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anglo-saxonii privesc problema invaziei
În Europa ca un lucru foarte simplu

ta '600 lire. cartofi 200 lire kgr., carne1l
de oo.1itatea cea mai rea costa 6(l{) lire..
iar o pereche de încălţăminte 2000 lire.:
Toata lumea poate să-şi inch,ipuie 00'
poate să însemne aceste preţuri pentru
un italian care pe lună. câştigi poate
600 lire şi incă Şi mai puţin.
Nu e3te deloc de mirare că în astfel
de împrejurări comunismul să se ră.g..
pândească din ce în ce mai mult în Ita~
lia de sud şi in Sicilia. Administraţia militari. a aliaţilor rămân€ eu totul neptr

~RuriJe pentru desmembrarea Germaniei. Statele Unite Încearcă o Împăcare intre Polonia şi Rusia
BERLIN. 13 Generalul englez MontgQmery a ţinut o ma.re cuvâ.ntare in fa~a mundţorilor b~ta.n~ de ar~~t~ El a dedal"d.t, luptele pe cel de al doi~
frant au Inceput ŞI a adăugat ca InvaZIa va fi U'I11ocrtl foarte simplu. In asemenea stil s'a prezentat şi generalul amet'il<an Eisenhower cu ocazia unei. vizite
la un centru de instrunţ.ie britanie. lUâ.ndu,şl adio prin e-uvintele La revedere
la este de Rin('.
J)
. :,-eeast ă a~jt'Udjne a ge~raJilor alJg}o-Sft,xoni amint.eşte de cântllrea de mult
~~tata. a soldaţllOl' englezi ~m ~Franţa., oarl voiau să.~şi atâ.rne rufele pe linia
Slegf~ted. .A~ta ll?"eaz8. sa serv~că pentru prnstirea soldaţi!or englezi şi
a.m~rJt:'ani Inamte d~ Inceperea Int.repnbderii de debareare plină de greutăţi şi
pertt'lole. Ce ~5teaptă pe anglo-saxonl in apus O Înverl~rează declaraţia fiirtttă
de un eă,nitan englez intrtun ziar militar eu privire la luptele aJiaţif,o.r· din ltaUa
de sud. El spune intre altele: "Ceeace a m trăit a.ooIo a fo.~ mai ~lJi8.ZIlie drit
orjet'. ee am păţit la Tobruk 8allJ o.ri unde în alti parte în AfrÎea.".
Pe aeeeaşi linie merge şI o declaraţie a. e:eneralultri american Sommer.well
oa~e i~tr:o euvantare către soldaţii ame rieani a Sffll8 •. PeR mai grea P&1"te a 1'i\?'...
bomlol vme abia aeum pentrn englezi şi am~rl~ni. Brit.a.nkii şi
americanii
stau in faţa UIl()l' lupte eTâneene şi grele pierderi.

__ a

dlii/uri de problema finlandeză) dife/1 rt;ltu.ul m~gw-turc continuă să p~ e1ipe cen.;urite d,plomatice şi de pnsă
:II capitala Suediei.
Faptul că d. Eujm UaLq Orbay, amba.sadorul turc la
/Jndra. a dr::misionat, în locul său ur./Id a ji numit d. Ruşen Eşreff. a pri,JiUlt cum era şi fireSC un subiect de Vii
:?"~enta"ii. Deşi c~rcurile oficiale tur-·
:fşti dedm'ă că demisia d-lui Orbay nu
lre nic!o legătU1'ă cu acfuala fază a re·
ilţiilor dintr'!- Anglia Şi Turcia, se reţi
Jea tom·,!i aici cele afirmate de căt1'e
:arul . Tims, după care importante
dlimhiiri ar fi iminente in ce priveşte
posturile diplomatice şi militare turceşti
!11~i in~poTtante_ Ar fi temerar să se
!rrJqă cnnduzii din aMste schimbări,
~daQqă ziarul, dar faptul că ele se prD-/'11(, i,! mOll'l.en/Ul acfu'll ('ste interesant
'rin 1'1 1rL<';1f,~i. CăCi ·'le afirmă că şi ge.. "~ralul Orbvy .. actualul şe.f al Statului
IfajDT fffTe, ar urma "li demi"'oneze şi
~1 fot din motÎ1'e de sănătate. Afât f08til1
,7mba.9:-Jdor cât Şi generalul Orbay ar
firma să candideze la ale(lerile pnrtiale
pentrU Adunarea N aţianală. Viitor §ej
al Statului Major Se cred~~ tot după Times, că va fi n2tmU generalul Omurtag,
actualul sub-şef.
In legătură cu afinnaţiile ziarului ~~ri.
ta·nit se comenta desmintirea data de
către ambasada turcă din Londra. ştirile
sosite din lstanb-u1 şi reprodusă în capi"
tukl britanică, după care d. Orbay, /OStul ambasador, ar /1 fOSt chemat să ia
wnducerea 'unui nou gU1)€rn.
De alt/ol S8 ştie că, aşa precum a
an'Unţat radiO Ankara, d. Httseirt. Raul
Orbay lipsea de trei luni din Anglia,
Jiirul chemat în ţară pentru a avea contJersal.i cu guvernul său în u.m.a con/eTlnţei dela Cairo_
Comentariile ce Se incercau. a se face
î11 jurul aceStor ştiri, ce se r8cunoşteau
ca puţin clare, nu pot fi deci încă luate

Londra nu

BUCUREŞTI, 13 S. P. P. transmite:
Generalul Montgomery, comandantul ar'
matei de invazie a vorbit muncitorilor
din in(bstria de armament despre frontul al doilea. Dânsul a prezentat invazia
din Europa ~e v~t.,a o i"ltrepr·i.l1,jen
foarte u~oara. Iata textul:
.. Toată această afacere va fi foarte
.
_.
"
~.
s'mpla Şi nu vor eXlsta di.hcu1t3.ţl. Vom
traversa marea cu tl"lpele Şi vom pro·

I

În conSideraţie, (1,ŞtepM'Y/.du-se preciZă.j'i
dela Ankara. Le-am inregistrat totuŞi în
măsura in care ele au putut fi puse în legătură CU recenta polemică de presă
turca-britanică) polemică

ce pare că s'a
potolit ''fi care în ultima ei fază demonstra faptul că, dată fiind evoluţia situa~
ţiei războiului. relatiile TurCiei ou Aliatii
par intrtadevăr să' Ii întrat omb O noUă
zodi6.

o delegatie

evreească
pleacă in

Palestina
Rusia

din

impărtăşeşte părerile

tmcioasă.

I

BUCUREŞTI. 13. S. P. P. transmite:
Ziarul "Sunday Times", într'un articol
apărut în numă~ ul de acum 2 zile, se
ocupă de relaţiile angl()-turoe. Desprîn-

A cincea aniyersare a
iDd~p .. Odfl'Dţiî

Foam'etea in Italia

14 Martie. cu prilejul celei de
a 5-a. aniversare a. independenţei Slovaciei se va desfăşura la Fundaţia Carol I,
din Capitală, un mare fe&ti.val /51ovacoromân, la care îşi vor da concursul numeroase personalităţi p" oeminf'nt,e ale
vieţU culturale mUZical şi arlist;c.

ceda cu germanii la fel cum am prooo·
dat cU italienii.
Forurile competente britanice nu par
să fie de aceiaşi părere cU generalul
Montgomery, nici a8'lpra h<>tărârii de a
~J:':~J-,\ l4t1.ro.pa, nici a,supra:- com~a.ra
pai trupelor germane eu cele·· itahen6.
1 "Andgreanţia revofiCni~Iă de· infodrm1a,ţii t··dlin
.....,
a
e It asupra ee ara 11 or
lui Montgomery şi a mcer{!at să le
leze în cea mai mare parte.

U.arihCarea r .... t at 41 "'.r
dintre

anu.

URite

TARE. PROBLEMA ARGENT1NEI ŞI
DIFERENDUL POLONO-RUS.
CONFERINŢA SE VA OCUPA IN
SPECIAL DE FRONTUL DIN RĂSĂ
RIT ŞI CHESTIUNEA POLOJ-."1F.J: ŞI
VA CAlITA o SOLUŢIE CARE SĂ LE
îMPACE PE AMANDOUX.

Sovi,..t ... l ... cpr E!!iptolai

Siria

proporţii

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

Planul

~_.

MO!lC8Yf"'i

şi

IrJi'k

ISTANBUL, 13. (Rador.) - Cores-'
pondentul agenţiei DNB. i!orrlunică,
• Agenţia telegrafica turcă, află din
Be~rut c~" So~iet'?le au intenţi,a ca ~i
Egiptul sa mfilnţ2'Ze legaţii ca ŞI in LIban. Siria Şi Irak.

Lisabona, 13 (Rador), - eorespon-I giunile ocupate d~ eătre alia.ţi in Italia
d.fntul. 8~~mtiei D~B transmi~: Că'~ăto- ia din 7.i în zi .forme ~ai brutale. O pâi~
rjj SQSlţl dm ItaLa de Sud In capItala Dt costa 200 hre. o JUmatate de kgr.
Portugaliei anunţă că foametea în re' oreZ costa 300 lire, 1 kgr. de zahar cos~

L~ba.~

legatii ea 1"

X.

Îa

lrj~nda şi ~tate.e

GENEVA, 13, (Rador.) - Serviciul
britanic d.e informaţiunu anunţă din
Washington, că ministrul afacerilor
sireine al Statelor Ut4te publică Sâm~
bătă seara o notă prt'Şedintelui RooseveIt adresat guvernului irlandez în ziua
de 26 Februarie. Prin această notă preşedintele
Roosevdt dă asigurări d-lui
D~· Valera. că trupele amer~('ane ce se
găsesc in insulele britanice preZintă o'
garantie si o apărare pentru Jrlanda.
Publicart'a notei adresată dp. ptteşe
pint~le R()()SeveIt d-lui De Valerll., după
păr("l"€'a agenţiE'i R€>uti'T. S'f'rvelS~ la.,
clar;.ficarea- relaţiilor dintre Irla'nda Şi
Statelor Unite.

dem un teXt din acest articol:
"Nu uităm aerviciile pe care ni le-a
făcut Turcia. în cursul celei mai periculoase perioade d-e criză a războiului".

ocupată

Sleyaeiri

Marţi.

La Casa f.lbă se incearcă oimpăcare Între Rusia şi Polonia
BUCUREŞTI, 13. S. p. P. TRANSMITE: D. STETl'1NlUS. SUBSECRE
TAR DE STAT Al.. AFACERILOR EXTERI\TE. CU PRILEJUL UNEI CON·
FERI1'-I"'T'E DE PRESĂ LA CASA Al..BĂ, A DECLARAT CĂ IN CONFERINŢA CE VA AVEA LOC LA LONDRA.
SE VOR DISCUTA CHESTIUNI MIU·

BUCUREŞTI, 13. S. P. P. transmite:
manifestaţie ca.re a. aVUt loc DumllYc'Că la Neapoli, partidele de Stânga

au cerut din noua ca regele Victor Emanuel să abdice. iar cabinetul Badoglio
sa fie Înlo,;u.:.t printr'un guvern constituţional democrat,

lui Montglmery

I
I

Partidele de afAftlfa e .. r abdicarea hti· "ietor EI'U-'lquel
Şi '"toc.trett ~U ... B ... lh'\lUe
Intr'o

Iarăşi problemă 'anglo~turcă

..

----~

~.~--.

pe.tro df1'smp .... hr.r ... a G .... r~"nitai :

Polonia cere Prusia orientală~ Pomerania şi Silezia
de sus, iar Sovietelerevendică Prusia Orientală
I

STOCKHOLM, 13 (Rador) Co.respondentul agenţiei DNB comunică.:
In legătură cu planurile privitoare la
BUCUREŞTI, 13 S. P. P. transmite:
desmembral"ea imperiuluI german . ziaAgenţia JJEuropa Press(l află din Sairul Times seria de ('.!Urlind următoarele:
S'a primit o ştire din ll(JISeQva eu pri·
gon că o tleelaraţie oompnsă din pel"SOlna.lităţi Lmportante din lwnea evrooască
"ira la alcătuirea wml plan relee şi Obiootiv sSupra detaşărH 1Dlor părţi din
\l'a plet>a din Palestina în Uniunea Sovietică..
teritoriile germane. Patrioţii polooeoz{
S ... eorefl(' .,i a~a.g.tă del~ţte ,va ti din '(Tr~'nea S4wietkă ('er Pl'usta Orien·
eomlmsă din şeful extre-m"'-tH.fl>l't Ben' tală, ·Pomf>rania. poate nâ.n! la Ode)' şi
Sl1e-da de AUS. Pe de nltă pln·te MOS(lo-vll
Gflrissan ŞI de rf'mtll1;.. t·,' ";"nj~t Mar-

JDorok

t

4-33
16-00
50-62
14-69

iasA să se

Inţeleagi că

Rusia Sovietki

ar re\rendina Prnsia Orientală 00 J{oe.
nigsberg. în timp ce Polonia. au putea
fi oompensatl in detrim~ntul ~,If;orti101' Pomernniene pAnă. dinoolo de StOlp"

poate pentnt()ă nu se (;'lUl0Se în($ planurile del'initl'\'e ale Rusiei So"ietif'e.
.
Doui idei par totuşi să. dnmme: IntA;
un e<mtrol al aliaţilor de (·eI puţin 10
până la, 15 ani t:'i al doilea foi.epara~'"
Germaniei de păl'ţile ei din sud ~i rl1iar

mnende.

Lon!lra şi Wa.shlnglflnul an rii.rot lMÎ·
ni acum propuneri mal puţin precisP..
Planuri contrad1cto.rt1 an rost exami.

na.te in ambele capitale. Ele dovedesc ai
aliaţii de limbă englez.i nu stau pus inci
de ar.ord asupra prOp\meri1M ee ar 1Ol'.

I

ma si le tacă

tn comun.. Motivele sunt

de părţ.i1e
ră...ptmde

1

de sud şi de \'t~st. pentru a.
astfel pbnnrirol' pe f:1ll'e 5Q"lip-tele le au In Est. In 8<,est {('Il ,....
'~lM'J numai o miră PM1~te oore ar ,.
';~l' la rJi!Wrptiaf'elfl'r'al~ naţit'ni.
.
Artj('(llnl eo;te in!'1oMit de o harti a
eventualei ®smembrări a Germaniei.

J

F
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Cunoaşterea

după

oamenilor

I

'CI

C•• 'e,ia'fI d,.. i N. Mărgilleanu, prof.

c.n.q~şte~a. oamenilgr ~4pă prima
impresie repr~jntă una dip ~le !l1cai ve~
chi, mai vii~ 9i IF'l-i ffeCV~me prqCHpărj
ale p~enirii ~iH tl1a ţi ţimpHfi1ţ) şi toatp
. ~

toeurl};,

~

.

