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Iminenta intrevedere hoosevelt-Stalin-Churchill. - Când se va produce invazia

Jitua.ţla. poJ.ltic.ă
D
... ar
t ţtn&•• WM't
---tlI genţia Reute_r, deS11/'~nte . ),lJv?nurile
R care Circulă. in stra,ila.aW J duplA

,lTP

care generalul sovielic Vatutif' urmeaza
să plece la Lon-dra) pentru il tntra .in comandamentul suprem altut al celUi de..al
doilea irom. Svonurile, ta care se refera
agenţia Reu.ter, au /08t raspândite din
8urse ruseşti. Desigur nu fară intenţie;
eb6 trebute să exprime mi)'area M OSCovei asupra faptului că CeZ de-al doilea
front n'a JOSt infăptuit niCi in a douu
jumătate a lunei lla7'tie. Pe aceiaŞi linie
exiStă şi un artiCol din m'ganul Zui Stalift ,.,Războiul şi clasa muncitoare", care
a fost citit V ineri la postul de radio
Moscova. In acesta se condamnă atitudinea "ele7nentelor vrăjmW}e din Marea
Br1tanie Şi America, care nu văd in invaziune decât prologuZ unui război indelung(ct Şi costisitor". In acet~ articoZ,
autoruL, generalul sovietic Galaktion;
8pune că ofensiva a.eriană-anglo-ameTi
cană imlJotriVa Germtutiei nu va pu-tea
decide nic,odală ,tăzbo.ul. Fără interVenţia simultană a forţelor de luptă terestre, ea este mai mult sau mai puţin fă:ră
rost. Singurul mijloc de a Învinge Germania constă "în reaLizarea loviturilor
SimuLtane, asupra cărora s'a ajuns la
un acord la Teheran". In acest comentariu critica ro8ească .:'ste ma·i mult decât eVidentă. In el Se oglindeşte dezil~
zia că înaintările armatei roşii din ultimele sâptămani n'au fost însoţite (le m.
vaz:a în Europa ap'I.W~ană. (line tn"ea~
poate să înţeleagă comentariuZ şi in sen-;.
sul că Sm'·Letele reproşează anglo-saxonilor călcarea convenţiilor făcute la Te·
kereJi!. Şi iarăşi, acest lucru ar expHca
prucedeul independent al guvernulUi 80·
vieHc in chestiuni politioe, ca de piLdd
Cea ilal.ană, asupra cărora se ajunsese,
cel puţin du,pă informaţiunile presei
angto-umericane, de asemenea Ia o în·
ţelegere la Teheran.

•

Asupra motivelor intârz~ii invaziei
exist", difeTite pt.treri. Cea mai probabilă e81e pres1tpunerea că pregătirHe nu
sunt, pur Şi simplu, încă term'inate. Experientele dela capul de pod N ettuno.
poate să fi cont1'imtit de asttmenea la
întârziere, ca Şi nerealizarea de 8UCCe8e
politice după atacul general împotriva
stateLor neutre. Pe de ..;tciă pm·te experti
anglo-a.meriCani au Jocotit intotdeauna
lunile Martie Şi Aprilie, din cauza jur.
tunilor de primă !.lară. care bântuiesc
atunci în Marea NordILltt~, ca nepotrivite
~i (t·u indicat luna M ai ca luna idea,ZiJ
pentru invazie. Insjâr§it este interesant,
in această legătură, taplUl că la Londra
s'au răspândit 8\.lonuri d('spre încă O
intâZnire între Churchill şi ry",o8eVelf.
De mirare este că s'a t'OrbtL -".'''l'Ye
aCeaStfl încă inainte ca Stettiniua sa ':
sosit la Londra. Starea sănătăţii stăbitL
a lui Churchill face înprobabiIă pleca.rea lui la Roosevelt. In cCe~ caz, pre..,e·
dintele american ar trebUi să.mă în
Europa. Dacă acest lucru îi va fi cu. FUtinţă~ avându-se in vedere incordarea
electorală crescând din Statele Un; te,
p.sfe îndoielnic.
,
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B1b11oteoa Palatului Oultural
AIAD

Be riia, 25 {Rador}. -In legătură cu schimbarea guvernului lru.tghiar se
subliniază. Ia. I:Serlill că pană şi presa Îua mÎ<:ă, recunoaŞte aproape În una.nimitate
logică st1iu-gen1a şi exl>t'lltarea pilduitoa re a măSurilor ce au fost IU~lte. Desa~
girea. acestor cerclll"ei) datA de noua evoJ l1!ie este după lJărerea cercurilor de aci
u!jOr de înţeles mtru cât se credea că poli 1e fi plasată pârghia aei mai u!iOr d(x-ât
in alte

părţi

ale sudestului eurollep.
pe care l-au găsit aceste măsuri la Moscova este socotit interesant
la Berlia
mai cu seamă afirmaţia ~ tului de radio MOSCOVa. după. care ,,0poziţia. ungară pare să ['le orientată absoJ utgreşit". Aceasta. afirmaţie IIU POate
fi intepretată decât în sensul că. Moscova -- C11JJl Il fQst cazul şi 00 privire la PolO'
nia, nu recu<IloOaş"te decât o opoziţie de prl veşte spre ltlosoolo"a şi este splijinitâ di
soviete.
.
La mai multe Întrebări s~a declarat la. Wilhehnstrasse că. este cu totul ne.POtrivit să. se vorbească de către ocuparm Ungari('i de cătrp: G-ennania afari
numai dacă nu s'ar spune şi dt\spre mas ur~a forţelor armate nord-americane în
.-\.nglia că. ea inst'aIDnă. oeupare& Angliei de către Statele Unite.

,i

Răsunetul

'ntrunirea

parti~ului

guvernamental din Ungaria

BUDAPESTA, 25. (Rador.) - Corcsagenţiei DNB retransmite
următorul comunicat . al agenţiei tele~
grafice ungare:
Partidul guvernamental s'a Intrunit
Joi după. amia.:~ă.. La oedin,ţă au luat
parte mai mulţi. membri ai guvernului
pooo~lul

Iminentă

şi numeroşi reprezent3..l1ţi ai celor două
camere.
D. Lukace preşedintele partidului a
comunicat că d. Sztojay, preşedintele
consiliului de mini.ştri a rugat printr'o
scrisoare a admis în €ânul partidului şi
ca m~brii comisi€'i. :să dea urmare ru~
găminţii sale.

intrevedere Roosevelt-Stalin-Churchill

B e r li JI~ 25 (Rador). - Cu privire la
iminenta întrevedere triPartită Roosevelt--8talin--Chur chill, sau numai cu
privire la intrevederea Roosevelt-Chur#
ehUl, la Berlin S'a declarat că asemenea
tucrunu este lipsit pe posibilitate. După

părel"e8

cercurilor de aci, motive 00
discutat sunt destule) deoarece presa
engleză şi americani a arătat in ultimB
, . eme destule deosebiri de păreri, care
au Devoe de O clarifit'are imediată.

D. Churchill a declarat că invazia se va produce incurând
Amsterdam, 25 (Rador). - Co·
respondentul agenţiei DNB tracrIsmit.e;
După. cum anunţă Serviciul britanic da
informaţiuni, În cursul inspectării trupelor aerif"nt" de invazie nord-amerieAne d.
ChurehiLl a declarat că în curând ele vor
avea OCazie dt' a fi folosite cu prilejui

opera ţil10r apropiate pentru •

eda ,,0
mare lovitură"
Evident d. Churchill a voit priD acea~,
Sta să. anunţă din nou că. invazia se va
Pl'oouce in curâ.nd dupA ce t;erme.nele
precizate d{' el pâJnă. acum pentru aeeastă
acţiune au trecut fără. nici un rezultat.

1
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iJrimul ministru australian la Londra
AMSTERDAM, 25. (Rador.) CO-I mentului o alocaţiune conSlderată. in ge-

respondentul 80enţiei DNB transmite:
După cum &nunţă Serviciul bri.tanie
de infonnaţiuni din 0anberra, d. John
Curlin, prim ministru al Australiei, a
rostit Vineri in faţa membrilor parIa-

nera! drePt discurSUl său de rămas bun
înainte de a pleCa la Londra unde va
lua parte la conferinţa [rimilor min.iş.-
trii al imperiului Î:>Iitwnic.
In cursul desbateIilor care au unnat,

.....

.

La

Salzbur~

BEn.LIN, 25. (Rador.) dinţa a Asuciaţ:ei Culturale

PAltlS.25 (Rador). - Coresponden.
al:;euţ.iei DNB transmite:
Uitestiunea asasina~llIr drulut petiot
a luat Joi o intorsături ~nzaţionalA.
Fratele dootorului asasin a declarat unei
uersoane arestate Mum tâteva. zile că
d~ Petiot a asasinat un n.umăr de 50
1)Î.nil la 00 de persoane. Aceasta declaraţie S6Ilzation:.lIil. a fost făcută de di.tre
nsasin (\un~ut c'are se num~te Nezo.]U
de"'.

