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• •
•
1> Lei 1800
Autorităţi şi com«'cia.nţi
• Lei 3000
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Str. Ee. Teodoroiu 4-. tel. 21·91

Generalul Eisenhower va incerca o nouă debarcare
.intr' un alt punct al Atlanticului

dăruieşte-i

Berlin, 15. DNB. -

Din sursă autori-

tra.ge coneluzia, că generalul Eisenhower se ocupă cu gândul de .a încerca O
debar<,are lntr'un alt punct al Atlanticu.
lui. Aceasta CU atât mai mult ~eoarece
aliaţH nn au putUt să realizeze în Normandia nici una din "ţelurile lor strategice, dar se poate că vor reuşi eu acea.
sta pe un alt loc.

zată militară, se declar§.

unnăt.oarele:
Având în ved.ere marile concentrări de

, S'a zis Şi pe drept cuvânt, că adevărata
matură

Vase de debarcare şi de acumularea m"!.terialului de ră21boiu în regiunea coastei de sud a Angliei, precum şi din diferitele manevre ale unităţilor ne:',,-ale britanice, comandamentul suprem german,

a. omului poiitic, începe la

de lLJli. In adevăll", viata este un purgade Încercare şi oţeolire, un cumul de

care, inaltA _u dă
Pa!>ul greu al anilor, purtat drept şi
şoviiire, dă vieţii sensul a...cendenţei,
pe cale numai valorile Îndrăsnesc şi
urca.
'toştri OOrba1; de stat, apar cu atât
'determinati in istorie, cu cât urma JoI'
rezultatul unei tot atât fIe uriaşe ~for
, pe drumul destinului românesc, destin
Ja'ineOlla Gol gofei. , isbivÎlre prin suferinţă
jertfă oonştimtă, nu numai pentru nod,
5 pentru întrflaga Europă.

~""_";o.nf", şi verjfjcări,

oulmile acestui urouş ÎDg-rozitor de ac.urcă cei 62 de ani ni ~Ia.reşalului
lIrei cu credinta luptătorului ne.

ş. hotărât si invingă

peotrta

D~

<iu. Şi neamul întreg tJ 11'1 meazi..
Dă-i

Rusia cere permisiunea aliatiler de a eODceotra

--

•.r..t.. ,.
--:---:-~'-----

pul păcii biruitoare, să înfl()-u;.că din sâ.n.
gele Şi ('.cnuŞ8 suferinţelor, România lutil-

1ror Romanilor.

• r,"
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cortjFLICTUL BADOGLIO-·BONOMI
17. (EP). - Intre MareBadoglio şi succesorul sălu .d. Boa iZibugnit un grav confliet, după
anunţă Unittd Pr.ess. Mareşalul
a primit după OCuparea Abiside vice rege al Etiopiei şi duce
AddiS AOOba. Mai târziu regele VieEmanuel i-a luat locul promiţându-i

- •. 1 LiLlI'"

în schimb o pensie de un milion lire, eare
i s'a plătit. D. Bonomi nu vrea să plătească acum această pensie titlul de vicerege al Abisiniei fiind suprimat, între
Italia şi Negus neexistând nicio reloa.ţiu
"I>e diplomatică. Mareşalul Badoglio ameninţă că va :fiace o acţiune in judooată.

.wI....................................~• •:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

atia pe frontul invaziei
BERLIN, 15 (Rador). - lJespre evenide pe frontul :le '"~jt se eomWJică.
IIhătmLrell .. : Târziu 'n li1il;J. masa l.i1ei de
"rcu1i, aliaţii au inceput mai multe ata()(~nsive atât la 5ud tl8 Bayeux cât şi
regiune·a Carenta.n. Ue.\< Ulgul şoselei Ban-I:'U.....:OO'... II,'" Lo Anglo.A. 'll ~:jc3Jlii au pornit
cu puternice r'lrt·~ ;ţe infanterie şi
spre Sud-Vest "'1 direcţia spre
1.0, dar dupi lupta f __", .. te mverşuna.te
ItllIj multe 01'5 aHatJi n.'1 r.u putut să in,
decât 2 pf~trunderi mai miei, cari
costat insă jertfe extrem de mari.
inamicul a ab3'ltl!:>nat toate incerde Înaintare.
In !leCtorul Carentan ,t" l!ii au concentrat
Iltimel·e două r.He de<.1 ip.IJY.,nea mari forţe
asalt Şi au pornit .:;u cniiil.ţÎ motorizat.e
, atac cu două coloaRe. IJ"iZ s'a indreptat
8ud-"est cealaltă ~'U)""lre Nordul oraspre V~t. In acest sec~ s'au dat eri

:: '

înverşunate eu ml'Qc.
iar pe urmă trupele gennas'au stabilit la câţiva km in spatele Iidetillut.e până in prezoot, În p<tziţti
favorabile. Din cele-Ialte sectoare ale
Normnndici s'au semnalat lupte

ziua lupte

'schimbător,

imPOrtantă mai redusă.
~I trupelor gennane confjrs. Ii-

ro atac

juamice în sectorul Montebonrg a
int'Ununat eu succes.
Pierderea· aliaţilor cu prilejul atacurilor
l'al'i au urmărit străpungerea Iinmor

"

la Isigny au fost ext.rem de mari.
Ultimele lupte el au pie'l'dut 32 f.anenri
, tit) Sh!'!ll'nlan iar pif>rderile totale de

(Contin~re

in pal.
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şi ~lI'ipt
LUL DE SUEZ IN PUNCTE MARITL
ME DE SPRLJIN SOVIETICE
.
DUPĂ CUM SE ŞTIE LA LONDRA,
SOVIETICI! AU CUMPĂRAT ACPU
NILE ITALIENE ALE CANALULID
DE SUEZ. TOTODATĂ A OBŢINUT
SĂ-I FIE PUS LA DISPOZITIE PORTUL HAIFFA PENTRU FLoTA SA.

trupe In Siria Palelitlna

BUCUREŞTI, 15. -

Doamne acestui neam victoria pe

Vt'NEŢIA,

.

Ar."

""~

Mareşalul Conducător
14 15 Iunie 1944, d. Mareşal Ion Anto..
Conducătorul Statului, a implinit 62

-T@lefoll"e:· "" -~- -.--.... V"V'
Di,ectia : • • 48-33
Redactia • • • 16-00
Administratia • 50-62
Tip0grafia • • 14--69

VASUL CU CA.RE CĂLATORIM. GENERALUL MONTGOMI<jRY S'A LOVITDEOMINĂ

BUCUREŞTI, 15. S.P.P. TRANSMITE: DIN LONDRA SE ANUNŢĂ,
CĂ VASUL CU CARE GENERALUL
MONTGOMERY SE INDREPTA SPRE
NORMANDIA, A FOST LOvrr DE O
MINĂ. AU FO~T MORŢI ŞI RĂNIŢI,
INSA GENERALUL MONTGOMERY
A SCĂPAT TEAFĂR.
V ASUL S'A PUTUT INTOARCE IN
ANGLIA.
'.' • ,l
"."

Linia

S.P.P. TRANSMITE: DIN ISTAMEUL SE ANUNŢĂ,
CĂ UN1U~'EA SOVIETICĂ A CERUT
ALIATILOR SĂ-I PER1UTĂ SĂ CON,
CENTRE'ZE TRUPE IN- SIRIA, PA
LESTINA ŞI EGIPT.
CERERE-\ SOVIETICĂ ESTE IN LEGĂTURĂ CU PLANUL DE A TRANSFORMA PORTUL HAIFFA ŞI CANA·

I

Capetele de pod din Frabta 811 pot forlDa puacte
de plt:'eare la o acţiune de am!ueare AlBi mare
Berlin, 15. - Insuşi postul de radio
britan;o a admis eri că, capetele de pod
deţinute actualmente de aliaţii în Fran·
ţa, nu corespund deloc Ca puncte de ~prijin pentrU acţiuni oferu3ive de amploa.
re mai mare. In urma contraatacurilor
necontenite germane, aliaţii nu pot să
intreprindă decât acţiuni locale cari ii
costă pierderi inutile de oameni şi ma·
terial.
Corespondentul britanio Henry Gorel

I

I

al ziarulUi elveţian Schwe-izer Dlustrier.
te Zeitun\', publică detdlii înspăimâlltă.
toare despre pierderile aliaţilor în
F'ranţa. El desme drumul său până la
o fermă in imediata apropiere a front-LI.
lui, şoseaua fiind în adevăratul înţeles
nI cuvântului acoperită cu sute de morţi
pre"Cum şi câmpui. cu ruinele l!ivioanelor
şi planoarelor doborâte. Pân.§. azi nu a
avut nimeni timp pentru înmormâ.nta·
rea morţilor.
"

Stalin a luat atitudine În privinta 'invaziei
BERLIN, 15. (Rador). - In sfârşit
şi Stalin a luat atitudine in privinţa. invaziei din Normandia, eare Însă după
apreeierea cercurilur autorizate din
Rarliu are numai o însemnătate, ea

fHnd un punct de wdere istoric sau Ido.
rico-filozofic al Moscovei eu referire la
8('este element{'. El s'a f(>-rit de alttei
să.ş. exprime părerea prhiitor la desră.7U r affla verosimilă a situaţiei militare.

In rindurile armatei I!rmanl de pe frontul invlz!ei
nu se .flil femei
ProPManda
în rândul forţelor
armat~e ?erma~e, . depe frontul. inv_azi~i
se a~la ŞI femel. ~m sursă aut~nzată dm
BerlIn se desmmte categonc aceasta
născocire fantastică declarând că în armata germană fem~i nu fac serviciu cu
arma "n mână. O altă minciună a propagandei inamice este că populaţia Franţei
BERLIN, 15. (D. N. B.) -

inamică susţine,

I

exactă

că

primeşte

pe soldaţii aliaţi ca pe nIşte
eliberatori ai Franţei. Faptul este, că
populaţia Franţei a dat tocmai în ultîmult timp în nenumărate rânduri dova....
da de sohdarltatea lUl cu armata germană dând trupelor germane un ajutor
eficace prin denunţarea imediată a de·
barcărilor inamice.
....... ~".. .~_ .