Daca analit-am numarul ~qYlntelor cIp
ca,re ne ser'Vim in deşcriel'ea diverselof
tră..sătlr,i şi stări sufleteŞti, atunci con~,
f;at~ că e! se ridică, la peste 6000. A[leste. cuvint~ ţnsi IlU ~nnt ~~l q~ fre<:veIlt mtr€"puu~ţate. pătev.· constelaţ.i
[le cuvinte ca de:?tept, prost, ci:n~tit, ne.
ei~tit sHll om d~ o~el!i.e, ~~ lipsit dţ:
om~~ie! p~ecum ~l !Ire inchisa sau rle~c~lia, apoI energica, mtla1e, n~l:'lOs, cahll
ŞI AA'lQţlQ-rPce, smt nu qym'H ţclf! pt'l'

~~~lIl1lJimlJtlmMHfiUIHlt!ItIIlIlMII~~~I!!!.1;;

Facultat•• de litere C'..;-Sibi,,·

turi. Aşa de eX~mplu, cuvi~tde "brân~
lnnă in burduf tie câin~, ~rată intelk
genţă SllperiO<j.ră. însoţltij. clt lipsă de
carac!er, ,,0Jtt scri[)Ş~' ~PH~ u~ eu inte~
Iligenţ!i' cel puţJ1~ mlJloc~~, ~u caracter
superIOr şi Q4Ja~HlJ!. ~~ :empera!11ent Şl fire.
Cunoaşţ~re'l
slfffetJ!u~ pme!lesc e
deci caşi ~upp~~te~a. feţei şţ ~qJ'pul~î
omenesc 1 ~ulll~ ea e o cunQa.şt,en~ şi vi·
ziune str1,:tnl'ală, nu ~nalitică
lu ad'ellu' noi nu prIndem irUlltea ~ltl!
o~hii ori gur.a separat. ci impteună; ~celaşi lucru şi cq. ~4!letll~ omeD~c. ~p~
Sunt~IU preocllpaţl J~ prI.mul . rand de
structura, con~l~r~Je,~ suu;patle
pare lflllt calle <le patrunder.e In a..

pfele. alt.~ $tr~ct4r~.

Primii S1lnt P".f prec~<lef~ firi închise(
~n a(loptar~a la bifi~ p~q ~ccentul pe
Pfoprii1e lm: id~i Şi P'rjHcip,!i~ dela j.!iu·~
~I! se abat, Iar l.n cee<j-ce P,fn.'~şte t~'p~.
ţiifUcntul au dlme~SH"n~a nenroZ;itaHI
m:ai de.svp~tq.tij. de câţ a.~j:~a. a elllqtivi~
4ţîi. Int~ligej1H JOF ţ ffiiti mult qpstnl.~·
ţ~ deeât CRp"C~t~: J.!wers C'1 cei Pll PflPSti~utie corporală

brevilină~. lăbăreaţăl

plIna. In aaa.ptarea la lum.e €I se <ff!omoQcaz.ă şi sCJhimbi dup~ situf1.ţj~ &li ~itH<l~
ti.:,?U fire d~schisă,' in~e~igen~ă ţpncr,e:

tă ,~ s~nt mal !J1~lţ ~lPOt~V" d~cat p.tI"VPŞ~:
~ d~'la cal~ lmpo~antă, e hmQa~u1. El
p~ mgadue sa aprec~em tenJ.perarrentul

A

a ~ufleţ!+}j1~ pme1f.es~,
~H.efgi!! I?'m. m.04~ji; ii in.t~lj,~fiţa, $lupi.
cum el poate fi prin a se baza de
cum frazarea e mai {'(}mpletă sau simpl~
prim: .impresie?
.
şi ~u~ mai multă ill"l PUţi'1ij. conexiune
Il1 tâ1 'l- ('<l-r~ ~ ro~tr,bp;ţra. Si).q Str.lctH-llp.~lca.
('~ Hrlb:dHl fiI! ţf:ja t (' 1-ilţ;'le şi mai f!l~
ra corporală. Const~ţuţiile cnrporalc
Puterrt cunoaşte om!11 după totaJita.
scrl.'ţ(Jţij P.H in~·n;RU~Ilţc:}4 pu~aj. *~<Jri longiline, vert}cale. c4 . zp.~~le ,Irui-i tc~ ~iş~ărQ.j); expr,e$iv e , ca. c~l~ al~ :&.
C'Flnţ~ r:lj.fC ~prHI pg~r fi ~aţllra S}lJ ~l- desyoltate deca~ trunchiul ~~l O ~ sJruC-l ţel, mersul:., gesturile e~c ~n p':te~m .deat<j lol ~ufl~ţ!lllll onwpesc. el p'r~fcrll pq~
br~ suJlet?~.scl}; pele pre~T!11'lţ~. latăreţe seme.nea, patrtJl\d~ r1llP~ Hllbrar-.gmi11ţe t
vinte, ['are prind ţlcnq<it~ ijl.~i ntlllte l~' c~ trunehi:ll mai desvoltat dec.ât mem· felul de ara.njare şi mobil~re a. easei, etc.
't1'1t.-.... ~f' .. ~., ""~'1t?lIIt1l"!If ~ •.• ~ 't:!r ~ ~.'fI' .•U...1It
'l't':1I""~1l'~~;:tf.~~~~$''' ~
:-.,,!,,~ , .. ~
des

îl1trebuinţat~, ~la.l: intf~l:mmt:"t~ q~

prima imprf!sie CA lEN DA.~

prOape cât toate celel:a1te cuvinte impre\Inij..
,~I'
..
pef'~f;j;} e mş~ Şi Il11H l'1t e re;:;lH1ţ ~st~

ţ!f;aşţij. ~tr4Ptgfij.

aşa

4f!;" .,.

C ft... rtl

___
' ,~

AI. Procepeviei.,:

ni!

..FRUNP$.4 U

ftU"'A"~NfR~Q ~

Iti Bibliqtccp, Cf'l/rulHl de Stuq:i fi
a~rGctf'id pril:itaure

Sibiu

a

alltlrul

Q

la Trm~silllmlia din

interesantă

carte a

d-Iui Al. PI·ţ)('QTJov:ci.
t·,

D·sa 8usnne
cu
,
.r
,
C(Jwpcţf??!;q P llTpblqnq isţqricţ'ţ dr- muţ
tij l~f;r~citplfl: 1n rez1f1JIQ/ rl. Prqcqpat'icj
~ " •

.."

<'

susţine următoarea tEzţţ:'

.

4 tql ţ;i'R~li(:qrif p;zQj1tin:, Cat şi ţlmţţ
l1 i§{i( (lP/.ţ~cN qin ;e::. ?tIV-~T11: q:es: ă
Jntm/latea. '~Î continut/alea flOastra tU

N O. T-'

ANpţ ~I. zyq. ~-:-f

Remvcăw st~4iul4-1~i

î?ltţ'ulJ
spaţil' a:elatiu ~e8trâ~8. JJirf:ţtqrul Tf3vi.<;:tei. CQ1eguZ' f/Qstr'lf d. 1{!OOhAE
IV~}{ e.ţaminează in editOTiglul său. tr6i
aspecte culturale bănăţene. n. fjTfEF A.1i
GQ~~OŞIU {Wocă amintiri peraonab (lin
începuturile revistei. D. prQf. 4.1fPREJl
A. LILL/}{ inau.gurează - fi e ,umt'J ţl8
8'I1bliniat oe6St lucru Înrr.~ reVisţă '(ff()~
vincială ~ ,eria de {(.rtioole, desprs
Nietz."If'het c.e vor veni desigur în aimndentă în anul ace~m ,al cente:nan,Z,li tilo-

Plţplip~ţ

'I~Qm~i~ ii ~znan.ia.
iJoill ~o~di.~.l'~. P ~

8e1've{l'l('ă

plaţie şi Asc,eză!'
impJ;'eslOJlapt~

ams.

I

':.r. ee

rr,'

le

a!irm{lţii

eronate aIr:; i8'QripgrgJi~~

I,G~NnTREN!,

ANUl;

gazetă

Şi sfi. ţ~ 'u !!~n~ s~le
ne-It1p'~ ~ere dumiteJ~
~api14 cJi,! !9rt de 'tQl}r-t.

'\

figură hib~Idâ. să

om. VQiâ, ac~
stabilească unitatea su-

nete~şc~ ~p!.r~ ArC!faJ şi pap<j.ţ. Fi» 1lţ.i~1
bietul că acest lucru f! stabil~ de lI'eicuri
şi pe ţerc~ iH~e~;st~ n~ ~ RPt av~~ l!?c ~~
cutij ii R~r,;ri. Ifmu,i ~ J cău~t ~ fg.:r~
be:>.5ea despre acest lucru, crezând că tz-e...

bue

şă

l1ilnRHilCe p~eriUl ~le

CU

~

sC'rijtOl'HoJ' 'Şi artilJtHm: din Ban'l.t.
Nu ar interesa 'prea mult faptul ac~t9..
dar p"eopinentul susţil1e, de pildă " versurile lui Grig<»,s BlIgarjn ,.RU llU o prea
m'are eirMifaţje. din c~uzi .ci multe din ele
~un! 9cr:se iri dialect băl!ăţean'1. Ii amintim
ţl din cele şase volume ale poetului, unul
ţ!ngur e scris fn gqi p~năţeaZl. ş( numai In
:rnint~ hţ~ ingust~ nu po:ţ avea circulaţi('l.
vet'fll!.!! atit c!~ ~rpf~~ !'~rn\n~ ~ de

Şi vestţ.aşdi

,

{mnul ,,sfint" al ţarinei, •.
fpin De.sţ.Înţţc ncnţl'JJ rw.!l~ nnzH~rl'
Â~elaş 11lfZ1l Im'ţmlll $i ,d.~!}re ~c~ziIQ
Funoscutulpi poet C~ Miu-l.e f ('31 a c~ruj
poe;ţ,
năţena

Pf~{I. pPn~

It

q,e

ţ:!t'lpte ţtnecifia Q.~

zice preoninentul, .,ceeace Îngreu

4

~ţa;ă ~niÎli.~ra~H ~;rrntatia 4l~;;ilii ~l~!!.
f)elil'ilN1!, JllUPit»l. ditJ mpţiv~ !>~ Fai"~ JZF/'

nu

~ inţei2gelfi tRifJ'~ l:;i~"
l,ll:~ s. Il~miw
raJQ8l'~ ~ pm~ ii ~ifcDl~ fi. P.1J.~ţ V~;'S

ca

ll.CM!ta. ~

Bh~

~" .va~qri vel'7)· !!~·,;t~11
jf.tati. Wlflt~ ip ~jJJ~, "~~h".

albe

!'ii i~ Jl'~tr'!q ~i'i~llfil'l~· ~ f~4:ră.

mai ,!i~~~ ~ lfl ~lI:tril

=

·l

epJSCOplpl. P.c ea gasun urJnătoarele COnlll' (III
~, ~registrp.te ţle ~itr~ ddterile ~ !i

a..

~ funii cQn:nmc ţ?~~eşti: Seba·veche,
't:3
, ŞIllOVa.,. J:grJş, CrlStiUr, Jan.cabida, it. lQn, ~ I
Sft. NIcolae. Iara, Vizesdla. VăI cani, .. '

rafa! a, Se~eu" T~remia fi încă şe~. A~_

!~!
- ~umai din jud. Toroptal. Episcopul.. ;nI
rit
menm.tâ . com~e:~, că d~că nu se supun li r~
n~ tflJlllt "birul cuvewt,;va. trimit. ~ • ţio

+.. n

--

pra lor .. Potll()gii't săi. Ei bine com.unelt .tl
nu s'au supus şi nici episcopul nu a ttintia Ta

pe teritoriul QCupat de turpi pe hotnogii li
săi.
mALUl BmA.F.iGl1 mI
~p

In

~p~r~ Proprjil~

iptertse qe preaslă . $li
acela de ti. desbate în paginile lor pro-

8a ae "rell ; ' ; ...'C
'" \
~.'
~

pe

Sunt oameni
carţ:l pătrâneţea ij
Spt;ri6 mai 1llu.lt decât moartea. '
L.
C?mn~nil. a~eşţia a~ ,n~adeoor ~

OI

t

1pa~ trtsta batrqlzeJe.
.
Tristă pentru deprimama ei şingurii-

tate. () Viaţă întrea!Jă rt'qU datniniănui
'Jimic. Au culfJ8 di~ ţOflte florile parfum
şi ~tţ s'aU opriţ nicăeri.
" '
Au trecut fără
cu cinism peste
sentimentele celor pe oore tot ei §~ i-au

mila,'

Au dispreţ'ltit eticq~ iubirea, pe
Dwn}nezeu, având un Singur idol FufUrt'

aprppieţt.

tinereţea lor pe ţiare au risip1ţ-o ş(~

~~estea lltCi np ~nţ fii.Plte
pentt:ll ţ.ăr~l1i. p~ vOţbin4 ~e~p:Nl! jer.f~

răm.as CII sufletul 'Rustiiţ şi 8ingţ.tr. .
Pentrtf 'ţJătrâneţe Da §j p~ntTU m.part~
trel{Uifl să 116 pregqtim. Bqtrâtţeţea. fir
putea fi G etapă frumoasă. O lume'~ li·
nîştei. o lume 'in care 8f!fletul d~oătUpt
de t1fa8tâmpă'f"lţl tinerţrfH ar putea 8a $6

în~~Wtol'eşt.i~ r~vj.ştclţ a~€~t~a u'alJ, pă-

'1'e1iL~ea8C« în ţOt pe

tJţerţlew de ~duCllţiţ!.

Cp. sigpţ;tnţă ţ~

aceste che3t~uni nu-i pnvesi pe ţărani,

gaJ; revţStEw

ţ~fuii faţă d~ nimeni.

~i e păcat cit să

inpÎefi!Jtl

le incbeiam minuţelet si ţie,
pfiJul Ifl'!D~~~ ŞlJ1"ori Je m, ,i:e~

~i l~ pulţ~Ql il! ~»fIet, ţ..pil~pJ.
~i II1p1ii, p,Qa~tr~, ,:Jtt ~q.pii. sil'3PJ:
(4i~: Pi.cJlaci).

După păSe~ Jlumjţuluf, I:hia:r şi ~lp·

ţjnjre~ prQţRtip»!ui ţăf4ţJijljlţ
Inseamnă să fi complet lipSit

băniţeap/'

de ol'ientare

1W1ţură.IH·ţ!st~pă, ÎRţ&,ţ si 8Ul~tjj H~SPl'9

acest mare
~,~mă Ia

ş t iu t 8ă

.i-o

pr€qătească.

~ulptor

*4f':'!iflJ

român.

că

opera lui se

prqţotiplJţ ţi}npf~hlJ bă

~~t~H~ rJasţi~ f0!l1Î1pească ~'1i
ijă 1!culŢl. s~ inşcrlţl it; pa~ini~e

#

putut pâ.

p.n RTtist,

~are ~ij f}§~Z' ~Ulph!N+ românea~~ pe ltD

fll~n R~ ~mhmrsqlitate, ~'" c~ ~ i~b}lt~~
~~ Q f!'lc,~ fi., kl!i!~~. .

Banat, dacă el
llăţeani,

;IC~ fi: ~I'f'?'at~ ftt;~ ţnd~jij.l~ 4~ dl.fh1l1 ~les ~l
reR'iunii ,d9l" l'll>'ti.~H a~stui calt de t4r~ &11
ftjuţ f;~ fidw. vaij)al"~ ~m ~> ~, ~

Cl'edGl

fi

intre Ardeal

ŞI

bA·

drn cauza speeifkului ei regional,

nu isbuteşte să depăşească botarele regiu.
nii. Dat in tele din urmii

~ii.seşte

o soluţill!

aduoând in 13anat pe "cei tiOi ~Qmpozitol1j
anieleni (aic) Ion Vidu şi Sabin DrigGi,

clJ.l:'e tiU dat d()Vadă de to!ală eontopire CII
llllUÎca şi folklol1ll bă.năţean. Iată că acest
scriitoraş de pripas nu numai
că nu cu.
noa.~te

geografia spirituală a plaiurilo!
a.iQ.ţre ~r.paH ş~ 'Fj~. d~r nq ,tii ~ipt 1I!~'
car geo~afie propriu zlsă.'
,
Am ~c~ Il~este ~ucr~ri pimt,ru a atrag~

a!enţIunea, că nq ţÎ:eRPe să ne lăsăm a.mă·

giţi

I

de laudele aparente, dar care !n rea·
caută .'iă,

.

ne arate
s('ăderi.
,
.
.
A:rde~lut şj B~natu} au o leg~tur!i

litate

"

"

tqal~

~~

-"

sp.i r :'

de ye~~uri~ intăriţii prin suferinţe cofI1unf:1 ~i ~ad_e,,~ n:dmitem u~ei refi~i.~
dtq

p.u~~t ~E: v~~re ar.~.sh~

at~n:l ne ~uitm pe,ml<lUnea Şl drentql
~raţ<gn

ltffi.

o
~
ei

~
\

,
e

1

_iiiRirriii.

susţine că arta

vi

.. 1

nivel ~ îi asigură ciooula.ţia GOlltesLaI.ă
Qe cQmentatorul ~onal.'
.
NQi ne întrebăm ~Um vrea dinsul ~ ,sta,
bilea.scă }lnitatea spiritUală

SI

.

' MIA MAR1AN JALES

~_

j

tG

ai;

"--II! ·...--------.. . ...

.•

tjlra lui Romul Ladea suferă de aeeeaşi
gragoste pentru ţinutul său. Opers. d-sale
nu e~~ dedt o con:inuă ltluncă p~ptru g"t;-

fi

lI'dtJt pân4 atu1JCi.
Este toamna rodnic~ pettmi cei care

'11Pllt~ ţtrta. Ri.Ilă~~t;ă, pa ~ttfţl, n~ ~~ "
~.~~l'im!l.ţ", PWrillJ p;.la;o. ti.C. ~.' :it~l:at~i Of. i. ~J.l' pţPPO~der~!lt<J.

s,1:l":

~~mneJ~Wşt '~fW~'H!!'" W~t?n
~lip~~"Jfl 4I:1},m~+~ il" f~r1p~ ;

Jfll!

1M~ ~~r~;

aC~lilŞl ,ţ~luga.ri fr~~iscani şi la. înd~

lă

I

Zdriuigăn~scli' ,

de atitudine, cuvântul

~c.Tis al unui astfel ~

~

t1t

'

~~c!; pahar f'tf 1lin fn fllP~'(>!
',an deoO",ăz cn clopoţei

J!:

....

memoria. n;iilpf 4~ ~a&2aH
mQrţi pe cimpul de pătălie.
• J... X_,·J!i!'! 44;9+ ","PUi ,~ )4 . , p;e~~ S lIţ - ,~ !-. ~ _ ~!"'~.•~~!~
....~",.!
piipqşi fl~ 'qţ, ţt1' ~ii 4e .f11jirgcle,
cu chiea de porumb, - iar din bucle

fU<j.,e f?~~ieR~4'1f fJ ~ţ~
câJtd in. v:}lqŢil~ eţ PHlt~le
pătFund PFpP.t;~~le J?Fip,~iwPr ~J ~iHl4 J-

»P9ţ Îpj:J~tQţiti in ~i8r dQ oz:dui

tiaI. Comunele somate prin ordul franc!.
OM al ~ărui membt'j~ c~h'lera~ H~ prilJ
Bap'~t, JntF~ c~ Igrj~JlI. P'ialq, 4n~,
cu credincioşi ortodoxi, iau la goană
.'
ţrimi~ episcopului. C~"şi sub OCupaţia tu~ ~
ceasca s'a încercat siluirea conştiinţelorb.~ ~
e mirar~ ffiilld hine cupqscll~ă k~1 ~,.I
autorităţilor turceşti în ma~rie de ~,' ,:
ţă a raialeloJ:. pe ll!tfeţ ţa P, dQV'a~ 1.' .(
f
cestei
indolen
.... e ..i lista f'omunAlor" .. ,;".~
,~
ţ'man
• d
.
~el. d'"
. . . ~ ,Iifl.
epIscopI
,11l C
'. enad," ca propriet~
tnt~c~tă~ înt.:e anii 1647-'·165f de 'd.~ .111,

.Au pierit ci nu tS-Q/1l cunoacut~!.· .
In restul numărului ~emnează 10.n
PiUat, Olga Ca:ba, N. Ctevedia, Niţ::ela.e
Lazăr, Claudia Buqa.n, Constantin Amă·
ră€Scu. Ion (Jonuu{, Nicolae Roşu, Ion
)(arin ~~.vtan~., Cronica m.ă.ru11tă
scrisă cu duh ~ D. Nichif'pr Gra-î:nic.

CreqeJ1lc4.e greşitij.pănep:a ,,~ll1ui"

}{XIŢI. ~p. ~

r..

Ilo; vofan',

J~ n.ce1.St~ pr~viP~, ~jşf,€le Jnvăţăţ,O~
r~ti a1l J:U ţqţql alt ~e~! a,..cela de l}-şj

lleV;3ta !fe presti~iu .,(1âpdir~~!!. };.'e.,
4acta~fi de cij.tre d. praf NichifN: Crai~
nic. aduce in numărul d·e ~ Februarie

l'jll ţ xn~~
~e~âţ <j.ţunc!

reg!'ct, intr'o

"GâIl4jrea~'

" "
. ~.,
'.~
PI1 ~at~ uşurlllţ<} se elmtea~.. d~!4 ,
~e ~pp.,aţlJ asu,pra :m?r, 4omenu, "~~~, •
can p~ er~u m stapanll'e& don~!~$ ~
ycd~ au: tr un ~oclfmeDt Plţ data ~ tQ/J ,
f'~, CllllS d~ catre Fontcle . TO~lt f~,','
~p~c(ij:: de CelJ.ad, ~ r~edlntljo lfl. ~bii4
mare, ~~~~ţ~. ~upa ce obţme Ji l!-pr~ I
rege~sca ŞI dupa ce n:uş~te sa o~mă deia
tur~l Wl fel. de autorl'Zaţlc pentru Il ~
servi ne'Voil~ rq~ioase alt: ereŞtinilgr rt
tolici din B.anat, incea::că s~ &daci~.
Roscpt R~ caţ~e q ~p11j. qp pomtffle ~
n,at, ca proprletar al l.or, ceeace era 1~
ţie cu l)'lcunQaş~rea. dlll part~ ilCesto "

Magic cosmos strâns în 8coorţe. zeii

ARDEALUL ~~dă':! ~ ~od~I,U L !
F~Şti<t ~re4 că f:f trf,:p~Ji: ~~ P...Pf~ţie~ IW!Latea spid:uala a neam)!lH-f.
fl.rp. 4t~~I~~ţ *l1n~~l, ~i SPre ~re.l!! ;ne~

Pi r~vistei

eri scrie: "pe ţărani nu-i intere:ooază