Cu trei zile de areStarea sa. ce a avut
toe prin Noembrie sa.u Decembrie 194:3.
~::e2:ondet a a.vut o întâhtire cU J.\fauriNl
Petint. fratele me{liCiUlut asasin, pentrl!
o afacere (le ftparau, rni!iofonic'l'l. Maurice petiot sosise eu intârziere la. iIttâ.lni.
rA., EI era palid şi stm~se rA vIne dela
vila fratelui său. Intrebat asupta celor

.

Iaaugurarpa
de

In~tifutulul

cultur-ă

român la
lUadrid

MADRID, 25. (Rador.) - Corespondentul agenţiei DNB kransmite:
D. DimitrescU ministrul României II.
Madrid a inaugurat J,)i :nstitutul de cultură român înfiinţat de curând la Ma.- '
drid. La Ceremonie au ~uat parte repre"zentanţii statului span:ol şi ai Universităţii.

t"oporul bulgar

cr~de

arătau:

obositi ele

via,ţa

1.

victoria IloalA
Sofia~ 25. (Rador). Coresponden·
tul agenţiei DNB transmite:
Ziarul "Dnes" ale cărui strânse legă
turi cu guvernul sunt cunoscute într'un
articol de fond intitulat "Credinţa nostră". scrie între aUele: "inamiCii Bulga,.riei se m.iră in fiecare zi de credinţa de
neclintit a poporulUi oulgar în victoria
finală. Această credinţă nu este ha.za.tă
pe un Sentimentalism. Care ia în COIllsiderare faptele preţuit la justa lor va.Ioar, nu fac decât să confirme şi pe Viitor credinţa poporwui bulgar în victoria •

I

iinală".

-..-

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

~

seringă extensibilă

re se intimplau 800010, Maurice Petiot a
răspuns oi se petrec a(l()lo lurruri. cari
ne Pot costa ea.pul pe toţi. Căliitoriile ÎD
America incep II i se termină. în vilă..
Cred că 50 S3J1I 60 de persone au fost
asasinate. Fratele mf'u mi-a arătat o
cărţulle in care slmt tr~ţi toţi eei ce
au foSt asasinaţi. MI,.. mal spus <'Ii. J,ia"
ce vtetimelor injecţii dela. distanţă."
In ceeace prlV'eŞte căIăti)l'iile asasinului in Americllr petJot spunea. llamsarilol'
lui despre posibili ta tea pe care o a.re si'i
treILeA. pe eel ce \Toe!;e af'eastA frontieră
Tariful era. 50.000 franci. Samsarii eă.u.
tau clientela prin barou rI şi prin ta...~Je
speciale din diferitele cartiere pari'"
ne. Clientela se recruta mal ales prinU'e

cei ee se

Prima şe
Germano-

ltomaJle s'a ţinut Je1a 41-~;j luartie la
Salzburg. Aceasta a.30Cia.ţic· t! luat fiinţă
pe baza acordului CUllUl'al germano-r.:r
mân, Semnat la Bucureşti :a 7 Noemv:-'e
19"i~ între Germania ,;,i l',omânia. Discuţiile car'e s'au dus in jurul problemelor culturale !fi a leg{tturilor culturale
între G(:'nnania Şi Rominia au fOSt purtale în spiritul alianţei şi camaraderi~
româno-germa.ne seml'Jalâ.ndu-se O deplină ir;ţeleg~re în t03..te problemle.

de America de Sud, asasinul a trimis 50-60 persoane in .•• ,lumea

Lul

ţinut

s'a

prlRla şf"'dÎnta a Asoeiatiei homâno-Gt"rrnaoe

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

Doctorul Petiot ucidea cu o
Iii lOC

d, Menzies şefUl opoziţiei a dat asigu·
rarea că în umpul abst'nţei d-lui Curtin,
nimic nu va fi făcut _nÂ.ustralia SUSCeptibil de a adUCe prejudicii chestiunilor
politice ce vor face ~Oiectu] intrevederilor dela Londra ale afimu1ui ministru
australian.

pe eare

•

cealaltă

o duceau la. Paris şi eari voiau să ple l ' " ,
in Amerit'a de Sud.
Drul Petio-t punea. pe viciimele sale să
50rie scrisori post"datate prin care el&
an1Ulţ3.u sosirea lor În America spre a
linişti rudele şi prietenii ac.estora.. Nezondet " mai declal'1l1 eA soţia d-I'ului
Petiot, care până acum a. n~'1lt fatltul
că. cunoaŞte' activitatea soţului său, fuse..
se instruim de doetorul asasin în chiar '
prezenţa lui Nezondet. Soţiei' dot'tllrulu.
ha venit atunci rău, ceeace Ne:rondet a
('onsiderat cA este o prefăciito.rle.
In ('JOOa.CIe priveşte "in.ie.cţiilt'l dela distanţă" ale doef.orului Petiot. NMondet a
!;e. "arat ei este vorba de .. "Serin2'8 ex·
~!'nsibilă" şi ei ar fi uitat nwnele otrăvil
intrebnin tate.

..I..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _... _ _ _ _ _-_n_-.".,.'.-__________'iiI"""wmn'/'l'b'
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Problema dietribuţUlar, la care a.tu

lte, • in-ceput să. Intreaoi. in gravitate
"toate celelalte probleme ale Operei t{.)mâ.ne diJl Cluj-Timişoara. Neglijarea ti
sistematică de către condUCerea Ope!\.>j
aduce situaţii absurde. Iată. de exemplu,
ci ae anunţă două spectacole cu utlul
din cei mai mari elntireţi româ.ni, d.
Niculescu Ba.su. E un eveniment impor~
'tant ~ toţi iubitorii de muzică. ee gribesc la agenţia teatrală să-Şi reţină
locurile. O priVire încă pe afi..t inainte
de a plăti preţul ridicat: va.i. ee diatrt.·
buţie- excla.mă ama,torul şi •.. renunţă_
O diStribuţie proastă reapinge am
tot atât, cât atrage numele unui D:W"e

solist. Eohilibrul oe se stabileşte ae vede
fn sală: goluri în staluri. goluri in 107,
goluri in balcoane.

sarcina ingrati ai. dirijeze ..Faust.... !rr
locul d-lui Oon8t. Turcanu (care n'a
tut SOSi la timp dna Iaşi) achitându.se
foarte satisfăcător, graţie rutinei d-s-sla
Şi a cunoaşterii desă.vârşite a pe:rtiturei
Şi a orchestrei_
.
.
In concluzie: două speetacole cari ar
fi putut reuşi mult mai bine, cu mai
mUlti atenţie In compunerea distribuţiei.

Pu"'1

•
Joi Seara o trupă de turneu bucur-eşteană. condusă de d. Tudor Mu.şa.te6Cu,
II prezentat Pe lICena Teatmlui Naţional
melodrama "Cerşetorii în haine negre"
dt- D'Ennery ţii Cormon. Tot ceeace am
8CJis despre melodramă (mai bi.J)e liS

W

•

W

~Ulllai LU.Nl, Zi JdlI.rtJ.e

: ex.:elent in marea arie dela inceput, ,.e
r
:1 care însă din păcate a bisat-o. Cred că
i n'are sii mai cadă. in &eea.:Jtă eroare
•
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GtIl'iIl l1e'1tf!gtJrlul

rea lstifundiilm- " !mTYl'OPrietiil"l'la ţJ.ralli.o
IICl'U- lor Mamul Mmlnese llU-.f poate exeren:.
toare de talent. FeI!.omenul 80clal deeerls
toate puterile sale fireşti. La &dun'fl.!'e& •
de eelelalte fcriitoa re , aici este BUI'pe Câmpul LIbertll.ţij din Lugoj, to~ 1M4
prins în arpegiile lui vaste. .Autoa~8fot'itatea BAnatulUi de nol'd şi eAmpie i-a
cunoaşte direct viaţa, 8truCtura
stilul
urmat glasul.
TRt\IAN BffiArsct:I
existenţial, 00-1. eeapă nimiC din tumu~?"'~;!§~#.1~~sf!!~5f~~5f~~sf!1~5f~5f
lurile 8OCietăţil, es~ purtată p~~te brazde şi ritmurile muncii cu o s~r.:nătate Timişoara văzută
când crravă când d'Uioasl pe m1.'iUră. ce
cajunge la 9Ubstratul or:!glnu al vt~tfi
1
Carlea sunetului ardelean Alexa a Bol.
In &ia:rul ••Curentul" __ o aerle de re..:
d~cmlui ne aratA o nouă seriitoare nu tn
.-ră
t
pO"'-i.a d-..- ....--Ie Ardealului .i R. ... ...:
deveni"" Ci format pentru lup! cu t o a · ....."'"__-~• ...
-iDau
- ...- t l In T.i_i
".. _
-~ul_l
fOlSt
_;"
te ~elelalte
l)iedfci pe eaT'e !n mod eta-.....
to
.
Au.................
1
_ ... _-t1ll
_ ..__ el. ('1_ _ _
mIC le tntâln~te tm creator.
- ...........""""..
............. &.
Sbă.roea, a "ri.zttt unele .htc:rarl foarte juet.
altele mai tendenţios, dttpl eum. a fost iD-

debat al

ttne{

,i

de
d. George Sba rcea
A

o-----v---_

cur,

J

BOLDAŞUIEI

:ALEXA Â

Este romanul de

8 seara.
Mare ipectacol de
Onl

VARIETA'"' ŢI

, dela Bu~ureşti, dar:3ă. nu se strice plă,ce..

