare cOl-ecţională, CU suspendarea

In

s=rmo.-

AchitBre6 unei tramvaiste
Curtea da Apel cllil locn!ltllte, secţia a
3-a. in complC!tul dlor: Gh. Pal~anu, Ale·
xandru l<~nju şi Ştefan Vodă, gre!~\'lr fiind
d. Iosif Scrafjn - a dcsbii1:Jt p,rocesul in
care ca acu;:;.ată pentru crima de sabotaj a
fo""t trimiBă i:n judreatJ. taxatoarea de
tramr.'Ul Aua SUb~lre, de 21 ani, d].!l comuna Cerneteaf.. In <nrsul desbatcl'ei, Ana
Sub~ire & făcut (10VIl.~ ~ii nu a p,'u:aa:.it se.t'vic.ui decât. Q.etennino.~ă de imprejuran independente tie vow1-a ei, Ac~ta a arăt.at
apoi că nu lI'a angajat în alta parte, c-. s'a
dWl In satul ei natal, la Cernetcaz, in fumi·
tie. Curtea.. I&preciind toa::e aceste motive,
a adus o decizie prm care Ana Subţire a
fost achitatA de orice penalitat.e.

Pe aceastA cale

1OţUl.

Cabine1:Jl 1. instruţie a dispus pl.nena
in libertate provizorie. pA.n! la judacarea
procesului de fond, a incuLpaţilor: Constan. '
tin Ata.na.siu, din Bucureşti, care a fost a·
re!ltat pentru furt, fals 'Ii w. de fals
Ştefan Dragolj.. din TimilJoara, care a fost
arestat pentru delictul de ab'JZ de incredere. Coo!lt8ntln A!1lnasiu ee d4dea drept
..fng;ner" ,i DU era fi a fost învinuit că. la
Arad a furat 900 000 lei direetorulul băn·
cii ţărăneşti din Peci.ea. Ştefan Draga"
fiind secretarul unui s.vncat din locaHtate,
Il sustras aeeo.t:lfa wma de WO.OQO lel, pe
care a chol'tuituit-o tu ehefuri.

,i

oea zia

nascută

- OONFERL"iŢA OHGA.'VIZAT.4. DE
OFlCllJL Dl~ SIUlHl ŞI PROPAGANDA
AL .,AS1.'RJo~1 BAN A Ţt:NI';". JOi, 6 Aprilie orele 18 in sala Liceului CC<mercia.l va
con!crenţla d. Simion Ciocărlie adm.jnig..
trator financiar la Tinllşoara, în cadrul cic.
luhl de conferinţe orglll'l izat de ofieiui dC'
st"ldÎj ş.i propn~andă al "Astrt>i Bănăţene"
~. Simion (,io·~ărlie va vorbi despre .,~
tU'e3 famfhel prin l<!gi fiscale". Este pen_
tru prima dati când in ţară la noi se pun~

o 89€'menea

mulţUll\irl

celor

Toth

aducâ.nd cununi şi flori, încercând In acest fel să ne mâl1găie şi să ne uşurez..
durerea. In deosebit mulţumim părin tiu! Bela Tokea pe.ntr'J cuviD!ele lui profUlld simţite. cât şi acelora cari au 1n aoţit pe defuncta in ultimul el drum.
Tormae, 3 Aprilie 1944.
188'J
lNDURERATA FAMILIE

problemă_

Având in vedE'l'e ca.

lita~ea oficială şi ~tudiiTe d1ui Ciocârlie in
a<'e:l-tă direcţie. suntem s-iguri că puhlicul
HrniMrean va lua parte tn număr cât mftt

'!tare.

- RECITAl"U4 DE lUUZICA RELIGIOASA "U;VU':VALA A lNSTlTl)'l'ULUI H'A:-.iCI":Z. Marţi, 11 Aprilie va avea
loc in ..ala PIlJatukJi Cultural t'E!Cltalul de
muzică religioasă franceză

medievală

or.

ganizat de Institutul Francez de l!'1aJ~
Studii. Cunoscula c!ntăreaţă cira nf.'8na
Pavel va inte.rpreta câteva epiwde din via_
ţa lui l~us din "Ugend~ Dorees". O conferinţă introductivă va fi ţinută de d. prof.
Andrei A_ Lillin. Red~a.luI promite să de.
vină un ade\'ăra~ 1!"'l!'mment !nuzleal. ee!!!'.
b!'E'!e "TAgcndes Dorees" fiind nocuno"cu ..

te la noL
-

SAPlJ1I.lJL SE VINDE NmfAI PE
Bucureş:i. 4, mcepâ,nd cU Ş
Aprilie 19·t4 orice săpun de orjoo fel JlrJ.
va putea fi vandut nur.nai pe 00ză de cartelă. ACf>Mta este dcdziuneasubseeJ'eta.
riatului de ~tat aJ aprovizionării. Raţia de
săpun va fi stabilită de către 8ubsecreta.
riatul de sta~ al aprovizionărH. Comer.
cian t ii sunt oblhraţi a ,t.LStifica cantitatea
de săpun vâl'dl1tă la un anumit timp pM1\
boJlurile de cart~lă.

Ct\.ItT.l!;L,\.

l'm':DARJ<;,\ EXPLOZInELOR. Bu.
4, - S. P. p. transmite: In Monl.

-

Ctlreşti,

rorul

Oficial de azi a apărut un decret le.

ge, prin care persoanele care, fără aut.<>rj.
zlIţie, post>dă pulberi sa"J explC>!llblle 8lU1t
ob!h::ate &ă le predea poliţiei sau postului

de jandarmj până la 1 Maiu 1944. orub pe.
~fl.p!';a prevăzută d" articolul 7 din legea
Nr 794-1943. Acţiunile penale desohi.se
pentru a('("ste tapte înainte de 1 ],fain 1944

se

d~?lară ~tbu!e.

.

- J1i A1'l!;~J'lL\ HEFUGlAl'JLOG 1)~;
ARil.t~d.LlJL V....: N01W. Ad.min.i.sUaţ!a Î1-'
D.au<CJ.ară în baza ordmu!ui Mulisterwuj de
~~il1a.n~e
Nr, 2W.1Î 1, la data de 18-19 111
,

a facut. cunO<oCut ~ontr.buablhjor din Ar.
dealul de Nord că, SWlt obltgaţi sa pl'eZlll.
le până la 27 Martie 1914 ctl'uLicat de re.
fu~_at cU ariitaH~n că, a dOllUclllat in Ardealul de l'\ord .inaw:e de data de 30 Augu.ot
19'10, de wlde s'a refugiat 5'8."J a fost ex~
pulz.at dupa cedare Şl constatând .:ă numai O parte dUl aceştia s'au conformat dcpW1ând la Circ. de Constatare actele ceru'
te, Ulvlta incă.odata pe toţi cei in:eresn,ţ;
să-şi lămurească Sltuaţia in cel mUlt 5 Zl'
le cunoscând că reportarea ÎmV.Ulerilor pc
19Hj45, se va faoo peJltru aceştia fărâ
reduc"rile respe~tive debitâ.n.du-i cu impo·
zitul intreg atâ.t pe 1914145 câ! Şi retroac· ,
tiv pe 1943/44.
-