erpi şţ nţcf j::Qmitete~~ 4-q.:~~ învăţători
în cari nu se d2sbş.t pevoile obşteŞti".

,

dpcic.

rijz-

bine 4Qfumell-

,
E.mVIs'~ lI'fVĂ'ţA.TQIţEŞTI
pespr~ I'Şoo~l~ Prahove( în Ecoul de

I

" 1'lJ 'Y1t;1ftul ţ(1:pit o 1. ~~ pyn 14 PU!Wt ?ţ1tţ

Amzăr:

sa CPptinUit!J.te ortodo:xij,.
Reprql1ucem. 4ill son~tul "ţal'tea" al
d-wi V. VAicl1lcsţ1l terl.inele :
,.Stup în care şJQVe 'naripatf!
(Ju polţnul lumiif,npărca/6
Sucul nemtţririi ne-au făcuţ,
119i 4t: Qu.ch.i, .:.- sewfnţe -- qle ţţleii.

drept model celor vi;toore,
flţlrif rorff:sţ1 acf.S! lucru, in8pirânău-~eJ I atâ, g de bimi
D. G. a. fţnGDA'N
illtrr rţftc!ţ, (/1 IT ţ'u~oscuţq lC{,eniţ{~ ~ luj 1 8CTip 1,tn arlicol oomemorat!'V uilui Şte
La,~lălţ~rraivŢ~ ~~l!tPP~~ d~nl~nţij C(ţrac- I fan Oicio Poo.· deJa a cărUi moarte 8'q
14c ntiPs al qce.sţ~i Ifgend~f {Wr
tfl~ul
îmnli'lit un del'€niu. Pl10inile i'nterioor~
bilind P{( i~w~nl? ei ~sţţ ţ? cr01lic~ ltnrrar~ aduc. ca ii" ohir.ei1l. lfff!1"(l1u:ra ~ proză.
dp rf41fl M!A M ARIAN JÂLtJ!J
neidşţltifiCîltii. Tllfr'lH! cqpiţol ~pe:;ial ~e
GEnPfP? OR"!/7A
poezie q,ia;'l'laTă
puf' 1q cOfltriPUţ:ţ rţZltlţqtfJ!e ţnq:ţ ~4
d-nii 'RAVErJ P 'RT?TJIT . .A1TR.TiJ', D. RUale filologiei. AtttQruţ $e ocupă de termi- GA R1U Şi PPTRfT VTNTTTJ,l q'ra4w:eHQlo{JÎ(J ţZgrqrq ~W!fj şi şlal'4 ~n li'rrl-OO
TIa unp: 'p()P~;; (lP, fTmhprlq Sabq o ~em
r,op,âtfţiţ 4~ elerp.ţ!ntele 'P~c'fti ge~nc §'j
nează d. PRTftlT Rli'E'I'A A., lnlf'Tp,!'?rtnt;j
grlW9jti~ de f!lfJmf?~ţele (llbqnţlz~ fi ţf~h
el~fp contrip1lţi,q il:l1ţi AV,qU~T1N ~. ?{~
l"htone, insiştâ~4 asuprq ~ip!biPzţ;~ ~lq: I POP. un nume noo la 1IOi, Ebspre un
t
vo-ro~âne in teriJQir:'l1>~cMI Daei l ., PPt7 studiU, de vţrsjfirqţie fnţţli ,111 !tţ! Enli!
nesC1f. fnsfâŢşit } fi'T1Jf!.ce(1<' repr9ilu.os
1eţţ!ţarea dentqlelor ~~ dtaiectul Gf:tŞGn) r
dirWT'un ş('!ptiimqnţţŢ 19c,al q,rtiyplul ~.Lu~
flf fi ţpq.ţţ ţ~lelqlf~ prC!be lin!1uistfce~ i 41 4(J~4f('7.ff''lf~u: semnnf de $prlitrm.tl plu,
ţ~tfJ P prpbtj ~iflp.r" pentr'/f priRrftqtf'll şi
gar GHRORGHE CIURORA. care 'm€·
'fiiii Bii fi,! ,:it;, ţu rnu1tă atmtie .. Ppr~
ţ;onti:1Uţitqt6f;J noastră in Pgpia , fe?~~
tiul palataliZării 4e~t(l1ţ;klr fiip-4 j?ij..Pr.;t- tretele ·acWlllitătiic~. mi 'n'IJ Mt tipărite,
'1-U'lllăf1fl.
..
t?wtat tk rt0i dela Dacoslavi ~n teritoriul ţ;.Qnlplpptţqz!i

,n

O. C.

mpriro.~

tată i- jlplprejurij,rPqr BtJli4~e §i militarţl
din acel timp.
Esseul 4-l'qi D. ~tănilo.!j.ie "Content-

4rlicol1d ,4-1ui L!l7in POOte siJ

8oful1!i:

Dnct'4. Cu. f9qle acestfa iSfoTioqrajia tfn-

~
~

Hn fi).q.ter':tfl bpg~ f~ 4pcwnen4l-rp §i
ingrijit ca literatură propr~HZis4.

i

Numărul' acum apărut al reviStei
,Jt'runcef+u ~urFrin46 prin e;cţrem4 va-

riaţi~ ţi wpter~lu1uj
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D ACI A

OltTUGAUA ŞI ROMANIA. Intre
. fllra noastră ~i Portugalia nu există
.~ rwort., dedi.t cel al rudeniei şi al pr~
~~, . Depărtarea ne uneşte
cu dorurilc
1!9ţ &!
pe care le au două. surori de II ~
, ~'_ite În rmfld, dt\<-B. nu Iie pot vedea
~~1 ' in vecinătate reală. Ne uimeşte de
JU~:a
ve:."tea că acolo lIn ziar, de!'pre eare
~, "ce că ar fi alll'Oalle de cercurile cona ~ 't(ll\re, discutând silunţia statelor din
~ .E~tul european, spune printre altele ci."!
qţ It 'nia a întrat În războiu din oporlum. ~, şi egoism. Estf> o afirmaţiune - pu·
~ ~. ,pune noi - îu'r'adeviir inoporlună.
1~. tr1I el trece peste realităţile ft{levă-rate
,~!'i. ('lire triieşte nenmul românesc, şi cu preo~ . ilsl't' ignorează cau1Rle J't'llle. cauze de
!lIIe" ma,;oră şi de im'Îu('ibili'i d~mnit.ate,
. Pl'Ili aII forţat ROmnll\3 ..1'1 int .... în liidwTu.
.~. I'urtu~alia t.reb)!i~ doar să St' ştit>, cit
, ~. 'lIrsbia şi Bucovina ",unt regiuni orga'tur. ,'t 1I1~ llă.mâ.lltuhli românesc şi că. 8 te
~ lln : 1111 (lE'!1t nI a ţi le dohândi din nou - SD.11Ft~ . 'rşind prin ac.east,a \In act de dt>mnitato.~
'eUin, i de drt>ptate -- nu este nici egoism, nici
t -: .ptriali!'lm, oid fupt t~ritorilll ~i, (}eei,
~ ritm oportunitat.e de condamnabilă prove,
~, 'limlJl..
•
itrt UNIVI'~R81'l·A'.rEA MUNCJ'l'OREASCA.
~
Cu con('ursul CaUN'rei d.e munl'ă din
lJU~. !inliŞoara t,li a Şcm~lei Tehnice a început
~ 'rullcţiont<z,e Universitat.ea muncitoreasI.JÎ institnţie, care onoreaz.ă Timişoara
hei ~i Banatul şi care mai are !;ii o semnificaţie
s&. !pedala, Şi anume, că muncitorii nu mai
.IlIIf. lUni lăsaţi in pradă (~unoştinţelor insufil.. rtente, {'ralUlleiattl. nefolositoare, ideologI.
Il ~ f?şte dăunătoare :;i din punct de vedere naIS!I- tional 5Î profesional perieuloase, ci sunt
leit aI!'llŞ] intr'o şco 8 I ă a lor.. care le ofe.·
l/:I.ÎI 'tl ştiiuta cea O1:\i adevărată, cea mai utilă
~ il mai si"teOladzată, ştiinţa care le dă {)
'&11 mare {'nNiraţie in f elt'cll1ală şi-i alinia:tii
o. mrind!11 int"It'l'hl:1li1or de- !'lpeeiaIitatol" şi
tI. tit !'reHtinllt> redl·idi. Câte \'eRcuri de lupfi au tl'f"('ut până rând mun4"itorul în gen"ral a. ajuns, !'li ia contact direct şi
'ilre folM perscnal cu ştiinţa eare deschide
.ji orizonturile gindirii şi inobilea7-&' persott,""a atât de dispreţuită in trecut a munci.
!!~
lorului manual. Astăzi În Tal'& 'O()astri vi_
surile ('t'1e mai nobile alt'! muncit(Jrimii dfo'~
rin reaJitătile cotidiane, de unde, rB"ultă ei
~j
o l'e\'cndicare muncitor~asdl nu trebuie să
:m
~ fadi pe buli. de doctrină, ci pe nevoile
flIre ,le dictează viaţa.
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ONDLL CATEDRALEI Co~tele ce
. se v()r organiza intre
şi 26 M9.rlie.
pentru sporirea. l<'olldului Caredralei tn~
stamnă., că. această. operă va ajunge să-şi
\'adă sfârşitul fiJ'IetiC şi glorios. Catedrala,
ea loouş de rugăciune şi ca monument al
demnită.ţii noastre naţionale, este al tuturor, de nnde obligaţiunea morală, ca t()ată
lu~ să participe cu obolul său ~ntMl
oousolidart'la in vea{'uri II. aoe.'itei opere de
el('(linţă şi de măreţie româ.nea..ri. Vedem
CII câtă râvnă participă la mărirea fondu~ lui micii români elevii de şooa.lă. Este
6 Două feri<'Îre românea..<;Că.
aceea de a
jrrtfi mult-puţin pentru ceea. 00 trect'J din0010 dt'l interesul per~nal al omului ~ de
vremurile grele de azi.

12

•

Pl-;CfJLi\. IT..ICJT.-\. In matf'J'ie de
speru]ă avem o experienţă de trei
11l.!. Guvernul a făcut cunoscut toate 0011r~idera.ţlije de sLat, lle'Iltl'U care sl)OOula este
Şi treblli~ lu'ivilă. ca o cr.mă împotriva. Stamlui noman. Mai deparle - intelectualitatea militJmt.ă. a. dovedit prin simţirea sa.
nobilă şi gândirea sa. patriotică, grozăvia
specule~ Îndreptată. împotriva. Patriei lupIAtuare. Nu 8Xistă, deci, român - fie oră.
şeau. Iie satean care să nu ştie că spe.

S

culâ,nd cu un aliment !>IlU un obiect prevă.;rut. şi necesar Oştirii şi naţiunii luptă.
tQare !Să nu ştie că săvâr~te acest dublu
Şi teribil delict impotriva Patriei. Dar 00
experienţA din punct de vedere a lichidă
rii ei, s'a mai făcut. S'a dovedit că. cu\·â.n.
tul blând şi pedepsele, atât de uşoare ale
nu au putut StlÎ,rpi 8()e8sta grouvie antiromânească. Ce inseamnă. asta !
1nse-.a.mnă, că. speculantii se plasează dintoIo de legHe omeniei româneşti şi lucrează În (',uda ,Ju'!Uţiei. Nu este oare nevoie
atunci. ('ft pedt>psirea speeulanţilor cari
Ipl'e ruşinea lor se inmultesc. , . clevinli
drastică §Î terifiantă f
,Justiţiei
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in partea d~ sud a Banatu~ui~ pe
,.lI,,,,,, u Juo>~u.UH ,')~at JU!Jv.iw,<lJ

U~U(;/H"... c.c.t;:

pl:;

e~~e ~tH.(.atu

l'J,(.I.1Cu,lura ZUIUl JltUlUU

~ UI/HUla

ru,'ULa

~v !l.iUHnft,

V

a.JeZUl"e c..'U'

1(1.1 ruman~sca uMe sU'l'oh, unyUTii, 8LOI:u<:ii Şi alte neamuri n'au ga.si~ nicwdalcJ

mtdtul prielnic

pentru

infiltraţie

stl'ăină.

ComUII(i.

Nicolinţi

mai vechi din

această

e una din/re ode
regiune. Al'hiVa

păstrează documente de8tut de
preţioaSe, începând cu anul 1nO, iar
crUCile de piatră din vechtUl cimitir, ne

bisericei

duce cu gândul pe la începutul Secolului
al XVlll-loo. Tmdiţia poporului ne am~'
teşte de invaziile tu,rceşti, de suferinţa
şi fuga ţăranilor în mu:nţii Almâjului şi
atât€a episode grele Ca:l'i confirmfL .~i mal
mult existenţa Nicolinţului pe acelt
vremw'i de restrişte. Clima aceSt"U~ sat e

harnici,
intreprinzătO"ri,
cuvitnciqil
blânzi) miZos{ilJi şi cu mult în frică în
cele bise riCeŞti. Păcatul şi du,rerea cea
mare care stăruie în acest sat eSte faptul
că nu S'au prea bucurat d·e dragoStea şi
căldura sufleteasca a "dornnilo~< cari
au format m!otdeauna o clică de oameni
răutăciOşi, preOcupaţi ,,·umai de ei, şi a
căror moralitate este cenzllrată cu multă sfrângere de inimă de fiecare locuitor in paTte.
BISERICA ŞI ŞCOALA

BiserÎl-a din Nicolinţi este elădită in
.nijlo;:ul satului pe ridicătura unUi platou n\'ând o poziţie dintre ('ele mai IrumO'dse. Vl"'dle8 bisericuţă. de lemn a
fost dă.l·âmată în }!;'lO şi pe locul ei s'a

zidit (,pa de astăzi din piatră şi ('1\..ră.ml·
dă" Sn'ltirea a fost f~ută în 1842 de
blârldă: p7'jmăvara, lungă şi ploioasă;
('ătre ep'iseopul Vâr~etu]ul, Iosif Ram.
va·ra: secetoasă şi C'U arşiţă, cu. vânt1lri ciei, ('u br.\mtd AIl.onnirea Maidt Domcalde, iar iarna umedă Şi cu puţină ză· nului. Astăzi blst'ri'Nl\ e foarte slabă, eră
pa-dii. Din cauza configuraţiei g<:ogra·· ~"1Ifttă ~i nt"În~riHtă. F.xistă1Ul proect de
fiee e scutită de gerui'i Şi furtuni. Pă· :\ zi,Jj nn UNI 18"8." În eare scop s}au a·
mântuI e productiv Şi 1l{Ior de lucrat. duD;l. 'Oi fn-tHlurilp n~re, iar din ea~
Ocupaţia
principală
a ţăranilor este za rp·A'oh~loL \'I"\'f'ri.. ne sunt jHn.âm~te
cre.,terea Şi îngră§afu.l Vitelor. care le
Tlină la tpnninal'~ hIÎ. Ast.ăzi biserica
oferă un câştig destul de preţioS. O altă
~1rf" ,101 nl'f'.Oti, Run('anu Ghoorghe şi
pre.ocupare este aqriculfura, albinăritnl, ŞofrMt Pufn.
inr11t.'5tria cojo(tcelor de miel .şi fllbrka~(l~1a. o"IWJ"J"'\ f' V~'~le ~i Nl ea si bitul m.oturilor de tiitarcii.
""Pl'Y·n. " l ' n rl~"li Jl'(\Stlll"t (',,"th:L~ ~e do
In general lIicolincenii 8U.n( oameni F10rea Stine~ şi d·na Ana !Iurgu.

.......•.•..•.... ........ ....
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Inaugurarea centrului administrativ din
comuna Plugova
Dumin€(:ă 12 Martie, a avut loc in
comuna Plugova. jud< ~ul ~ve;rin, în
prezenţa d·lu~ inspector general administrativ dr. Gh. Ciupe inaugurarea clădirei centrulUi administrativ,
Pretorul plas.ei. PlugO'Va d, Gavril
Meda prezent .la ~8Jstă solemnitate, a
d-lui dr. Gh ClUpe, lar d. prefect al
.:1.:>.+"1.,, Sever' l'n Gol St l'
U;V~"""'·'."1
•
e1ler a f-acu t o -expunere asupra. importanţei a.oeswr.<;en...
tre administrative.
.
.
Ultimul a vo. bit d. dr. Ciupe arătând

JU-I

~

că

ridicarea centrelor administrative fac
parte din programul de activitate al ac·
tualului guvern, care prin aceasta con·
trebue la rid~carea oomunelor rurale şi
la întărirea autorităţii administrative.
Dela Plugova d. dr. Gh. Ciupe ÎlIlpreună cu d. prefect Steiner a p1€Cat la

Topleţ, unde
avut
loc mze.stra.rea
unei
, a.
"
_.
_
A

,

--

'~~ ~u.-~ttUlt.e ~nel văduve de razbOl ŞI sflI~ţlrea ca.seJ. culturale, despte
care vom scrie un reportaj aparte.

............... _••...............
Rostul presei provinciale

D. prof. univ. Victor Iancu, cu care autorul aoestor râ.nduri nu se găseşte pentru Întâia dată în opoziţie pe o chestie de principiu, a publicat recent într'un ziar
din Capitalii. un articol despre subiectul in dicat în fruntea acestor rinduri.
Intre altele, dsa scrie unnă.1.oarele :
"Provincia nu va excela la noi incă. timp îndelwtgat prin cotidiane. Credem a~
altfel că nici nu este necesar arest lucru. Oblig1lţia prenei provinciale constă mai
degl'&bă. în întărirea vieţii regionale printr'u n seris Îngrijit ca fonnă., documentat În ce
priveşte OOIlţinutul şi adoptat exigenţ.elor moderne ca idee".
la.tă o atitudine clară. şi categorici.. D. prof. uoiv. Victor
Iancu, un intelectual
care trăeşte În pr()yincie, nu crede în vii to.rul - cel puţin apropiat - al unei mari
Iirese cotidiane regiunale. ,şi nici nu simte nevoia de a se crea C1J un ceas mai devreme o astfel de presi.
Faţă de această atit.udine, poziţia noa stlă, a tuturor g:a7Jetarilor timi:şo~ni este
tot atât de clară şi categorică. Presa pro vincialii. este o neeesitate pe care o' resimi
zeci de mii de cititori dela DOi, ti crea.rea acestei prese este foarte actuală, unele inceputuri făcute fiind chiar incurajatoare.
Nu gazetarilor le trebue această pre să, ci acelor cititori cari nu se mulţumesc
cu citirea Wlor gazete voohi de 16--24 de ore în ce priveşte ştirile lllteTnaţionale !]fi
de 2-3 zile pentru cele locale.
La Doi la Timişoara aceşti cititori sun. destuI de numeroşi pentru a justifica existenţa chiar mai multor gazete locale. Dacă de pe acum oraşul nostru "excelează" 88U
nil prin cotidianele sale. nu noi trebue s'o spunem. Fapt cert este numai că publicul
cit.itor ae.ordă o incredere mereu în ereş tere produselor tiparului cotidian local.
Neinţelegerea pe care trebue încă s'o Îndngem este la centro. E lesne de inţe1efl