',: r'"'& cu Împer.:cheri nepotriVite,
"
D. Const. Ur::Julescu} in Figaro, a tosi

N. L

Asupn. poetului Horfa Ntţuleseu nu
aVem de spus decât cuvinte frumoa&t".
Cu o eonştiinţi artistică remaroabnă,
adâncit in misterul creaţiei Fe dime!l·
siun-ea de lumină a lnluiţ!ef lirice, fări
lndoială poezia fui Horia NiţuleSea Se
arătă. totdeauna tntr'o ţinută de 1mpli·
nitE" contururi, de amplă resplraţ.e.
Toamna tn paradi8 are mUlte lumillJ
pe care lecturi ţi-le des"('opere ea pe
nişte comori de sub scutul MlVintelOl
uneor: Jlrea căutate. Pentru p::>et
C31"te3
.
este treapta pe care n.eindoelnrc, va ajunge acolo unde·I aşteaptă un ideal Poeti<'
de care nu es~ prea departe.

~-

1

So8efte la Lngoj Eftimi. 14urgu. pe eare
evenimentele din 15 Martie l84.8, n găaette
ca oi ~ al~ coo4 m "lULţi ~"'..icl, m.tz'o lnchi:JOal'W din Buda pcatnl qitAţii ba CClIltra
ungurilor. De fapt procosul, care a d~ la
condamnarea pe 4 ani a lui Eftimie Murgu
a fost inscenat de către autorităţile ~e.
rioeşti d.rbe.oti, !Undei. Eftimie Murgu Incă din 1839 a deschis lupta făţişă in contra
'ierarhiei bisericei sAl'beş:.i. SOAit 1& Lugoj
Eftimie Murgu îşi reia activitatea btre..
ruptă In 1845, când fi. fost condamnat Ol
apoi tncareerat. Liberat şi el din inebJ8oe.re,
ca alţi condamnaţi politici, el se stră.d~te,
prin mai multe intruniri, să ara":-e românilor bănăţeni, !că primejdia cea mai mare
care-i paşte nu sunt ungurii, puţini la număr şi indepărtaţi. ci sârbii, cari datoritA
privilegiilor obţ1nute eu ingenunchiat conştiinţa romAneaseii de aci. Evident situaţi:!
sa fi. fost nespW!l de grea in miJlocul unei
populaţii romlne,ti au..a"t!. prin. tradiţie,
servilismu1uf lI.ustriae. Tot Banatul de sud
m'a. ,,graniţl" $1 romanii de aeolo nll pnteftll Inţelege prevlzhmea i:ri:oriel " poH·
ticl a aceluIa, eare ble! la I~. ea profeM'l'
universitar, s dedarat.o, că fll.ră n:proţrrleo

eontn. acestut renpopuIa.r) fn leglturl
cu "Neeun08CUta" fi .,Cele două orC~
lin:e,j, este perfect valabil ~i pentru acest
spectacol. Ceeace constat însă CU satisfa.cţie este diferenţa pe care o face o
parte însemnată a spectatorilor intre indUioşare şi emoţie estetică. Când efe~tullacrlmogen este prea subliniat, prea
"luat la. sigur''. am putut observa cum
zlmbeau unU - .i nu din cei mai insenaibili - spectatori. . •
Interpretarea şi regia, au fost impeca.
bile, Ar trebui să fie evident acest lucru.
Insi din păcate prea. multe lUmee vin 'a
Tim:şoara. cum s'ar duce la Mizil. aşa
incât cred necesar .'0 subliniez.

I

Horia Niţule3cte:
TOAMNA IN PARADIS
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format de per'l!OIUle mai mult au mai ,...

~
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Luni seara s'a e!ntat "Bărbierul c l ' i n .

s'a prezentat In depIlnă. poSeSiune a
splendidelor sale calităţi vocale. Impl'&sionantă în notele joase, pură. şi puter·
llică în registrul superior, vocea aceasta,
e..imirată de mai multe de:eni4, este ma.i
flumoasă ca oricând. Jocul sobru" fără
efecte facile comice (in Bărbierul) aa.u
diabolice (în Faust), are nuanţe subtUe
CHi încântă soectatorul rafinat.
.
l M ~ l
~ t t Jl-d:;
D. pa.u
aziu a can a In 8.llliUl ou..
otlere1 e rolul tenorulu:. D-sa. este Ul.
.
.t
.. ~...
cântăreţ simpatic '1 cu un VII or "1:<4 Lf
t
•
- d
t
d
W>
I alăt·
I.nsă mca epar e e a pu~,a s aUr],
'II.!. ul
făra a fi dn!1.nuat, d e un .nlC
eseu·
r"\_~~ poate.l a
- "atI'sf aca ex'g
1 en.
B ?.m1. ~
~
tacolele
or di•
tele noastre reduse In spec
nar~, tenorul aCesta nu trebu~ distribUit
in speetacole de acestea in rolurt C8.l"i ti
stl'ivesc. Dacă din eei 13 teD°rt ai Ope.
rei noastre nu există niCi unul Jnai bun
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aceste rolur,.· atuncl' să. se aducă ~Ilorj
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Sevil1 a" , i!U' Miercuri "Faust".
D. Niculescu.BMU, despre care gurile
rele au col portat aprecieri nefa.vora-bile,
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Două spectacole extraordinare cu d. Niculescu-Basu
şi problema distributiilor la Opera Română Cluj-Timişoara
"Cerşetorii in 11aine negre" cu ansamblul dlui Tudor Muşatescu
~ aluzie In Cl'Olliede mele preced"~1-
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eompoLi1ii mO'Qcale
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Hubic, tn Rozina. .. adus
~
, viOiCiunea ei obianuită, însă parcă Jj o
IULETUL CUB.'NEZ BAC.o\NAUA
DUO ClAN-HAN
"Of
sub oonduet!rea maestnIlui Constant
Jongleri japonezi
"'- ~---"t ..
ro·
uşoară oboseală în gla.a. Aceasta DU ioma._wol_U
__ ............
~ ........... ua. d.lilGllOseamnă că n'a fast buni.
DUO TO)ICINI
TRIO APROBATIO
_ . N. eaoec data eb4 lIOe8t prooct _
D-na Floric(l l~te, in Margareta, I
a.eruba~ de !!alon
allmir InteJ'IJA~al
-..s ,..lttate. Ua toers ... lDd. .n.t
fost satisfăcătoare, ea şi d, Ga1Jf"ilescu
.,1 senzaţIonalul
l'iaţa IDUSttto&re a eulturfl blnlţen. JDI!IIri,o
in doctorul Bartolo ... d-na RitttJ Stl1n.
FER E N TIN I t i . 1IDtversttat. " DeUtl.mp6ra1 . .
"j"
C!f!lebrul DuzlonJst eare taie iD doui o femeie eu ferestrăul mecanic, asistat
.. Ci" In amândouă operele. D Moarcăf, la
de public ..:. IlCeDI, Dumere de dana modern ti elul"
raetert&Uo III JII'O"f:DeIet ..pU:8e1Di8 ft.
Valentin, bun in scena morţii."~
gUf, desigur. o
fertetti • fistOll~
D. Mircea Popa. a dirijat cu nerv
Programul este at'ompantat de celebrul jan IONESCU
miel !lplrftuale tDtr"o btetttuţie C!ftre alJl':
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Concertul cvartetului Cuteanu
ConccrLul Cvartetu:~ Cut~u a re'. . unit 1U seara. d.e ~J J.4a.rue _
IWl.l J,"I.
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. mdomall.l tlml~ureni lDlrU ClI!!l!O~:;:.i:l
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,rlcuuu se cuvine lau . ui. Şl reuUD.~tillţa
PacelQra, care îţi clau l1UZla a.nllVfJo..CO
.şi trIumful

splritului, impotriva tururor iucercii.rilor deslinulUl"
Formaţia cvartetului .. suferit o.modificar~: in locUl d-lUi Suciu. la Vioara
a doua a ofic at d-l N. Pop., cu aceeaşi
absolută dăruire in serviciul ansamblului care il caracteriZa Şi pe d-I SUClU.
N'av€m nici o îndoială. c-i în urma fecun·
dării r€dproce a studiului in comun, d-l
Pop, care s'a prezentat eri 8e8.l"ă intr'o
formă deosebit de fericită, va ajunge de
neînlocuit la pupi1rul ee"l ocupă, dată
fiinl! seriozitatea profesionali de care
dă mereu dovezi.
Programul concertului 8. fost alcătuit
din Cvartet-uI in Sol op. 77 de 1. Haydn,
din Suita pe t€me populare de E. Cutellnu
din Cvartetul in re de Schu-

,i
bert.