I

a frontului

•
• •
InVaZlel

BERI,IN, 17. (DNB). Corespoll- zăvomre, 3) In spaţiul dela Carentan, arată însă o întărire a poziţiilor germana
dentul militar DNB d. l\lartln Hallensle- unde apă.rareagermană. a devenit activă, aşa ineât geneNllul MOntgomery va (re.beon scrie despre luptele frontillui inva- aşa Încât ora.~uI a devenit din nou em- bui să se hQtărască pentru Dom deha ....
ziei. In focarele luptei se vădeşte pentru trcl luptelDr care se dan la piciorul clri aeriene.
întâia oari o spo-rire a angajării ma.te- peninsulei Carentan, Americanii s'au
rialului din amândouă. părţile. In noduri- aa-gajat ai(~i deosebit de tare, pentru a
BERLIN, 17. '(DNB). - Contrar afirle de cflmunjcaţii Sle va ~jullge Ia lupte t:t.ia p!'ninsula şi a tăia orice legătură maţiilol' britanice ficute în ultimile două
grel{' de blindate. In sp&.ţiul de invazie ter~Stră cu portul Cberbcurg. 4) In s~ zile, S~ comunică oi'll IQC competent, in
se ill~ntificii. de pe acum câteva puncte ţiu] dela Cherbourg unde americanii ur- mod oficial, că lo~a.lităţile Tilly sur SeHI·
de gr3.\itate: ]) Imediat În fata oraşu- măresc duuă ţin.te op<>rative princip~le. les şi Toran. la 13 km. spre răsărit d(1
lui Caen. la'J'rnern unde unitat?a britanÎ- E vorba de cueerirea portului, deosebit Ca:en, se- află ea şi înainte În mâini gercă de infantel"ie aermnă se află în luptă
de important yenh.,., aprovizionarMl eelot mane. Cartierul '!,{,Ilerallal trupielor alj!>ti>
cu blindate germane ~i în srâ,rşit la Til1y donă'lecj ~ divi"zii (I)eh'lrcate. căci fări de invazie va fi a('nm forţat să. rectifi('p.
un blinrlate 91inte' in('eardi să inain· port problema. aurovizionArii ('Ste dcos&- stirile sale false dt" până aeuma. Post1l1
t.ez(' SP1'1" slld. 2) In spatiul deJa DaJlerov bit W>o g"N'3 pp-ntm generalul Mont~o- de radio britanic a afirmat în 14 Iunie, el
, t"liJ~ inamil'Ttl ('!H~tă si forteze stmpun- menr • In 3~f''.\St\ ,.~n! tnamitml ?l arr-m;. knalifăţile TiHv !'il!" 1i!'!"1~11.es şi Toran, 'Il"
! J!:erea sure St. IA. forţele principate ale 1 ('1lt il' luntă m!"!terhl J!N"U dt> răzbOi. T,a
se mai găsese în mâini aliate. Din partl"ft
iUtlmH'11 1"Î fl"{l totul !l1"'1ttu Il cuceri or~- . l\f{"lN;·...cm~ ftm<>rieamt au reu~it să ~
~el'mană. se atrag-e atentia in mod (>xfo.~~' ~t. T,4) ,o\~ste f(>l1htive au eşnnt ţtâ- t an1'o1'>'''' ('" l1rrhll I'Inor pil"de~ (f('o'i:~bit ]tres, că aees~ !}on)$ '1)l'!l1ităt~ nu au fO"
ni acuma in focul măsurilor germane <re d-e grele, Desfă~trarea even.int.EInteI_ . nielodati. in nâini aliate.
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functionarii din intreprinderi au sau nu au dreptul la ajutorul pentru copiii minori 1
Oraviţa, Monatorul Of. din 27 Mai
•. c. publică O decizie al Comisariatului
general al Preţurilor prin ('are stabileşte

ea muncitorilor din intreprinderi să li
un ajutor familiar in raport
lcu numărul copiilor ce ii au. Măsura

~-Ise acorde

i~e cat~ se"poate

de

f~licită. pentrucă

'Incearca sa rezolve, mal ales III Banat,
'Wl8 din cele mai sensibqe probleme:
p'n.curajarea natalităţii. S'a scr~ şi s'a
~

.................
Ştirj

din

Oraviţa

l'"BSCUffiE DE OADAVRU
ottciw de port DrenOOVs. H. 1ncWlo~tiinţat
I Parchetul Trib. Ca.mş că. in ziua de 25 Mai
' a. e, Dunărea. Ii a.t'uncat la mal un cadavru
[ de &G bărbătae In vârstă de cea. 45-fiO
ani, a cărui identitate n'a putut ai fie. WI, bî:lită.. Ne fiind nici o bănuială de crimă s'a
_-~! autor:i:rat mhumarea ..:adra'Vrului.
- Şefal postului de janda.rmi Sucol a
hlounoştinţ.at Parchetul că. cu ocazia servidului de patrulare pe malul Dună.rii s'a
pel!!lCUit UD ea.dAvru de sex: masculin in drcp..
l1Jl p!.mctWu.i numit Ribiş. Cadayrul pare a
fi Jn vârstă de oca. 30--35 ani a căl'!"J..i lden·
tit&te b-a putut 8ă fie &'tabilită, Nefiind
Dici O bănuială de crimă. a'a autorizat ÎnaormAnta.rea. ca.da.vrului.

I

SINUCIDERE
Comi3al'latul de poliţie Reşiţa a. anunţat
Puchetul eă In zina de 15 Mai a.. c. locuitorul BeWech Emanuil de 71 ani din Reşiţa,
strad& A, C, Popovici Nr. 28, a fost ~ă~it

spânzurat In ~ron1l1 casei. Motivul sinuciderii E6e datoreşte fa.ptului ci numit',ll era
suferind de nervi.
MO.Ul'.t.: SUBITA

. Comisa.riatuI de poHl,le ~jta a anuntat
tle1oni-c Parchetul Cal-a., că. in :oiua Qe 2 lUnie cu OCazia ~llIeî alarme aer um6, muncito.
rul Petru Dâ.rţu !n etate de 56 ani pe când

,i

fUiea SPIC adapo&t 'It'a făcut rău
a 15Ucombat.
- Tot cu ocazia. acelekl.şi alarme aeriene
lluncltorrJl Sofronie Simieh in etate de 40
mit origInar din eomuna VăJiug, vrând să
:bgă din ora., pe câtnd m.cet"611 să se urce intr'o căruţ1 a alMteat lY..rb ea. Fiind lr3JlSpol'ltat la Spital a decedat a doua zi,
Sl:DUCTIUNE
LoouitorrJil Gheorghe Cega din comuna.
Dogneeea. a reclamat şefului de post P'" individul Duda Efrem in vârstă de 22 anI ci

vorbit mult despre procentaJul sfaşiewr
al natalităţii şi monalitălll infantile din
<!ccastă regiune. 8istemu~ de un copil,
.·a care se mai adaugă ŞI plaga avorturilor criminale au dim:nuat in aşa
măsură fiinţa neamului ~ •• cât suntem
ameninţaţi ca in mai pu~ n de o sută de
ani judeţe întregi să dispară complet de
pe harta acestei Românn. Graflede dela
diferite servicii statisticu SUJlt o măr
turie pe cât de dureroa:'>e: tot <tti.lt 'ie
adevărate. Doei, una dirm'e mi::sunJe
cele mai potrivite este .fa;;>tul că aett.alul
guvern a dispus acordared un ...,.i ajutur
banesc de o mie lei de copil. Lăsând la l.l
parte că prin aceasta se {;~ntribuie şi la
,;,chilibrarea bugetului df:: fan1ilie in
aceste vremi de grele inrt!l cări, dar cocopilul scapă de sub tuteia unei sarcini
materiale şi devine un cap!tal de abso1u tă necesita te.
Conducătorii intreprinderilor, au pri~
mit decizia ministerială ca o pacoste in
plus şi au interpretat-o după bunul lor
plac, Unele intreprinderi sau conformat
in totul şi au luat în bugetul lor pe toţi
angajaţii, indiferent de Datura lucrului,
in cazul când posedă copii, altele însă
~'a.u încăpăţînat şi nu acordă acest
ajutor decât numai anumitor categorii

activitate pe tărâmul as~stenţe1 sociale,
a Infiinţat şi înz.estrat din contl'ibuţiu
ni1e benevole ale românt!or înţelegători
ai gre-lalor vremuri prin cari trece ţara,
spitalul Notre Dame, pe care l-a pus
pentru ingrijirea răniţilor la dispoziţiu
nea brave.-t noastre oştiri.
Nevoile unui aşezământ spitaliccsc de
importanţa celui al "Darului Ostaşului"
:"unt multiple şi permanente. De fiecare
dată se pun probleme noui. intre aitele
dotarea şi punerea la punc:t a unei săli
de operaţiuni cu toate instrumentele
medicale de absolută necp.sitate.
Pentru procurarea fondurilor trebuincioase acestui scop, In afară de colectele publice făcute de comitetul asociaţiei, de serbările orga.nizate, etc., se

~

16 ani. promiţându-i că o va lua în căsă.
tOrie. Ca&U:l este deferit Parc.hetrJlUJ. spre soluţionare.

ARESTAREA MAI tlULTOB DEZEB.
TORI
Cu ocazia raziilor intrepriD.le de Ol'ganeie
poliţiei de NŞ(ldinţă din localitate s'a ajll'lllJ
la are5tarea unui insemnat număr de de<'.eTtori care BU terorizat in u]~JJ. timp şi au
mgrOZtt popu laţia paşnică a ace:M.ui ori.IJel.
.Astfel au fast arEstaţi Ioen ŞLofănescr~,
originar din Bucr~tj, MU.pra căruia l8l'
gă6it p&iru ordine de ohemare verzi, necompletate - ,i pe care era. aplicatA ,tampUa Rei. 37 Art.. Răduţă Constantin, de.
urtor dcla Centrul de lnstuc~ie 3 FQt'otic,
Ned:l. Dumitru, dela un Regiment de Infan~
!.firle, Buda Aurel, originar din CIOm"ma
SUIC& Montană, dezertor d~18 Centrul 15 In.
€trucţie, Toma I03if deIe Detaşamentul de
lucru Nr. 196, LuPl'& Gheorghe din Oraviţ&,
dezertor dela Depozitele Maritime Con81:anţa.. Nicolae Habacovici, fugit dela. Centrul
de Informaţii Oraviţ&. Dezert'ol'ii <11 aetele
înaintaţi

gamuoanei re·

.pectiv~.