că. presa din Cal»tală priveşte cu ne-linişte ridicarea tirajelor provinciale. CU P.R se
va stabili prin libera concurenţă echilibrul de forţe. Ceilalţi factori eentrali vor
ajunge şi ei eu timpul la convingerea că situaţia geografica. a Timişoarei, odată sesizată gazetăreşte, va aduce inevitabi1 capi talei Banatului situaţia pe care o ocupă
!li1ano in presa italiană., sau Toulouse în cea francezi.
In ziua în care această convingere, a posiUilităţli ullei mari preso cotidiane mwr
intr'o singurii. provincie, Îşi "8 fi făcut ca lea până in forurile competente, În aweeaş
zi marea presă pro\'incială va şi exista, căei t'ondiţ-iHe lomle ale creării ei există
de pe aeum.
Nu putem decât si\. regretăm că toc mai un int.electual de provincie, de noto.
rietatea dlui prof. univ. Victor Iancu., aron cii. o piedică în calea de urcuş pe care Doi
Împingem eu umerii noştri carul presei cotidiane regionale.
Regretul nostru este atenuat de o mi eă ..atisfa{'ţie: articolul dbtinsului pre·
optnent a apărut in "Timpul" din 24 Fehrua rie lM4 În pagina pro\'inc.i&j, adică el
uiei n'a fost cetit in Capitală. acolo unde n~ vutf"Jl dăuna ....

NJCOLAE IVAN

Sunt înscrişI 61 elevi şi freC'voote-au regula.t; 0:-1. Şcoala este illzestrat.ă. cu ma,..
,erial didactic oestJUl de b(Jgat şi care se
pă.o;trea7..ă. in periechl. ontme. !Jin iniţia,..
tiva d·lui şteLaJl '.l.a.taru, insll6Ctor ~o
lar judeţeaJl, s'a Înhm\o<lli Şi UlIl ate.lu:}r
00 tâmplărie uare el-;te roari..e bimt ~'e.nit.
NATAl.JTATEA, MORTALITA.
TEA ŞI PARASIREA WeUINŢELOn.

prnm.eţul ce se a.bate prin partea locului şi vrea să cunoasea bităile inimii
acestli sat cărăşan, găseşte pe pereţii,
unei săli de învă.ţământ dela ~coala pri.
mară un grafie careameninţi ca o funie
de eăIău deasupra tUturor ac-elora cari
poartă răspunderea destiIT11ui
nostru
românesi', Un pumn de ace cU gămălie
de diferite culori înşiruite pe o tăbliţă
neagri marchează eu solemnitate marti ala profilul nnei tragedii ce merită să
fie st'l(liat ('u toată atenţia cuvenită.
Din 256 de familii numai 11 sunt cU
trei copii) şi acestea în majoritatea lOt
ţiga.ni laeţi) ; 46 familii cU doi copii, 68
Cu Un copil şi 100 fără de copii La această tragedie se mai adaugi cele 31
de oase părăsite. Motivul: familiile I'n
câte un copil ('~d contractează o casă.
tcrie, părăsesc una dintre locuinţe, de
preferinţă cele dela priferi.e şi preferi
să trăiaScă in comun într'o singură casi
de obicei in interiorul satuhi. Acest
sistem de praetică de multă vreme ş1
trălIeaz.i aspectul unei des\rămări pe
('ât de llul'eroa5e, tot atât de periculoase
pentru llesvoltarea. organică a sat:llui
românesc. Casele părăsite sunt acaparate apoi de către ţigani.
Concubinajul, o altă caracteristică a
11ramei satelor băn.~ţene, se menţine fă,
ră niL'i o stinghereală, iar ţăranii trăes c
cu conVingerea că num.ai aşa e bine, ia.r
cât priveşte păcatul nu 1·a"1 sesizat niei~
odată.
. O altă latur,ă

a acestei tragedii este
tuberculoza car.e face adevărate rava.gii.
Dupăce natalitatea este sugrumată de
sistemell de un cOpil, la care se mai a-o
daugă plaga avorturilor criminale, tine~
retul e măcinat de tuberculoză şi nimeni
nU îndrăzneşte să organizeze o a.sistenţi
soeială praetieă şi imediată prin (lare să
se pună capăt odată şi pentru totdea"l.
na acestui flagel necruţitor.
CONTRIBUTIA DE JERTFA
IN RAZBOIUL ACTUAL.
Când Mareşalul Conducător a dat JlO"

rw,ca

"Treceţi Prutul", Nicolinţul şi-a:
frtlIl10Şi dintre flă.căi să.şl

trimis eoei mai

fal'lă datoria a..,a euro era scris. Dintre
aceştia prea puţini s'wu mai Întors la ve-

acasă.. iar pe altarul patriei
Nloolinţul iL săpat CU litere de a.ur unnă,.
toarele nume de eloi: Ion V Oi08, Ion
Fel"Ce8, Martil1 BăIuţ, Pavel Tămaş, Ion
Stoici şi Lazăr Gheorghe. Acestui p0melnic se mai adaugi dlspăruţi.i Dumi.
tru Prnndea.n, IaeOb Vofaa., Ion Laeş şi
Ion Boată.. In unna lor aU rămas ~oă
orfani. şi 11 văduve de război.

trele lor de

PERICOLUL

Un alt aspect care

ŢIGĂl'Io'ESC

măreşte

revolta il

prezi~~tă ţiganii.

I

Nomazi vânturaţi de
pulberea drumurilor s)au oprit la mar·

gine de sat sub coviltire peteCite şi corturi imp-rovizate, pentruca apoi să nu
mai plece rămânând pe loc unde au găsit ospitalitate şi toleranţă Tomanească
proverbială. Odată cu stabilirea lor aic1
au adus cu ei toate moravurile usoare,
sudalmile, jurti.,agurile şi tOt cei~;e a.~
putea. să distrame o ordine 8oc-ială şi
Creştină.

Credem lIeceSU1' ca în ordinea proble·
meZar- bănăţen~ ce urmează să fie rezu!
vate in viitorul apr&piat, poziţia a-eeS'fr.
lăeţi să f'ie studiată O1{' atenţia cuvenil'
piC de consideraţie.

:7i Te:rolvată fără

Şi poveStea satului Nicolinţi e tungtl

lungă

de tot, că paginile acestui zim
sunt PTOO mărunte să poară C'uprinclt în
'reaga tra,gedie ce l-a răstignit la ră.<J
crucea ceZQf' două hotarfJ.
Prof. GH. MATEI
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Pe Ju'eIla Banatul a avut loc matohul
"mical dintre eohipele feroviare din Ti.
lllifo1ll'U şi Simeria.
lntillnireq. Il prn-o'Jt» a partidii d~tul

P~ntea,

do bună, un joc variat, C~ t[)!l.te că tere..
nul nu a fo.şt nid de data liceaijtu- coreaPllll1;ăt o f pen tru diSPU ta.f~i\ qnui ma-ton
in (lQlllliţiuni bune, ~ceAAt.(ţ ae referă m"i

Pas c f1. Cernn i,

ales la judi tari i timişoreni, enri mui u~o.
ri, s'au pieci~lt în nOl'oiu, iar În repri~ a
doua a.~ manifeatat vădit~ jemne de ob{~
sea.lă; Plai nles linia mijlocaşilor. 08.,$'
peţii a-u produ.s o impresia mai bună d\!o
cât ne-am aşteptat, lllptând pânlla. sfâr·
şit cu inS"lfleţire lă1.\ d abilă, P. Chitdn a.
arpitrnt următo,lrele f nrmjlţil;
C. F. R. Timişoara; LiwcZi -r- Cove}

ij

p

EMILl.\. Dr.

Timişoara

C.· F. R.

Cartlş

lud.

J>l'Opr.

,
- C.F.R. Simeria 3:1 (2:0)
SPORt

Cooperativa Munca

•

HAASZ VICTOR

Vinde din nou produsele sale, stofe
de primăvară de dame şi bărbăteşti

dean,

Barnn ---.. nici, Tudose,

Raniţă

-

Eohip~ mesel'ia..şj1or

şi

muncitorilor

rtlm.!nf dIn TimIşoara It primit vizita
G1ariei din Arad. Matchul disputat Il

I

4*

i

l1tras pe Ar6lla Eleetl'iea peste /) mie ~e
speetatorl, cRPiau l'"ltut u1"m!rl ua joc
frll'fflOS, ou tOllteeă G101"1a. I'lu'erea tndl.
rlift l'aUlIIl IIp.!iei de C/inditie 'izieă.
'Echipe]e au aliniat următoarele 'Ol"m-ntH:

Progresul: Mot"a!'!'.l ...,...... Rom!ltl, Tabop...... ChWel"es8n. C,-.ti. ~latinn Se-Msan. YlII1ooc( Tari, Purice, Ce!'ceI.
GTllria: CapaaM - HUz,lr, Valentin
- Ponec:;cu. Dvn~-8;t1r:. Câm"eanu SJ~"~;. Pn.8ftl,. VoU. MerMa. Hanj.!ll.
~6hl

GIANONE
IV, BuIevanlul Berthelot ar. 6.
SQeursal~: Piata Britianu I
Cam. Corn. nr. 187110391/940. 1693~2

tl'ChU ,upta. eeDlari
4ela

-
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!JOAMN8 ~ COPII
rroeac41f.

Oon/ec/ionare elegantă §i per/tată
ga'1"anttttq. •

Ictal'-Budint
Q

TEREJZIA COCA

PUBLIC·~TIE

Se }l'llblki vacant postul d. casier al QQ.
lA (i&q de 15 Ma,

m1Ul~t lţt.lr-Budinţ până

19«.

'timi,oara, I. J Bul. Di4conovie;, Logtl
N~. 18,
1654

......
In~.

Cam. Mu.nc!l. Nr. 4961Vl. 941.
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C o n v o c a r e

O.dine. de :&i :
1943.
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f

el tmului

gettiu11

~orc1ţi,"

oc,·

profit

fi

Pimkr, pe tlnwZ 191'"

.

ad~i "f.stM/ie

fi a comitetUlui de ceuOl"i ,~

194.".

Ş. Alegerea memw.l..:n- con.riliului de <JdmbliatrnţifJ.

6. Âleg~1J membrilor comite""luide ce~ori.
172:)
CONSILIUL DB ADMINISTRATIE

Pupă

L1l1e,

un sfe.rt de

creşte mereu
iniţiativelor

r~l'Yl!

ornan,

SU(JiU,

Filimon, :alşi\\

Of.]...

,.,

'1

~~

de ta ton~rjd~li,t ~I'

m'ljQrit~te~"

In lnten&lta te.

fHnd de partei! tiIt\işorelh' .

nu

.

iar, tot\U}l rezistenţa oa.speţlpf
~~
înrrântii decât in m. 22 prin Pllnf;ea, 'rot .
Panten maf;,hea.z~ şi aliloile;t goa{l.ll\!.
prizei fn m. 28.
<1'1
. pup! paud. În locul b i Burul(!an\j !~ ..~
tra antren&ru1 TI1enzer Jocul rle-.~! ~(
mtli vioill penb'u Nl pân~ la u1'mă IIă~. il
mlli mndifiee SNI!"'ll. Autnntl g-oalur\IH ~

au fost PaSM (m. 7) Df!ntru 8im~1'11I ,1 .~
Bn'Rflu (m. 11) nl>ntttll 'rin'\ir:·""U'il.
';.

15, pentrll Pf{)gre~nl, lilgfl.lHl'ea se pPo. ~
duce după qn gfen da oră datorit, l~i !1~
Vorlă.
•
Pnră palţzi ollndiţijt. mai bună II. g~z, CU

delol' i~e in evidenţă, tlar i prin ~6abri'·14
le mnrl'llte !la petrnvi!'l (Jll. 150), },(ll"!iI
roci (ro. 62) şi Coti (m, 75) Îşi a~lanri· ~
O victOl'ie meritati.
_
Remarcăm dela Prog'resul fnJl.Qlll!ii. ~
flooi po Cntj, Secfl"<'.~n @i }>Qrloo. ÎlI.f dpl. !Il.
Glo,.il'l. Unla. QC ha1fÎ, ('iU''"' fl munl'it fQ"r, ....
.te; mult.
'"

!Il!

AL'1'1l:: RfijZUl ~TA-TF .
P.ine-nsia.-Ele,.tri(,ll 3:2 (1;0).

l!t Jl\

C F. R.-Ihnatlll ;3;0 (1:0).

CII F. R. a repurtat o preUoasă victorie Învingând
la luptele greCG romane pe U. D.- RI!
~ala Lyru C. F. R. n. fost din nou teafl'''ll unui ~ucees farovi~. In. oadrele
ca.mpionatelur naţionale de lupte gTeeo
romane, pe eohipa. luptătorii timiŞoFenl
au ioviM. în ff\t& unui public numerOS,
redutnbiLa formaţie & 1], D. R ..(llui dill
'Re şiţj1.

reCluoereşte

eampionatUl de categol'iţ
tnvingând pe Ion Mihail prin It el
O. in repriza 3.
tU
Pentru MIDpiooatlJl categoriei M~ ati

U.ţlO3.l'ă.

dublul oam.piflU Ion Chir1ao
Jlut

titlul

faţl rle ~naite.'Scl1

şi-a mefl.ţi.
invjn~âit,

du-l p!"ln K. O. tn rcpriu a. 2.a.

Matchul a fost a.prig dispUtat. int:n\~
cât victoria insemna în 6I.6elaş timp (ti
cucerirea invidiatnlui titlu naţitmul, fi

n~l n revenit g-a.melor f10<>ât dupăce aM,.
ştia au fost siliţi să se intr€'lbuinţez~ la

maximum Din

năe;Jte

intâlnirea dintre
Horvat (TT. D. R~). C~mpion national şi
"Ploeeuţ)
(O, P-. It.) s'a fntrerllot
-....,.·t...
d
t deoarece
~ d •
o1'rl S:"ItI acei enta , . arnan o]
Imrel"ind l~uni.
Re-&iliatele parţiale sunt următoarele:

eotl'h~-\..!

Cat(;gori.a aer: Burcovioi U. l) R. cedouă. la punote IUillia Gh$()rgmO (C1!'R).
Ca.tegoria pană.: Mntohul oare a 1n66'
put ap~otnQUlolJ 8. fost iutrenlpt. olci la.
un salt de Wlii adve~rii s'a.u rănit, iar
Iiorvatb, Milit iă. (l.bandon~z;e. a.atfei ei
'Ii\ctorja H\ revenit lui Prooup (O. F. R.).
re.ş.iţa.nă, eiGi
puncte pe Re.gleţ

Konecsnik invinge La.
(e. F. R).
Surpriza galei R {oat victoria lui Ga.

FOOTBAL.L
Cfu\Lf'.I,QNA'rU.L DE

R.Ă4J)O!

Prima QtIlPi. a o&mpiona.tw;·u de fii.

boi ,.

Pl'*,jlUt lJltllUUl'i fOii,rte di$PUtat_
~ t! vJotorii 1& li'lut.a.
Păm mai jo~ N&ultatetl.e:
U. iI) .R---\..!arme.n fiU l't1\Ii t.Mii f,U

r.i Ul ma.JOfLl,a,· ~
.

dispus categoric şi fără drept. de apel
faţă

tJnu'ea fJ.l'io~ll"r.,......(J.ll".K. 'l'UrllU Severin 2;1 Scorul osto de$clli8 de O~
11 snetri. OOQrenii iJ}i revin r~
şi a.s~ud. vl"tor.ii\. prin punotal4f nw,
eate da M. POpe6C\l şi fal'&şobiva..
R~pid-Universit4taa 2;1 (2:0) 11\

om

prima repriză. ferQViarii aunt iB ilup.lt.rio.
rlta.te ,i llULreb.eazi prirl Lungu şi &du
FlQria.n. La. rell.lafe studenţii sunt ou
lIliţia.tivă şi lllAfaheuză,

puuet\\l tW

ghes (U. D.R.) asupra. lrli Fora.i

lnvinge prin tuş pe Gitlebici (U. D. R.)
O victorie fu~,,-,r u realizat Coca,
(O V'. R.) aSUlpI<\ l~li Sistek (U. O. R..)
pe co.re l-a ln'ViruI in prim.ul minut prin
tUli!. prin $a.lt de BUl'!, tu cate&,od a semigrea.
Ultimul snatoh al (aleI a rost eel al
greilor Schwlrtzenbeok (U. D. R.)
Tra.ian
R.), c.are a revenit oU

,1

ce, ,..

SPORTIVE

Eri s'a oisputat in Cireul PaUa.tUum
in prezenţa a. 2000 ape(l{a.tol'i re-mi unea
Qelor dou-i. clJ.lllpionate. Speotatorii acestor <lamp1ona.te aU avut pl"ilejulsă a.:alste
la. trei victorii prin scoaterea din luptă.:
următoarele:
D1.hll1itres~l înVinge pe Cornel

Rezultatele aU fost

Fieteanu p1'in K. O. tn reprlza 7.
Gheorg-he Popescu fastul eamplon

işi

(La. V.-

IlUS marchează, HUiIn~).

de U. D R.

~l

1

Dt

~
d,

~.I
br
g!

pl

~
li
p,
M
B
Il

ti
SI

~

In clasament co.nduce Rapid

eU

20 p.

U

1& P.

CUPA EROILOR
ArSettal-Unirea. M. V. ... :1.

..

CAMPIONATUL ITALIAN
. Atalanta--Pro Patria 1:0,
Torint't-Bi ell~ 1:1 (2 :0) .
'. Ligurie.--Novarra 1:0 (0:0)
Lultt-Alba 8:0 «():O).
R0n1a-Juventu8 Pisperata 1~1 (1.:1)

CAMPIONATUL

BOX.

Costel

Sp. Studenţ~sc-..Venus 3;1

urmată

ŞI;

o-

G1Qri .. CER- F. C, Craiova 3:2 Qarn.
pionii naţionali nu a.u p~t~t ~ihil'.,
tacurile vehemellte 41e. ,alaţen1ler.

ill cate"oda welter, la. puncte.
In categoria mijlol\ce B:a ti (C. F. l\.)

G

M0C4o:rniţi.

de echlpa lui Ionel

I1Qare prizl DaacăJr..t,

Ovid~u,

ha
ta·
orI

victorie

Ş fiRI

r " C01ln.lvi M

RepurtwTeo bexe/iciuZui.
.t. De8ciJrcarea con3fliultd de

~les('hia (le Sec:,~an

greu t.lmi.,oroes..!II'Jlut.

. . ; ' . . ' ..

1. Rapo1'tt« eomiteCul", d. eemori.
~. ÂP"OOOrM bibnţului

S"'of\l1 este

In oatt.W0rÎiu u,oari se reaJize.ad. o

Dom.tlii aciiOMti mIim" ,,Prim« lndu.sttie '1'e;otilă TimişMe4M S. A.IV
fUnt CQ1\voooţi in adUMTe<I gmt-erald ordinW"d~ (Xl.re ţJ(J avea 1Qc i1t ~iua de 28
Mtlrt~" .t9.J.t1 ora 10 IJ. m•. la 'ediul (ti tfeprinderei din Timişoara, Bul. Mihai
Vit~l32.1. OCM cd la tlCeMtă adutt.ar. nu va rd$p"nde un număr leg41 df;l