Trei etap~ din istoria muzicei-c1n.~i('e"

j.MDant.iG ai..JllQ~eJll.

cont.e.Jn.porao, până.

la. aflarea unei de-

.c...w~ll wli.i cU.lJ~~i.l.lua.l"<:,

caci nota in

pe c~ o a.uuc ca afl'VL"l P~lifWl~ «~al.Qrii atâ,lor popoare, (1i.ter~l.\;.
d.la.wetr~u ca simHre şi tt..ea. tace dill
cJ.l.ă, o etichetare, sUlnarii .
l.u orice caz, O experienţă de vaste pro
POJ1.ii .. înt..pariL l~icei clasicl1ar o ~
.lJ.WllJ.ta ~inuta. de nobilă. spiritualizare,
laaă frâu li~r 8entimentalismuhll la l:>mAntiei fi-Şi ca.ută abia POl3ibilitâ"ţ.1e uu
.::UD.t~ in muzica modernă eare sparge
toate tiparele in căutarea de noUl adevăruri. Interpretul
are deci sarciua.
de a ee transforma suflf:teşte dela eaz
la caz, urmând atât legile reflecţiei, cât
şi imperativele instinctului artistic.
După saltul în maturitate CU care sta
prezentat pentru întâia dată la apariţia
sa in public cvartetul Cuteanu. nu e ca.
zul de o cronică de Incurajare sa.u compl€zanţl, Singura luare de contMt 18
nivelul rea.l:zărilor d-lor, e critica 0bieetivl ,i conStructivă, Imi permIt
deet fii !!!emnalez luminile şi umb~le
eotlcprtlllui de Joi ~p~r'l, cu colegia.lă
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agenţia Tamaşiu

Am. a.d.mJ.rat d.i.n nou J1ee~a..Lal.a senazitate a muncu m com.un & o.omnilor Cu·
tea.nu, J:>op, l:nioreanu şi Boroş: omo&"~·
nitatea. dill&Dl.că.J n.ob1eţ& a.rcuşurlior.
p.rec~Z!& nuanţelor, sobrietatea. sti1WUl,
l'erlecţia intonaţiei. 8tăpâ.Iurea dificulLăţilor technice şi mai ales ritmice. Totul ee ţine de reflecţe & fost rea.l.iZ&S
cu superioritate fermă. au. maturitate
lmhucurătoare.

Mai etistă insii un "dincolo" de aceste
legi.
Ceva ce nu se poate invăţa,
la. un
moment dat refuză să.-~i ma,i aducă aminte de toate cele ?nvaţate. Acest Ceva l-am n.umi: p~rsonalita,te.
Pentru noi muzică. de cameri nu tnsemnează revă.rsarea a mai multor tiuri in matca unui lac formând o uniformă apă, ci înmănuncherea a diferite cu·
IOri intru obţinerea unei armonii de bogată pulzaţie, produsă mai ales din CO'.Q-

,i

I

traste.

Iată ce lipseşte încă. cvartetului Cuu-anu: Aportul personalităţii distincte
a fiecăruj instrument in parte. Nu O dimi nu are a posibilităţilor individuale
pentru obţinerea. unui niVel ~omun, ti
() adăugare continuă la profilul fiecăI"Jia. o ţîşnfre de srântei in imprumut con·
t.lnuu. Nu e p('rmis să avem fm'P~g·t
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ti Cello. ~a
impun d-llj,i Pop, Ohiore&-

niat de V)08..ni., Viol.&.
vădi~ ce~i

nu .fi.BOl-o~, imi pare exagerati, l-am

fi dorit mai persoo.ali, JWt.i 80~t4 mai
puţin

ansamblu..
nu fiu rau lnţelea.să.: nu propa,g
a.n&l'hie, ci o egală. contribuţie a. fieoi.·
ruta, eu toate posibilita,ţi.le sonore ce
earacterizează inBt:nunent.e1e respective.
Mă refer mai alea la Schubert. spunind
w:::estea, in variaţiile atât de splendide
ale motivului lied·ului: Moartea Şi fata.
Publicul a Primit ou deoaebiti căMu..
d. prezentarea în primă audiţie a. Sa:..
tei pe teme populare, datOrită eompozitorului Cuteanu. Pe bună dreptate. Schi.
ţele inminunchiate in această lucra!"e
au farmecul indrăsneIii sonore bine !ntuite, dau răgaz viersului să-şi ţese firuI, subliniază picanta ritmică a, dans'l.
lui româ.nesc acomoaniat de rafinate armonii de ultimă o-ră.
Ropotele de aplauze au stors evarte-o
tului Cuteanu un supliment de program: Larga din Cvartetul de Dvorak,
,i!'h~ llU mă înşel. Sub vraja. melop~
";~H, ~~muiată în lacrimi a vîoloneelului
ieŞit Î1l noaptea înstf'lată care neSă.

I

am

prelun~it amăglloarea iluzi~ dăruită
muzică_
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cI. G. M. IVANOV

PlIa. puterea Cftrlinţei rAmlsllnB Dt9prl.
hinlti MI lămureşte dfto>ă.vârşit in sufletul
erediDciosulul. Prin lrogica divinl, raţiwle&
ajunge la Intelegerea. minunii ca aci !lI puteri 101 Dmnnezen.,
la luna • psea, ln~ Gavril a fost
trimil de DumoerTA"lI Într'o cetate din Ga-

tUeea,

D1HllÎtă

Namret, la f6cioo.ra logodită
ea 1111. bărbai, Dnmit Iosif din e&88 lui Darid. Numele fecioarei. era Marta. Ingerul
I~a wsfit: .,Duhul sfânt 518 va IWgori peste
tine şi puterea Celui prea. Inalt te va 1lmbrL
Sfântul copil, care se va naşte din tine, ,;,
n chemat fiul lui Dwnnezen. La Du m.
aezeo nimic lIU est. eu nE.puti D ţ ă".
l"rin u.'mare. trebuie pornit dela u~asta
l'renwă, pentru a accepta si10gismul Intmparil llt'pri.hănite - atotputernicia lui
Dummnt:u. Evanghenştil, cari nu se oeupă
prea mult de acea.~tă bună,vestil'e, nici DU
8Îmţ.ea.u necesitatea de COD.'jtiillţă a pătnm.
de amănuntele unul e\'81limet de importanţă' sullranaturali. Ei au trăit alătllrl d.e
lIristos iu care au văzut, statornic, pe FinI
lui Domnemll, pe Dumnezeu iruru:,- Ei cg..
ptall logio, oricât de ~pH fJI"aU, adiel
uffnviţaţi : eJne a făc:dt UD şi1' de mlnunlt
~ naşterea lui trebuia să fie o minune,
Asupra 8 U P r a 1l at u r • 1 Il 1 u I din toată
acli~itatea pămAntl'3ri a lui 10r0s, ap08tom lui nu aveau Indoieli, din C&"' ~um nici nu IiIO'l.Ofau. Din Moment ce
_ pentrn tii - :I5lm era Dtmtnet;eO, inear_rea Lui ll1l putea fi altceft decl.t o miaUDe Dar minunea fi se descoperea DU ea
• ~la", ,. tirit empirice, do ca un set al
lui Dumnezeu, ,.Ia care toate suni ea pu.
tinţă". DWDDe'Lea dispune de C08IJWSIll sia
ti de legile, eărora 1.... IUbordooat, mereu
ia oonformitat. eu a.totput&n1lcla.... ŞI