morţii

Maria Plerschdorf

Di-

BLOl:A.UEA OREZULUL Dela dati\.'
in Momtorul Oficial se blocheaz;\
la dispoziţia sub:;oore~ariatuJui de stat .ll-l
aprovizionării armatei fi populaţiei civile
toate cantităţile de orez aflate la produ~ă·
tori sau la magazinele de engroe 8&11 d'"
taliu,
- SE CAUTA OM DE SERVICIU. L;
Oficiul de muncă, plasare ,i Indrumt\re '1',.
mişoara, str. Eugell de Savoya Nr. 11 S~
caută pentru imediată angajare un om ~
servicirJ la birou sub 35 ani, nemobilizaL
-u un j,u,q.lid de rL.boiu ~u actA!I 10 ftP.:l1i.
publicăriI

mama. fUca, nora fi cumnata, aduce
C!'l

- DISTIUBUTlA OPERETEI "TARA
SURASl:LUr'. D'Jpă cum am anunţat la
Opera Română din CIuj-Tunişoara se re·
petă de prezent opereta .. Tara Sur!sulw"
de Fnuu Lehar. Iată di8tribuţur. in ca~ se
\'"Il pre1Jell~a Ilt't'tl~ă operetă: Prinţul ShuChang d. Ionel Tudora.n, Loui-e dna SteHa
Simonetti,Mi dra Lya Hubic. dublată de
dna Mihai, Loeotene!'!tul d. Pa'l1 Mazf!u,
dablat de d. Nirolee ~1I!m, Unrhful minfului d IRl"r>trMV, EnnUMl} d. Gavnlesnu
recţia de S('etl!i d. Pnfu Mflxlmflilln. .

,

fI Ş în liber:ate pr(1v'zorle

Mut, .. ml ...
ce au luat parte la durerea lor

d

I
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MICA· PU8L1CITATE
S lej cu\'ind ~pare în fiecarl' zi. Anunţuri
!le primesc la Administraţia ziarului in Sil'o
MărăşeşU Ni', 1. telefoJl Nr, 1l·28,

CAP 1TOL

CinematogrAful
filmelor Ilrandio'lse
._~----

Azi

ROS3n'0

un oalton de iarnă nou -re culoare .';uba't!'ă. Doritorii se vor adresa la
dna Eh~!lb:ta Gorgan Arad, Str. Moisă
Nico::od Nr 10. apart. n. intre orele 1--3
\Î1117i1tj>

a _ i i 25

PAV EL n~RACZKA
pantofar
ARAD, nul. Rcg. Ferdinand Nr, 1.

URANIA lrad
Telef(ln: :2-32.

..l Z'
l\lurele eveniment muzical al AI"MJului
Filmul melodiilor dh'ine

NEAPOLE
sub

sărutul fo~ului
celor 4 ",edele

t' 1101U1

"lVl:\NE RmlANCE, TL'XO ROSSI,
MlClmI. SBlON, MIK\lLl.I~ BALlN
Repr. la 3, 5. 7 ş.j 9
_ . ,. . . .li 1"

1f'B1fHI3I. . . .,

[OHÎor

P~TRE

a.......

"LUX"

BIRKENHENER

P-\LNfUL

MIl\'ORIŢILOR

ARAD, 8ul, Reg. Maria Nr, 26

Lzzasxa.

UrFe"

Uit

.....

Cinema FORUM rradl
Telefon; 20-10
~

,

..\ ZI!
Filmul \'eM'liei şi al bunei dispoziţii

Surprizele
O comedie ila..iantă în care
situaţii de UI1

I

'1'

abundă

comic irt'zi!)Hbil

Repr.: la orele 3. 5. 7
22Z

Pnrşi,

Pice

şi
=

9 fix

MARŢI,

emotionant

-

4 APRILIE:
Manole, la. Teat.rul Comunal

Meşterul

MIERCURI, 5 APRILIE:
Spectacol de varietăţi la Teatrul ConrJnal,
VINERI, 6 APRILIE:
Licia, operetă.
SAMBĂTĂ,

7 APRILIE:
Matineu: Marta, operă,
Seara: TOSCIl operă.

Jurnal ONC 108.

DUMINECĂ,

De Paştele catolice: 7 bărbaţi

şi

8 APRILIE:
Matineu: lUme RlItte-t"fly, opera
Seara: Rohema, operă.

o ferici re

DRMIA

,;r.U:ŞTERUL :M:\~OLl~"

Drama i1u-tr-llui poet ardelerut Lucian
Blaga ,Meşterul Manole" se va reprezen ..a
la 4 Aprilie crt. orele 20 in sala Toatrului
Comunal de către elevii dela secţia artistică :<1 liceului Moi~e N;('O"Tă (lin localitatr
În t"eg:ia dlui prof€'S0r E C'Nmt"",
4

~

ir. urBe selecte din viile PALLAVICINI
test ZELlNSKY, aflati nU:TIai la firma

WDun~r.

flimllnd
Depo~it

bt~uturi

de beuturi <'lI ridw!uta. Tot fI.' luI dl'
În mare
ARAD, Bul. I{{>Jtde I<'erdinand Nr. ă7.

a..·mrtlment.

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

Regimul preselor mecanice
teascu rilor fă răneşti

I

•

ŞI

Monitorul Oficial de Marţi publică un ,
De asemeni. s'a lăsat producătoruIui
dee.ret lege priVitor la regimul preselor uc semmţe turtele rezultate din presare,
meCanice şi tenscurilo r ţărăneşti de spre a fi destInate astfel, hranei vitelor
ulei uri vegeta1e. Decretul lege pentru a
aceStuia.
incuraja pe cultivatorul de seminţe ol-eaIn sfârşit, pentru a Se evita irosirea
ginoase, 8 soootit necesar să aducă îm
uJeiului
extras la teascurile ţlrăneşti, cu
bunătiţiri regimului preselor Şi teaseu·
instalaţi
uni v€ot'hi şi rutlimentare, s'a
rilpr de uleiu şi anume:
Pe lângă minimum lle presiune prevă· :nterzis pe Viitor Instalarea de noi asezut in actuala lege (iDO atmosferp). la menea teascuri, iar proprietarii te;\scuripresele mecanice ţărăne~ti, s'a fixat în lor, astăzi in funcţiune, aU fost obligaţi
nOUl decret şi un procent minim de ex· ca in termen ,de 2 ani să le înlocuiască ('u
J prese mecalllce.
tracţie al ulei Ului.

i

..................................................
Scutirea de impozite şi taxe sanitare
a brutăriilor noui Înfiinţate la sate

'I

........................--_.......
Interzicerea

-

tranzitării

tr~nspcrturHor

la vărni1e
din ~. ucureşt; .