MembN!. Un-Ia,OOfi'a MUnm-e g~Jă 36 va tiNe ou orie, ttUJnăr dtl ""emp"" la
data de 29 Martie 19H~ ora 10 a.'m. ~. acehuJ loe fi tiU ae€OO§i. ordine de zi.

. 1. D4reo le ',"m4 o COMillului de admini.ltraţi. ""pr4

dure~~n\ţ ~

.~

Salon de moda

•

Primăria

·wr.·

DOAMNELOR!

InUON 'HiRA " C~
l'(mi'o..... 1, K"8f'J. HiIuU .. :Nr. J.
Jte!. Com.. 6'T11211flMl
164~1
Q.

-=-;_

~------.
i:;AA*
4iULLJI

~_"

Burulf'anu, Blln du, Yasill. I
chioui6. Tănăs~ţ"U.
.. ,
C. F.:R. Simeria:RMarta -- J'~ţQa,Pi,' ~

Progreaul., Gloria 'Arad 4: 1 (1:1) :

numai 1. sediul fiiu din 'l'DIIŞQABA IV, STR. BONNt\.Z U, Tel,; 1J3.9Q
weg. Cant. 00Jn. 6911oo/l9{3

".riJltl~

. i; ...... MIţ . . . .

.....

E!.,vEŢlAN

Gra.shoppen--.Ca.ntonal 2 :0.
YO'"mg·Bois-- Lugano 1:1
Helvetla-F. C. Bera 1 :0.
In finala cupei Elveţiei l!l'ftU ela$&t
BueI IJÎ Lugal'lo nmbele tl'lVinţNHl ta
6f1l1litinllll cu 1 :0.

SCIUM:A
In sala de arme .. Oel"eului MiHtal" d~
Bucuresti s'a, dlBp'ltat campiona.tul ",".
gir;nnl ;le flol"flti. jl1.nori. S'a elaut prî~
roul Mârlea COMtwth~ (O. M.) umat,
de Cune50u şi Servadei.

1

•g
i
1
l

t
t

~ J~~I: 1~ Mftrli. 1944.

r.~
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~rzÎ LNIeD E T O AT"E S1 PENT RUT O-T .I
=

.1'&&5=

'asi!h ....--

ia

M.

... PERSONALE, Domnii inspector gf'-

a, Pi.'!.ra.l administrativ dr, Gh. Ci1Jpe şi gena·
It ,.., J eonst. Deliceanu prdectul judeţului, se
~~,

.~i pleeaţ'i

la Bucureşti in interes de ser·

,J!)~4' ~1l.

lt~tel

oren;,' ... ROi\LANIA PARTICIPA LA CON·

I ~4gfSCL INTEUNA'flONAL DE POLUll, 'rot ' SOCIALA DELA SALZBRUNN. Ip ur·

at /II. sa invitaţiei dlui dr.

Ley

eonducătorul

:!'OIItu1ui Muncii get'man, mmit;ternl Mun.
III In. '. desemnat delegaţia oare va participa
'e\~, ~Ccngrsul Internaţional de Politică SociaIli~. idela Salzbnmn, Delegaţia condusă. de d.
IrilH!tlliI Odă.geseu secretar general al minis'III, ,! .,!Ului Munch şi compusă din dnu: prof.
" ;, R. loaniţesm, prof. Romulus Btăncu·
r!CU directorul Oficiului Muncă ~i Luminii,
)
,..iler !lodal Fre.nz Langer de pe lângă
~ţla germană şi insp. general O. Schoe·
pPo- !lueI'. au plecat din Bucureşti.
I~i
!ijZ,

~ i'.(';t.6WL S'fUD)~Nl'll.OR IN MEDI·
(h"! IN CliRSUL VACANTr;1 DI<'; Vi\'

lbl'j.: 14. Regulamentul p(;'nt:m QrganiJareJ, sLa},fal .• pUllli de vară J1J studenţilor în medieit'lă,
tllri ~ 5pi~ale şi serviciile pubhce ale Statului,
i &plrut lL$i in Monitorul Ofieill). PEI bar.a
!tl!ii, IetStui regulament, studenţii vor faee un
dPl, ltagiu de dod luni. în cunul vacanţei de
fI"r, . rari, ,oost ,stflgiu începâ.nd dela anul 2 de
!!udll mtrlieale.

d

... 3i1U.OUO Lt;I l)ENTRU nmRACAUINTEA UCENICU"<>S DI:i LUGOJ. In
;«iinţa din 6 MartiEi a. lnspeetoralulUi de
],lullcă s'a aproba.t pe seama ucenic110r dill
CăminUl Qe Stat din Lugoj, suma de lei
WO.OOO lel Din această sunlă se vor bn.

. 'da toţi ucenicii nevoiaşi.
.-

It CU· CONCURSURILE
strucţiunile in legătură

Regional al Muncii TImişoara.

_ COl\IL5IA l'ARITARA D~ PE LAN.
GA~ L."'ISPJWTOR..\'fUL l\IUNCU 'Ill\U·
~i\IU.• MiJlişle11l1 Muncii a confirma.t nu.
~u . llIirea oomişiei paritar " care fUJlcţionează
el ~ lân"ă. Inspectoratul Regional al Munc~
din Timi,ollrB. Comisia e6te compusă din
d, Petre PGJ){\8CU, insPtlctor general, pre~
ştdinte; delegaţi pa tl"oni titulal"i: Col, re:&,
Vi~Ol' Negreaj Iosif 1. Hut~. Octavian Do·
hrPti, f30zgan l'eodor, Caunea Liviu, Mar.
gan Ion. Ciortut Dăni1ă., V1ăduţ EmU, SupJ~nţi:
Ioan lSiidenburg Ion Ciuca, Pl'. 10a
sit Philipo, Cazacu Mihai: Th;Jegalii ~)a·
riaţi: Jahn !<'Ihp, Arghiropol Mircea, Babelf
Pavel, Juni Iac()b,
~ ASOCIATIA MESERIAŞILOR,
~fERCIA~TII,OR

$1

tia. româno-germană să ţin! dO\lă conferin~
te despre muzica cultă româneasc!.
- SERBAREA L~CUINATĂ ARDEA.
LULUI. In ziua de 24 Martie a. c. Şcoala
NOI'ma]ă de Invăţătorl din Timi~oara aran·
jează o serbare cu caracter naţlonal·patrio"
tic tnchinată Ardealului, Se va juca piesa
"Avra.m Iancu" de Lucian Blaga şi se vor
cânta şi recita mal multe bucăţi eu caracter
naţional şi l'0PUlflT, Serbarea va avea loc în
sala Tatrului Naţional. Biletele sunt puse
in vânzare şi se pot procur~ delJL Secreta.riatul Şcoalei Normale.

- AJUTOR PENTRU JNZJiJSTRAREA
CU UNELTE A lUESEUIAŞIU)R INCEPATORI. In ~edmţa din 6 Martie IL lnspectoratului Muncii s'a aproba:: înzestrarea cu
unelte următorii meaeI'ia,i ineepătort din
raza Camerei de Muncă Timişoara: Olariu
Ioan, bă.rbior ,i Jac Gheorghe eroito'P', in·
valizi de răr.bO!\l oâte 200.000 lei; Cim,poon
Gheorghe tin;ehi~u 100.000, din Tlmişoa..
ra, Popavici Ruxanda eroitoreasli., Lugoj
80.000 lei; Câ.rciorall IGan croitor Tul"11U
Stverin 00.000 lei: Albu Const. er"itor.
Moldova-Nouă 80.000 lei In tQtal 710.000
lei.
.

V"\NZ,AJ{EA FAINEI. Până la data
30 Martie cn. se poate vinde consumatorilor făid albă, in orice cantita:e şi fără
-

formalităţt.
.~-.

INSTRUCTIUNILE IN LlWATURA
ATLETICI~. in.
eu concu!'"uri:e
!!el atleti ee le va da. lntl'eprinderilor d, Chiu·
iţi. han Andrei, profesor de educaţie fizici
M. tar este indt'Umi!.torul sportului in oadlul
organizaţiei "MunCĂ ~!l Lumină", D-sa va
N'gantur. toate manifestaţiunlle sportive şi
educaţie fizica. In cadrul Inspectoratului
I!'Î'

- D. ZENO V ANCEA PLEACĂ L"'I1
GERi\lANIA. CunOllCutul eom~itol' bănă..
ţean, deţinătorul premiului "George Enescu", d. prof. Zen() Van cea, pleacă la Ber·
lin ,1 Viena, fUne! soliciblt de către lUloci~

00-

1NDUSTRIAşn.on

BO~(AN]
DIN TIMIŞOAItA reaminteşte
rntmbrilr"lr s!li că lista de mbscrlpţie pen·
tru fondul catedralei es!.e deschisl şi eli
Sl1nt rugaţi a semna donaţille la d Adr!an
~grzEa, comercIant Timlş(Joflra 1. Pţa Bd.·
tlllnu C~l"e este easirul a8ociz.ţlei,
•

DISTRIEUIREA ULEIULUI COSe di6tribue uloiu comestibil
pe bonul Nr. 5, câte Y2 litru de persoană.
Comercianţii .ă se prezinte la aproviziona're pentru ridicarea au!orizaţiilbr şi să ri~
etice <le urgenţă eoiete d( 1. N, C, O, r.
-

M)i~S1'lBlL.

- PRELUCRAREA ~ORlIOrUUjl DI';
PRUNE. Administraţia Comercială M,A.T.
a prelungit până la 25 Martie termenu1
pentru prelucrarea borhatului de prune,
_ DEFRIŞAREA UmRIZILOK. Pro.
prietarii care posedă vii fie hihrlzi - pl"(~
ducători direcţi în suprafaţă de 1 ha şi
mai mult, precum şi salari&ţii publici ('.Are posedă. vii de hibrt:!!i, sunt obligaţi să le
detrlşeze oeI mai târz.iu până. la 31 Martie
19«.

-

UCHIDAREA BONURILOR DE RESubscrieri la imprumutul reîntregirii in bala bonurilor de reehiziţii emi·
se de ~nit!tţile 1!\.matet române, dela 15
Martie 1939 şi până la 22 Fabr. 19,14, se
poţ face pâ.nă la data SO Aprilie 19.(4.
CHIZIŢn.

_ A.PROBA.REA BUGFYfEWR OOMUN"'LE. D, subpl"e!ect dr. Ma.na.sie Marcu 8
fo!!!t delegat cu a!.ribuţiunea de a aproba bugetele et'JTl\unelO1:' rurale dhi judeţ pe exer·
ciţiu' 1914'45, p!'ecum şi cu modifleărlle ,1
reMificările de bugete pe exerciţiul 1943-

1944
- APROBĂRI DE REGULUIE..""E.
Prcfeztura jud. Timiş-Torontal a aprobat
rogulrunentele comunale ale următoarelor
comune: Toivadia, Ofseniţa, Unip, Bărăteaz, Beşenova Veche şi Soca.

•.......•...•.....

Festivalul

organizaţiei

La Ca.z.jnoul Militllr din

Timişoara

a

UV·lt loc un fnImos festival artistie or.
ganizllt de "Dal'ul Ostaşului".
Organizaţia "Darul Ostaşului u inflin.
lată de d-na Eliza general DI"ILgalina,

mult inainte de i1Jbucnirea

război-lhu,

...

~

"Darul

leei. o o.uvada.
ţiei,

care

ue

prH~

....

--~~

Ostaşului"

prwu ... \.i.l;' ...... ~<;

\f4Ci,Ull~U·

mlJ1Qa.Ct>./.S

prv};JL'll a;l
i',aa să-ii a.Uune îV4l u unie u": ctl,ra Ju'e
,levoie in marea opera. sociala. Şl naţio
llală. m cale este a,ugajată..
Şi-au dat preţiosUl concurs d·nele:
LiVia POP, Lya Hubic, :f1orea. Soltis~hi,

este una din acele asociaţii care şi-a in-,. . Mara Oancea, Silly MU ll tea.ll,fl, Udrea
ţeles menirea şi in timp de pa~e ca şi
Viotica Dimitriu Vetur;a. DUşI4 şi Mia
;lcum având singurul scop de a servi l-Ilal .lll Jaleş. P·nii; :Mircea Popa, Am·

Patria.

\

\ Astăzi tl-na genera.l Dragaljna tiin4
llbSl'nt!, organimţia este condusă de
unele: Margareta col. Ohitu, Ma.ria col.
dr. Stoica, Marga col D"Jmitrescu, Ca·
ralia Glosano şi dr, Flavla Ionescu, cU
jl.cela,ş elan ~i servind acelaş ideal.
Festivalul artistic la care aU luat parte actori dela Teatrul Naţional, Opera
Română şi scriitorii din localit-ate, a fost

gElaIl"l. A. A1măşanu, l)e1ll, MoI'\lZ8.Il,
Fărăianu şi George Matache.

,i

Este de

Kiriţescu

remal'cat concursul pe

1.

directo:-ul Teatrului Naţional
această

ocazie

şi

pen-

tru oare organizaţia "Darul Ost~ului"

uG.uce

mulţumiri

Intreg prograIn"ll a fest bine reu~it
fiecare partiCipant fiind la lnălţime.

parohra ort" . rom. din Timişoara-Fabrică şi·a ţinut adunarea
festivă a Bisencii, unde ,'a tlnut adunarea
parohialâ, sub pre~denţla pâr. paroh Ş01'3
Mele.ntie. aS18tată ea secretar de d, dire<:to!'

Duminecă, 12 Yartie 8. avut loc adunare<:o
parohială .. anuală a Comunită.ţi1 Biser.ce~ti

o~.

mm. dm

Tinllşoara-1"a.brică.

SI. Liturghio a. fost celebrata de 3

prw~i

Gb. loanovici.

în frunte cu P. C. S. Păr. Melentie Şorl1o
Aaunarea parohială, a votat bugetul anuGolumba. TraiaJl Il. Păr. Dl8,COn Mihailovli::
lui 1944, car~ M ndică la suma d. lal
Aurel. Oligor Mihai ti peran l\lihai.
700.000, ~'au VQtat diferite chestiuni BiseRă,-pun3urue Liturgice au fOClt date de
ri.reşti şi Corale.
- INVAŢATORII MOBILIZATI POT 1~1 \ Soo. Corali "Speranta", dirijat de d. prot.
Au lua.t parte la di.scuţii dnli C. A.rOOCaiUl'! Sevicl.
DEFINIT1VAll .'ARA EXA~IEN. pI'in
leanu, Bugariu Ioan. preşedintele Soc. Co·
Predica zilei a fost tinutA de păr. parch
- dtro,are del" diapoaiţiunlle art. 135 du'l le.rale "Speranţa", M. Dragooanu, Marin Cor.
TI'. GCllum ba, bisenca fiind arhlphnă de ere·
gla invăţământultd primar·normal, publici:i
nel, Bălteanu Gb" Depot Eut. r...c.
dinel~l. ,
in Monitorul Oficial l'lr. 121 din 27 Mai
,.\oeastl adunare parohiall, a foat o tnăl.
După terminarea Sf, Liturghii, :oţj ere
1939. mtm,bril Corpului didactic llrlmal'.
tare
sufletellScă pentru Biserica noastri.
dinoiOJii acestei paroh-il au trecut 10 .1a
l1lobUi_ţi in trupo operative, po~ fi defini·
Uvati Iau inaintati la rradul n plnA. la
trecerea armatei pe picior de pace. rlri
examen, numai pe b3.::a activităţU dJn tim,,~rătara
generală

....•.....•...•._._........_..... _..

~

pul stariului.

V~hime.. definitivării Iau InaJntr.l'ii la
gradul IT. se va acorda reLroactiv l1e 1 Sel)'
temvl'ie 1942. aeelora care lndt"nn1inelltl con·
diţ!ţiunl1e de !Jtagiu. far dl'ept~rill" băneşti
~ela dat" Îl'I!'Icl"lerii lumelor in buget.

-

TRANSFERARE D. Ioan Iancu noplă,ii Lipova. a fo.st transferat după cert>re t)f' datR de 1 A. fII'ilie in PC\i·
toqt ""'ORl'I~ dl' nonl' la !lom Seu Ha.

arul prf'turH

-

POSTURI VArANTE l,a com Belotlnţ din jud, 'l'1miş, Torontal sunt v'aeante
~ post de guard de zi si dou! nosturi de
guarzi de noapte.

Adunarea

a Cooperativei

Dumin8cl, 12 Martie tl't. a avut lc..c adunarea generală 8. COQparal.ivei .,Brăţara. de
Aur" in localul Şcoalei Tehnice Industriale
QW, Timişoara. Au fost preunţii dnii Inap.
general Silviu Fllip, preşedinte, }n..!pector
Dragomir, "iceprel}dmte, împreună cu in.
tre-g ('omite.tul de conducere, cenzori şi
membri. Cu acest prilej s'au făcut forme:t'
legale pentru de~cărearel:l comitetului. s'a
VGtat nou1 buget ti s'au primit in.scneril~
noullop membri.
Coopera~iva "Bl'ăţarA. da Aur" are ca
seop inzestrnrfia cu at~liere a ab.'!olveI'ţi1 of
aooale1o\" de 1Ileserll. Amintil:n ci acţiona-

de Auri,

rii acestei Cooperative 'tu primit
mari dev;cH!nde a<illL de lege.

mai

.
adunare a avut loc o masă comu~
nI, la oare au luat parte dnii: Insp, gen.
Silviu Filip, in~p, Dragomir. Dr. Ştefan
Cruoeanu, ing, Ştefan Ardelean Const,
l\liu-Lerca, Prof Ion B()~IŞ, Prof SimtO"
}'fărcu, Prof. Romeo Feraru, Oct. 01'011.
Iuliu Pincu. Dtru ~tănci1118' D. Popescu
D,. Ana De boţi , Dşoara A~hlmescu, Dş.
Popaiov. Ionel Trip~. etc. S'au inscrii ".
naui membri, semnind acţiuni, dnii Pl.
Ştefan Cruceanu, ing. Ştefan Ardelean, C.
!!!!I~ Grigore BugariJl ~ lo!l. Tripta,
După

I

~l.e

1

-

JERTFA LVV -'TATORILOR B4NAUn grup de tDvăţătorl intenţioneaz,ă
si fleootă o lucrare referitoare la jertfa tn·
V~ţătorllor băr>ăţenf tn actualul războiu. h1
vederea acestui 11001', sunt rugaU. pe acea~
stA cale. toţi eelee posedă date ~i fotografii
cu privire la colegii dispăruţi sau morţ, in
actualul războiu, să le trimiti pe adreea de
mal jOfl: Gurle Ul"!ulcS('U tu .., Şcoala Not"m'aIă Tlmh;oara.
ŢENI.

DNA Dr. OPRI!~AN VA OONFEDESPRJ!; .. EDUCATIA FETELOR". Dna Lucreţia dr, Opl'ean praf. la
Liceul Carmen Silva din TÎmi~ra va
conferenţia in ziua de 19 Martie orele 11.
la Lugoj, in sala Teatrului Comunal. Titlul
conferinţei ero;~e .,Educe.P. Fetelor".
-

RE~'TLo\

- SERBARE SPORTIVA "M. r... ••• Prt·
mul concurs sportiv de inaugurare 98 va
desfăşura in ~iua de 26 Martie a. e, printr'Q
croos-alergare In teren variat. de c8,tegor:i.
femei maximum 1.200 m. bărbaţi maximunl
25()0 m, Intreprinderile vor prezenta câte o