PENTltU SOO. GENER.-\L.( DE TELEFOANE

In ultimul timp Ohciul de telefoane din
localitate ser\'eş~e publicul in cOndiţ;uni
cât. PelQ.t.e <te nemuiţu.m!toate. Oricit S'at
Îl'Ivoea !cuz& fmprejurlrilor grele prin eate
tTeoem motivele nu 8'W1t Intotdeauna jj,u;ti~
fieate, diri care pricini publicul işi manitl!8tl zIlnic nemUlţumirea şi indignarea taţi de personalul existent. Legăbl'ile telefonice se obi1jnueşte de cele mai multe ori
să Se obtin! dup! influenţă şi o,braz. Cât
privesc ţlranU ,1 muncitorii aceştia de cele
mai multe ori 9refer! s.ă ronunţc 18 ()ri ce
soi de con ....orbire Şi pără.~oesc Oficiul cu ne_\
JllI'llţum!rea In suflet că nu au pcsibilitJltea
sn reclam.e nimănui asemenea. nedreptăţi.
I>1reeţta Generală

SI1ri
f

tn

coll.Seeintă.

eate rugati a lua mi-

spitalul Notre Dame

Organizaţiunea "Darul Ostaşului" din
Timişoara, cv.noscută pentru :tccunda ei

• atentat la pudoarea f4!itei Ana Gh. Cega

dre.sate au fost

de muncitori, crei .. d asltd o stare dE::
spirit care merită o dtenţiuue mai
apropiata. Cum prin ace~l procedeu se
cauzează o serie intreagd. de nemulţu
miri pentre funcţionarll particulari, cari
se vad lăsaţi la Cllscre\ia intreprinderii,
rugam pe această cale forul competent
&a oint..voiască a da un comumcat in
acest sens. Menţionăm cii Inspectoratul
Muncii Timişoara a inetervenit la timpul său in această cauză, iar ministerul
muncii a răspuns afirmativ. Cu toate
acestea mai sUllt şi azi intrepri.nderi
cari nu s'au conformat r<i~!.ălmăcind tendenţios deciziile, cu scopul de a se
eschiva îndatoririlor. Noi credem că
prin cuvântul "lucrător" lnenţionat în
toate deceziile, legiuitorul Il inţeles pe
toţi angajaţii unei intreprinderi, atât
manuali cât şi intelectuali. La fel au înţeles şi majoritatea intreprinderilor cari
s'au conformat. Sunt insă şi dintre acelea
cari răstălmăcesc tendenţlOs textul de""iziilor şi refuză a achită dreptul covenit mai ales funcţionarilor.
F~când-ne ecoul acestor doleanţe credem nimerit a se da un comunicat public pentru a se intra in ordine şi legalitate.
Prof. GH. MATEI

. . . . . . .~ ._. _._. . . . . . . . . . . . . . . e'. . . . . . . . . e • • • ," . . . . . e.

Donaţiunipentru
l
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•
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Ştiri

din Lugoj

COi'l,jSl'lWJKEA MAI l\iUL'rOI~ t'AN'1A.' ,_
PUHLlCI;
. ~

~

. Pentru acoperirea ,cO:IlDumului de apă i .. ,
m raport cu nevode populaţiei Pr1lr.~i~ .;fl
or~wu.i Lugoj, prin .serVl<:l.iJe sa:e li. it"I~
p".t.t construirea mai multor fântant PUbli,: ~~
cu debit mare de apă. Săparea nouilor fâ>. ;ta,
tâ.ni a înoeput şi ele $Ul1t plasate in pun·' CI
tele ooreapunză.toare de pe diferitele sl!i: CUI
ale oraşului. Nouile fântân.i VOr fi a.eţiolJa~
cu pompe electrice.
"
DESCHID~REA

STRANDULVI

Strand:J.l comunal :;itt.a.t p~ nl ..lul 'fim. ,u
şUJlui in imediata apropiere fA. pOd,llui ~: ,~
tler a fret deechis zliele acestea. Pret.,.·, .a
d • t
)... t,e
e m r~re Şi costul abonarnentelo!" se ViJt .•
comwl1că ul,te!i<lr.
Până. atunCi r _ .,
.
'1 d
ti. ...
v'lgoare
preţurI e e aNll tre~ut. Cu condu, IR
cerea st1andulUi comunal a fost insărc
p
lllai •
' 1 M
d -1 N lCO
a.e u .r a r l U .
'

P. S. Dr. IOAN BALAN, l<~nSCOl'DL Lt ' I
OOJULUI IN PELERlN.o\J LA MA.'i~ ,
TIR!:."- PRISWP
MI
d
, Ca _în fiecru-e an ŞI anul acesLa peierilla, _
Jul facut Ja sfânta rnănăstire dela Pris;op. (
H~nedoa:a II fcet condrlS de p. Sa, dr. leat il.
Bălan epl500pul LugoJuJui, îru!oţlL de S. lAI P.
dr..~oan Del1man s-e<:ret&r al sfintei ~pi.. "1
copu ~i Romusul StQica dela Haţeg. Primi. i
rea s'a făcut d.e S. Sa ieromona.1ul AUg"li- e
tin Popa superiorul ordului basHltean In a
că.rui ingriJire .ee află mână '3tirea. Sâmbătă

în continuu perl:i(lane cari din , seara s'a servit "Paradisul Maicii Domnu.
proprie iniţiativă trimit d"'l1iile lor, mă Jr.J.i" ~u prediCă, i~r Duminecă dUmnea~ S'i...
nna astfel pOSibilităţile illaterial.e de în- 8eTV'lt "MânerotUl,j Şi si. Litm'gre de cam 1
zestrare ale spitalului, Iuturor acest.or un 8'Obor de preoţi, cu împărtăşirea credin. .tI
persoane de bine, cari Se identifică cu
moşilor. La orele 11 a. m, s'a oficia.t Litur. :11
suferinţele ostaşilor noştri, corrutetul
ghia a.rhier-ească, prodioc!nd p. Sa.. părin. 'J
"Darul Ostaşului" ţine sli le aducă mul· tele t'Jpisoop <!r. Ioan Bălan. RăspUllSul'\l!
ţumiri pentru gestul lor de mărinimie şi
eorale au fost date de către corul Bi~el'icii :P.U
în ţelegere

sufletească.

Printre cei mal recenţi donatori menţionăm pc d-l avocat .Jeat. Hiott cu Lei
10.000, d-na Friţi av. Matei t Lei 2.000,
Lt. Col. dr. Popa Lei son, d-na şi d-l
Căp. Victqr Suciu Lei 1000, d-na Sevastia ing. Nicolaescu Lei J 000, Căp. Ioan
Botog Lei 200, loeot. Alex.Topai Lei 500,
avocat Adrian Brudariu Leoi 500, avocat
Niki Popovici Lei 400, d -na avocat Băr
btlceanu Lei 1000. (1,-1 Van Geven Lei
2000.

remâ.ne unite din Hrmedoara dirijat do că;
tre d-l praf. I. Mihăcscu şi de ~ătre COOll ~
funcţionarilor Ministerului d') finanţe.
,U;

CONFERINTA. ea VARACTEB RELIGIO UJ

In Cadrul activităţii "Oastea DOmIlul~:' 'U
din U.lgoj, în faţa UllUi foarte numerOii pu lri
bHc format dintre toate straturile pop:lla.
ţiei oraşu,hi

a

eonferenţiat

dl &V'oeat

din Ministerul E-::onomiel !I.·~I>;h~,"I,
!lWmIibru In sfatul central al "Oastei

şanu

nului",

Conferenţiart.rl

a

vorbit ....a'thAIIlilI

odată cU bloonuml la credinţă ~i
prin rugăciune, împrejurările de

. GRIJA PENTRU MUNCITORI
",Grija, iubirea Şi gi.ndul părintesc, pe C8l't'l le el'e. fiti contenire, ConducJ.torul,
pentru muncitorul româ.u, S6 indreaptă azi Şi nb &C04sf.ă. formă către muncltorbnea din
euprinsul wii't.
De ~:re grije e vorba in cuvintele eitat e mai SUS şi sub care f()ftDă se manifestă
ea! Cu aoeşte cuvinte, cele de mai sua, i,i incepe apariţia noul zlaM'evistă "CUV.\NTUL lIoL\R:EŞ..\,LULUI CĂTRE lUUNCJTO itI''. • căJ.ul dare de seamă are de gftnd si
sc()ată in arătare poziţia. exc~pţiollală., pe care Q ocupă muncitorul romb in noul stat
românesc, oo.re este - după declaratiile au tol'iza,t-e ale Conduoeril - un stat al muncii
Da.~oW).le,

Această

să.

că

astazi muncitorul româ-n nu mai este considerat
Statn]ut, aşeza.rHol' lui
nligioa(19 fi istorice, aşa CUID era. prezentat munctool1l1 In epocile politice dIn trecut,
Se obişnuUJe să. se creadA, ei. funcţiunea vlt alti. ilo muncltol'u]Tij ~ nepţ.lunea 8tatn]ni
.,1 a ordlnet iat:or~ numai fiindcA exista o literaturi soclalbltă 011 tendinţe extTemlsb& fi numai fiindcă In alU, ţări muncit<. rlmea fltl'a8ă de diverşt demagogi firea
grel~ şi Incendiare :revohlţU ~iale, La noi nu se putea înmmpla nimic Memă.u:\tor t din
C&ll'lA că munci10ml romAn nu poate uita. nicio clipi că este in fOhdul 8Uf]1!Itulul său
româ.n t ~i IIoJ'rlâAul n1l-1f poate distl'Uge ţar a. de dragul dh'~rse]or doctrine antifoaie vine

araLe,

~

'-...............

'* făcAnd parte dintr'o categorie 800ială vr ljmaşe neamului.

naţionale.

Foaia această arată patTiotismul mUlt CÎtorului TOmÂn. "Cuvii.ntlll MareşalulUi eă
tre muncitori" este steag nOou pentru lupta eea ma.re a Neamului; steag ţesut din firul
de aur al destinului româ.n~'OC - cum se ax pt1mă articolul de fond din bătaia de
inimi • incNd~i romÎLn~ În bll'Uln1a fin ală., din zarea d~ lumină a idealului n~tnJ
de izbân ilă şi de libertate sub cerul Fa.niei pe eare ne-a hărbit-o nrottenire voin1a lui
Dumnf!IUu'~. Iată prin u.nn&re In ce oon(!epţ te tlfo-roflco r6mâea.se1.este integrat multeltOMll romAat şi cum marea. Iubire a neamu luI n cuprinde 00. pe un fin c"edinciM del1ot&t şi gata la sacrltlctul suprem pentm onool'fla, prosperitatea. '1 intr:elitimoo ei h...dtom1ă.

Conducerea NMmnlul nu poat.fJ fi o t6DduCElM p5.rinuaae5., dacl. n"... r cuprind\'" in
Jubli-ea sa şI pe munC1tortmea noostd romi.n ean, al clit"el patrio&m tie d()\~eşte inf4i
de toate 1l1'in munca, pe Mre o dA 00 flntufli ft..4Rlt "i tredtnţă Pa.triet tuptXtoare. FOl\'ia
de~lf1Iu: .,!NlMA ŞI GA.NDIJI~ COl'l'DUCATORtrLUI STATULUI SUNT UNITE IN
FIECARE CLIPA DE ZI ŞI DE NOAP'l'E CU INIMA ŞI GANDUL MUNCITORn.OR
RmIAN! DE PRETUTINDENI. Acesta e drumul biruinţei ce va sA "ină. in c:az& el'l!l..
dem tărn elA tlnare".
Şi atunci - dacă gândul ,i inima J\l'arc şal ului (:onducltor sunt unite ou ,ândurile
mun('it~rHii ro.mân~, rezultă. pentrn toate celelalte categorii eocbJe datoria plă.cut.li să
vadă in mundto.rul n~tru un frate, si f.e simtă unite cu el
hot&ririle ~Iu.ia.ş destin
naţwnal ş' ore,Unesc inr cei ce conduc monca munf'itofulul ;JtlSU-U În fabrici li a.telierele ~ă aibă aceaş grij(l pentru sănătatea lUi trupea.scă li sufletmscă;
nu uite ro
muncitorul e-o.te cl'CBtOIr1l1 bunurilor mateTiale ale ţărU - impl"Mlnă eu ţ:iI'allU n~
trt Şi numai in a.oeasts. unire It c1asel0'!1socu.Je in totaUta..tea. unici ti illdestructi.biJi
a Patriei stă cheză.şb. victorlilor l'OIDâ.neşti.
LUCIAN BĂLĂŞOIU

,i

m

*'
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Banat, precum fi raporturile dintre
care M a.prOlpie şi se complecteazi,

Primirea refugiatilor in
cemuna lJirda
Populaţia refugiată din Basarabl&
in comuna Birda jud.
.
Torontal, s'a bucurat de o frumoasă
mire din partea autotităţilor şi ,_ .... ".. .1•••
stabilită

rilor din ac.est sat. Din iniţiativa
notar Gat t e r Mi h a. i Şi a
pyimar Adam Iuliu şi In cadrul T'~'~"""'"
tului lo(!al de Patronaj, a luat
ziua de 31 Mai a. e., cantina
Zilnio ia.u masa la a.ceastă cantlnă,
amiază şi

searat 30 de persoane din par
tea refugiaţUor, precum şi copiii I
Căminul de zi. Cantina sia desclris
prezenţa aUtorităţilor locale şi a
giaţilor.