eooa ce altora putea ... n ee pari. excep.
Decttgetat, pentru că
na se putea potrivi e1l slstema1 fbie ti stabil al vieţiI. pentru ei era UD lucru natural, fiindcă era un acl; al lui Dumne'1lell. o
mantfestRre a Lui. In pl1U!l, 7Amisllrea neprihi'lJlitâ a lui l1ms era prevăzutrr. de insu~
Dllmne?Jeu ca un act care trebuie să se producli- in vederea restabl1irlt acelui ecl1i1jbrd
şi acelei moraJltăţi tutre ziditor şI făptura.
cărută prin păcatul lui Adam.
'" '-'
Dumnewu este cauza primă 'ti supremă,
care a creat cosmosul. cr('j.nd toate fen~
roenele necesare acestui COSlTI08. Dacă prima cauză a creat cO'Smo<m1, ea poa.~ crea
~i o zămislire "mIraculoasă", necesari. lur.
Ziimlslirea apare - mereu îu gra.nit.ele
tionamentului pur - ea UD fenomen logic,
posibil, necesar. Pentru ('e a fost necesară
eosmo!.ului zlimi..Urea neprihănită a lui
ISU8 t l\oi rlspundoem conform cU premiza
atotputerniciei lui Dumn~n: l!"~ntru D
tru.w;[orma acest ~ ..1 rallitoo.roe la
o altă stare, 1 a a ta rea per f e c t ă
din t fi cut sau la o sta r e per f e c ti ă
i II vii tor. }'jîndcă. raţiunea constată ei
aoest cosmos esUl imp6l'tect. Du :lCtul de
transfigurare cere particilJarea directă, cen.
trală, a forţei supreme, eare reîntri în crea.ţiunea sa. cn toate atributele putern sale.
In faţa ei nu pot exista legi sfârşite in număr. In mod "legal", adică. conform CU 00~alte legi, forţa supremă., cansa cansanun,
Dumnezeu. se incarnează. după cnm găSf'şte
că este necesar şi util.
Pentru noi: cre:;;tillÎÎ ort()(hlc:jÎ, această
minune nu a (ost niciodată nici problemă de
raţionament, nici "piatră de scandal", Ea
a. turburat mult Apusul, diu care cauză problema C(mCeI.ţiel imaculate a trebuit să. fie
traht.tă Şi ~tolvatil într'un mod savant şi
opinizat. Să aminlim de Toma de Aqumo.
eare a rezolvat chestiunea. concepţiei imaculate in teologia filozofieă a. catolicismului intr'adevăr ca UD do c tor mir ~
b i li s.
Pentru noi românii, bună-vestirea în~
rohti Ganil este intr' adevăr o vestire a
• unui eveniment dumezoose şi istoriceşre
necesar, Ca in faţa tuturor minunilo:r. conştiiţa c~tin il Il românilor stă în lumina
nedinţ,ei, unde şi cele mai L'iCUllSfl rea1ităţi se dt>S,·iiluie Rpropiat şi sfmfliOrill,mlar
Ilstă71 este o feririre să Crl'4('m să ~utetn
crede În ziimÎ!'olirea Mprihănită, în Cll.~
etrl'imoşii noştri au cre-rot ea In UImI din
ad6vărorile fundamental., ale vieţii suflete,tl • poporullli romA,u,.
~onal, imposibi~ de

ra-

Unirea Basarabiei cu

Patria-Mamă

(27 Martie 1918)

Statul român, ea. rezultat al evoluţiei
iatorice la care au contrihuit toate generaţiile stinse, a fost zidit in colaborare

atât in strămoşii Basarabenilor dinainte
de 1812 cât şi cu acei mari patrioţi cari
la 1818, Martie în 27, in· şedinţa sole-mnă
din Chi§inău a.u votat Un.i.r~.a Basarabiei

cu Regatul Rom!niei, preeizlnd tu. hiţa

~ ~eChile granite efi Austria, ruptă
acum o &U·Iă ~i mai bine de ani din trupuJ

Trtbunalului Istoriei:
"In numele Poporu.lui Ba.!ar(lbi~ S'a,.
tttl Ţării declară:

vechei Moldove; in puterea dreptulu.i
istoric fi al dreptului d.B neam, pe baza
principiului ca flOToadele Singure ~ă-şt
hotWrasoă soartG Wr~ de azi inainte Şi
pentm fotdeau;,Ul .~ uneste erI. M a,ma sa

"Republica. Dem.ocraH.Cii M Q"ldo-t'eft.easBasaralii.a, j~ 1U)tarele lJaIe dintre

că,

Prut, Nistru., Dunăre

fi

Marea lfOO1J'fă

România".
'
Veacmi !ndelungat.e, Basarabia & fă..
et1t parte tnlegraJltl din Moldova fi •
trăit loată Vi&ţa. ei ~ei tmpreUnă C1I

INTRU MULTI ANI STĂPÂNEI
Pe :rii.bojul ~ii s'au scurs S ani, ·decind LA 25 MARTIE 1941, a fost intrcr

:t'eIrtUl RomA.niei.

ca primul Ep~: PREASFI.NTfA SA

PARINTELE EPISCOP Dr.
LAZARESCU.

Nu

VAS~

Clipa. aşteptată ş,l mult dorită ile sfl"l.
bunii ll~i dlipa. de InfăPtuint • Banatului intft'.g s'a realizat.. NGroeoa • f05t

o
fi

ceasul când din voIa lui D1ImDezea ~
wlll.oimitatea suflării româneşti s'a In..

p. S. S. Episcopul VASILE al Timişorii

_

Coltul

destinele

abu.z de
I

a. avut

pentru nimie in lume.
N aţi.unea poate suferi, tn împrejurări
grave, amputaţiuni Violente, dar ea mi
poate consimţi valabU 1& VjVisecţitm.oel.
O naţiune vie DU~ poate da. cooS!lDt

...".

DREPT PRIVAT

ţământul

la asemenea. operaţiuni;

iar

dacă ~i~l dă, ea nu mai ~rită llUlJlele de
Naţie şi nici nu mai merită să. trăieasel.,

~ndâ, numi:ă şi

Acestea sunt gânăurile cu cme 3'Ubo
liniem importanţa cooa-rşitoare ti #i~
de 27 Martie pentrU neam?!! române:TC,
cu atât mai dâ1'Z~ mai hotărât, CU câ,
Namila Cotropitoore ~ kapsănă, Rtt.~
~i ;ntinM ghiarele apr6 Ni,~l1"U.
,
NOi, Cei de G8făzi, sttntem tribumri
iertfei inainw.,ilor. Nu disputtem d~
'Vieţite l1oo.stre: decât în mă.sttra in CGrt!
putem păzi ceiace am ~tenit• .Dacă tIU
pu.tem păstra patrimonitu t'W.ţional, sun~
tem o generaţie infrâ"tă in jaţG i8tor'iei
Şi atunci moartea la hctlJml Nistrului e
chezăşia supremă pent", drepturile ur..
maşilor ~tri.
,
Numai in acest caz, Marela Trwu~
al Istoriei popoarelor poate da 3e7ltinţă
executorie- f.i definitivă pent·ru dreptatetl

României.

.
MIROEA VRARCBANrJ
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. Poi 'I'O'anf.
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Sli Înlel'tjern

~

1

1'11 gcm:l pH1Iâ ae fu-m, de lume ~
ooeaTm.. tm copil mi-a intim mânuţek §I
mi-tJ

dăruit

3Ulletu.1 ItOi ctIld, spontan

a.J.a. cum numai

copiii ~u. 8'~ Iacă.

l-am lipit C!rP"!! bucktt de 'p"t t1J.Lul me8

I

8i m'am, ferit 8ă plâng.
~ .
-. Venea de depa1'tfJ la ooi aiei "Goi dăm../">
a.dăP03t fi fărâmă din căldura B'lt/lettUut
~ostrn. Oereo, o mici renunţare di" (;o,..
fortul cotidicJfl ~ ooi majoritatea 7!.~"
speriat.