echipă. de cel puţin :5 par..icipanţi,
Proba
de aler!5are va fi dotată cu diplome de par·
tidpare şi premii. Concursul se va desflişura in jurul Arenei ,.Electrica". InsQricl'iIe al concurs se va face tn ziua concursului la ora 9.
- DON AŢD. So~letatea continentalA
PEm"tru eomt>rţul fierului, 8ucut'!lala Toi mişoo.ra, a donat diferite vase din tab~l de
fier emai1ate in valoare de 23.23' lei, pentru "Darul Osta.,ului".
-

care d.

d. Sa-bin Drăgoi directortll Operei Ro·

mâne l-au dat c·J

D, INSPECTOR GENERAL REGIo..
Dr. ION 008MA VA
CO~FERENŢlA LA TunşOARA. D. dr.
Ion Cosma IDspector general unitar fegio.
nal, cu sediul la Sibiu. va oonfereutm. le. 16
Marti •• orele 18, In sala de feativit'" a
Liceului Comercial Timişoara. Subiectul
eonferinţei _te "Familia .,i politica san;·
tară". D, blsl'. dr. Ion Co6ma est. ee} mal
autoriZRt eXl'Onent al Ministe!'Ulu! SMlt'~
ţii p:!ntru Ardeal şi Banat, fiind U!l atHll~
cunoilcător ,,1 p!'oblem~tor !ilanita.nl. Conferinta dlu\ inS!'. dr. COSMA e~te e.,teptatll
de inteleetualll Bana~ulul eu atât ~Ili mult
cu cât este una din probleTnele cele mai
impol't.ante ~I acute,
NA.L SANITAR

PLATA SALARIlWK PREOTEŞT~

Se aduce la cun~tinţă ci salllriile preoţilor
din el'4rhia ort. română a Timil,mrii. ~
Pot l"idiea. incepind de azi, d~la ofioiile pra';opop~ti.

- COLECTA CONSJLmLUI DE PA~
TON Al. In ziua de 25 Martie a, c. va avea
loc o mare cOlectă '1 Comitetului munici.
pal d-e Patronaj, in bani. Publicul e$e ru·
gat sA dea canrursul dt> totdeauna maj ales
aeum.. clnd ef5Ut cunoscută acţiunea de
asistenţii şi ocrotire a Patronajului,

OONI<'ERIN'f.\ LA INSTITUTUL
FR:\.NCt;z.. Miercuri, 15 Manie ora 18.30
va avea loc la Liceul Comercial conferinţa
d]ui Singevin, profesor din Misiunea Uni·
vereilară F'ranreză la Facultatea de Litere
din laşi, cu subiectuJ ,.Tristan et Yt5eult".
Conferinţa este orgalliJ:ată de Centrul 11.
mişoaTa al InS!ltutuhti Francez din România. Intrarea Li~.
- 52 lUI LEI ,~JUiOR }IUNClTO&l~
WR D~ L\U.~ U}<'.l.{''TVRA DE TUTLN
DL.'f TUUŞOABA. La cantma munc!torilor
dela manu!actuZ"o;\. de :.utun din Timişoara,
camera de Muncă Il dat 52 mit lel drept
contribuţ18 sa la ,dnearea eervită munej·
tor1lor dela acea cantină.

-

LIGA NAVALA.. ROMANA F.lLlALA.

TlI'tll~OAR".

eu bediul la PrefGetqra noui
Bu\. Regina
~aria.. convoacă pe Rceaată cale adunarea
generali anuall. wnforln Itatutelor, pe
ziua de Sâmbătă 18 Martie 1944. orelt't
18.S(), în sala mare a Prefeeturet jud. Ti·
mi,ş.Torontal.
Ordinea de zi: Incheiel'ffi
anulUI bu!?""tar anului 1943'1944 Raportul
cenzor;!or n9l'ea de 'ţ"1l.mă 'il)upra ac!.ivi.
tătjt L. N R ~ anul 1948 Pro;pct de bu·
get pe 1914.-45 Pro)"luneri Drept de vo\
la ad'!lnllrell lfenerală vor Ilfta numai membrii cU eotizaţia \a ~. P!ata eoti'ltltUlor II

a judi:ţului TlIlllş-TQ:"Qntal.

poate !are ziln'c
.1,rt
~~
..~"",, ...~

13-20.

la,

Palatul Pl'efecturtl tn..

,g

•
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E OII SI SOLDATII '~UNCII ARADANE

Or~anizarea colegiilor ~e
profeSionişti iAteltctu311

există o erurhizare şi o ~ Dacă unii se desfată, aceia nu sunt Ro.
tru a'şi dovedi exactitatea afirmaţiuni
pe baza diror mojalitâţi:le j mâni, va veni ceasul 12 cand va S'Jll1a lor lor de totdeauna, prin cari au sublipoate comanda bunul mers al treburi- , semnalul şi atât muncitorii cât :o;i bIti niat pentru toţi: Vrem o Ţal'ă in oare
lor tuturor cetăţenilor. Unii, aeeste re- eeilalţi cari r;tC parte din Neuml'll Re;- toţi să m"lfleease.ă dela opincă pân.ă, ]a
gu1amentari le-au numit legi şi ~mii SUe- mânesc vor dovedi veneţieilor rolul si vlătli('ă şi această afirmnţiune a lor aS{~esiuni ale naturii, impuse din insă-şi
eroismul muncii şi al muncit lrl!ui R~- tăzi S'1I indeplinit căci ('u toţi muncim şi
necesitatea lor de-a n. Aradul cât şi ţa. man in noua orânduire omene'asf'ă Daeă ridicăm !l0tenţi'alul producţiei şi al cuI.
ra noastră RomâneasC'ă aU c:mOSCUt mul· af'um, două mii de ani munca si aportJI
turii pân3 la limitele posibile. iar pe
lte sC'himbări, barbarismul şi fanaticjsF nu ertlU atât de răspândite. nştăzi ('ând eroii Ri soldaţii muncii Arădane până In
mul celor ce ne-a LI c(Jntopit pământul toti,.mun{·ese ('~nd nu e ru:o;~ne n her8, lrl{"'Jl ('e-l mprită, !ldpverind lozinr';1 Maţării ne-au făcut prin necesităţile atât
erl1ll e!epe iOlla t~bpl'e ~. fronţU~ll~ t>X. Il'eşalnlui: .,Munpa, Mllneă 8; hr Ml1nc'ă"
materi:de eât şi naturale, de·a fi dârzi ŞI ' tern şI-a frontulul m"Jnrl! se rlll1('a pen·
AI. P. Băbuţa
bptitori. In randamentul nostru Româ--~-.------------nesc nu există probulităţi, de eşti vinovat pe:'eapS:l meritată te aşteaptă. de nu
~d8Tă ţie Cu toată dreptatE'a şi spi rit'll
frRtprnităţii ce exiStă Între Românii a.
ostăşească româno-germană
d~văraţi. s'au Ilb\t'lt unii în număr foarte mie. rle-ne dnm1 11 drpnt<itji şi ('ei mai
Cu ocaZia zilei eroilor germani, în
VeTSă1'i ai zil ei erOilor în cursul ao'!stui
mu . ,... ri s'au a1->i'l ~l't :11 frst intdedun- , cadrul Orei u~taş~şli romano-germane ai doilea războlu mondial pe cei căzuţi,
'
Iii oamenii {lll ~o('i;,tde r1~r I!.('f'!':th au " de la postur Je romanestI d, radiodifu- g r eld'3 lupte au continuat pe toate 11"011.fa<;t pedepsiţi în toate fe1u riIe, pedepziune a avut loc o ma~iftstare testivă /"Urile aproape Iără răgaz. Ele au devesol" lor variin,l după însă~i naprH greîn cursul căreia ge,neralul de: cavale i€ -il it tot mai ap'rige ,:i'i Jnai înv<:rşunate
şelilor comise Sing'uri cari nu s'au ('linHansen, de pe lângă ComandamBntul inamJcti noştri foloSindu-se chiat· şi
tit pari au stat intacti bloc de granit, aII
suprem al armatei române şi şd al mi·
cele mai odi.oase mijloace. Cu cel mai
fost munf'itnrii, un jstnringraf dacă s'ar
siunii mililare germane a ţinut următoa n'."cruţător dispreţ pentru gloatele de
p-me în ::weRstă privinţă. să caute dovezi,
rea cuvântare:
roboţi ai Unilln:i SOVietiCe, ofensiva soar g.3si cele mai multe, R,lmânnl prin
La 12 lrlanlt', poporuL ye.nnan aniver- vietică a fost mânată fOf ntai departe
insă",i firea lUi inspirată de natură e
sCiza pentru a 5-a oraă in cursul aceste;
pentru ca p'f'rl nimicirea annatei germunl'itnr. iar rlaf'ă mune;\ lui diferă. în
î/id:ş/al'e mondiale ziua eroilor gf:rmani.
mane Ş1 aliate din Răsărit să se deschidă
fabripÎ. ateliere s'au PE' (·Amp, prest~ţi:1
drumul spre bolşeviza?'<;Q cel puţin a
NO ţ O$ta§tl yermam aln f(onwf/w, am
ei n"] ('nntează unde şi când, I'i rodul
EuropEi. TIl ciuda unor succese locale
lCg<lt ca Şi unitaţile gtruwnt ce luptă
mnnrii. a a('elei muw'i ('are a fă('nt în.
aCeSle
uriaş~ s,forţă,I'i au OO( iti general
sau
stau
gata
de
luptu
in
~ud,ut
Jl'0ilUtt(}t(l~nuna pe toţi aeei ee·nU râvnit la
gnş,
datorită
unei conduceri 6t1el'gice şi
lui
de
ră.sărit,
pe
u.scal,
pe
mart
{Il
in
p;ţm~ntul noc:;t!"ll să simt3 armele muncii
aer, o strânsâ camaraat:f'ie de aTlne (1~ încordă1'îi pu-tc:rilor fiecărui soldat în
nn,,~·I",.p rl,,;'].·ânl!u·le fante1e.
t\itejii noştri camamzi români ai armaparte până la jertfirea vieţii. a~a "cum
~ruil şi solJaţi i muncll Arădane sunt
tei de uscat, ai marinei şi a (t1:iaţiei, ea,re a P0T'!./,nclt legea".
tOţl al'el ce"aU tăcut frumoasele dă.<iiri
Jertfa Gl.uywTuzilor noştri căzuţi-nu
luptă umăr la umăr cu tlO i _ Această cacari pfl n existenţa lo1.' fac taimaacest ui
maraaerie s'a verificat de mii de ori pe fI·ebu,<: să fi.e, şi nu va fi zadarniC! De
uraş să fie purt,ttă din gurii în gură. Diu
aceea "per-n€ morminte, inainte(', treb-u'3
Şi deasupra în/inselor câmpu.ri de bătă·
nou e"'oh şi soldaţii mUlleii Aridane îmsă fie §i mai d:parte lmir,ca noastră. Ea
ile d.n ra.sunt ~i (Lf;; [le lY1UttU 1~ t::ugră şi
prenna cu ceilalţi toţi mtmcittlriJ tii sol·
ne u.n~şte şi ne leagă (u intregul popor
daţi ai eroismubi eUl'at Rnmânesc, L."i
î11 !wca,re zi Se dOVWfJlt tot mal ttatfile datoria., dela care nici unul nu se tticâ. Noi I;'tim ca L-wmania pnt:ttnă, genn.an cu~atâf mai s1râns cu cât şi răz
SUStrage, oameni bătrâni cu peste 40
duce ca Şt 1101 o tu,plă apnga pentru boiul d'lvine mai ap'f!gt dar Şi CU cât desjă,ş-urarea lui ne desvălue m.ai limpede
ani de adivitate prin fabrici lucrează şi
menţinerea el ca popor şi stat, şi deaseacum tot odată instnînrl şi învăţând pe
menea că acwstă incl~tare a cerut şi că SUnt în joc într'adevăr suprem<::le şi
yiitorul meseri<tş de mâine ucenicul. Cere încă grele şi durer()(J,8e jertfe. Mulţi ultimele probleme de '3XiSfenţă. Astfel
Munc:>a innbilizea7ă d;lr numai atunci dintre noi au avut priZejul personal să sărbittorită ziua eroilor este şi o zi de
rând e prestată cu toată conving-erea şi
se descopere în faţa mormintelor cama-- adâncă incredere. lntregu,l popor gerdrae'ostea de bCru si acest fapt mun('i.
razilor români căzuţi şi să le dea cuve- man, adânc legat de cei căzuţi d~n Tântnrii Arărlani şi cet'Români în deosehi, nita cinstire. De aceea în comemorarea {[urile salet reîno6Şre hotărîrea de a în~
nrin mentalitatea si felul lor de a fi şi-aU
drăzni .şi de a jertfi lotul pentru libernoa-stră de azi cuprindem şi pe loţi
f'i,cut rlin el o deviză a cărui Înteles tretatea lui. El ştie că hotăTîrea de a duce
ac~ti eroi r01mini, căci ei fac parte din"nil> ,,~ Jl1nnl'""t; nent ..u a·l nutf'a întetre ai notjtri'! De crind am cinstit solemn până la capăt aceSt Tăzbo?u îl face de nele<!e. D:>~; ne front S"mt mereu eroi.
anul treCUt cu prilejul celei de a 4-a ani- învins.
Ofll'(' N" r"'mt"l mllnciÎ nu există
eroi?
-----------~--Acei ce lt!c.rează munci grele, munci a
A
căror efedUare {',ere două efort:~ri, atât
şi Lumină" In
Şezătoarea
"Muncă
inteleehHll cât şi fizic şi attmci se ma!
Caraş
poate afirma că Ilceştia nu sunt eroi?
Eroii şi solctaţii mun<'ij arădane In ziua de 27 Febl"'~arie a. c. în comu- ind'·~strial". Au urmat apoi câ.ntece şi
şi a ţării Româneşti - aU o sing".1r-i mi·
dansuri cari au amintit publicului clipe
na Doman s'a desfăşurat într'o atmossiune a~{.t oei ee luptă cât şi cei ce mun- feră plină de fast serbarea porniti uin din istoria tl'ecutului nostrl.
cesc îşi cunoSc situHţia şi dificultăţile
Şi de această dată ţinem să mulţu
iniţiativa şi:iului or,ganizaţiei "Muncă
şi pentru aceasta fiecare încearcă a-şi
mim celor în drept cari şi-au dat tot
şi Lumină" ing. Insp. Probst Ioan şi cu
faee misÎ"lnea pe cât mai bine şi traiul concurS"ll preşedintelui activ al organi- concursul pentr'l reuşita acestei serbări
.fiecare imbunărăţindu-şi-l tot odată
dorind ca şi pe viitor comuna Doman să
Zaţiei şi notar Di. Lazar Virgil care şi
prin mjjlom:'ele umj1e de cari dispune.
de acea.stă dată este demn de toată lau- fie una printre primele comuni ale judeda. Programul s'a desehis cU conferinta ţului Cnras Iar Domn"uui notar Lazar
d·lui Rnmulus Colojoară care a trat~t Vi.llg"il îi ('eTern tot mai multă muneă eă
' - t.iE'LA ASOCIAŢIA PROFESORI
ci vedem în dânsul un bun român şi padespre "Importanţa oficiubi Muncă şi
,LOR SECUNDARI DIN LUGOJ. AsuLumină in viaţa m"mcitorului a.gricol ~i
triot.
Ciaţla prof,;sorilnr secundari din Lugoj
_ _ _ _ .............. _ • ..,. -e.......... e, . '.
'
şha ţinut a treia şedinţă de lucru. A
eonterenţiat d-na profesoară J ana Piţu
În
frumoasă
eare a vorbit despre "Psihologia şcola.
Iniillosul
comandant
al
Subcentrului
La
această serbare au luat parte toţi
ră". arătând frămânHrile şi rezultateie
E.
E.
şi P. P. d-l învăţător~d,rector P.
intelectualii
români şi ţăranii în frunte
(",bţinute din epoca lui J. J. Rousseau pâGrozescu,
din
comuna
Bobda,
a
o
ganiCU
de:stoinicul
notar d. Minda Ion.
r..ă astăzi Au fost atinse impO'rbnte prozat
o
serbare
în
seara
zHei
de
15
F~brua
bleme, (.a problema depistării debililor
de .a. c. Programul vast a constat din:
. mintllli şi n celor S"lperiotÎ îuz('straţi, a
ŞOŞDEA
câ.nleCe
naţiolla'le şi populare, pi'2se tea'iMeirgenţeişî a evoluţiei, Ca şi a rapor·
- INSPECŢIE LA SUBCENTRUL
trale, dialoage şi monoloage.
tului cu educllţia şi instrucţia, a desvoJ,
P.
p. D. Locot. în rez. Brăiloi Teodor,
Toate
punctele
programulu.:
au
fost
tării sufleteşti condiţiona~ă de glandel o
comandantul Centrului P. P. Gătaia, un
bine
executate,
după
cum
rezultă
d:n
in€tl tfo(''!'infdelungate aplauze a. publicului. In spe- distins învăţător şi ofiţer, fiiDd invalid
din actualul război. a inspectat Dumi·
c~al piesa ,.Gura Lunii" a distrat foarte
_ Vineri 9~ara a avut loc şedinţa con
ne::ă, 5 Martie a. c. Subcentrul P. P. din
mult.
D.
N.
Munteanu.
care
a
dat
dovaefibti'di a AsocîlIţiei Sportive şi Cultu,
Şoşdea condu'oll de d. Sublocot. rez. lan"
dă
de
multă
jscusi
nţă
in
i'Tlterpretarea
r"le "Admialistraţia" a hm('ţionarllor
culescu
La ac~as~ ins~~ţie d. roman:
rolulu'
său
comic,
n·easemenea
a.
fost
r~jn prefecturn. ~ndptull1i.
In asociaţii'
dant al CentrulUI a gasIt o frecvenţ1'l
Pe lân~ă succes.uJ
v,)r fi &,lmîşi şi funC'ţionHrii altor msti , bună .sivrăjitoart'~
moral,. s'a realizat si un frumos sold foarte bună: dil1 38 premilifal'i control,
fHt,ji publice. cari fIU au asociaţie Drnprezenţi au fost 37. constatând totodată