S'a ofic1at un Serviciu Divin de
Prcgotul refugiat Iac.ob Arvint e,
care a vorbit preotul pensionar 1.
gineanţu. A vorbit apoi
şi d. tnv.ăţător Sninciuc
în &eurte şi calde cuvinte a.u
autorltAţllor !şi populaţiei din Birdt"
trIl felul mărinimos cu care aU ştiut
prim~3scp pe fraţii refugiaţi. Acest
al fraţilor bănăţeni se incadreată
diţ10nalul spirit de Qspitalltate al
mul Rom ân eS<l ,

Cu ocazia deschiderii cantlnei pret
nS
tul pensionar I. Mărgineanţu a.. do n
suma de 1000 lei, d. Şef de Post C!Or~a
N, 500 lei, d. O('tavian Bolocan. loCUl!!,
a donat tuturor fnmiliilof refUbiate ca '
o bucati de săpun,
.

]1

Comib,tul l()('al dA. Patfllnaj Il pus ~
dispoziţia cantinei toate alimentele n
oesar:e pt'O'venite din eolecte.

DACIA

) ten.

Piata

Timişoarei şi

I'ag.
fa
_ 3

=e

M

efectele luptei contra speculei

l'Uasurde de cODlbatere • 8poe.lel ar trebui sporite
.. 'ŞEDINŢA CONSILIULUI DE,.MI~
.şTRI BULGAR. Bucureşti, 15. S. P.
. i1OlISmite: Din Sofia se anunţă, că
~iUl de miniştri buLgar a ţinut o şe~
<.. I!ă, în care a discutat proectu.~ de Lege
n· care gu-vernuL Q să-i dea puMicităţii
1. iIIrcind.
I!.

"'., .. NOUl 'AMENINŢARI SOVIETICE

ADRESA FINLANDEI. Stockholm,
;.rRa.dar.) - Ziarul sovietic "Izvestia"
ullică ameninţări la adresa FinlannJ. ; ~ pune în vedere ţării, că va suj;ri
U: cazul :victoriei sovietice represalii şi
·i:e. MTea Moscovei.
.
.i

rut

ii. .. EVACUAREA POPULAŢIEI DIN
lU.lRELIA ŞI VIBOR. Bucureşti, 15. S.

transmite: Autorităţile finlandeze
'. ie acum să evacueze populaţia ci., din CareI ia şi Vibor. Cercurile poli•~ finlandeze, după ştirile sosite dela
\S. wnki la StockhoLm, consideră situadin Finlanda ca foarte gravă.
la. _STATELE UNITE CER SPANIEI
op.. OPREAScA COMPLECT. EXPOR:ar. ;"~ IN GERMANIA. Bucureşti, 15. S.
Lot .p.. transmite; AmbasadoTU~ Statelor
li .. ~te la Madrid, a. comunicat guvel'numi, spaniol cererea Statelor. Unite, să
'Ji. eClscă compLect exportul către .Gerna' nia a tuturor materiiIo7: impo~tante
ătă ~nct de veder~ 7nititaT...
..m- • .:.~.

când pentru a putea face faţă
mcrente unor timpuri excepponale, e firesc să cumpănim llecare ac\lUne Şi să precupeţlm ll::care b:m, cauland sa ne lImItam la s: rictul necesar.
'l'otuşi efortunie noastre ~unt zadarnice
pentrucă oameni lipSIţi de orice simţ
moral caută să profite dE: (;onjunctură Şl
să adune cât mai mari a'lt'ri pe spinarea
publicului consumator.
. Este destul, pentru a te convinge, să
faci o vizită în pieţele TinlJşoarei şi modul cum înţeleg negustoriil fie cei local~
nici fie cei vemţi dela sat!:', să respecte
legile în vigoare, menite a stăvili specula şi vei avea la îndemâuc.\ întreg mate ...
rial ul necesar. __ ._ .. A.... .....""_ o.,'
NEGUSTORII SFIDEAZA LEGILE

lat''p.

nu·
s'a. - DOMICILIUL REGELUI LEOitn LD AL BELGIEI. Bucureşti, 15. S. P.
Guvemu~ belgian din Lon:ur. 'fi CI anunţat oficiat că domiciliul 1'ege~
~ln. i ~eopold, care locuia până acum în

lin.' .tra.nsmite ;

l'ik tul delA Laku.ry,. a. [ost transferat în
"itiV:~r'L
_ .!'~:11 f,:~,~_~~·;J$;>,<_,.~·,....... _...'
i

:; - DUpA ENGLEZI ORGANIZAŢIA
,uz TITO REPREZINTĂ O NOVA
rROPĂ IN MINIATURĂ. Bucureşti,
)(1 . S. P. P. transmite: Rondel! ChurJu:' 'iU, fiul primului ministru al Marei
pu '"tanii, a. declarat, că organizaţia lui
·ll~. ~ito reprezintă în miniatură noua EuroIpn. dictată de aliaţi. Aceasta, însă pene! Londra, care admira plină acuma
mgi ţ1ctiv.itatea militară a lui Tita, a
eput să a,dmi1:e (lrgq..niz<Llia: .şa, E,0htiŞQcială.

n

- STAREA DEPLORABILA :A. ROOCUPAREA DE CATRE
". !LIATI. Milano, 15. (D. N. B.) - Con'mn, ştirilor sosite din Roma, starea
I'n tiimentară a capitalei după întrarea
liitlţilor a devenit catastrofală. Orice
circulaţie în străzile Romei este paralil si ~tă, iar P'l'etinşii eliberatori ai. Romei
m:r: populaţia suferindă în :voia soartei.
~El DUPĂ

w

pr[ _ TINERI DIN CROAŢIA CARI
titJ. PLEACA LA ŞCOLILE MILT ARE DIN
dluJ GERMANIA. Zagreb, 15. (Rador.) {'lul Preşedintele statutui vorbind studenţi
Ilte-"(]f, cari pleacă la Academiile militare
i i~ lin Germania şi-a exprimat convingerea
HOf. ~ tinerimea va apăra ţara pe front, dula ~ cum s'a comportat patriotic la unipa~ :ersităţile ţări. Ei VOT lupta pentru rea~
deil ,zaTea idealurilor croate şi Vor lupta în
. ia' :deuărată comaradeTie de arme cu for ..
el.. ~te gerlane până la victoria finală.
~ . . . . .~ • • • • • • •_oo
ăt.rt

PHOBUS

lupi,

~:;' ~ociet(4te Anonimă, technică şi el. 'ecL

18"""

cari

tricitate din

un;l.

Timişoara,

CONVOCARE

per.

t ~l Firma "Ph6bus" S.

T. Technică şi dl'

gest, !!ectricitate din Timişoara, din motive

J:: tec~nice. neputând ţine adunarea gene.
,)'ti
~pa'

ltan
li!,r

cât'"

talii ordinară fixată la 15 Aprilie 1944,
orele 11 a. m.. prin prezenta convoacă
pe toţi acţionarii la 'Adunarea Generală
Ordinară, ce se va ţine în ziua de 28 Iu~îe 1944, la orele 11 a. m., în biroul
~nnei din Timişoara, IV., Str. T. C. Brălianu N,. 29, cu ordinea de zi publicată

:
& li' Interior.

ne-

....., -::/.
.. PHOBUS"

l2U .,.-""
r;

-..., .~-~-~~"
"

ninătate toate preţurile afişate şi nu
:vând marfa decâ, aşa ~u vor ei. Chiar
atunci când autoritatea intervine şi dă
sancţiuni, negustoru.L nu t·zită. ta Imediat elupa primIrea sancţiunei să se reînt.oarcă la vechiul preţ de speculă.
Mi s'a intâmplat sa fiu de faţă atunci
când unui zarzavagiu i s a dresat proces
verbal pentru speculă, pentrucă a vândut sa lat cu 6 lei căpăţânu în 10: de patru. Ei bine, imediat după plecarea controlorului, acelaş zarzavaglu nu s'a sfiit
să ceară cumparătorilor. pcelaş preţ de
speculă.'
. .
Şi cazul amintit nu este unicul, spec\lla; cu toate sancţiunile dt·stul de drastice ale justiţiei, merge înainte sfidând pe
acei care caută să o înfrâneze.
.
:Vina este în primul râl~d a celora, caTe nesocotind măsurile luate de autorităţi, fac greşala să dea nt!gtlstorului preţul pe care îl cere nu aCela pe care ar
t.rebui să-I ceară, coniorm mercurialului. Dacă odată cu negustclul speculant
ar fi pedepsit, cu o mai mare pedeapşă şi
cumpărătorul, atunci desigur că speculă
ar cunoaşte oarecare regres.
Autorităţile deasemem ar trebui să
procedeze aşa cum s'a procedat şi în alte
oraşe. Şi anume: să afişeze preţurile zilei nu la doi metri înalţime, pe un afiş

Astăzi,

greutaţilor

Organele administrati..;t.' in dorinţa de
a creia condiţiuni de viaţă convenabile,
echilibrate cu veniturile tuturor daselor
sociale, au luat încă d!:! multă vreme
măsura de a stabili preţuri maximale şi
de a afişa aceste pre~uri tmercurialul) în
yăzul publicului.
.
Cu toată suprevegherea autorităţilor
ca aceste preţuri să fie respectate, rezultatul este in mare parte nt>gativ, pentrucă negustorii şi precupeţii nărăviţi, care
au dat de gustul banilor, sfidează cu.şe-

AIte

aprobări

de stabHire În

Următorilor locuitori domiciliaţi in
Timişoara li s'a aprobat de C. 7, stabilirea în zona militară. Toţi aceşti locui~

. . . ._., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.. . . . . ., . .