I

'-

tu!

această dureroasă amputa.ţiune,

a bisericii ortodoxe

Autoritatea sau puterea politică de co- căreia autoritatea publi-că poate ordona
SDveraoitate, pentru a-:i
asu interzice lndeplinire-!i rolUi ad sau fa.l
l'utea împlini misiunea de creatoare şi susce să înceteze un drept particular din proo
t:nătoare a ordinei sociale, are nevoie de
prie in itiativă , fără convenţie prealabilă ~
un mijloc permanent prin care să se aetua·
fără autorizaţ·ia justiţiei.
lizeze tn mod oontinuu. Acest rol suprem
2. Dreptul de ooostrângere, adică in-tre'
LI va juca Statul, care astfel devine e:x:prebuinţarea forţei materiale in serviciul ordii;ie obiectivă a principiUlui de autoritate,
nei sociale ~a.rantaLă prin ordinea juridi.:ă
titular al puterU suverane. Iar expresia vie
pozitivă (rechlziţif, nre~t1irl, etc.). Partia ordinei sooiale fiind ordinea juridică conc.ularij n'au fn echim!b pentru sancţionarea
formă normelor intaeibile ale Dreptului
:raporturilor juridice de drept pivat decât
natural, Statul va fi prin însăşi funoţiunea
mijloacele nUlităţi!or, rezilierti şi daunelor.
sa primordială organ al DN"ptnlui şi inin'terese.
Rtrument de realizare & Justiţiei, pe care
3. Drepturile publice nu pot fi exercitat~
Românii o defineau in mod magistral
dech de acei indivizi a că'l"or legătură juri"Constau.;; et perpetua volun:as ius Sllum
dle! eu Statul este stabiliti prin eetăţ.eni~
tuique tribuendl" (voinţa. statorică şi Vl"eh acord~rea. căreia Statul, in apărarea. int;ică de a da fiecăruia ceeace este al sau).
leJ"eselol' supeT'ioare ale natiuniI, po9t.e tn.
Aceasta fiindu-l esenţa şi misiunea, StafrA.ng-e principiul egalităţii juridice a perlui trebue să MI bucure de o viaţă aotoP<lanelor cari locuie~c pe terItoriul său.
nomi distinctă de viata indivlZi10r şi a grnAstfel, potriv·lt legii No. 2. votate de
rărilor de indivizi asociaţi pentru realizaReichstagul german in sesiunea exraord~.
rea unor I!eOpuri colective reduse, precum
nară dela NUmberg !n Septemhrie 1935, de
,i de prerogative care să-i asigure sel"VU'ea
naţionalitatea germană se bueur! numai
x;cştirbită a bineiui 006tesc.
acela care far.e parte din asoeiltţia pent1'll
Normele juridice cari reglomentează orprO'tecţia Reichului (Schu~rband dea
Deut8chen Reiches) şi este cetăţ~n ~
ganizarea. funcţionarea şi activitatea St9,~
tului, titular al suveranităţii, şi a organe-'
Man numai acela care posed1\. naţionalita.
lor acestuia, precum şi raporturile pu:ed
tea germ'lUlă sau este de un sânge înrudit
suverane cu particularti şi cu celelalte Staşi care dovoeIeşte prin purtarea sa cI vrea
te, consttituesc dreptul public.
,i se eaIifică să servească cu credinţă Ref.
El se opune dreptulUi privat, care esUl
chul şi poporul germ:m. Num:ll cetăţeanul
lota1i:atea regulilor juridice privAtoare la
german se bucură de drepturi politice.
raportUrile particularllor intre ei in inteIn România., potrivit al't. 11 al eorur'"Jturiorui acelulaŞ,i Stat, ale parLicularilor cu
ţiei din 27 Februarie 1~:!3, ~; abrogată,
Statul titular al unui patrimoniu privat,
cetăţenia român5. sa dobândea în patru le-:::au in~e particularii din· două sall mai
auri: prin căsătorie, prin filiaţiune, prin !'emulte State. Distincţia între dreptul pu·
cunoaşteTe şi prin naturalizare. Iar articOw
1)!ic şi cel pri.vat au făcut-o deja Romanii:
luI 27 adă<lga cl nu:nai cetlţe.nil români
"Jus est ars bonl et sequi. Huius studU
!!unt admisibili în funcţiunile ti. demnită.ţiJe
ouae sunt positionee,. publicam et prinl-u.blice, civile şi militare, ţinâJ1du~se seama
7Um.. Pubbcum ius est quod ad statum re';'
de caracterul majoritar şi ereator de Stat
romanae spectat, privatum qttod a.d Singil~
al naţiunii române. .A.ce.;tc prind-pa eonsti.
.orum utilitatem pcrtinet."
taţiona1e sunt desvo1tate prin legea prlvia
Misiunea specială. ce statul este chemat
toare la dobândirea Şi pierderea cetăţeniei
a implini imprimă dreptului public un
.omâ.n~ diJl 2{) Ianuarie 1:;39. c:l:'Cl deter.
(·nracter special, distinct fi exorbitant fr:tă
mină Şi cazurile de pierdere a cetăţeniei, in
de dreptul comun.
condiţiile art. 9 din Constituţie. Legea din
a. Dreptul public, reglemcntând exercl.- . 20 Ianuarie 1939 a fost modWca:ă ulterior
tarea puteri.i supreme de comandă şi raporprin legile din 27 Iulie şi 20 Octomvrie
~urile Statului titular al aCestei puteri cu
1939, 9 Decemvrie 1940, 20 Martie 1943.
4. In principiu, in cadraie (ire!plului pri.
particularii, creiază pe seama subiec:elor
acestui drept pl"erogative necuno... cute in yat dreptur'le pot fi exercitate de ortcine,
el.'er tui privat şi restrânge chim- cserciţiulndependent de orice relaţie dsdusă din OT'drepturilor private.
dmea politică sau dreptul pubUc. Chiar:,i
~ Prerogath-. actiunii d1D. oficiu, In. b:;a~:
.{Cont::.lua.:c !n ~ 7-&) .

fam brutal.

totdeauna O datorie de Via.ţă sau moarte
de a-şi inrorda. toate puterile pentru ..-şi
restabili, inainte de toate, integrit.a~.
fiinţei sale.
.
O parte din naţiune, ori cât de tnse.Jn,.
nată, DU poate Vinde, schimba sau lăsa. O
alti parte a naţiunei. ori cât de mi~

romAne pe aeeste plaiuri, iar din CJ'Ure~
nia. faptei să ne rea!ize7..e şi sint.e7-3 aspi.
raţiilor acestui colţ ale ţară.. MITRO"
POLIA BANATlJLUL

ŞI

un

n Y& TeCUnO!'lC'tH n:ciod:\ta
acest act I,d şi-a rezerva.t tntact dr€ptul
de revendica.re.
Statul român, care a suferit aeeastJ
flagi'antă violare a dreptulUi naţional,

JurIştilor

DREPT PUBLIC

M

RomâniA:

..................... I .......-........ . .

Dat în sc'aunul episcopesc al Binecnvâ.n,.
tatei de Dumne-z-..eu Eparhii a Timişorll..

din sângel/'> 101". '
DeaceeitJ, răpirea Basarabielln. 181!
foat inregistrat tu paqinel6 i!~wri~

Romdniel.

acestei Eparhii, pornind eu toată ardoarea, CU CUVANTUL ŞI CU FAPrA
spre realizarea primei infăPtuirl: TER1''UN.<\.RE.:\ <JATEDRALEL D urăm, să
o înfăptutari şi să. strălucea-se' ea. eea
aleasă podoaUă.

Picătură

m01ldiale

Azi, PREA 8. SA PASTORUL NOSTRU S~, da mână tare, ea..

mai

un bul~de pământ :Un

forţă. o acţiune politj('Ă fără "iCi o bază
furidtcă, săt'(Îrşi,t!I ele Rusia î" dauftIJ

făptuit aee&.fJk

rată şi eU braţ Inalţ pistreşte

există

toată Moldovll., in care să nu fie ames4:&"
cată şi cite o fărămituri din oasele Ba,..
9a.ra.beni1or ~i care să nu fi-e stropit şi de

I

In general nOi oamenii nu cunoaştem
btc.curiB dăruiri~ CI jertfei, cu toate c.
acum două mii de ani, 18U8 murea pc
cruce ca să putem Înţelege.
N'am inţeles.
'
Ne du.ce111 prin b-:.sericil pUl1.C'm Zuminâ '
Şi ne ntgăm., dar Beft8tl.l adânc al Celui
care a urcat Golgota pentru Mi, nu l-am
desprins incă.

Să incercăm. E ceasul cel mrzre în cara
p1~tem să ne Tidicăm acolo 'Unde noţiu

nea de om ne-O cere.

Să ne plecăm sufletele alătu:ri de marea durere a celor mulţi. Să ascultăm
cum bate inim~ Patriei. Să eoodăm doi.'l
egOOe'ntai8m1tl nostru meschin, să inc~r
rom să 1te ,.idicăm şi vom cwwa§te bucuria cea maTe a; dăruiru.

AlIA MARIAN JALE}

.
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AGRICULTaRA
COMERT

fiNANTE
M ESERII
IND D STR I E
LEGI-DECIZII,

Restrictiile pentru circulaţia tuturor
autovehiculelor au fost suspendate

,AGENDA
:a-

=

D. general de Corp de armată Dobre
Gheorghe. ministru lnz"'Slră.rii armat~
ş:i al producţiei de razbOi a dat urmatoarea decizie:
ART. 1. - Până la noui dispoZiţiuni,

81 Martif!

dustrie.