mat«ial.
p·te.
1)

In tot 10(.011,

disciplină

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

..

Comemorarea eroilor la ora

a,;

...•................

c·omuna Doman jud.

'1.

, Confederaţia a3Ociaţiunilor d~ proie'
te. A.
ge.
ni' rai eri la orele 18.30 la sediul sa.u <ln
palatul A. G. r. R.
Prezidează d. ing. St. Mil1ăescu, asistat de d. dr, M. Popescu Bureu. Slecretar
general.
ORGANIZAREA PROFESIUNlLOR
INTELECTUALE
OrganizaI'Ca profesiunilor intelectualti
a fOSt pe larg studială in 19î8 şi 1939 Qt
către Confederaţie, când ,3'au intocmit:
a) Anteproectul de legt' pentru infun- ...
ţarea colegiilor d'e profesionişti intelec- '
tuali;
b) Anteproeclul de lege pentru orga· ,;;
llizarea Confede,raţiei naţionale a OCU.
1
paţiuni10r intelectuale.
Ministerul muncii, luând de bază studiile făcute a intocmit în 1942 un ante-proect, ca"e a fost discutat în Şedinţa
<:1)l1siliu!uj general din 26 Martie 1943
Imprejurările nu au pf'rmis reallzare~
lui. Actuala cQnducere a ministeTUlui _
muncii reluând lucrările, a cerut prin ,C
cO'nsiliul supeTior al muncii avizul.
D, dr. M. Popescu Buzeu citeşte nota
ministerului muncii plin care se dan
unele definiţii şi U'1l tah~I de organizare
al profesiunilor, care face obi,ectul dis
c-uţ.iilor Ia ante-proectul de decret lege
pentru organizarea profesiunilor inteleca
tuale.
După scurte discuţii, consiliul adoptă
dcliniţia dată de C. r. T, 1. -Confedera.
tion internationale des travailleurs inlellectuels) în congresul din 1927.
"Muncitor intelectual este acela careşJ. trage mijloacele de eXL'llenţă dintr'o
muncă în care efortul SPiritual, sU'b ceea
ce comportă ca iniţiatlvă şi perl5Ona.li.
tate, prwomină in mod obişnuit, asupra
efodului fizic".
După d.t.s~uţii la care lau pa.rte d-nii:
dr. Ca.ragea St., drr. D€ciu E., drr. J>roto.
popescu C., prof. st, 'l\mov, tarm. Velescu Gh" ing. Str. Mihăescu, ing. Cezar
Cristea, dr. Manu 1., sculptor Dim-o Pa·
vele.scu, sculptor M. OnofH~i, Crişan eo.
dre3Cu Şi r, B. Cosmulescu; Consiliul îşi
însuşeşte principial, următorul tabel de
organizare al profesiuni1or int<t>lectuale:
1. Colegiul arhitecţilor.
2. Colegiul artelor plastice (cu sec,
ţiile resp€clive) pictorii, sculptorH ~
gravorii.
3. Colegiul artelor dTamatlce Şi lirice,
compozitori şi muzicieni.
4. Colegiul avocaţilor.
5. Colegiul chimiştilor.
6. Colegiul fizidenilor, geologilor ~j
ac lUarilor.
7. Colegiul contahllilor.
8. Colegiul farmaciştilol'.
9. Colegiul inginerilor (cu seoţiile
respective) und~ trec şi agronomii ~i
si! vicultorii.
.,
10. Colegiul literelor şi publicisticei
(:eu secţiile respectiV'e) 3criitorii. zia'
riştii, autorii d'amatic.i.
11. Colegiul medicilor.
12. Colegiul medicilor veterinari.
13. Colegiul prof.esorilor (cu SeCţij1t
respective): Universitarii, secundarH şî

SlOrllştl llltetectuall din România
P. 1. R.) a ţinut şedinţa ConsiliulUi

,

.

,-

,

I

o

-1................. .. _..

serbare

comuna Cenei

învăţătorii.

14. Colegiul clerului.
15. Colegiul funcţionarilor adminis,.
trativi publiCi (cu secţiile rsepectiveL
,
cu comandantul Subcentrului, d. SubJoo
lauculescu, datorită pregătirei în Şcoala
Militară precum şi în urma unei lungi
ccncentrări şi-a aeumulat cunoştinţelE
militare intr'o măsură demnă. dând o
pregătire tehnică, de luptă, de educa.ţi(
naţional-patriotÎ'că şi morală tinetild
premiIitarj din SubcentruJ său. apTOIIl'le
~u acelor activi. Subcentrnl P. P. Şoo(l~A
In urma aoest€j inspectii
pSle ~Otlt
model.

' X.
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Cinema

Sl'~~)A A.LEC8ANP~ ,

14

:~pare in tîecar(,:li. ~unţu.ri

.• ,~ la A~Ilt!Distrll!i:J ~iarului PJ Str.
lIIiri.-şti Nr, 1. lPh"fo"! Nr. ii-2S.' -.

I

I

te, ,
A.

J

~:

-Cereri

"

..

~

•

oferte
d~ 6f;rlficiu ' ,"

după

romanul lui DAR~O NIOODE!\II,
BESOZZI~ YlRGILIPL RENTO.

lo:lă.ră.şeşti

S'.rada

Nr. 1.

n· • ;~t ill!cit:trt';,\~~- p6r1eClr'

~.

~p~ne. Aflrl:~

~. . ~zitaU

;l- .~r~

ti

PVOa.5:r~ J~ ~lon1ll4e

u·

Şi

Stroescu Nr. 5/a.

CtpF

5pr~ "ţumpij.rar~

1i.1r~*Rr

W1

~ bHpă sU}rţ. 4Q.~,es~ l~

~a

:p.J.;;!(;rn

Telefon: !2-32.
CiIleUJ& de premiere. l'on ti
ireproşabilă. S~~f ~iJl~
J:PQpee~

m

~jJţ.ăQl

iSPrt cumpărare
in bună stare. "'~r~

1) maşină

GUMPAR
nă

răsboi

de

~?

sbiciu de mA

jnaga.inul "Basarabia!' str.

In

vânzarp

.pp

4ormitor;

Weţianu

It"
•.

~erji. ~ombi'

pată! masă

!le scris! dulap şi ml recI}'
mier, Str. Bariţilf No. 1, uşa Nq. i.

i:
)o

~

Pt \"âJlzare e;)VOfU"e .mima "'eritabil mărimea 3x4 mtr. A-dreu: AJ'~tura Git. C",

ma. Str. Emlneeeu 17.

Dlv~rse
,oal_ ~ f111l1l erilpr IJIt'
,i1llrt". AgeIltura "CfJman". Strl!ida Eroi·
~~.~u 1 7 , f)taj 1. l;rr~g. la (Jam de Com
ln4. sub Nr.F. P33-!19!3.

"

!

19l'ntllr~

Generulii dE' VU,Z9.re şi cUlupăra·
raa imobii:!lor. COMA..~ GHEOR::iHE
Arad. s.tr. II Eminescu Nr. 1.7 p.taj 1 I'fe!efOD. 2H·iH. Inreg. la Gan! de Com. şi
lnQu~lde SUb Nr. Fi. l1R3l'H143
('ase de' \'9llZlret GaE'i partlcu;ari ~.o
demn ~u ,..c;..meră ţie baie si ~~·ădină. lângii
StI!. Oc~ăI!uce·..r,u, li m]ioane lt\Iă
~.,,~el'Ilă cu dQ.;i af,artan.e"te, ,!"ărI~nă !Ji
gal"lilj, iR cent~1.l 6 millo~r.~. - Casii Mică
eu srrii.dmă 288 JiIl. p. lhgi St~ada 9ava
~~i. u :iuO IPll lei.- Casi parlJculară
l?.1mpw:ă

dm

a 9~ere

rJi dependint.

Cll

:ţ'fiidină l!iO Al p. 1 milion. Grii!iinit
t'J pomi fructIferl 1358& P. lingă Mică·
hca-Nouă 1;)OOJO lei Căutăm piltntru

f.illllp1.Cl1:.a pamillt arabil 10.,....lJ jugh. in
jUlil,t·ijl f. IT.d.
'

ŞI

~

~ilPirli

stanjJ.

lr.\.Idemi

ţ\J j,l',Ş t il1 jlţi u lli·

J!Iăfii~ ~mer4 C4 v.!Hin~rijli!

..

asort4nent

.~~

~~

a

Il!

ru

{lIrt;. f;~In

J.

s.

9P;p, ~r.-i~9t2.1

',

in

:vericol~

pentr!

~inte.

f 0 P.P14: ~l!i;nij !Il c~r~ ·ţp.t~~~~~. ,
il-Q'f ~.I:

Ce.tlyş~rea.~Il.

CAPITOL; CQn Cezau
1:

pi
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Cjnemţl

~

FORUM

TelefoD 20·10
Repr:: la p:rele3, Q, i 'i ,

fif

-

v

•

Mare~e
•• ':
. - _ . ''Urn crinii
-'"~

Aprobat pentnt tineret.
JURNAL O.N.e.
Rezervaţi locurile

IlA'MU

•

~

~

~"

!in I S

Ne

~

ÎIJ ~ărărl iQtQIJ'~QQ$~
~UI~etU~ faţer, Je,n •• U~,

~

c

..

.t

,"S
POS-TĂV ĂRlA R01lANEASOĂ·

~

t.4t~lNFORMATlUNI~~*~ H. GROZAV
Ma'
.'

. - . ,

. _ OPERA ROl\olANĂ. DIN OLUJ.
TIMIŞOA.RA. LA. A~AD. ,..... J..,a inceputullunei AprUi~, Opera. Româ-nă. din

Ci,uj-Timişoarar v~ da un ciclu ~

spectacole la Arad.

cinci

,
Cu prilejul unei

AfEL 4Dl\HS. -

Mst trimis in judecată şi condamnat, de
tribunnlul Brad, lR ~ase luni inooisGa.re
c()re{}tion.ală, 150QO lei amendA. şi Cn'I1fiscarea ;l1H"llui. F.ăcând A.nel iIDn<ltriV8
~entlnţei. CU'I'tea a ml'ldlficat s?ntinta
tribunRlnlui in sen~ut că. a suspendat
exe8'Uta~ea pedepsei.
"
.
.,- rr~Oflflr Vesa

flin

T:1cob~i,

Cp1"tea de A"el, jwlee~"'4 an!:,lHl fă.

I'ut .de Nicrlla~ e-;t;:m,:'I din Seitin 1 îmnW
triya. sentlntpj t··j1'-'m:- 1,,111Î priq r''1 re

fi

fpst conrhmT\~t 1~ ~l)OO 191 !i-rp.~~(1~ ll€'Ptru ţlT'OVOCflre~ r1~ heen,4il.l, a ~l~~Ilq~t
~xeoutarea

.

~

pedepse!
~

f~~lJ P~fl

VOfL"RF- n~ AVfi1?,'1". tp~nţl. J'Y1 .... !t..,q

,l;n

r~rmtiUl

Apa. 'R1ni'
a fct'-t con-

ne

lei

~menp~.

~ ~~F'7

•

n'f: m.f'n·"F.'O'F-q,F.,

""'nil P'orVl'lţ. a.\'ITinl+o-r.

)("l~el. în loooin1".a careia a pihrllns ~U
ro-rta şi a1'lni i-a aplicat mai multe loyi-

Şţlrl

~

~.

din

CU~TUML,fl],

i-a f.pelullansaJ

Aceste însă nu putea.u sosi, deoarece

"
.
11 _ ,',
Vopsilorie de ha~ ,~ 1il~rij.t4tAfi,
chimică
- ,

_8111IP1?I:l·
_ _ _. . . . . . . . . ._ _ _. ._
I

LYON

A~~, Bul. JU~na

#'

-

cî\ţ şi de
l-Ş'~u dat.

Lucruri moderne

Ţndeplinirea diSvoziţillOl'

ce

-:-'" 1. O. V. La. PN-tură s'a ţ.inut () ŞI"
<linţă şllb preşidenţi~ Pretoruhti M. G i-

vei, lLSupra distribuirii de unelte agri'
cole pentru ţăn,iW ~i ~~1ţl41iţ !1u ~ttJ4l..
lul războiu.
'
.

executăm şi VO~lll!

Q

TIBERiU KAISED
4t~Hţr de rep:U'a~~uqi

pt.

~ini ~"r.i~

4~~ll, ~tr. (i-R. firi,o:f~~
fOŞ~T,-"8

V~d.

,!

l'lft

H·

q'f::-\.~A'NŢ~~.~K.

L. SZAUO

~lt4\Pt Stra~ Ell1in estllJ

'.r'

ŞCOLARE.

N'!i ri , ;-4..

Pal~tql )i~lUQ,q"

Preot J~~l~anu in urma incrtl<iiuţă.rh

date de Despărţâmânlul pl~ Peri4Ql
de ~U:b pre~<ienţia Pretomlui M. GIivq,
intelectuali şi popor s'au întrunit spre ~
pune bazele Corcului Cultural al "Aslrel"
locale. S'a alei u.mătorol comitet:
Preşedinte: ~. Â. J€b.:leanu; vicepre§edinte: notar O. Constantinescu; 8001'8·
tar: ~ensor statisbc D. Filipi casier: 1.
Roşu; bibliol{:car: CişmaŞi; controlo:t':
1 Groza; econom: I. Surdu; iall memp.ii
iq Comitet: Inv. dir. S. Pavelescu, pretor
M. Grivei. notar pubLe dr. A. Ciurdariu.
dr r y. Galll. dr. ph. rrif!li,ş. Isac :mI lsacu,>ing.
N. Pavel şi 1. Goina,
,

mulţumit 00 cel.e constatate la ş~oală şi
imprejurimile ei. la Coop€Tativa şeolar~

~ t>~.rL ?f.t0I10() 10; ..-pnbtl fl fl 11r"''1;-en vit~
~" ('onn1' lor D-]";;' ('1'" i-all rht b~nii. fl!X'
"'pcl'lfn-rH ;m. a.<:!tlmt:!,ţ sosil"e~ vite1...r.

r

....!~U.$~................. .

~

~a

(lin PristIOll:.
~~'1 TTt·Ţ'l?cl"""'l'fI ~ ~i?li"'lt dA1 a "Y'1f1,.f.fI~ '1:'ij """''1 :"l'I Ţ",,;,,?<.; !lin 1\oT;:,P\l.~. 'Pf'h'1'
.,..,·iff' (1:,.. """';"'1'11'11 ('t:,i~ si ('!(l\;1t"~ rli"

.,,..,! Mi se
ALE XANOR U KIIAPP"
~ 2W .!

M.aBE~.l

P~l"iam

la

,.

4RAD

~~W~_t

tur! de baston.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....

Insp. 1. Muntral1.u 8
yerificaţ tOflte înfliptui il~ realizat~ ~oe
d. înv. p.:r. ~. paveleşcu, il-tât in clasă,
câ:t şi actfyitatea pe teren. A fost deplin

(lin 11rl""'~ ~ fQsţ CpMn~ngt~

BuLB'
94
... ' . tegl;!l: ,. r,~ 'l!':
Ftnna I1.lrat romaneasca. Stofe
eft ine şi bune

-

- CONDAMNAT PENTRU VIOLA.
ltE DE DO~nCILIlJ~ - Ioan Ardelean,
tâmnl~r din Mure.,?el. 8 fost condamnat
111 lfi 000 lei aTflen!ii şi obligaţ să plăteas{'ă 15000 lei rle!'!'f'\ă~bit'i ('ivile in
JAvoare-n sntiei lUi F'rRRp.iso L:1r1nai din

fOflt

I

flnTHbm'1"!t: 13 trpi hni i"1cnif!~",re qf1:re~'
fiolls 1l'j T'entrll rlel:'ltll1 "i~ vfit~m!l~p fi In.. ~m7jtăt;i C'lrnoT'al~. ~ăv~r'!it. l~tii fl~
~llnstlrrtiJ1 W1m'p~. In pTl",l, C!.lrlea Il· r~
rflJ"l'Y1~t sf'TIţinb în sensijll!q. Il /rusp~Jldllt
e:xel'l1tarea, p~de~~i,

-

_.

Samuil Horvut şiş.. insnşit, din s~ma primim, 150.000 le.i. Pă.grlbaşii l-au dat in
judecată, iar tribunalul l-a condamnat
- in lipsi ~ la 1ă,OOO lei amendi ~i
restituirea sqmei de 150.000 lei.

'.

Jepla.sări în comuna ~t~p.jj~ din jud. Hunedoa ra , jandannii din Gurabarza arl
cQnfiscat 40 gr. ţlur qţ mină pela Sirpioll
Boc, comerciant. Ca urmare, acesta a

tQt

c~rnfqr~ll~ t).qLC1.OQQ I~l. Casă CI' 1 X ca~l~ţ!l. iO t CQ-m.tOlt~\ ii l ,ţ 1 ~. !:entr~ qt
a,·'5{}Q.QQQ '{!i. Mică 'q.ciI c~ă p~Iiic1.;lară
Muă cu 3 c!j.lllere,. cij .At Ilnmfc.tul
l.3I)O,',fJq lei. t~~~ fI~rticplari
2 (~m
eu grădină tmHe. ct'"ă nGur. lF; fil!"T!~s.ya
l,3Cu.C-{)O lei. A~rtură. vid. lui Albert
Haasz, str r~tran f{o.
ŢJ!. 22-21.

~

cu lei 60 •

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

1 !) 000

,:u

.

.1&

H~: ijriJ'!:tt ~.iI ffi.G~'\rl4 lll~ ~,OQ(l.pog.
f!1I·tpţr~ ~j

următoare: ~Iatineu

I

AR\.D, Str. Eminescu Nr. ..

~1",019ta

li

in zilele

t '

m4rţipQl~ 4§

pr5)!jrct" ~!":~pp;e c:linl~l~, Jilll ll'!llll\.- fli-Il+
ca::,ă ~ll

şi

literare

n tl'11 r.~
r'la.mn"tă la 1~ 000 lei nl'rl"l" f l::j
q, Ţlrnvo~ll.t ayp~t: fom"!i M'''~ill 13'1Ţ'~lt.

CArtierul vlleJOT

-

MARUNŢIŞURI

j;J,e plai

~~4e:n, ~ '<Il: d= ffl.)Jri~~ pm;n~.
.PfPV~;! ullalĂ Vij cij!qr; lleutJ1.l flJprij:~refi

.

O femeie

URANl~: Dint~

l{af:a:~· c:u~;:~~~aP~:n~i~:.

PAPETARIA

_ r(li1\.'f"J)" l\fN' A m.~
f4lH'iAt

i

05Îndiri la moarte... Queluri... c;lra-

IX

•••

biro'"~ şi cărţi

-

\liil.~ir'l\ '~ţJtj .. ţI'J(t.'r

TelefoD : 23-22

COŢU30:

D I BAZAN

GLORIA"
.
.

~~re

~o.' vâJuare o manta noui ofiţe;e'ască

V!,it. tt:

ql'i'MA~GI4Q

dt nrqpQrţii
iiga..ntipe
ANEJJLlSJt; lJHHG
PlNP t:f;BV1

IL VLAD et eo. s, 1· N. p~
ARAD, Str. Berthelot Nr. 4.

Adresa la ziar.

in ILtltţŞel de vâ.n~re cu ~ ·cam~re.
IFlj.jq, puq pentru gosppdărie. Âdre~:
!rad, jtr~ paJita.r!uzW.Q }119. '8, a.part. 2.

'1

In 7=;=ri,'l

LIDKlRIA

~

i·

.

e"

-

tie scrÎ;:>

a,.

'a

.•

J~ ;i~f.

ţesut,

PalR Aurel

Serviliuţ ~ermanent~

Dinle
pentru
dinte
Don
Cezare
cu:

V~n~ări ~J: Cumpărări

.o,

~, ~,

MUM~,

NINA
7 ş~ Ş fi~

p~ţrq !t~l!lIi, flhnut iş1:PflP

~lq.K~rf!:"~~

8

lă

-

m..c4Jzitil

cinematogmfiri italienţ.
realizare dup. 4~Ip~ fuj

, ..

la

~

cu

pnemato~af~l' ţtl~elor graBdioalM'

Azi

gra.~4i,lijls~

tw.,...

re

."

pr~ctie

Carlo TamberIani fiii Cateriua Boratfo
lt~p' r • la" oreI 3 ~5 7 . 9 f'

zi3.r.

Ui
in

~
'o

(ScampoIo)
Rerr~elltatii~e Ia .~rel~

NidermayeT, Piaţa Sfântul Sava.

Cinema URANIA Cinema CAPITOl- Arad
AZI!

cu ;nered~~ ,icroitorie
flJ.(~ii ~o~~ziîF
lingerie

Ni..tor, ~111. ~:ele F~apd 2~: Telt'
fp~: ~~-ll.
' ,

2

-c.~u~ ~~!".

de d'3.II?-~ şi ~ingerie părbăt.e~~c~ ~ dQii-plnei FELJCIA,. IQNESCQIAr~d, ţ3-:'F· y~np

1-

piesei

.,A

1! HAltTIB 1M4:

REGAS~.

SlJ torul

j

14 MARTIE 1944