Cu incepel'e Ql!la 1 Apl'Ule .1.;;>'14, se in,
terzil'e tranzitarea transporturilur (:om.
lJlete Sa:l cok~tlve, dela fru!:{i~ra" la v.~,
mile amintite uin BucureştI, pentru va·
rnuire, a~ordând sucietăţilor Je naviga,
ţie, biruurilor de vămuiri şi expediţii ~i
firmelor comerciale.dreptul de a dispune
· văm'lire la orÎl'ai'e dintre văm(!·e pe-par!~l.I·s: Lugoj, Alba-Iulia, Turn\] ~".'verin.
· Crniova şi Olteniţa.
Se exeeptează dela a0E'astă hotărâ.re,
I trHnsportllrile pentru care snp;etăţile de
: tran!Oport.url. a?,enţiile de navigaţie. bi'
((}"lrile de vămuire şi experlitil f;'lU fir·
mele comerciale. vor declnr,a în sl'ris. pe
artele de tranzit. eă se obligă a sconte
mărfurile din vamă, prin operatii liC'hj·
rlate. în curs de reI mult zece Zn€ dela
inregistrareR 10", în seripte1e vămii

I

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

Şuştra
In ceea ce priveşte taxa de control Veşti
s.anitar anual, care reprezintă un impo.
- ACŢIUNE DE CAZAID~ A RE-FUzit de 3% aplicat 1<1 valoarea locativă
GIA'J'ILOR. In comuna noastră au fost reMinisterul Sănătăţii a intervenit pe lân·
partizate până acum pa~ru f'i.miliL de slujgă Ministerul Finanţelor, spre a da dis
başi rehgiaţi din Basarabia. Pentru În carpOLiţj~mi organelor în subordine să st.a.
tiruirea şi asistenta lor, alături de masurile
bileaseă pentru viitor valori locative,
pe care le-au luat organele administrative,
,~ari să nu greveze prea mult aceste, bruiării, şi să le dea posibilitatea unei rapi.
se dovedesc a fi oameni de cr~~tinească şi
fie fi esvoltări în centrele unele vor fi
românească iniţiativă, direetorul
şcoalei,
creiate.
d. Brancu Iuliu !ti Pr, Con5tant~n Micu. Ei
• . . . . . . .__. . . . . . . . . . . .. .
fae toc ceeace omeneşte le ~tă în putinţă,.
- REDUCERE nE p"~nEAP~A. _
spre a uşura şi a Îndulci năcazurite celor
Tribunalul a arlmis. in parte, apelul făcâteva familii sosite în mijlo(~u) af:l;'~tei co~ut fie Tenflor Ierc()san din eomuna Mâ, • muni. Astfel, le-au pus la îndemână cele
"erăn c"'nrlamnat rl~ ~l'(lpcătoriR r"'eu la
trebuitoare vieţ-ii pentru mai multe zile.
lln nT1 În('hisoare ~i !'iMO lpi ampnrlă, retimp util in vederea aeomodării la atmoslndh'''l!.i T\prr<>~TlClIl 1~ trp; llTni În<>hisoa< . fera locală şi a deprinderi! cu mijloacel(' de
J" ~,,"'''''''~~ .. "l::
aprovizionare ale populaţiei de aici. Ră~
plinsul populaţiei din Şuştra la rechiziţ'ia de
~,r4?'1tttt1'mfiftf'Ctiit'..:r:~
·II.PJ.I,.::2I111=_III,.~IIIOE
..···!III!e-lII!,t...~-'-'--.
cai ordonată ueum câte,,"a zile. demong~ea
ză fără putinţă de echivoc, înţelegerea şi
avintul locuitorilor de a ~ervi cu orice p~ţ
nevoile statuhti. Nici o lipsă. nl!\i o e!l~hi
vare ! Urmărind şiruTn~ de a('bftoa~~ dă
Cu nesfârş'tă durere Ersilia Vancu mamă, Terezia Vancu soţie. Dra
ruite cu incrl'dere 1'lniiriirii tildi
simţim
ga şi Inginerul Victor Vancu eu ~-Jpii, cumnată, frate şi nepoţi. preCum şi
narcă fiorii unE.'Î uriaşe treziri l1'aţion!lle. ~i
t'amiliile înrudite anunţă încetarea 'din viaţăa la Pâncota in ziua de 28
f1\ră ,ă "Tei h'l?"le articulau: .,Cu l'1!ltfpl o'"
Martie 1944, după o scurtă şi gre'l suferinţă a scumpului lor
oameni pământul nostru nu poate fi robi~".

din

Minister'll Economiei Naţionale, Se.
cretariatul General, a comunicat Mini~terulUi S ein.:ită ţii, că in dorinţa de a în.
curaja cât mai mult înfiinţarea de brută
rii în comunele nrale. Consiliul inter.
ministerial a propus, şi s'a aprobat de
rătre Conducătorul Statului d. MareşalI.
Antonescu, suspendarea incasării orică'
rei taxe Sa:-l impOz.it sanitar pentru bru·
tăriile e se vor înfiinţa la sate de către
"omânii etniCi.
Potrivit hotărâre; consiliului intermi.
'!isterial. Ministerul Afacerilor Interne
va alcătui un decret lege de aCord cu Ministerul Sănătăţii.
l-'entru a stim"llR şi încuraja înfiinţ,l'
rea lor, s'a hotărât {'!l taxele sanitare rl('
autorizare, si fie reduse la minimum le,
gal PO!'!ibilf;v!\nif l1<1tf p l tl1XA. OP 1000 1... ;

:mze:im:m'I!ZC·
...

t

!G4OfQP ;PUAl&dllWUJ 4Ak4UM JQ4i

Ioan Vancu

divorţului'
cu: Armando «'alconi,
Tisiana Caldi

şi

~

ORDlNEA SPECTACOLELOR:

RIVALII

sbiciu de mâ

Tractor lIanomag de 38 cai putere în per·
fectă stare, de vânzare. Adresa: Arad,
Str. T. VladimiresC"l 3.

Ci~!pa

~--------------------------SPECTACOLE

Brazzi, Eli Parvo

Într'un film grandiOS

Vânzari .- Cumpărări

Fabrica l~tllm:l'fl mudenl<1 cu insta~aţiunl.
ea.un ,;tabil. clădil cameră cu ffia~inărijli.!
e.::.c mai !.1Ja.o..'"Ile i'oCa: Je fabricii.. birou,
aproviz,.lDlltă t:u .!UI<Jrl pentru fabrir!lrea
or:,'ăror '\:-:..ico~e c'limize. din m(Jti~ famil~a:, urge!l.t da vân:n!'e :Cl 2,OQ{lPOO,
In
eartierul 'l1leloT ca::.ă .:U 6 c:J.merc SI cu tot
comfort,;1 6.!l(;O.OO~ Ici. Ca"ă cu 1 'X 3 cam9re. tOl ccmfortul Şi 1 Xl în cen:ru cu
3.,')00.000 ~ei. Mică,ac;.t casă partlcularii
n'Îuă ('1) 3 camere.. cu .ot c;')nJfortul
1.3 f )4) :,.JO 11'1. l,'a..~k particulară ru 2 (am.
cu grădină rnto re, CO:>i>ă nGu~ in Parnt>ava
13()11.::<)O 1.;:1. A,?,'erturi văd. lui fi lbert
Haa"l::. str' 1. Petran r.;o. 3. Tel. 22-21
[mcg "<.m Cc.m 3C37,lf112

19H

Dr. Dick. Slr, Consbtorului colţ cu Mă.
Tel.: 17-68.
Dr. Karpati, Gara Podgoria.
Mumuianu. Calea Aurel Vlaicu 60, serviciul permanent.