'

g, aL 11. din Decizia Ministerială Nr. 372
din 29 Decemvrie 1942, Îe senS'Ul că:
_ Este permisă circulaţia oricărui
~autovehicul pe orişice tras::u şi în Orice

ti:mp.
Este permisă

_

cirCulaţia oricărui

autovehicul §i. în Zilele de să.rbătoare.

la 31 Martie 1945 !'a prelun- , - Autovehiculele proprietatea statugit aplicarea legii impOZituZui eXCeptio. .lui pot circula. şi cu persoane străine de
nal 5% pentru apărarea ţării.
inStituţie, cu aprobarea. organelor Îh·
sărcinate ~ ~t ~~ de Şeful ~part&mentulul Ba';llnstlt?ţ1ei r~~echve.
- Autovehicul.ele mtrepllnderilOT in·
W
"'9' t? iz:.dustriale Şi comerciale. precum şi ale
Z9 Martie
proprietarilor Şi fu'Ilcţionari1or care a.u
foSt adm~ în circulaţie în folosul
- La Subsecretariatul de Stat al Rotreprinderil , POt circula. şi cu persoane
mâ.niZării pentru procura.l"'C8. veselei nedin afara cadelor intreprinderii.
(!I(;sare înzestrărti cantinei auibsecri.' I aria- Accesul la restaurante cU autotului.
~iculele, este adm.i.s intre orele 10 ~
-

Toate pcrmiscle speCiale
de circulaţie eliberate potrivit prevederUor Deciziei Ministeriale Nr. 372--!}42,
a căror valabilitate incetează în perioadă de aplicare a prezentei Decizii Mi·
nisterlale, se prelUngesc d,e drept fără
nici o altă ViZă specială.
- ART. 3. - Autovehiculele de toa.te categoriile, ne a.dmisibll~ la circulatie
potrivit prevederilor Deciziei Ministeriale Nr. 372--942, cu excepţia celor
prevăzute la an. 32, vor circula în mod
exCepţional pe bază de a.utorizaţii speciale. valabile până la. noui dispoziţiuni,
eliberate la cerere:
_ in Bucureşti şi jud. Ilfov. de către
Serviciul Circulaţiei din Ministerul In.
ZeStră.r:i Armatei şi al Producţiei de

suspendă restrio:ţiunHe de circulaţie
prevăzute de art. 36 literele b, C, d, e şi

~

Până

eli.ci.tD.tâ
~

la ora de inchidere a restaurante-

lor.
ART. 2. -

se

- Până la acea.ată dată s'a prdungit
talabilitatMJ tarifulUi de StZ'j1J~ r~dU3 Cu
50 la sută.
- Până la tJCea3tă dată ra prelungit
vizarea regi8trelar de evidenţă a deviZelor cedate BăftCii NaţiOf'UJle a României,
ViZa se faoe la Oamera de Oomerţ şi In.-

până

I

Război

_ î~ provincie de birourile de circulatie ale politiţiilor din capitalele de

în-I judeţe.
ART. 4. -

.

I

:prevăzute fn

Toate celelalte dispoziţiuni

Decizia M:nisteriaJă Nr.
372-942. rămân in vigoare pentru toa.te categOriile de autovehiC'1ue.

....__ ........................ _._ ... _, .. -_._-0.
INFORMATIUNI
x

LEGI=DECIZII
IIWlIUIUUIIUmIlIIlJWlllliIIUliI;UI:UIIiIIIIlUIlIlIIIIIIllIIIIIJIIWUlf1r .

#lQ,f1eJt.to-tiu.

1

- Legea Nr. 138 pentru m·,)d'.fica.rel
art. 39 ~i 46 din legea. pentru organi~
rea învăţământului agricol mediu, inf~
nor şi de popularizare din 30 Septem./
vrie 1938, ca modificările ei. (MonitoruJ
Oficial Nr. 63 din 15 Martie 1944).
- Legea Nr. 141 privitor la infr~
ţiunile de sabotarea economifi naţi~
le, prin producer(:.1l{l. sau recepţionarea
de mărfuri de rea calitate. (MonitoM.lJ
Oficia! Nr. G5 din 17 Martie 1944).
- Legea Nr. 143 pentru autorizarea
Ministerului Finanţelor de a garanta
creditul de 300,000,000 l~ pentru încurajarea viticulturiÎ. (Mon:torul OfiCial
Nr.65-944).
- Legea NT. 147 pentru ratificarea
Acordului SPecial financiar cu texrel.e
anexe, înoheiate intre România şi Bulgaria la Sofia, la 16 Decemvrjf.> 1943.
(Monitorul Oficial Nr. 66 din 18 Martie
1944).

ei . . . . .it

-

La

Primăria

eom.anei, Homorod"
jud. Tâ.:mava-Ma.rel pentru arendarelt

morii comunale.

i

PREPARATUL PENTRU STROPITUL
POMIWIt }'RUCTI.F'ffiL Agricul- La C. A. M.~ Serviciul oo.mpărări·
torii
cari
doreso să-şi stropească pomii~
lor pentru furnizarea & 4() eeasorruce
de control fi 1 Ceas rotund,
• fructiferi pot primi dela Cnmera de Agri
cultură a judeţului Timiş Torontal pre- La Direcţia tehnică şi a Eeor.cma· pa.rările necesare acestui tratament IntuIui P. C. A. pentru procurarea. a 7 ba· dicaţiuni pentru folosirea preparateIor
terii de acumulatori,
io., '"
se primesc la Ocoalele Agricole sau la
Cnmera Agricolă. Costul preparatuluY
- La Vama Timişoara Intrepozite; "Kermocid" este de cirea 160 lei kgr.
pentru vânzarea a dif€irite mă:-furi,
~
\'
X PLANUL DE CULTURĂ. Planul
- La Direcţia sUVic:ă Lugoj, pentru' de cultură al judeţul Timiş Torontal
vâ.nzarea. spre exploatare 8. 3180 arbori,
pentru primăvara. anul ni 1944 s'a stabi"
la Ponea.sca., Ocolul silvie Bozovici. Pre- lit definitiv, majorându,se suprafeţele
ţul de strigare este 1,270.883 lei.
destinate a se însămânţa eu. textile şi
oleaginoase. Suprafeţele precise pentru
fiecare comuni s'au comunicat !'d sunt:
ob!i6'atorii - sub sancţiunile legalepentru toţi &grlcu1torii de orice cat&-

Prima Fabrică de Ţigle şi Cărămizt
~ohn({ S. A. din Jimholia., al modificat
art. 1 din statutele societăţii. C&pitaJ
,sCCilll este de 40,000.000 lIei.
- !UtiU8tria TextUl. din Banat S. p. A
.in Timisoara. aoonvocat adunare ge.
nerali ordinară pentru ziua de 22 M:.tr·
tie 1944. Capital Soci.al 15.000.000 lei.
Fonduri de rezrvă 20.650.000 phs 11 milionne 600.000 plus 136.001 plua 1 milion 200.000 Plus 2,000.000 lei. Benefi-'
ciul net pe 1943 lei 8.3Q2.806.
-

- Uzi'la

ee

mectricitat_ 8. A. fii1l

l'eciul.Nou, s'a aprobat bi.la.nţul pe 19-4:-2
eu un beneficiu d-e 135.~55 l~. S'a.u reo
ales membri In consiliul de admjnistra~
ţie, d·nii: Umsta.teT Petru. Iosif ~~,
Christ:an Matei, censori: :Milles Ioa.1Lt
MiUler Fra.nei8efi, Anwen~ Nicolae,
Wersohin« llate1, kCJker
AdaJll ,i Mittler lla.tei.
supleanţi:

-

Banca

8~

in lichidare Soc.

an. T.-Sevetitt va ţUle a.d1.U18rea generali
el'dinară în ziua. de 25 Mal'tie 1944.

-Banca ,,nfo Mur. . . .• Soc. an.
& convoeat -.do-

Dia, jud. Htmedoara.,

narea genera1ă orâinară
26 Martie 194:4:.

~ntru

.dta de

.,Corn~ ~« Soe. a.n. 'nrr.lşoara. încheiat bila.nţul pe 194:3 ca

-

1':n profit net de 2,156.382 lei. Capital
s0('i~1 10,000.000 lei. Fond de rezervă:
:t::;OO,001l plus 400.000 lei.

goric.
X APROVIZIONAREA CU CORBU..
RANŢI

llea firmelor expl)rtatoa.re, oare au obţi~
Dut autorizaţii de e>..-pot"t că., in confor..

mitate cU dispoziţiunile deoiz.i.unU mi~
DStera;le Nr. 1126 din 2'0 APrilie 1942.
sunt obligate .ca. în termen de ee.l mult 15;
zile dela data efectuării ultimului export=
sa.u 15 zile dela expira.rea valabilităţil;
o.utorizaţiei - în cazul eâ.nd n'a fog!; utilizat - să depun.ă la direcţia exportuhlli',
formul·arul alb al autoriza.ţiei de exporţ~
care după verificare so va restitui fir-'
mei. Pe a~ensta cale, finnele exportatoa..
re sunt invitate, sub sancţiunea snspen,
uârii să depună in termen. de 5 zile .ut~
r~ţiUe pe eare încă nu le-au depus. In
viitor firmele exportatoare cari nu se
vor conforma acestei obligaţiuni, VOll" fi
sancţionate, fără nici o a.Ită. })revenire
sau înştiinţare.
,
X OONS1i'ĂTUffiEA OULTIVA'l'()"
Rl.LOR DE OREZ. Sindieatul cultivato.
rilor de orez din România aduce la ~..