•

In

militară

Tilli;oara

nu Maria, Str. Renaşterii 12; Zerin Au~
gustin, Str. Asaki 12; Ignca Desideriu,
;:,tr. Cimitirului 2î; Victor Kisel<,. Str.
Wilhelm Miihle 13; MilinGrigore, Str.
Barbu Delavl·ancea 12;. :Vel'es Begrade,
Str. Ulpia Traiana 54; Lobonţiu l!:ugenia, Str. Bogdăneşti 22; Scholer Gheisa,
Str. Ştefan cel Mare 32; Cure Dumitru,
B ..v. 10; Mihai Ficzek soţia Ecaterina,
Str. Mătăsarilor 42; Deacu Ambrozie,
soţia Zoiţa, fiica Laura, Bul. E. dela Tisa
69; Schuman F. Emil, soţia Eufema, Str.
Mărăcinei 11; Weis Samuel, Str. Pop de
Băseşti 4; Rada Veronica, Str. Lunei 27.

tori se vor prezenta la Comenduirea
Pieţei Timlşoara cu buletinele de înscriere deia biroul populaţiei, pentru a
fi vizate, în fiecare zi mtre orele 16-18.
Virgil Ciac1an, Str. Moşoiu 8; Jarda
Zol, mama Anghela PIeton Tudor, Radu,
Str. Decemvrie 15; Rama Andretchy,
Str. Cluj 7; Maria Morar, Str. Duca 51;
Maria Vărgariu şi Pop, Str.. Gen. Domăş
neanu 12; Sera bale Terezia, Str. Eminescu 5; Aurelia Schif, Str. Brătianu 13;
Lesan Iuliana, Str. Moţilor 7;. Târnovea_

ZBRa

.

.(Urmează.)
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atenţia cetăţenilor supuşi "străini
din capitală şi provincie

In conformitate cu o:dinul Minis~
terului Afacerilor Intern~ No. 2725 din
29 IV. 1944, se aduce ia cunoştnţă că
cetăţenii supuşi străini din Capitală şi
provincie, care doresc a părăsi localitatea unde domiclliază În prezent, se
vor adresa; cei din Caplcai?-i, Prerecturei
Poliţiei Capitalei şi cei din provincie,
Direcţiunei Generale a Poliţiei, Bucureşti,sau Prefecturilor de judeţ respective, arătând localitatea unde doresc
a Se stabili.
'Această autorizaţie, cum şi acea de

scris cu litere microscopicC;', ci p~ tabl~
mari negre, pe care să se :-;crie preţul de
o palma cu creta, in aşa fd ca să poata
fi văzut de toată lumea.
In felul acesta am face oarecare paşi
f.p're respectarea legii.
.
lJN ALT SISTEM D.f; SPECULA

Nu trebuie să uităm îru;ă, că sunt Şa
negustori care nemulţum'ţi cu preţurile
maximale fixate nici nu se mai ostenesc
să vină cu marfa în piaţă, unde Iiscă să
fie forţaţi să o vândă la preţul maxima!.
Ei au adoptat comodul sistem de a sta a ..
caă şi aştepta muşterii care să dea p~
marfă atât cât i se cere.
Astfel în timp ce în pIaţa Traian - d'3
exemplu - nu se găseşte un ou, intr'o
curte care are eşirea tot în această piaţă
se află magazia unui precupeţ ~ de ouă,
eare are ouă cu lăzile, dar pe care le vin •
de 15 sau cu 16 lei bucata.
Controlorii din pieţe ar avea datorit
să se intereseze şi de aceste cazuri, car~
('ontribuesc în mod efectiv la menţine~
rea speculei şi deci la spolierea consuma,
torilor.
c. ;.

...........................
Poşta refugiaţilol
ro ' _ _

..-....

_ _ III

Silvcsi.a'u PrelilleeanU, notar oom~
~acuat, d~ _comuna Horodllicul de ~
JUdeţUl Ră.dauţl, de prezent stabilit ~
comuna Coşava judeţul Severin, cauti
rUde~e sale, Prelipceanu Gavril frate, şt
Prellpceanu Domniea nepoată fosti

funcţionară la Prefectura Be:eZovc~
Tra.n.sni.stria.
Cine are vre-o cunoştinţă cespre e~
sunt rugaţi să anunţe, la adresa de maJ

sus.
~

URSACHE NICOLAI, refugiat din tel'l
năuţi, &(.l."la1 in Timişoara, Bur, Regilla Ma..

Tia 15,

caută 'le Va.:;ile tată

Dor.mica

lll&

mă, Aurelia so'"ră, refugiaţi din corn. M.ănă3I

tioara, jud. Rădăuţi şi pe unchiul său ea.
listTu lirsache, refhgiat din NOUA Suli~
jud. Hotin. Cine are vre-o cunoştinţă dea
pre ei, sunt rugaţi să anunţe pe adre.;m d.
mai

8113.

Frtş. IONEL ERE...'\IIA din Bat.
Timişoara, caută. părinţii şi f;ratele

-

S. f.

I

_ : . " . - , $1'$

8t

in

văţător

călătorie, o vor obţine pe baza ordinului
Ministerului Afacerilor lnterne A Subsecretariatul de Stat al Fo1iţiei.
Nu se aprobă aşezărlle în zonele de

lonel Gheorghe, din corn. M.azna.
jud. Suceava şi ii roagă să. le serie p(
adresa de mai sus.

eşti

SA UeA IO.I\.;.V TOADER caută pe pă.
rinţii lui Toader şi Maria Saucă. Rog fie ceL
ştiu ceva despre ei. să comunice pe adrest
Cojocari. Gheorghe, col. Fibi§ NI', 394, j.'J.~

ce

răsboi.

Ca unnare, cetăţenii ~trăini de' pe
raza judeţului Timiş-Torontal inclusiv
Municipiul Timişoara ~ari doresc a
părăsi localitatea und~ domiciliază îşi
vor înainta cererile la Prefectura judeţului Timiş-Torontal Secţla M. O. N. T"
pentru a fi înaintate spre soluţionare
Ministerului Afacerilor Interne.

Timiş-Torontal.

GHEORGHE COJOCARU. com. Fibi ş N.
394, jud. Timiş-Torontal, caută pe so~ia ~
Zamfira Cojocaru şi pe fiii săi F10rea şi

Petre Cojocaru din corn.

S~liştea, judeţul

Cernăuţi.

AgJaia Bulbuo din Storojineţ, rafu;
in com. Tipari jud. Severin, roagă ceA
ce ştiu unde se află părinţii ei, să-i com\lA
nice pe adresa de mai sus.
-

De vorbă CU' PETRE POP championul
României de bo-x la toate categoriile
In vederea marei intâlniri de Dnmini-I
că (18 fun. 1944) .dela ~rădina Cill~~tvgrafului Apollo, mteUSltatea pregatmlor de ambele 1:.a:bere creşte in fieoa"re zi.
Pe deoparte Toma Panaitescu supro.ve~ază. atent zilnic antrenamentele ex.
champi,onului Gheorghe Luagu la Slatina iar pe de altă parte Petre Pop actua1ul ohampion Român luâ.ndu-şi 15
zile concediu dela UDR se antrenează. la

Bocsa Montană.

C~ ocazia. vizitei echipei reşiţcne de
box de Duminooa trecută, Întrebat
fii.'"ld Petre Pop ne declară cu calmitate
llrmătoarele.
.
~
'd~' da
,.Este a 6 -a. mare partI a ce-nu n
~
d f~
•.
d
9('ama ca am e aeut In Cariera mea e
12 • d bo (:! t
~
tI
Oh'
an:.e
x.;::mn ~~11 a
10.......
Amel'lC3. .d.1:. .Nord - pnmmd
acolo .gustul
t'
t
~ d
d
r~umnu1Ul Şl am veni m ~ar4 ornlC e a

.la.ce ~X'.

A

'"

titlul de chamPion Balcanic amator. A
tr·€Îa zi,grea diln vi~ţa. mel:l sportivi ~m
av.ut-o lU Frauţa lU 1938 unde dupa 1
victorii conserutive aveam de înfruntat
pe ~hampionul Franţei la. Categoria mij10{'le. A patra Zi de glo1}e am aVut-o în
H142 in prin.1u1 meu match profesionis~
(,1! Ion Istrate în limita tate1g. mijl.
In aceIaş an la 13. XI. cu 003-Zîa oolui
re al cincilea. match profesionist am elev(>!1it champion NaţionaIla toate eate·
~oriile, t~tlul ~ce.l-e.m pierdut pent;u scu~
,~du:ata sla'b:rrd ca greutate ŞI mem.ţi
nan;d! In 1943 htl~ de c!hamp. naţ. sroni'
~('u .pe~tru ~a la moeputul o.oestl~~ a,:n
sa-mi reIau
la toate categon:rle m
. .tItlul
,
urma.d Vlctonel
RSUU1'9. sehalhngeru!u)'
D
.. ~ meu e umlru'J8. Gheorghe J...ungu. Drao.
f,oS'~ea pentru copilnl me'U, ne spume mai
N.o.nQrte chfmp'on
1 ~lm'
~~
.... •
•
........ ~.'"
i.l
U,
1 \Ua. CU~"'J S1
pute-ri deaoeoa În matchurl ma.ti urc
7ile rillooului cu gândull.a el şi soţie.
. Muncesc pentru box şi cea ma.î mare
:1latimacţie o am câ.nd boxenrii cresouţi
Ri antrenaţi de mine îi văd victorloşii
fii~d le~l\t d:: ei suflet~ş,~tc cn de copiii

~l:n(~ emo~c am a;:-ut-o m 1932. cand
aJ:na l€lŞ1t pe nn~ lam llr:.VjnS pe ~he Pe·
trescn la aml3:ton dcvenmd cbampLOn na~
ţi?n~11a. cat. ~~. A ....dou!*' partidă înfJ.Cal'a.to~ li. ..:~.l,n. 19~7. ~djiJll. lUai meJ.,

...
C-_
.........._ _ _........................ ~ ___ .. ____ . ____ .._,_... .

oor.

giată

- Ana Popovici din Iaşi, re1'ugiaţă. il
com. Tomnatic Nr. 589, .T1d. T-lmiş-Toron\
taI, caută pe soţul său CoMtantin Po~
conrcentrat la Div, 14.

- Simiruue Vasile cap. din cscadronu!
42 a. a., ofkiul poştal militar Nr. 3144,
caută familia Dascali'J.c Teodor funcţionsl
la Directoratul "M"lncii din Cernăuţi.

t

Maghiarn. cu inima plină. de
durere aduce la cunoştin!ă. rudeniilor.

prietenilor ti

cunoscuţHor

parastasul

de 1 an dela !ll!OOl"'tea scumpei şi n~'litate.i mele soţie,
:.......
·v. N.:''I

VICTORIA MAGHIARU
nă....e. l'tlăcillic

ca.e se va oficia DU1nin"'.{'ă în 191tmic
1944, orele 11, la biserica ort. rom.
din Elisabetin. Ceice au cunoscut-c
şi iubit-o, sunt rugaţi a lua P~.
2236

lilli.31~iI~~~~~~~··~=~~~
-~~--

.