Numai 4 zile!

Premieră!

cu incredere şi faceţi comenzile
la salonul de croitorie şi lingerie

l,a,";!";

4'\[>RiLl~

făş~:.i.

de damă şi lingerie bărbătească a doamnei FELICIA IONESCU,Arad, ~r. Vasile
Stroescu Nr. 5fa,

Dt'

Căminul

Inrlll"tria!5i1or A rflri

'1' Ei. b fi' .. N 2:'.2-

Dvoa5~ă

CUMPĂR răsboi de ţesut,
nă Adresa la ziar.

.

,

Ftrmacii de serVICIU

filmul care a obtinut cel mai mare succes

Cereri şi oferte
de serviciu
Vnltaţi

ţ

- - - - -

.as._

in etate de 47 ani
fost funcţionar la fabrica de piele Rotor din Pâncota.·
Inmormânta.rea a avut loc in ziua de 29 Martie, on ,',
di1' -Pâncota.
Fie-j ţărâna uşoară!

\li

cimltll'll

CEASORNICAB

FACE

RI·:PAR.\ŢII PlmClS"~

,

\

..

r.g.~

....-

ple..zei1ld p'r..etlLtl,tdeftl
!a!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!"!'!!!.!'!"!F!!I!Z!J!.!!!!!!:,::!:~~~~!!~~~~:4!!.~:SU~Q!!5~.~co~e!e~.~~~~.~.!!_~.!!_!!.!!
.. _§a-"'4=_M_&=::1IiiZCdft"'O!!?'ţ

Presa

locală şi refugiaţii

CARAŞUL

de V A.:s.t..E 1. CdlClJ
h

8e ,tie in genera], că motMn~u de taelura eelor pe ~ le trilm pol la pre.
âa&u naştere la situatii ti problMOe ne CUDOSCDW vremurilor de paoe. ~tră.mularea
Ilujbafilor şi a unei bmle părţi din popu laţia zonelor 0l)cratlve JD8,1 al~ făcuti
.. obioei în ritmul neVOilor impuse de 8\0 lutia fl'tlutulul, ueiazl o a.nwnltă stuJ:e de
....I*' la cei ClI9l"e-§I pă.r.iscse trudnha ago ahtiti de • viap\, depă.r1ă,ri de IIleII1brLi J....
.u&W, de J.'Ude. prtetclli şi CUD08CU1i.
E-tte lutr'adevir sfâ1jietol' de unpresio nnt ... trăci§d dnmatka aşteptare •
euiva S~~UIllP. fără să ştii din oare p:ute va veDi ti ••• dacă va mai vetU. Numai
cine a stribătut hnprejurări şi a consumat 'apte de aoMt soi işi poate da IeIlm.a cat
MUt de eomp]ectă. in inimile celOJ' ÎD cau:z.ă. tragedia neputiJJ1d de • afla •• am..u.uIIt;
ai de neÎnloemDRt, de care să-11 lege o Ilie ranţi cit de ,'gA. ca prhire :. eel dragi.
AprWind ea românească lnţ.elegel'e ace st adevăr, ziarul "Da.ci&" căruia ne-a.m adre
_t • binevoit do ne pună. la indemâ.nli. un sp sţia. ,In care Ml vor publits pe rând adl't'seJe
"fqja~ilor veniti ti pla.."Iaţi tO ~a",b pa rte a 1f.rIt. &pre ..,1 rUl fiecare pe ee!
Cliutat ,1 unde IMI vor de!lbate chestiuni le pt8 fafal de exlsknla lor.
Pentru idein de IIOlidaritate naţi(lnali şi pentru Intrean acţiune de "'"I~~nţl a
MaIDului DOfItrn chemat din nou la jUli\. ospitalitatea ,.D~cJel" faţă de be,jenl\rlJ
altor meleaguri ale Patrlf'\l, reprezinti o p 1 1 d 1 ti un J'1>ftl ef,ti~. Ia.r peatra. JnlmUe
lor pUne de incredere ,1 chinuiti'! de dond IntlJf\l'l'«'U la 10euriJe de plecare, . . .tilp
de reszim ,1 1111 nainte de mângâleloan! lperanţlp.

tea.

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . ~

Ştiri

LIJGOJULUI
Aleg':llle P,,1ll1ru un loc de deputat mir~aJl 1U lw'uJl::;,LJ,iull'-l a ţiona1 biscl ~c~c Qelu
SiOlu s ~u teL'llUllat ~l1eie trecute 1Jl prutOlJOPl;.lll•••",u,goJ"!W. };{,eZWl,Atele au 101J~
u;,n uecal'C oom,UWÎ. w.n l'rotOll0j;li3,L A fost ales şi collw'mat in

Cţ.l.lW'a:i<.l<.~e

aCC<l.!;ll:l. demnitate J(lI-ltU. 1itus i"opu\'ici
fo&t Ministru., Wl distins Jurist bă.:'d,~ean
şi mare p1o{jrietar in comuna. Z<llt din
Jllueţul :severin. Numă.l'ul tolal al votu·
rllor i:1,trUnl1.e de d-l dr. 'l'itu.s J:'opoviC'i a
fost de lij~ pe îrutre;g protupopiat;ui Ll,l·
gujuhli.

}'RUl\10ASA AOTIVITATE REU.
GlOABA LA :SFI'l'ALUL DE STAT
DIN LUGOJ
La spitalul de Stat din Lugoj S. Sa Nicqlae SintesC'Ur confesorul spitalulul, in
preajma sfintelor sărbători &le lnVIerii
Dnmnului, desvoltă o neQ8tenită activi.
tate pentru mgrijirea sufletească al-it a
:1ioldaţilor eroi rămţi şi aflaţi in spitalul
:tin Lugoj cât 9i & bolnavilor c~n acest
_pita!. Astfel părintele N. Sintescu a
,,sp'jvedit zilele aceastea si a împărLăşit
cu Sfintele Taine 87 de ostaşii răniţi, 26
Je barbaţi civili bolnavi şi 23 de femd"
STAREA SANITARA DIN JUDEŢUL
SEVERIN
Prublemele sanitare din Banat au devenit problerr;,e şi preo<:upări de ordin naţioMl. Din darea de seamă intoc:mită de
către servl~ju.l sanitar judeţoop şi e:x.pusă
de căt~ d1 lr. zetJo Bejan prim medic şi