~~~I ~~ pal!. ~;t'ţ"~ Iii .. i~l·.
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a -_

l'41UlACD -lE '~KYJ()q

in

;;Plti Tinză.tori de zi/tJ'': 1, reda.cţii. Arad

~ :~'(""er~ JJuIItIli~t,,' ,e,~ ~tr!;:i sep;:'l:iiI-~f,

re

Arad-'
1'.~
,

'.[da ,.:

PARADISUL

şi

"D4-q4-" penlrjl 4rad,
~~~ tU!li:ţionari f:U pl';ţc4~.
,'" ,

)R

c·

ROVAL:

~IAmA DENI~, er()Î,JJ.~ f~hnlllui ~CJ:LE ~ '?~f~JN~t

,

~~ ~&I1tl)J~

isar
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,_

2)_

(.

r

IULIA H.AJDU
A.111\P, str. M. ~iq~

~k ~~-~~

'f~l~tpq: ~l,8l

Allt<.;rizat ~e On(;f ;.l:.;::;ţ. ~~;;~tiţii
ItfP-_

w
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"a~. '1.
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aCi.

Ollr.,
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DAC'
"W_ '""f
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Mil"l'('Ul'i,
n

/

Bătălia

pregăteşte pa ambt!le părţi din centrul Poloniei
va hotărÎ s~atta frontului
din Răsărit
.,
bomb ardata. f v;uane rapllJe germane au bombardat coasta Angliei

care se

Italia de
'Re...

M

-=.-

rstM' ..... '.'wmz.' .. ,~ ...

•

lovituri că.zute in plin. Oraşul
a fost supus bombardamentului aerian amer,ca.n timp de trei ore.
Pentru a păslra omenirii întregi tezaurele artistice din aCest oraş statul
major german, nu cartiruise nici un fel
de trupe în aceste oraşe.
Cu p'hL:jul atacului inamic, o împolri-

td

cart iauL Yf nt:ral (.tI 11 Uli re I'ului
InaltlH comanuament ai Jurtelor
Ui lfUJ,te gt:nnane comuH.că:
mire diprul in/Ertor Şi '1'ulIIojJol. lupta CHHU'OW cUIl/I/I!W cu Jurţe -suoie/ice
I'u tEt'ntC6. a ume, oase atacuri inam,ce
:w JOSI I"tsjJLllse, Iar incercarile 'I.xil'/W"ilor de !HClC bolşe'vice de a frece Bugulln

'Ii

eUl

sud ae Uman (w Jost

zădarniciie.

Ruşii

Şi la lloreZ de OSfrou;, la Ple·~(Xl.u Şi pe
~'(irva, trupele "noastre .'t,att păstrat po-

zitiile lor impotri1Ht hIWlIicu!Ui, eaTe, în
Ull~te ZoVUI'Î, a atacat cu ddrzen.e.
Pe !ronturile ({in Italia, ilWmicu,Z şi-a
intFl1si[icat ac fit:iwfea sa de şoc. La
81.d-e8r ş! 8lld de Cis!rrna, cum şi în Si'c-:
torul de:a nord de CC/ssiuG. au fost zdrobite atacurile locflle ale i;wmiculu1
8}Jri:iinde dr Jwtcrnice fonnaţiuni de m'-

de lUPlCi au

obţinuI

lovit'uri

.n.stulaţi.unil e pO,l11rtre d€la Anzino şi
au c(mza! sttlcăcÎUHi 100Ui t:a8 de transport inamic, cu o dtplas~(,re totală de

in

;;;'.000

{Oile.

FonnaqWli de bombardiere 'tlOl'damericane
atacat la, 11 Martie. oraşele
Padua~ Florenţa Şi Toulon. In lupte
aeriene crâncene Şt de c,i., re (wtiZeria an·

al;

t.af'fiană,

inamicul a P101'dlLt', in aceste

aiacuri, 30 avioane d.ntre care 11 au
fost doborâte de vdnătorii italieni.
Sub scutul unei strat de nori, bombardierele. nordamericane au aruncat
bombe în spaţiul Munstu. Pagubele p, icmuite sunt mici.

A "toane rapide ,ermane au
bombardat c9astele 3'Jarei
"'" r utnii

B erI i n, 13 (Rador). -- In noaptea
d;,1 sprf' l:~ Martie formaţiuni ravide de
a\J.oaneo de luptă aU sburat peste Canalul
'Iân!>ell bomimrddnd mai m"ite ohiective
de ne f'oas1Rl.. de sud al.e Marii Britanii.
'foatf' avioanele germane s'au reeilltors teicre la haze1e lor.

Itai,a de Nord bttmbardată. de ablt."rac.ani
Berlln> 13 (Rador). Către după
amiaza zilei de 11 Martie mai multa
fc.rmaţii de avioane de bombardament
a.mericani, cu câte palru motoa.·e, escortate de puternice formaţii de avioane de
vânătoare au făcut un raid deasupra
Italiei de Nord. Cu toate că cOlldiţiunile
meteorologice erau nefavorabile formaţiile de avioane de vânătoare germar:~ şi italiene aU atăcat pe ina,)jlC imediat ce au ajuns d,a:rupr;;c, flUViulUi Po
fl1"'niede<: ându-I să de-a un atac conc€:n~
ITic

Comunicatul of:cial ~emT1alează ci
avioanele americani' de bombardament
au aruncat bombe in s~cial deasupra
"ori'L~elor Padua şi Florenţa unM au pIieflTllit na","11be \it carli'reJe M locuinţe
fiti la ,.l~d' ile culturale. CE:'lebra biSerică
Ermitani din Padua, c-are datează. din
q"'rolul 13, ! fost aproape comp1.;>t diS~
Soc:C-'":>tP3 Naţională

de

incercuirea trupelor
germane din preajma Bigului

Editură ş~

.ti e rl i D, 13. (Ep.) In primul ,,1"0 al
evenimentelor de l'ăJ.boill stau dela 6
Martie luptele din sudul frontului din
l'ăsărit, unde inamicul a. continuat eu o
violentă. neschimbată marile aw"Uri pornit.e Sâmbăta trecută, fă.ră a. obţine Sllje.
N-s('le de atac unnarite. Obiectivul stra.tegi(. al ofensj"ei de iarnă reinoită a Sovieticilor a. fost fără îndotală.. ti.\'ăJugi.
I rea, .zdrobirea şi unde era posibil Încer1 cuirea trupelor g'ermane cari stau în
, preajma Rugului uc,ranian. In a,{"est scop
" f~)neentrat inamie'lll presitUlea. lui de
atac asupra aripelor extreme şi anume
a·supra regiunei de izvor şi estuarul Rugultli. Două ataeurÎ uriaşe, pedeG\parte
" din re.giunea Sepetovka peste Proscu,
rov spre sud, pe de altă. parte' pe linia
Krivoiro~-B4'risJav spre vest ar fi tre,
I hnit ~ aibe c'a rezultat În('el"(,llirea' prin
I eJf"'?"q a intregei Itrmll'te J!:erma.ne fljn
sud, 111 lupte 1!'rel..,. I'.ontinlll" ~i {'li fn.artf'
m!\ri oierderi în 0llmen ; ~i maff>riale
am,,~le aripi rlt> ahI' a11 (·.â. .. ti!!;l\1 terpn
"'1 anUTni' (,P"~ din dreanf·a CRV& m~li mnH
Ml'!ât rea din sfilno:a. Df"ia in Prima in·
măhte a să.Ptămâni) a. putut obst>rva
conriul'e:re.a sovi-eti('ă dă. in >1lnna rig-idl·
tăţii şi in urma operaţiunilo.r de t'6Dtra.
atac al rezistenţei germane, că inainta..
rea ambelor armate de cleşte nu mai C()o

I

âer, grele.

Av~uane

der";,l! "

au incercat sdrobirea şi

Un

cart; a 1"fu.şit să pei.il tu/aa In Tanw}Jol, a Jost tlimicit în
luple g(elE 4le st1(l(ui.
Lu Ilcrd-vest de lIiEvel, sol'ietieii au.
UI UllC<~l t!Ulii Jorli/aţl/Olt în luplă Şi (l'U
COiluwwt L/1.cercănlf: lor de strupuJI[Je rt ,
~pr'Ji"?/e Cie tallc/ai. ~i a·u Jost rtspil1şiJ
dHPU u-Istrllgerea a JJ taJlcltri~ cu pier-

Tt!'JzmOt[ 'inamIC.,

tam'te.

va Celor două oraşe, amer ic a.nii au pier.wt 30 av;ioane, dintre care au fost do.;flrîte mai multe de o formaţi.e de vână
lcare italiană de curând constituită.
A viatorij italien,i au doborit 3 avioane de
bombardament cu patrU motoare şi 8
avroan.e de vânătoare de tipul "ThuJl-

tl'usă de
F'lorenţa

resplÎnde sperantelor apropierii rapide.
Cu siguranţă din 8.('est motiv inami<ml a
tretlo.lt la combinarea a .două atacuri
fruntale impotriva laturilor fr()lltlllui de
sud german şi impotriva spaţiului de
vest de Krivoirog. Prin defensivă elasth
că trupele ge.rmane a,u intercepta:t ataetl>
rUe inamÎelllui rzădărnieind prin această
e.oneepţia de străpungere frontală a SOs
vietk'rilor. In urma continuării grelelOll'
lupte de pe intregul sector de sud a1
frontului de răsărit indrosebi in re~iu.
nea de izvorire şi estuaru! Rugului,
a·vându·se În vedere presiunea crescândi
a t'O'lltraataeurilor gennane se soooteş~
te că Inamicul nU va. putea a.tinge obiectivul lui strafegi(••

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

-~

IComemora·rea
I

In sectorul de nord sovietieii au desn
actiVitate de atac numai in Beeto. .
rul Nevel şi Pleskan, în timp ce în sect().
l~'ll N a.rva au trecut în apărare in Il.r!n.\
eontraatacurilor germane. In general,.
raptul că inamicul în cursu,l a Şase să.p, .
[ămâni nu a fost in stare să.şi continue
)fensiva îndreptată pentr'l o pătrundere·
1 spaţiul baltic cu aceeaş putere do,,@.
'leşte faptul eă şi forţE'Je imperiului
uriaş al snvietelor n'J sunt în€'n1l1zabik

p~ frootul italian s'a dt'sfă~UI·~t num~i
acth:itatE> eli caracter IOMlI ("al'c la ;;.fâr.
~it\ll săptămânii a fost ceVa ma, vioai{', ~
Războiul aerian a avut ca rezultat C~
teerea atacurilor de zi ale ampri("anilor
Il) prima jumătate a sănt.ămfl1l~~ anăl'lt.
r:trf'S, e;ermflnă a prj('inl'h În mi('llh,!
grpl(' pif'Tdf'ri, Ea a stâmjl"nit <lhtrllril~ O"
stdnse. Arfilf'ria ;tnfheriană {l'Nmanii, ::
avut un marf! aport in 8('f'St <;tUf:ces. f'I
unna f:ll1tului că În a doua illmătat"f a ~
săpt8.mâtnii din ("allza condiHnnil.or at.. 1
- neprlf'
. I mce
- a f os t aprOape .
mosf er]('e
Im-'. Jr~
.ie:
Q

_--.~-

eroilor germani•

('omplecta intrerupere a ataCUl Hor ~ ~u
noapte inamioo se pot atribui COi.ldiţiul1j.. tel
lor ahuosferice sau altor motive. urJnea. f1"
zi să. se vadă mai târziu.
. fa
\.~

T ••• ri •• trag .... re JUBJ!i . ~

I

en~l

BUCllrio~U,

I

pe

permite consfinţeşte pentru a. CW..M
în mod solemn] în acest războiu me~Dlemnitatea comemorării'eroltu:,.' germa-' moria eroilor să.i căzuţi pe câmpul f1e
ni cazuti pe câ.mpurile de luptă.·
bătae.
Solemnitatea. s'a destaşurat in piaţt::ta'
Armata germană are cinstea do il or·
din faţ.a Parcu}.t..i Carol, care a fost pa- ga'lliza ftN~ste serbă.ri care SUlit al ale 1)0vnazatâ eu drapele germane şi române. parului întreg. Ne-am adunat aci ~2ntrll
De jur împrejurul piaţetei au mat loc 1n- a ne indeplini datoria noastră. de Onoare.
vitaţii, deta.ş.amente,de trupe germane şi
Imprennă (,'U h1Înistru] Marelui Reich
romane, Cu. mu.zici şi drapele, ni!mero~ german şi reprezentanţii FUhrerl.l.Iu4 ar.
ofiţeri germani şi români, ostaşi. germamata gt>rmană. şi toţi germrunii din Papi.
ni răniţi,
taIa României al'iate. se in('.hină Cu evJ=!Au asistat dlmii: general de corp de vi~. recuno~tjntă şi indatorire la această
armată PantaZli. ministru de războiu al
serbare milj(al'ă faţă celor căzuţi pe
României, baron Manfred von KHliug er câmpul de onoare pe toate fronturile !fi
ministrul GeI'IDnrliei la BllCUreşt.i. gE'ne· in interiorul ţării.
raIul Hansen şeful misiunii militare g(·r·
Cu mare buoorie eOllstat astăzi ea şi
mane din România, gen-eralul GerStf.'lD- Întotdeauna camaraderia de arme romaberg şeful misiunii aviatice germ:ll'.e (Un ho.genna.nă datoriti 'UJ1ui gest spontan
România, amiralul Tillissen, g~nera!u] al dlui Mareşal Ion Anton~u CondooiRitter von Mannkolhamme r cor.ducăto4 torul Statului îşi găseşte O expresie
rul partiduki naţionnl socialist al gru- 1 elOl"Ventă..
.
pului german din România. gellera~u]
Exnrlm mulţumirile mele rl]ui ministru
Miliciescu şi oolonel George Thomescu ; de războiu gf"neral de earp de armata. C.
şeful protocolului militar al Capitn.1p.Î.
I Pantazi pentl'u prezenţa dsale, Pl'f)I("UID :şi
SoIt>mnitatea a Începvt la om. 10 prin : rle]('iPltif"i numerOţ;i1or ofiţeri superiori
tre-('erea în r-evistă a tt"I1Ţl('!c1t' nr['~"'11 te d~ , româ.n i Şi m d~sehi companiei !le onoa~
către d gel"'eral Pa/r :t9.7.i mini"tnl: d~
re a mânţlrei annnt.e Re~ale Române,
război insotit de şeful misjunii mili~nre , .4.eeastă mare cinste de astăzi tledicatii.
gpnTI.a;te si'de.cei1alti şefi ~-e.misiunî.
eroilor no~tr~ cupri~de s} pe toţi eroii
Mn71ca a IntonAt rugacntnPll dun3 armatei r·f'!II'YI3'le ('.an umar la l1măr cu
care d ..~E'I"'er:11 Hansen a rostit urmă,. nof !'li·QU jt'rtfit via4n noent"'l libertatea
to'l,.e C"'vâ~t~rj":
p"~",,.f 10". f'~ sll.nt ~i no<rtri.
In npe.~st\ J)nmine<'i\ din 11'1la M:'l'tie 1 D- generaT "~sen şi.a in~bf';at ('m'Anta("!are trf'ml~ să fiI" I'n sJm h ol allUDt('i na- , rea, all1"P.sânrt FÎi"rf':l'nlni uririle ostasi.
turei nf'ntm o vj~tl n~lft. 1l'OJ)f>rnl J:el'- J",,"?' o-el'trnni din :România.
>
mao de pN'tnt~ndf"ni. acolo ',,"de sit'mţia
Muzi('a rni1iblră fi intoywt Tmnul Înc'hi,
la

13 (Rador), - Dumlu',:că
ora Iti di:Jn.in.ea.ţa a avut Joc

w

Arte

GT3fi~e

,.Dacia Traiană"

T1mişoara 1~

oară.

I

...

r~
It

BerJin; 13 (Rador), - Tunurile oU tta· li(
gere lungă. ale marin-ei de pe coasta d~la pl
Pas de Calais au deschis focul În dinti· ~
n~a!a zilei de Duominecă cu încep~re dels ~
ora 4.30 impotl'i.v~ unui convoi inamic Ce e1
naviga deal'Ungul coastei engleze.
a,
Salvele acoper.itnd în mod complet ÎI
obiectivul aU obligat inamic11~ !Să-şi "
schimbe în mod continuu ruta.
r,
"X
9

câmpul de

Solemnitatea din Parcul Carol li dela cimitirul eroilor germani din
12 ,MaL (ie

z.

au trast.tr'IID eOllyoi de· 1i

..........•.._.--.

căzuţi

r.

posibilă acthitatea vânători1or. fIR :l !icll-' illl
portat intreag& sarcină a luph';. Da('Ă •

pe ee. sta

Muta.rea centrrJlui de gravita te a ofensÎvf'i -sovietice în sectorul de sud explică
rantul că fltacurî~e iTIamice din secto11l1
central au fost mai sIa:be f5i mai ţnţine.
Ele au unnărit în majoritate scopul de
a lega forţele germane. Din c;ldrul ac.estor atacuri de încătuşare 8.'"J ieşit numa.i
încercările de străpungere depe autostrada Smolensk-Orşa pe un front îngust şi cari aU eş!"Jat.

·l·

şurat

MUTAREA CENTRULm DE

41RAVITATE AL FRONTIJLIJI

............... ,

15 Martie 1S!4,

~

luptă

capitală

nat eroilor "Am. avu.t un camarad'\ iar
muzicş militară. română a eântat un cân·
tec eroic. Apoi cele d«Jă muziQi militare
aU intonat Imnurile naţionale german şi
român.
D. general Pantazi ministrul de răz.
boiu şi d. general Hansen şeful misiunii
militare germane din România au pri ,
lnit defilarea tr.'lpelor germane şi române.
Solemnitatea dela. Parcul Carolluâ.nd
sfârşit, intreaga asistenţă a mers la
mormântul Eroului Necunoscut, din
Parcul Carol un(]e a deP'"lS coroane din
partea armatei germane şi române.
La ora 11 a avut loc în prezenţa areleuşi asistenţe o solemnitate la crmitird
Eroilor germani dela cimitirul Prb·
patria.
D. Baron von Killinger ministrul Ger.
maniei la Bucureşti a. rostit o Cluvânta·
re (l'a acest prilej, spunând Între altele:
Nu există ni{'ljo familie in Germania
eare si nu deplângi în aoost răd)Oiu
moartea. unui membru al ei. Războiul
aeesta este dârz şi va ,t1(>veni şi mai
dârz. Şi noi dăm {lovezf de aeee8~i dir·
zenie. Rănile ce le SUPortăm aZi se vor
vinfle(>.ft şI o mare şi frumoasă mândrif'
\'a J.. a, 1~1 durerii.
Noi ne mâ.ndrim (>u a<'ei (·ari !'ii-au fă,
rmt d'lto,.il\ si ~rtnt nt>ntru Fiiltrer. ~I
M .... Plf'l. R.I"'''h C::i ait>j in ntWtll'f'!~ti S'll d
mll,.it ro rt4urHeno.astre.
IA "'Y'~1~ 11 jumătate solemnitatf"ft. •
luat sfâ.~rt.

I
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