.-.

JAl:JA

Ştiri poliţieneşti

··Cazul falşificatof.'~reiHedviga
.Şiclovi:.n, ·se COD1plică~

..

...;.. Locuitorlll Ioan Wur;n de 56 ~,ni,
mw;{l. a fos? arestHt Şi pr-etat penitendarului din lo~alii,ate de
ARArt - Am fos~. cei 'ăintâi cari am
ă.tre organele poliţiei, ,a\ .. :d de ex~u
arătat că locuitorul Dumitru Siclovan,
al; O pedeapsă corecţioDală. de o lUnă. c.:':1 localitat,;>, cu situaţ:ie materială eximtnt furtcelentă, şi-a denunţat soţia, cu numQ<ie
...
aidviga, că l-a iscălit în falş pe mai
.'
, m u l t e poliţe, in valoare de câteva mi- ~Ia.~b('hal~~he ~n Arad. ~ a pre- Jioana lei.·· Falşificatoarea a recunoscut
lell'~t len la poliţle §l a dopus ~ recl a - iscălirea în falş, implicând in cauză pe
naţIe ~.t.:a l~ Eugen He~, Adl~ 1{)C,a- o prietină cu numele Irene Schram, vân~ta:te .. c'~!,l\l.?- l-a dat ~ob~e In lmpru- zătoare de flori din localitate, pe care o
l'lUt, mea m anll 1 1903, ŞI pe caM nu acuză că ea ar fi iscălit pe poliţe numele
~ să-le l"f'stitue. Gazul se cl'rcet~ază. I soţului sâu.
Numita vânzătoare fiind· interogată
•
de organele poliţiei judiciare, a recunoS- ~larcel Petrj~or din localitate fi fă· cut că a depus trei iscălituri pe nişte
~ () reclamaţie la poliţie, contra brLlcarului Sohmidt dtn Arad, str. Dr. Ioan
;uciu, pentru faptul că n'a vrut să-I
lIIetVească cu pâine.
Refu2iul se pedap..-.şte pe baZa l€'gci de sabotaj.
larţi după.

I

-- Autori n~curoQscuţi au intrat prin
trrar g-·9t'e în locuinta .4.n('1 FI<Jra• din
Arad. df' undE' nU fura + dif"rite haine şi
tf!l.!;erii, in va.Io ... N' de- 00.000 lei, Pentnl
prin<ÎE'roo autorilor, poliţia a luat cuvc...... 1
"'j

v

•

lR_(' m1l.'Sun.

-

.1........

'e ...·

ARAD. - Primăria municipiului Arad
a dat o decizie,' prin care noul. orp'r în
cadrul căruia vor funcţiona pieţele publice, este următorul: Piaţa Mihai Vi·
teazul va funcţiona pe întreg timpul
zilei. iar Piaţa Avram Iancu, inclusiv
toate celelalte pieţe, vor funcţiona strict
până Ia orele 9 dimineaţa.
In interesul publicului consumâtor şi
al producătorilor şi revânzătorilor, s'a
luat măsura dispersării pieţelor constaI tate că fiind foarte aglomerate şi ca
1
I
atare sau luat măsurile necesare pentru
1 funcţionarea pieţelor Rădulescu, Arenei,

,.. .___=e=

C~ut~m vânzr:tori de ziare

alb, dar asta a făcut-o fiind ruprietina ei Hedviga Siclovan,
pentl·u a vedea dacă reuşeşte să imite
iscăIitura soţului acestea. ~cuzata a
mai recunoscut faptul, că din toată
această afacere ea n'a avut niciun beneficiu material, cum de altfel afirmă şi
principala a(llllf3Qiă. Ambele femei continuă să fie retinute la dispoziţia organelor poliţieneşti, pentru a se putea stabili numărul poliţelor iscălite în fal~
fiind indicii că sumeI'e împrumutate de
Hedviga Siclovan intrec toate aşteptă

EI z:!!J!!

~

•

t

ziarului .in Arad

ADMINISTRATlYE. Redacţia Şj Adninistrnţia pentru or~ul şi jud. Arad, este
neredjnţată exclusiv dnei Viorica Bogdan,
latre e singura in dl'ept de a ·face abona.
Ilente, ac.hi7jţi1 de reclame şi publicitate,
~ecum şi de. răspândi ziarul. Nici o altă
persoană lr.l poate repvezeni.a. în această caltate ziarul nostru. Redacţia din Arad este
~rezentată prin dl Al. Popescu Negură.

Ş

O R A
Rep]'. 3, 5, 7

şi

OJBEGatografu] 'filmeJor graBdioase

Telefon: 23-22

Reprerentatii la S, 5,7, Sâmbătă

şi Dltmin~ă

FIU'lUL DA..'iSULUI ŞI MljZICn t

.

port bl:ln. -

n.

m1&

Cinema ROYAL Arad
o

n

1. 3, 5,

a, fi, 1 şi 9 fix

fii. ep.cat In

goria, halta acceleratului.
Cinema de

premieră

Ara.d

TelefOll: 12-32

,i Dmni neci la orele 9 seara.

se tese ...ne e.eţi8Da.te, intri:&,
pa.iuDea. ,i perli4ia

FORUM

Arad

Telefon: 20-1'0.

Unul din ..le mai

reuşit.

creatiunl ale n,tn.tr.ecuiei

VIVIANE ROMANCE

I.A N GEL leA"
cu Georges Flamand

muzicală

7ftteer,uih~a~i tlVlo.hUe tt-enfru

cu va:·

bună.

{ţara

AZU

.FETITA DELA
Gl
RAJ
comedie
'A

moară ţărănească

- 7000: ~.bsolut centr';,
casă renovată, 4, 3, 2 cam, ~i baie, 2 ,,~.
mici, 500 st. p. grădină, venit bun, "
6000: drc. teren dublu, 6 apart. mari. 5500: 'l cam., baie" 1 jugh. vie la. Podgo·

7~ SimOătă

Cinema

.~.

Extraordinară

700:

·Curtezana din Venetia

Azi
Ursula Grableyîn-- Fritz Schultz

Al38Ii""rz=r=rrm

reg.

t.

Str. Alexandri 2.'

Repr.: la orele

umă.

vilă în colţ,lo:
valţuri, re,;.

cu

~.

daua10are

z

8000: Coentru

moară ţărănească

Clara Calamai :.. OsvaldoVaIenti

KINUNEA FlIAIELOR MUZICALE DE MARE M01'i~ARE A:"', ANULUI ! :
DECOR F<\NTASTlCt MAI FRU MOS CA ~fVISUL ALB"
.
Jurnal ONC. 115 cu ultimele ~,'e nime·nte ~ pe front.

ar

apartament'

ru

"CARNAVAL LA ·VENEZIA"
dan~atori şi

Mureş,

, Azi

"BRODWAY

MELODY",
.
TOTI DAL MONTE eelebracân tărea ţi dela Opera din Milano
,
JUNIE ASTOR al doilea FREDD ASTAIRE
vor debuta In filmoJ dansului - muzicU .- 1WIlortJluf Şi fanteziei

gir!. -

sP::'E/

viran,
ţuri,

REVISTA REVISTELOR

câteva Gfchf>str. de jazz -

vilă

luxoase. - 10.000: 7 apartamente, f;e ..
care pa~,}hetate, baie, grădină mare, r,,· &

Eugen Klopfer

Reprezem.taţii

filmul de mare monf.a.re al St.udiouriJor Italiene reaU_t după

_

10.000:

Cinema URANIA

"

.,

"'J~~

t'(jft~ fi

eolefe,

:j

I

Azi!

Romu1us Olarlu din Arad, str .
Cl0ŞCa Nr. 10, a reclamat poliţi€i·-că Cineva i-a fuI1lt un lanţ de aur.
l .+~;,

Premieră!

.

CASE MOŞII, vn, MORI, LOTURI DE.
VÂNZARE: 25.000: casă la oolţ cu pră,
vălie 3 obieete în cartea fund. l'ap)rt,
. 25.000: casă la colţ cu prăvăli'fl 3 obiecte
în cartea fund. raport. - 20.000: 'Ii1~
model'nă , bun raport -\
16.000: Lângă
Lugoj 240 jug».. vie, ca'Stel, iIlstalaţie.-

~. . . . . . . . . . . . . . . . . . .l
.l
. . . . . . . . . . . . . . . .~

la orele 9 seara

Azi Jai" 15 Iunie!

30

•

-

Cinema CAPITOL Arad, Str. Brătianu Mo. 18

Nefoo: 19-82

ARTIJl,"R HATSCHEK, agenţie ~Iijloclrl.,
dmobUel()r, Arad, Bulv. Carol 17. '!clerOll:
16-95. Inre.g la Camera de Comerţ sub NI.
FI 205 la
1. 1937. Sumele In mii de I~.

IURNALNOU

9.

•

W·

etaj 6.500.000, vilă cu 6 camere şi cu
intravilauuri 6.500.000, casă în eentru .
apart. 4.500.000 lei, casa în centru
ticular 5 cam. 4.000.000 lei; ca"ă in
tru 3x3 cameră 4.500.000, casă in centru
2 apar:. 3.500.000, casă cu 5 apart, ~ .
lJravâlie 1.500.000, casă cu 3
rti
1.400.000. in PârneH.VR casă cu loe
800.000, în Bujac casă cu 2 cam.
nă cu 80 pomi fructiferi 550.000, _
jug, pământ 2.500.000, fi jug. păDLî.nt
1.800.000, pămânc de închiriat 12(} jug.
Oferim casă de vânzare dela 200.000 ki
până la 20.000.000. Ag~mtura HAASZ,
Str, Dr. I. Petran. No. 3, Telefon: 2'J..24.

Un lilm .AUlacolor • •

şi

"

La IQClIill!~ de ,·urâ, ferme, rOloilri de
lin ger, geam'll'i, ferestre, ooloane,
cum şi pardoseala camerilor,
preţul redus. Tot acolo camere "lJlJ:L'Oillal,lae
şi garniturj de bucălării se primesc
CZiszte r , tâmplar, Arad Cal-ea Bi
nr.24.

U L' DEA U R

Kristin3 Schoderbaum

~

De \'ânzare în cartierul vilelor vilă cu
3 apart. 8,500.000, casă în centru

Garantia filmului de' succes

'X

·.'z2

Arad, Banul
cinei IVa. SchwelleugraelJer.