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

Primăria

Mnnicipiului Timişoara
S~l!a economici
jL

.P li B L 1 CAT 1 U N :m, .~
No. 8571J1944.
' I .,
. ~ aduce la cunoştinţă celor interesaţi că,
ln Ziua de 11 Aprilie 1944. ora 11 se tine
ra, etaj r. din Circ. 1. Piaţa Ubertă.ţU Nr.
1, tratare prin bună învoială pentru aren~

darea unui teren al Primăriei. In mtln.
de~ de 1{l6 stj. ptr. situat m Circ. lU. Bul.
Eroilor dela Tisa colţ cu Str, Speranţă evi-

denţi~t. in i~ven!al"".u primăriei sub poziţia
368 ŞI inregIstrat în c. f. Nr. 1. Timişoara.
J<11isabetin cu Nrul tOi>Qgra.fic 871/475/70.
, Tratarea prin bună invoială se va tine
'n oonformita"te ~u mspoziţiunile art 88~lO din Legea ContabiHt!ţU P'Jbllce: l'eguamentul O. C. L. liIi nonn~le pU'blfeate !ft
Monitorul OficIal No. 127 din 4: Iunie 1941.
TOl\te persoanele cari vor lmtt J"lrte la

tratan. vor depune o !2'llranţfe

de 25% dIn

a!'enda miniwală fixată. far oferta se va
face ~umal in conformitAte cu Cfli~uJ de
Stt:!"cim. ca~ poate fi vÎizut In fier!t!'8 zi
daM ora 9 până la ora 13, In localul Secţiei

~om.ice

'l'im~oa:rn,

l392

28 Martie 194.4.

Prlm1rfa MunlclplttlnJ Tlm1şoax:a

medic ~f a.l1.e1'Viciului sanitar al jud&ţulu.i S~verin in ,edinţa ultlln.a a Comlt,e..
tului de colaburare de pe 1ângi. prefectura. din Lug'Jj spicuim urmă.toarc;j.e da·
te: Mişcarea. populaţiei arată n'Jmai
3072 de na,leri fa~ de 4164 de c.&tUJ.'i de
lOOarte, de-ci cu Un regres Je 1092 d~' l<r
cuitori Sl1.I"ea natalităţii este ~i ma! îngrijorătoa.re . .Astfel dela 20 la. rida :.k loCultori a scăzut la 12 na.şteri la m;a de
lfj(juitorl. Această sta.l'e este CII!lUZ,i) ta de
însăşi fomeile gravide, care in majort~a
tea canlrilor îşi prov.)!lc! singure "vor.
!\'ri, cu compliCaţii de septicemie !!Iau In
cel mal puţin riu caz eauzA.nd sterUltatee
pretimpurie. Medicii ,i m~e d;n
t~g illdeţul işi f8IC din pUm datoria. Nil a
lipsit nici conou'l'Slll celorlalte autorităţi
pen:tru stăvilirea acestui rău, du ae pUa
ci ar Ci nevoie de ~ drastice impoLri\'a
femeilor vindvate, ca. d1il exe:m:e1u k~.!e.
rare». ca aVo,!rea familiilor făra CQP': să
illtre in propnrţia de 70% Sn patriJuot.iul
Statului Familiile eu 2 ti mai mulţi
copti să fie incurajate.

'n·

In oeace

priveşte

Odată. cU un~" pentru Caransebeş
incepe un nou oapitol al istoriei şi des'
voI tarii sale.
La inceput se părea ei asist! nepu~
tiucioS la un declin. Intr'adevar dup-ă
Ullire, in mod firesc de altfel, devenind
şi celelalte centre bănăţt'me româneşti
fi centrUl de greutate al vieţii conomiee
cultural şI administrative se deplnsell?,ă
$Ipre ele In timp ce Caransebeşt:l din zi
In zi I~I pierdea mai mult dIn instituţiile
şi InsemnAtate&. la Ml"1 eredp& că avea

tlretTlul şi dealei !nAinte.

Dar evolutin 'irell!J('ă a l11m.JT11n1' nu
putea fi opriti Î!\r Carans,",be~!111 se l'lă·
rea r~ se afundi!n amorţea1a ahdicârilor

nil rell, elOi

A!'!E'~!lt tntre

I

......................................
...- e l

M*f§ESf': CiillaW

Maşini

de cusut •• pentru uzul casnic

Maşini ~e tricotat
~eparatoare de

iW"ME"ZSDn'W' 5SF~ "

şi

atelier.

lapte

Patef oane portabiJ e si duIa puri
Plăci de
Lămpi

patefon
de buzunar
Baterii şi acumulataare
Biciclete,
fi otocicleta
'It aterial electric G~

•

.

"

I

etc. etc. etc.

,i

va fi:
Sucursala

EOONOMlCE

noastră

"IA

Ţcsă!oria."

LFONOŞ.

•

'ri*MJ4A

... parate de radio

gratuite aC1u!~ilor ~ un număr de ~tt.3.a de
cOIlBu1t&ţii Graw'lte copiilor, in anul
trecut.
S'a fă.cut nespus de mult pentru săllă
la.tea populaţiei din judeţul Severin., cu
tt-ate ca medicii alU' de Invins greutăţi
destul de mari, printre care
~ceea a
deplasărilor, mai ales in ţinuturile D'~un·
t~e nle judle-ţului Dispensare1e mcdica~t
şi băile comunale OOWitruite in u1tim;u ap
aU dat ce1e mai bune rezultate.

'.'--"

pa

astăzi
Sursa O-voastră de cumpărare pentru:

a scăzut dela 28 procente la 11 procentle,
febra tifoid.ă dela 21 1& 14 procent;e . .jm
47 <:a,;r:uri de &nghină. diftQ.rică au fost
iw-egi.strate Pumai 5 deoeae, iar dUl 97
cazuri de soa.rla;1.i.nă. toate aU fost tratate
~i vJ.Odecate n~tllnd lUCI I.W ~, ~.
sOClaJ.e udlsemenea. au fost combă~ eu
toate mij1~ Astfel tuberou.lo.&a &
fust redusă. dela. 502 cazuri la numaI
42 cazuri. '!'01..UI ar li DOOe8ar un aa.n&lQo:
riu T. B. C. în comUna. Meb.iIO.ia Qi,a ,luue-'
ţul Severin.
.Au fOttt acorda~ 40..28e de CQn8Ultaţii

'

le.

, Incepând de

judeţ au fost Înregistra.te UJ'-o
mătoarele cifre: mortalitatea infanuJj,

IOIlD FOI1QS ~ ce.n.zori auplea.nţ!.

Oraş de aolaborare şi distribuţIe, de
indrumare şi exemplu în eele econ{)miee,
De staţiune şi polJ8.8 în cele economice,
per:::,ppc(lt,.ele de vjtur ale lui sunt in..
curltjato~ ,i e
sigur că veohile dru.
mUrt de pe valea Timlşului in sus si in
jos ,ale Pogan!{·iuilli, ale Bistrei v~r fi
Jin ce 1n ce mai batat, ,rite spre Cllran·
eebeş spre bună starea lUi de oras ro·

ee:

Munt",le Mi<c si ~emMlic la rhnânti!\ ~!n
!re M.unţii Artlealului p mu.nţii Căra.
şului Ca.l'u~ul Du~şi poate renega
destinul de a deveni in. pr;mul rând W1
oent.ru turistio. Şi aooa.t>lli eu atât mal mâ.ne!"!' şi a imprejurărilor lui u;.t ro"
mult că are in apropiere şi TeiU1ul eace mâne~ti.
uln loc de recreaţie al orăşenîlor s'a riCu o mână de oamMli vizân<i şi luerând
dicat la rangul de staţiune I!limaterlcă pentru at-est~ Ob,edlve, eu altii. mână
din ce in ce mai căUtată şi mai iubită in Je oampIlÎ cari în umbra stl'ăvet'hei eois>
care vilele mereu se inmulţese.
r '-0rii duo cu multă sârguinţă torta credin.
•
D(,slgllr că in verlerea acestui destin tel şi a ('ulturct
VOr mai fi mlllt de răcut şi In oraş şi in 1 - Car!tMt'b~ul' va. pute fi rle'l1D de
Teluş dnr bunăvoinţele nu lipseso şi ba.
~~r<:le sau t:'t"I'ut şi - fco dorim din
uli pOIl ~ ae vor glsl ,i el.
llr.,m" - illVld.at de promitătorul său
Dar rolul tieI ma,i important eare ti viit n r.
•

celelalte cuurl de

Vechea. societate industrială. "Moara. ,i
s. a. din Lugoj şi-a ţinut <:ea
de a, 8O-a adUnare generală a acţionarUor
sai. Intre a!t,,;>1e s'a. bot.ant şi majorarea
C3JPttaluiui social dela 151a 30 mili.oaoc
Lei. Noua. conducere a !abrioei a f(>st
astfel alcătuită, d-niie colonel Eug~n ehi·
U('eanu, dr. Ionel Dobrin şi dr. Tiberiu
Seviciu realesi membrii in consiliul de
a-ţie. de. Nic.~ae Proşteanu, Nicolae Tureu fi V Câtta au fost aleşi cenzori. far
dl-nii Ioan Voj&ieza. Corio1a.n Lupu şi

~nl'!t"'

ne~1Y.' in u'tfmll' timn ne umnle InimHe
,!e n le~!timl ftRd~frle fie !nilreţ)t!lrn.

boale din

ŞTIRI

frumoasă.

rără

Niel nu se ywtea altff;>1.

din Lugoj

l,ţf;ZULTATUL ALEGERll.OR EPAnl1JAW!,j v~ 1"J:Wll_)i.·o~.lA'rlJL

Bucureşti.

!!le

DE AZI

este hărăzit Caranse-beşulul să·l joace
o:;:;te acela din dumen,ul ~D()mlO.
In focarul drumunlur ce VIll tiin oole
patru zari ale spaţiului său econumic el
;: pretlestinut a colecta produsele regiunIi şi a diStribui în locl1l Lor a.lte1e
,En alte rt>giu.nl. Tut in a{:est oraş de pa..
uri, sau. ~xm,·mi eum l"\i zic ei, având
ali'i.turl de ei Ijli organ'ismul eroDomi.,
atât de puternic al Comunităţii de An;
re cart~ pe lâne-ă rolul Ce cust"de al averii comUne poate ar fj binf" să-şi asume
",i un rol economic mai activ, ca sub.auspiciile ei şi imlrmările ei regiuut>a graniţei sii se poată indrepta ('u pa,.i mai
" ca.
man. spre zootehnizaren agriculturii
re in partea vesrkă a BlInatului 8 luat
lon avânt şi o adus o bogăţie atf.t de

Reprod-cem ultima parte a conferindlUl avocat Matei, 1inută la Rauio

ţei
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IN BASARABIA DE 'AIJLOC

ŞI

o:provizionare precum şi in baIoturi şl
.. achete.
•
In afară d~ avioane m;u sunt folosite
i planoare de transport care aterize:ad
pe Un ter~n di Il centrul oraşului La ate.:
ri7area ~ teren pIa.norul se rupe, iar
f-chipajul său aleătuit din voluntari ră
mâne În oraş pt'ntru a lua parte la Inpf4

LA NORD DE IAŞI LUPTELE CONTINUA

Avioane inamice au aruncat bombe asupra mai multor ~omufle din Banat fără a
pricinui paiJue. Mai multe localităti din Ungaria bombardate

$' dua.ţia.
_,
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COftH.TNICATUL COMA1'.'DA~JEN'I{:L(JI nE CAPETF~NIE AL ARlUA'l'I'~I
ANuN'JA ASL}-'UA Ol»EltATWNIWH lHN 3 APRILlE1944: IX CRIMf~EA
ŞI PE i.J'roR:\LLL MARii N.E.GRE NUIIe DE SEM..~ALAT. IN BASARABIA
lJll: MI·JWC INAJlICUL A ATACAT DJ'S' NOU IN SECTORUL DELA NORD
nE CORNl.;STI }l~ARA In~ZtfLTAT. LA :\"ORH DE IAŞI CU TOT VISCOLUL
,.RE A BÂ~TlJlT IN TOT Cl]RS1JL ZUJ:I IS-\;\fiCUL A CONTINUAT SA
A·.fACR LUPTELE CON1'INllĂ.. IN NL .oBIl L ~WLnOVI<~I ŞI IN BUCOVINA
l\Cl'HJl\l OF, RI<;CUNOASTERJ<:;. IN DI:\HNy.:A'r.'\ DI<: 3 APRUIE AVIOANE
f~Â"ICE \'E1'o"IND DIN DIRECTIA sun AU SBlIHNf P}<~STE REGIUNEA
DE NORH"EST A TI!\fIŞO.l\R"~{ UN NIJMAR REBUS DE BOMBE AU FOST
AUUNCt\TE IN APROPIEREA MAl M{TLTOR OOMUNE FARA A PRODUCE PAGUn1<~ SAU VICTli\IE 01\-IENEŞTI.