I

1

cu patru camere (sau

şi dependinţe),

plus 1

...o:

7 53

-- Cumpără

Casă. de vân.mre

~,
.:'t
....b-----__________

-@=

-

;

Vânzări

Luptei, Ştefan cel Mare şi Impăratul
Traian, inclusiv Oborul de cereale, cu
toate produsele de consumaţie menajeră
până la orele 9 dimineaţa. Faţă de mă
surile de mai sus publicul consumator,
producătorii şi revânzătorii sunt învitati
a cerceta pieţele nou deschise enumerate mai sus, în interesul lor propriu, dat
fiind că primăria nu are suficiente adă
posturi în centrul oraşului pentru a putea' adăposti O aglomerare aşa de mare
de persoane pe timpul atacurilor aeriene, .d'h.:'. - \'
.t'"

t O lRS b '~:~~~1

A se prezenta la adminiitraţia

şi

!M.'

rile.

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

pentru per]erii

! •

{) lei cuvântul apare in fiecare zi "LIlIlln .....
primesc la Administratia zial1~lu.i in
Str. Ecaterina Teodoroiu Nr. 4, tel.

poliţe in
gată d~

Pietele publice din Arad vor func~
tiona numai până la orele 9 dim.

•

- ~fihai Bariţa a făcut dC'nunţ penal
.ontta soţiei lui Ştefan Moser, la cine
bcu~te ca esu~h:riaş. într'o camf'ră
mobilată, eă ;:tce-aSta îi face diferjtt' mirerii. deoareet" vren să-se seaDe de el,
adică vrea să-l facă să se mut<>.

miCA PUBUtIJAJ( I

ih, a,eel4fi 'Zi

to.

de6tift..a~e

11' ~ 'JMf
I '.

,-~,

, O;:

hIr;:'1"

DACIA
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'

fllHIC D E T O Il TE 5• I PENTRU
--

.. UJLE PRE1'URI ALE ZIARELOR
~II

tiatu1 general a.l

preţu:rilor a dat urCu incepere dela. 15 Iupreţurile ziarelor se fixează. ast·
i tul" 10 lei exemplarul; " Uni<ver.
Jeij "Timpul" 10 ~ei; "Ecoul' 10 lei;
Tagbl.e.tt" 10 lei; t,Gamta
" ; lor" 10 Ici; "Vlaţa" 7 lei; ,,.A;rg.us'
if;j ,()t'dinea"
7 leij .,PorunC& Vtt"em1i"
J4iunee." 7 lei; "Evenimentud" 1

I!!

deciZie:

- : pid" 7 lei; "Poporul" 7 Iei; "Capilei; ,,seara" 7 lei; Celelalte ziare
)~. 'itAI! şi din provincie, 1 lei. Minis~ ~ga.ndei Naţi.oo.ale va stabili nual" le pagini, formatul, pred"Jm Şi cotetin.' ~ie pentru fiecare ~iar, după veritlui lirajului Şi in raport cu vân.zarea
lS.;.'; ;

- roNTINUAREA. LUCRARILOR LA
!~. ' 'STIREA "SARACA". La. Mâ.năs

~ SăraCa", a InOOţlut continuarea. liu2 ~ c:m anul trw'Jt. Aşa se va monta
ut ~ de rugăJctme de unde in timpul pe'aI. '!lui mâ.nă.stil'e& fiind prea puţin
ec, :,~ ee va. oficin sarvicJtul divin. Se
~

Iru' . ua

.

~ lucrările

de zidărie.

.

~., r~'I'UL FWBILOR. NATURALE

~

· 'iatuJ. Gneral al Preţurilor a dat ur..~..
Cu •mcepere de! a. data
~l;:lWte:

ar<
i4i..

19 ,., p.rezellW deciziUlll in MonitonJ.l
• 1 'pretrJrile de vlnzare a.le floni()r

na-

se vot stabili în confOl'lltitate cu pre~ le deciziei Nr. 183 public.ată în Moni.
Oficial NI'. 68 din 21 Mbl"tie 1941. Pe
24' ?Jbbicării prezentei deciziruni în Moni:

sz

, Oficial sunt şi rămân abrogate diSpo'~iZiei no.astre Nr. 372 publicată
I'lo! iiitorul Oficial Nr. 34 din 1. !.' ebrua•

1lI:
~r.

'

\fi. mTALELE PRIMESO ULEI. Ser·
~E 'AproviZÎ()nă,qi M'llIlicipiului, aduce
, , osunţa Spitalelor cU regim, că pot
~. OOlllform dispoziţiuni1or existente
t' ~trn bolnaVi in baza autorizaţiilor
~l:'a, te de acest oficiu.
,1

gă GRADAŢII

ACORDATE INVATA-TO· . Minister-lI Culturii Naţionale, di,IL invăţă.mântulu·i primar, În baza reco:.;. 'irit făcute de către irulpectoratul 9coido & acordat o nouă gradaţitl pe daia de
luI: !'ilie 1944 mai mrJltor invăţători din ju.
~;', Severin. Numele acestor învăţători a
a!· " .1 Ih B'Jletinul judeţului de pe luna
r':, . 1, C.

;r.
~

OULEGEREA PLANTEWR MEDI-

- . ILE. Conform dispoziţiilor miniate-lT.1:0' \!itul'ii Naţionale, în cadrul mWlcii de
:, se va continua şi intensifica cuIe-gel! ian~elor medicinale, după instrJcţiu
'late de către Ofici~.tJ .ajutorului de
.. Ii al acţiunilor de colectă.ri sociale.
:ntmlmi corpulUi didactic sunt invitaţi
':ne cât mai mari cantităţi şi să le con.In b'.llle condiţiuni urmând să. fie exte locului In d.rt"pt..
IXC:\DRAREA LUCR.'\TORn.A)& IN-

'CTORllN lN"VAŢĂI\IAl\tj'TUI~ L.'l'DU\L. Lucrătorii industriali cu titlul
./Miu in invăţă.mântul ind~strial Be în• ca meşteri neasimUaţi g1·UPa. A. 8
;~ ai provizor1'll, urmând a li se acorda
definitiv potrivit dispoziţiilor prevă
de legea invătă...'11â.ntului industrial fii
· invăţă.mântului secundar teoretic.
!'ta IMI consideri dela data numIrii cu

rn-

: provizorh.

I Ilr, ZAHARIA DUMITRESCU, m.edic
• ;~list, în venerico-genito-urinare·sifilis
.interne - RadiO'9Copie. Conm:tlt. 2-lS
~. Telefon 18-73, Timişoara 1, Bul. ReMatia 23. Lângă Prefec1:1r8. judeţului.
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Ochelari

după

medicală,

ochelari de soare

prescripţia

~If) fotogmfiee, Instrumf'llte
.. gicale, artioole pa1"fumerie

E11Ul RALA _OPTI CA

- CĂPRIORU SE POT VANA NL,}~
CU GLO~"Ţ. lllspectoratul Ju.deţean de "6.inătoo.re e&e informa.t d.lUrii vână.tort ..'Vând
wtoriza.ţii de a vâna căpriori folosesc alice.
Aceat procedeu nu este vâ.nă.toresc. Că.priOo
ni răniţi se prăpăd€SC în chinuri groamiee,
stocul lor scăzâ.n:d în mod nefolositor prin
VlâJnatul uile1 pielrdut. Direcţja Vânatrl'1ui
prescrie de &ltfeI formal f",osirea glonţu.lui
pentru vâ:aattll III.tl.ft, cum sunt căpriorii. lin
COlISeCinţă I:n.9pect:ar8.tul judeţean a intet.
venit la inspectoratele de plasă. şi la legTlnea de janda.I'lJli pentru a controla vAnătorii
de căIpriori. Aceia cari VC1l' fi găsiţi el f.o4o..
se8C ali.co vor fi sancţionaţi pUIl retra.gerea
nu numai a autor.iza.ţ.i.ei de a vâna căpriori,
ci I,t prir, anularea permiseIlor lor de vwtoare şi port at'tnă.

_ O IMPORTANTA ACJ.'IUNE CUlr
rURALA. In vederea organizării acţiu

nii culturale in judeţul Timiş-Toron1al
Va avea loc la 19 Iunie 19ct4, ora 19, in
&ala de şewnţe a P.refecturll J'Udleţului,
o importantă. oonsfătuire la care au fost
tDi'lÎtaţi directorii tuturor ziiarelor din
localitate precum şi r.edactorii l'egionali
ai ziarelor din Capitală.
_ IN ATEl\"TIA OF.LOR CE VOR
SĂ TABĂCEAsCĂ PIEI. 'Agricultorii
ca.re doreso să obţină autorizaţiuni de
tăbăCire de piei se vor adresa cu cerere
timbrat! Camerei Agricole din judeţiU1
:·espf'JCtiv. La. cerere se vor anexa actele
necesare, asupra cărora se vor lua rela,ţii

I

D1STRmUmEA DE ICONIŢE,
CARŢI DE BUGĂOIUNI ŞI CALENDARE
-

SOLDAŢll.OR

RANITI DIN SPlTAI,Jj!Id!i
DIN TUllşoARA. Sf. Episcopie ort. rom.
a TimiE}Orll, cu ocazie. vizitei făcută de rtreOo
ţii delega.ţi la spitai-eltl din 'rimÎlloal'&, a

d~~' ~iţilor ~~ţ~~deJ ~~

enml şi c.alende.re..

.~ :»-:,~~~,,: .
- OOM18IA DE BAOALAlJREAT Of).
MERCIAL LA ARAD ŞI TIMIŞOARA. ABAD: Lic. com. b cond. .A.ra.d fi Upova. Gb..
Mihăileecu, insp. gen., preşed. fi geograCl&;
Elena Ma.nea. Arad, Şt. Coonerciale: Iu·
lia. Berariu, Galaţi, l4.ăa1turii D. Tică,loirl,
Bo~ Şt. JuridSoo-Economice. Grigore
Săpuna, Galaţi, M&tematici; ~terina 10-

11eacu, ATad,

l romAnă; Elvira LUdoşaD."J,

franceză;

Arad,!.

Gize1& Balta,

Al'ad, 1..

germană. TIMIŞOARA: Li.o. com. b. 1. Armenca, Acad. Com. Braşov, preşedinte şi
Matematici; ştefan Gherma.n, Timişoara,
şt. Comerciale;
Ardelea.nu, Arad, Măr

nie

furi; Ghimi.ee.scu. Tim'işoara, şt. JuridiooEconomice; nie Stiniguţă., Timişoara, Geogra,fia-IstoriD.; r. earabeu, Timişoara; limba. românăj Radu Andrei, Arad, 1. franceză;
T. Sala.gian, Arad, l germană..
_ AMA.NAREA ADUNABn GENERALE A. FEDERALEI "O<JrAVIAN GOGA"
AdUilAl'e& gen,era.lă. extraordinară. & F~
lei, tt Octavian GogiL", llOODţ&tă pentru ziua
de umi. 19 Iunie, ... c. ee .lJllW p«ltru a)tă
Mtă, ce !le 'Va anunţa la timp. Acea.ati adunare se va ţine odată CU &dunarea generali
ordinară.

CONSIJM1JI~ DE MARMELADA.
<consumul de marmeladă pe cap de locuitor a. crescut până
in ann} 1942 dela 26 la 330 gr., deci kie
12 ori mai mult. In oou11943 conaumul
ne marmeladă. ta. suferit o scăde.re până
la 110 gr. de oa.p.
•
-

F'aţă de- :anul 1939,

1

......................-.-...........•........•.....-.-:-..

ci.ela Camere. de Agricultură.