;

...,

~

ela C4rtierul general al Pitltil'Julul
inaltul (;omandeunent al Jorţelor

,~. m"lt! germane comunică:
La. 1/ eSt de UCem:ov inGercăl~i de tr;;?(,t'l'e .111t:: uuw!icului au jost zădă.rnidte,
~ur ta Vf:,st de l:$er'eSu/;/W aU Jostl'esp~~

:'Je at(k..'uri destul de itl'l:portante ale !O
vietkd.or. lntr'un pnnct unde ina./tl'icttl a

eJ tct/alt " patrundere, lu,pte grele sunt
in uun,. li! apropiere de StanisulU h'Up·?
141l!l{Ue Ult respms forţe itl,amice prin
CO'I!. aat(LC, Garnizoana din Tarnpopol a
contoIUiJ.t să reZIste u.nor atacuari irp;.

miCe. Cu af'est priLej it. lloepj, şef d..>
bale1'it: s'a. dts(;n,'J pTin/r'o bravură eXA tacuTi repttat.e ale boZ§~
vi.ciIor impOtriVa oraşului Kovel au 4:l~
f/J'etş in jata rezistentei hotărîte a ap ... ră
fO'l'il.or. In regiunea dela n01'd de oraş
trupeI e noasrre au ocupat mai multe pa.
zitiiimpartante s'tuate pe î.nălţimi, In
lwrJtele Ce s'au dat în ultimele zile în
ac'6stă Teg:une s'au. dlSti17S in mod de?St:v~l UbersiuonjuHl'erul S~. N~kolU8si
,el~ C(JJnandant de compawe într'un 1'1}.
yiment blmaal Şi CaptHailtt şeI PoUaT~
(Hn s.uluimu}Of al unui reg~ment ie
qff:iltUA.ert.lnIT€ N:pru Şi Ce(tWsi au fost
.:.uda:i'mcite ump de şapte zile de lU.Pf~
grele in-cercuriie d4! stnijJunge1"e făcut;;
ue 1'1 divi::ii de pU~Gaşi .nami,ce, o bf'i.
!JlUkl, mutoriz(ltă şi două brigăzi bUn.
:MUe, ofJ{.nând astfel un SUCceS defensi·r;
I'eman:avit. Sn'viet iCii au suferit pierderi sangeron.<;.e e,x:trem de grele. 1 n
aceste lupte âiVlz;a 18-a gTenaâieri J~
tancu.ri I:Hlezia, s'a distins în mod deos,~
bit. La sud de PMwv bolşevicii au atll·
('f Il «OIW/fl,

cat din nou cu divtzii proaspete, sprijini/e de numeroase lamuri .şi avioane i~
a:>ult. Ei au fost respinşi cu grele pier.
deri sângeroase şi au pierdut 51 de
tancur~, A vioane de asalt şi de luptă '.J.U
interVenit cu deoBebit s-ucces în luptlJ.!'3
d~'!e'MiVe ale armatei terestre. l\-un-uzi in
a('ea.~tii regiune 32 avioane in(lmke ,,'i.
fost distruse în lupte aeriene, 'ar alt<,-

douJ de Unileria aniiaeriană. Vase de
p(L,.ndă ale mar.nei de război au dobori!
din nou în golfuZ Finla:ndei şase bornbai diere sovietice.
In Italia n>au JOSt nici ieri operaţiuni
l'mportante. In cursul unui atac efectua!
de bomba.rdiere americane contra unor
ffJc.(.tlÎtăţi din Germania de sud-est au
/o·~t distrUSe în violente lupte aeriene 54
f.wioane inamice, dmtre care
diere cu patru moroare.

54

bom~ar.

in . UA.. lUartie ttern.Janii au
duborât 123.t: avioane inamiee

Berlin, 4 tRador). - In Martie apăra,..
rea an{lal·nană germană a atins maximumul suoceselor în lupta contra avioanelor anglo.amel'icane doborând· 1234
<ivioane dintre Care aproape 1000 de a.
"ioana de bombardament ceeace inseamcă Un spor de 40 la sută faţă de Februa.~
1 ·e. [n primele trei luni ale anului inami_
tul a pierdut 2926 aviOane dintre care
Ilpr o ximat iV 2300 bombardiere cu patru
motoare. A('easta Înseamnă pierderea a
! 9.000 c>ameni din personalul navigant.
neJ~ 7 Itlartie eermanU 811 dohf)I'A' 3Gbombardiere rU8f"ştl

! .

Berlin, 4 (R~dor), - Vasele de patrularf) germane au doborit Duminică iar
~a.se avioane din formatiunile bomba.rI~;erelor sovietice, ear'e au efectuau
atacuri rePetate, astfel că numărul a.
\'ioanelor doborîte ne]a 7 MartIe ating oifl"'tl rle 33 bomb~rdiere inamil'e.

Sovieticii

:1' au

putut să calce in picioare armata

Berlin} 4 (Ep.) Dai~ă în ultimple
ochii lumii au fost aţir.ţiţj
aSnpr:1 ofensivei sovietice de pe frontu]
de răsărit, care s'a diE'sfăşurat cu uria.şe
ln;l"se de trupe şi m;}terial tehnic, pentru
~, pătrunde în spaţiul european, azi imagin~:l pNl~ru trupele germane de pe frontul di., răsărit tt d.E>v{'dt tot mai puterniră Tn 1nm"a î"trpa~ă s'a evidenţiat
I'e!"u'11of1~terea, că sovi~ticii niei de data
n ~ea~t!\ ~u au rf'l1 cdt să calcI' in picioare
armata ?,~rm<an? In amănunt~ (l11 privi,
-! h P\·~nimf'ntplp rl42' nI' frontul din ră1'11' ""t "'" ~nJ1Tl 1l'''1l'';: t 'Ia rele:
Pn"';th d" bara i care a acoperit flan-

germană

Lu1 g<>rman de sud dela Nikolaev la Per·
vomaisk s'a desprins de inamic. Forţele
princi:n~de au fost reluate dela Odesa şi
NiStru'l inferior. Prin lupte defensive inJârjito?' au fost introduse alte mişcări de
rlesprb.d.ere in regiunea VosniesenskTil·aspol. Sovieticii năvălesc zadarnic
.!nvotriva acestui front. Ei au suferit ()
grea înfrângere la Berezovk a iar cu pri·
!ejul Încercării dle a trece râul Tiligul
au fost sdrobiţi. Cu toate că innmioul a
. qit să pătrundă în estuaru1 Bugului
pâl'ă la OceanOv totuşi toate Încercările
lui de trecere au eşuat.

s1.ptămânii

I

incercarea ina,.icului de a trece Prutul a fost ··zdrobită
In ~ecrorul central al frontului de sud
toate că illami('ul a atinS PrlltuJ în
cl1tf'\'a loenri la nord de Il.~i, in0el'('arffi,
lui de a trece fluviul a fost sdrnbitii. mei
in faza iniţială. DivershmUe innmice deI~ Bălţi in dirf'eţia Chişinău au eşuat
r.mlt la nord de Chişină.u în fata ap'ără
ril Îll-dâ.rjite ':ii a ata('uhtienergic a mai
mlJltor dh·;zH român~sfi. In sectorul de
luptă impins mult în spre vest a ina.mi-

('uhd, in rrgiunl'a dintre Tamopol.,i linia
sovieticil
a!l introdus n pau:rA de respiraţie. Cu siguranti aici lips('sc re-.rervele pentru a

f,olutinua
~ aniţa.

pă.trunderea.

plAnuită

lIngari 5Î regiunea

în spre

Carpaţilor.

Aici se obst"rvă pllternicile contraatacuri
ale trupelor un!f<lre care cu tot viscolul

fJute-rnic sunt date cu

violenţă.

este in mâinile germanilor
t>heerea luptelor cari au durat şapte zile
în direcţia Ciaussi-Moghilev, la sud de
Vitebsk a fost din nou acalmie, după
cum s'a întâmplat aceasta după cea de

Pe întregul front d-e sed iniţiativa este
in mâna germanilor Cu sprijinul puternic
al aliaţiluT săi. Apărarea ind.ârjită din
sf'Ctor~ de nord a făcut să eşueze ataCUrile S{Jvietice dIela cele trpi oraşe mcercu:te, Ta rc. o pol , Brodi şi Kovel, Contraatacul inamic început Sâmbătă seara la
!'ordest df' Knvel nu s'a mai repetat. Din
contră. violente eontraataC'Uri germane
au respi·ns din nou pe sovietici. După În-

a treia bătălie defensivă. Pi~derile în
aCE>astJi bătălie a celor 17 divizii de
pu~caşi a celor două corpuri motorizate,
M!.1'i ~u f0st sdl"()b~te com~Iect in cursul
unei săntămâni, a fost per.tru re7.ervele
inamicului o mare pierdere.

GarnIzoana din Kovel este

alimentată

de aviatie

nuc u re Ş t 4 ,4. S. p. P. trans-, !ji noapt" 00 munitii ';Ii alim(.nte de către
mite: Din Berli:n se Rnunţă că garniWil- aviaţit'..o\vioanelp de transport arlln('ă
na

oraşului

Kovel, este

aproviz.ionată
~._--."

lor sub

Comuniştii coiabore3xă cu
Madrid, 4, - Colaboratorul diplom'ltie al agenţiei. Reuter, Raudale Neat""
cODlentază ddaraţia condaucălorului

bombardată de
anglo-americană

BUDAPESTA, 3. - Corespondeotw
lJNH transmite: In orele de
prânz ale zilei tie 3 Aprilie avioane anglo-americane au dat un atac de teroare
impotriva mai multor oraşe din Ungaria
('entraIă~ precum şi Împotriva Budapes..
teL Au fost provocate pa~'"Ube Însemnate,
caro n'au PUtut fi ÎOl'ă stabilite. Mal mul.
te persoane au fost ucise. După e·OIlSta.··
tiriIe de până aeum, 6 bombardiere inamica au fost doborâte eo siguranţă.
BUDAPF~STA, 3. Corf'spoodentul
agenţiei Dl'I'lI transmite: Guvernul a'
J!ar s'a intrunit azi imediat după at&eul .
terorls inamic. An fost primite rapoartele asupra pagubelor prieinuite.
agenţiei

20 bombardiere americane
dob orite deasupra Ungariei
Berlin) 4 (Rador). - Cu prilejul viII'.
lentelor lupte aeriene de <leasupra Unga.
riei din cursul zilei de Duminică au fQ8t
doborâte 20 avioane americane cele mai
multe bombardiere cu câte patru m()toa,.
re.,

Budapesta a fost bombardată din
nou ÎD noaptea de Luni spre Marti
Berlin, ~. (Rador). - După cum a.f1.ă.
Biroul internaţional de informaţiunj cu.
privire la atacul dat de avioane nar;l.
americane asupra Ungariei, eSte vorba
de bombardiere eu câte 4 motoare în nu·
măr de circa 180, însoţite de o puternică
eSCOrtă de avioane de vânătoare. Se cr~·
de că. un număr de 14 hom bardiere au
fost distruse prin focul artileriei antiaeriene şi tot atâtea prin lUPte aeriene
date de formaţiile de vânătoare.
După cum Se anunţă în ultimul tirn~.
un număr mult mai redus de aparate !.
namice aU făcut din nou o a]ată inCUl'Sj'
une spre mezul nopţii dintre LUni si
Marţi in regiunea capitalei Ungariei.

I

Comunicat finlandez
IIelsinki, 4 (Rador). - Comunicatul
militar finlandez de Luni anunţă.: Ni •..
lrlio de semnalat pe fronturile terestre şi :
maritimţ. Avinţia noastră a doborît eri .
t'n avion inamic in împrejurimile locali.
tăţii Eyrsud, Câteva avioane inRmiee au
incercat să ataoe ieri Kotka.

..........-............................-.......
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formă

de bombe de

Badoglio şi Victor Emanuel'

regelUi Victor Emanuel. Părer~'l
a aliaţilor din vest, cari
au VOit să procedeze la reglementarea
guvernului italian după Cucerirea R.,..
mei, a fost spulberată de comunişti !bpă cum scrie Neale.
'
Pătrunderea surprinzătoare a comu·
r.i',
)1' în Ita.lia de sud, care se acoperă
COlL.}Jlect cu politica d:n Moskova, este
mai mult ca oricând tema principală >i
J't:portagiilor engleze din Neapole. C0'
re",Hondentul spec:al al agenţiei Reuter,
Sp_ 'Jge, declară că în scurt timp (XII
intrvenischimbări politice. Contele
Sforza i-a dc·clarat că nu pret:nde ab"
dicarea regelui Victor Emanuel dacă "l.
Cesta este dispus la. o colaborare. Că.
iniţiativa comunistă va fi urmată de o
iniţiativă italiană ]a Moscova. nu ('~te
mtno!';cllti'i coment:'Ilo1":1or, Guvf'rnll1 B!\iniţială

0/.)-0

m.unist Ercoli,care a declarat că este dis,
pus să. colaboreze in numele comunisti
lor cu Badoglio Şi Victor Emanuel. N~a.
le SCIie că iniţ:ativ8. oomuni.şti1or ita.lieni de a forma un guvern în care ei în
săşi intrebuinţaţi, oonsună eu nota gu."
vernului sovietiC adresat guvernelor brio
tanic şi amer'ican fixându"se poziţia 11:1
Badoglio Şi formarea unei baze mai lar~l
a acestUi guVern. Că aceste două mă
SUIi sunt tn 19ăturii rezultă din faptuJ
că ErC'Oli a SOSit tocmai acum. la N eapJo
le din Moscova. Este de sine înţt;les că
atacul comunist este necesitat de as~n'
timentul brianic. Acesta este mai cu
seamă faptul că. propunerile comuni.ste
pun la o pa.rt~ c'hiar şi pmbJ ...mR. ahdi

aviaţia

OerIlănţi-Kolomt'8.-Stanislau

-.;u

Iniţiativa

Ungaria

doglio aşteaptă acum că Anglia şi Ame."
rica să ia interes actiV faţă de evenimen,
tele politice.
Comentariile apărute in presa londoneză cu privire la politica italiană. a U-' ~
r.iunii sOvletelor şi polemica ziaului "ls': ;
vestia" apărută impotriva puterilor apu': I
Sene, după părerea corespondentulul ( :
Ziarului der "Tat" ooinCide cu ma-·,
şineria Cu toată frumoasa conferinţă 1~ i ;
la Moscova si cu toată existenta consiliu- 1
lUi italian. Ceeace este regretat la Lon-' 1
dra in primul rând este că ruşii prUl; ~
noul lor pas de a relua relaţiile direc-te i
cu Badl-.gto au trecut peste consiliul :'1,' • ~
liat d:n ItaHa, deşi acesta a fost cr ~at ~
pentru tratarea unor ascmt'pf'~ ')!'I)bl,,·: ~
ma.
r1
)('
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