:

.-

_

-

-

~

FAPTE DIVERSE""

22 cond&mnati (a leg~a6~ffjiihii,~de ClIrtea de Apel
din Timi;oara, În intervalul dela 1 •• 31 lai 1944
Curtea de' Apel din Timişoara, secţia a
3-a, a inaintat parchetului ta~loul nomi~
nai de infractorii condamnaţl la legea
sabotaj ului şi speculei, in intervalul
dela 1 Mai până la 31 Mai 1944. Tabloul
cuprinde un număr de 22 condamnaţi
definitivi.
lată numele şi pedepsele celor condamnaţi:

Floarea Negl'uţ, ca~nică, din TimiCalea Aradului 10, ti luni lagaz';
lfrank Anton, măcelar, din Freidorf, str
XIV. nr. 51, una lună lagăr; Pal Gaşpar,
precupet, din Ghiroda nr. 140, 6 luni
lagăr; Prastea Martin, plugar, Vălişoara,
6 luni lagăr; Toth Paras~hiya, precupeaţă, din Jimbolia, 6 luni lagăr; Popescu Constantin, admimstrator de pă~
duri, din Făget, una lună lagăr; Teutsch
Maria, casnică, din Făget, una lună lagăr; Simonovici Cornel, ('omcrciant, din
Ciacova, 6 luni lagăr; Firu luliana, cas~
nică, din comuna Cutîna, 6 luni lagăr,
Kellner Iacob, comerciant cin Ciacova, 6
luni lagăr; Berezescu Elena, casnică, din
Reşiţa, 2000 lei amenda; Dâr1ea Ioan,
tăbăcar" din Timişoara, Colonia Plopi 1,
un an închisoarea coercţ:tmală suspenoat conform art, 65 C. p.; Dârlea Veronica, casnică, din Timişoara, Colonia
Plopi 1, un an inchisoar>3 corecţioanală
suspendat conform art. 5S c. p.j Temmer
Marcus, fără ocupaţie, din Timişoara,
str. Ioan Creangă 14, un an închisoare
corecţională suspendat conform art. 65
c p.; Groza Dionisie, comerciant, din Timişoara, str. Văcărescu 24. 6 luni lagăr
şi 5000 lei amendă; Onescu CI ăciun,
precupet, din Timişoara, str. Văcărescu
39, 6 luni lagăr şi 5000 lei amendă;
şoara,

Einterlich Frideric, brutar, din Reşiţa,
str. Libertăţii 11, 2000 lei amendă; Klak
Barb~a, casnică, din Re,şiţa, 6 luni lagăr suspendată conform art. 65 c. p.; ErsnllON BURA & Co.
r'lnl1şoara.,
.
1. Regele ;\1ihai Nr. ,
delean Marinco, comerdant, din co!\eg. Corn. 67/1211/1941
2113-2
muna Variaş, una lună la.găr; Ţieranu
- - - - - - - - - -....---...;;...: :Victor, comerciant, din Timişoara, sk.
v

,

APROBAREA DE BUGETE PENTRU
PAŞUNAT. Consiliul Camerei de Agricultură Timişoara a. aprobat in şedinta din 8
Iunie 1944, l1'1getele izl8.2lUrilor din Slnni.
oo1aul-Ma.re, Ull.Îip Şi Uliuc. . ..
-

Milano 11-13, una lună lagăr; Ioan
Martin, cârciumar, din periam 361, 6
luni lagăr şi 2000 lei amendă penală
suspendată conform art. G5 C. p. şi Eva
Martin, comerciantă, din Periam 361,
6 luni lagăr.

NENOROCIREA UNUl FRANAR
DIN TDllŞOARA
Frânarul Valeriu Mora.riu, din gara
"Domniţa Elena'\ a suferit un gra.v a.ocident, eare s'a produs datorită neg1ijentf.i s-~le. Avân~ de manevrat un treu
~le mărfuri, cu 60 vagoa.ne, frâna.rul 8
dnt semnalul de lll3neware fără să fie
de faţă acarul şi vagnanele an fost astfel tamponate de o altă loComotivă de
manE'!Vt'·§.. Frânl'lI'Ul a fost prins sub T~a
te, ('.are i-a.U tăiat picioarele. Va.le1'iu
Momru a fost intern-at în spital •
1·,& i'1JRAT BAN]] IN TBAMV AI
Ana MilC1Van, din Btr. M.21r~al Joffre
22, a denunţat po1i.ţiei că un hoţ neeu·

noscnt i-a furat în tramva:iul spre Mehala portmoneul In oare avea ~uma de 8000

lei. Poliţia face cercetări pentru prinderea infractorului.
I
. 1·
A PlERD1JT UN CEAS DE AUR
. Hedviga Fold'vary, din $tr. So1dereT 6,
a adus la cunoŞtInţa polit.iei că pe străzi
le Mără.şe1}ti-BrediManu-Solder~r .l l'ieJ"dut un (!.eas de lur de mare valo8.re. NG.
r~!'Isul

ţiei,

ghftM', ~.1 t(l~t ... ee~rlle poli~

.nu a fl'!Cft tnc~ f1llat.

O EVAfllTAT.\ JF..FUlTĂ
IN TBl1ŞOAltA
Melnie Vera, evacuati din judeţul Li..
pu~a tn comuna Saeoşnl Turceeo, a reclamat poliţiei timişor.ene că. af!ându-M
lntr'un magazin din care voi.& să. facă
diferite oumpărături. un necuno90ut i~.
furat poşeta in care avea. suma de 9000
lei fÎ toate actele p~rsonale. Hoţul nU a
putut ti inel identificnt de poliţie, dar
se fac cercetări.
.,

.>""'t~.•"

:,.<:,~~~

,~~~

f·l":t~~~>;

- IN ATEN'J'IA CEU)B (1B~:AU{.Mi
PRIMIT OOLErE ŞI \TAG.qANE:ţ~~rli~
r~ 15 '<Rador}_-.~~~tţ~~!!J~:
f. :. ~JICO la etlDOftlnţA tut~~~~~i\a'J;;C:.3
Pl"Jmlt coleta AU vagoa:ne ln'tregi "da "măr
tufi eq>edia.ta pe e. f. r. cu se&denţă;7 să'ro
~te l.a sediile iD8peat.oratelor. CII. f •. r.
'a~C&merile de Comert. la Preieclurile .df',
judeţ; lUlde pot fi identificate trlmiten1e' 0:1
pr-- • diferite lIt&ţii ale e. f. r ......l1ui.
-

,,APUS DE SOARE" LA TEATRUL

NATIONAL. Cu prilGjul hnplinirii a 3 ani
dela. inceperea ră2Jboiului sfânt din răbărit
Teatrul Naţ10aal dm CluJ la 'Iimi,oa.ra,
reia în Ula de 22 looie piooa .,APUS DE
SOARE" de Barbu Delavrancea. Această
Il.ră.lucită evoc8.n! Il figurii ma.relui voevod
Ştefan eel Mare. prezintă o creo.sebH:A 8eIm.
tlific&ţie in momentele aotuale, eA.nd pe tl"Uput1i.le 8fâ.şi8.te aJ.e Moldovei ti BucO\'int'l,
Ul"maşii lrJptătoriJOI1" de atunCi

reintrogesc

8papeea. fu)fugi&ţil

Maldoveni Iti Bucovineni, precum fi intreaga wflare 1"OO1ADusei vOr participa.
-

DE UNDE SE APROVIZIO!ll'EAZA

POPULAŢIA
cureşti, 13 S.

INCALT.\MINTE. BuP. p. tranmit9: Cu Începere
de astăzi, d:ist.ribu.irea fncă.lţăminlelor se
tace astfel: Funcţionarii IY.l:blici precum şi
familiile lor Jş1 VOr Pl'OO\l.t9.tn~ăltămintea
dela econ01:DatuI lor. Ofiţerii fi subofiţetri.i
~lvi prln Ministerul de Război. Funcţio
lW"ii fi lucrătorii instituţiilOr de stat tU
caracter economic şi al in tt-eprinderi101" eu
mai mult de 500 salariaţi, se vor apro..
vWcma ~iroot dela 8U.~etariatul de stat
al aprovizionării. Rftrtul popU«aţiei se va
aproviziona eu lncăIţănUnte dela comisiile
l'espective de pe ling! prim!rH.
-

CU

ADMINISTRATIVE. Modificlndu-fIe
ziarelor, "Dada' hlcepând de astAzi
va yind.e 6 pagini 7 lei.

preţul
8e

. - VANZA.REA DREPTULUI DE PES.
CUIT IN CANALUL ARANCA ŞI SECUNDARE. SindicatW Hidraul'jc Ara.nca, vinde
prin licitaţie prin strigări drl!'ptu.t de pe&cuJt In canalele lI6le. Vinzarea 8e face: Joi
15 Iunie, o~le 16, în localul Sindicatului
din Peri am. 'Vineri 16 Iunie, ore 8 dim. In
localul Sindi.eatrllu.i din SAnicolaul-Mare,
Sâmhă.i'L 17 1~ 1& Pru:năria comunei Eefhtova-Veche. :; :"'1 ::;". ! :'; ~ţ'; ~""

- F1J:N'C'fION ARll DELA SER\'1cn'rJ,
APELOR DIN BUCOVINA AU. PLECAT.
Perso:nal'Ul ServicirJlui Apelor dela Câmpulung (Bucovina), a plecat in seara :ilei d13
14 IunJ.e la posturile l"li, eonform ordinul<ui
Guvemământului de lucrări PubliCi! ti. eo-

_ .

municaţii~ ,1-:;u,~"I'll:W:h;"
I~.~'.~

_,\.J

•

- EXCURSU:AGRICOJ,'\ DELA STA·
TIUNE/t EXPERDIENT;\LA ABANA.
TULUI. :~â.mbătă, 17 Iunie ll.'l gr'JP de Li1',8
70 agrjarlUlrl, con~ d~ dnii Pett>u Pav<'l
pre~inte şi ing. SurlA.~iu Victor, 3J.bdi.
rectoru1 ca.~ de Agric-J.ltură Timişoara
vor vizita staţiunea. dela Ce<:lad. Plecarea
din Timişoara va fi la. ora. 8 fix, pe ruta
Tim.işoar8.-Biled~d.
."
- AGRICULTOR" VOR fi PRIOOA'flTI
CU LEGATORl PENTRU NOUA. RECOLTA. AvAr.d în Vedere greutăţile intâJnpi.nate
2n procut'&l'ea sfoe.rei die hârtie pentru legat en....pii (la. seceriş), agricultorii sunt
&fi.tuiţi oi le 1ngrijeucă ~ ~;.:.z. yrcm ')
de legători.
. . . . . . . . 401. . . . . . .- . -. . . . . . . . .