.

A TRACTORIŞIWR. Toţi pro- noştinţa tuturor producătorilor de orez,
prietarii de tractoare şi motoare agriOQot că. Joi 3Q Martie crt. ora 5, d-nii: Mibal
le sunt obligaţi să se aprovizionare OU Berceallu, ing. 1. Gheor.gihiu director ai
maximum de combustibil pentru ca,mpa.-' îmbunătăţirilor funciare din ministerul
nia agricolă de primăvară. Depozitele de agriculturii şi domenii şi. d. ing. E.
corburanţi dispun de însemnată cantită·
Nasta vor fa.ce o comunicare asupra
ţii de combustibn pen trn apro'VizionarE'(l ,cultul'ii orezului în sala Progresului sNtuturora.
vie, Bd. Taehe Ionescu Nr. 31. Toţi dom·
nii .cultivatori de orez SlIIlt rugaţi si ia
X GRĂDINI COIUUNALE PENTRU
ZARZAVAT. Proprietarii gră.dinelor de parte la con:sfituirea de Va avea loe Vi..
zarzavat sunt obligaţi ca pe lângă sup- neri 31 Martie a. O., ora. 11, :ta. sediul Sin"
rafaţa. cultivată. eu legume si oultive o . dwatului oulti,:a~oriIor de orez, din Bu·
rureşti Bd. Bratlanu Nr. 5.
porţiune de grădină pentru obţinerea de
a:r.pa,gi~, ha r.a.port eu suprafaţa.. Grădi·
'X IMI'ORTtJI.. DE PIEI PR.F~",{T(J..
nile de 1-3 H~ vor cultiva 500-15OQ
RATE. In etlTsul ann1ui 194311a Imporm.. p.; cele eu suprafaţa de 3-7 Ha pâtat din Suedia 450.000 ikgr, ta.lpi td:nteo
nă la 3000 m. p.t iar oele peste 7 Ha~el
tiei
precum şi peste 1,250.000 tuse de
puţin 3500-4000 m. p.
piete,
din eare ~ 452.5CSO fuse
Ilie OBUOA'J'IaE FIRMELOR EX.
PORTATOARE. Subsecretariat1l1 de "dhevremt"-uri şi t'lhevrolin 439..266 tu..
stat al indnst:r1ei, eomel'ţnhri şi minelol' se. DeasemIeni sTau importat fi lZ.455·
- Direeţ'ra eatpOtltd ::-. atrage atenţftto fuse pici ~ee veritabile.

I
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iDcIw.rUie t!IIIL'JIdd

pI'Opr.

EMlLIA. Dr. SARBU"

HAASZ VICI'OB

Vinde din nou produsele sale. stofe
de primăvară de dame şi bărbăteşti
/'

numai la sediul

său

<JA.M.ERA DE OO~~'f Şl DE IND~

TI-:IE DIN TDDŞOAR-A
'adrJ(le la cunoştinţa firmelor interesate
din Timişoara ~i jud. Timiş-Toront&l,
intreprinderilor ioJrJStria.le, comerciale,
~ ba.1leare, mixte (cari posedă perSonal
administrativ şi tehniet, civile, Cu oaraotel' eoonomio, minier şi petrolifer şi
cari au deJa 10 saJaria.ţi în sus sau sub
10 salariaţi, da.că mtreprinderea posedă.
cel puţin rm salariat străin, sau daci.
,tru:nt prevăzute in planul de mabiliza.rl'
. pe anulln !CUrs
e-.ri sunt ohligate in
conformitate eU D.L. 38QlM. O. -4:3/21
Febr. 1944) _, a declara personak!l !ntrebuinţat m !ntreoprindere, eă ta;blo11ri.1.
r~ctive se pot procura dela Camera
de Comerţ şi Iudu.ottrle eontra eost, etaj
r. uşa: No. 1, mtrprinderile urmeazl a
,comunioa: 1& procura,re.& a.cestor fornr~
Iare de ta;blouri. numărul a.ngnjaţilor
lor, pentru a ti se pred",'în formă eorespttnJZătoare !n elte 5 exemplaTe .
Costo.l~or fot"lJl!'.zla.re de bblOllri
este pen trn fntreprinderile ~
SlIIb ro de angajaţi
Lei 30,
Pl.nă. la 60 angsjaţi
...
f50. '
...
100 angajaţi
...
90,

,i

..
..
"

lE
" ... A.t,..:.I.4A..Ii"

••• '"

.4 ;,Pir

+P ; r

.. 210,
"
300 angajaţi
... 240,
Peste roo angaja-ţi ee Ta calcula deta
cu la ear&'·filele interne In ttu-.
..-...
....... ~ ...

, ••

A./

~..,.

--...

...----..........__

Prtmi1ta

M-..icipiatuJ.

8eGţiIo

'llmi~rta

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

NI>. 5637.f.l'9"
PVBUO&.'J'IUNE
Se aduC4a la ...~ celor interea&ţi că,
în ziua da 6 Aprilie 1944. ora 10 18 ;i.De ba
localul Primăriei Municipiului 'l'im:ifoar'a,
etaj 1. din Ci.n:. 1. Piaţa Li'bertă.ţi.i No. 1.
tratare pentru arendarea unui teren al
.Primăriei, iG Intindere de 3 jugh. situat ia
Qrc. IIL Str. Ce:rna...Som.eş-Dudă.ria, evideţi.a! 111 inventarul primăriei sub poziţie
şi inregistrat in C. F.
Tratarea se va tine in conformitate cu
dispoziţiun.il. ari. 88-110 din Legea Con·
ta.bilităţii Pllblice, regulamentul O. C. L.
şi normele publicate in 'Monitorul Ofi<:ial
No. 121 elin , Iunie 1941.
Toate persoanele cari VOr lua parte la
tratare, vor depune o garanţie de 25% din
arenda minimală fixa":ă, iar oferta. se va
face numai in conformitate cu caietul de
sarcini, eare poate fi văzut in fi~ zi
dela ora 9 până la ora 13. în localul Seeţiei

~@8
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D, Dr, IULIU COST"; VA ,,"ORnI L;\
~EATRliL NATIONAL Conferinţa COll;emorativă de6pre Emanoil Ungureanu,
p~
care o va ţine Duminecă 26 Marti~ orli
11.30 d. Dr, Iuliu Cos-:;e, va avea loc 13
TeatruJ. Naţional, iar nu la cinematograful
'rhalia cum s'a anunţat.
-

RAsI'UNSrRI LITURGICE. Corul
Epi~~opiel, de sub conducerea dlui prof.
Sava Golumba va da Duminecă răspunsu
rile Htur2'ice l'a biserica ortodoxă română
din Iosf'>fm.
-

j

- CON ... t:UJ~T;\. Duminecă, 26 Martie
ora 11.30 va avea Icx: în sala cinematograrulu~ Capitol conferinţa Jlui ing. Valerju
Patriciu, prOfe;"lOr la Şcoala Politehnică
dm Timişoara, de:;pre "Spiritul universitar
german' . Conferinţa, care va fi insoţită de
proiecţiuni, este Ol'gani1.ată de Asociaţin
Româno-Germană

li'diala

Bana~

":.L.,~.1._"1 .t .... 4~.;)~.lLv4.

-

11144

WUi.alt 'il

",e

r.aw

1'''""~J..Ll\Jl

\"J.'J:". Pt:tu.U.I 'Ull", J.>:LH.flJ,t:

lu';\:: UL..!'''' Ulnlil.LU1·U,.i Hili':tG.L; ...UA..t\-1

.~t.u<ut: .lU"ic-t U!~l't: orc:le i ~ .. -.!J rununea).a. (,le'" ",r. l-lu()v, .ar uupa UW::ia
dela oL'o;;!,el;)-UI dela L~r. lw! -- .iUlIU,
Micl'cun, HU i~.u~'lJt: .J.ti-l4, wLl'e orele Î ) / 2 13 dJmlll<.:;..ltcl ue ... 1'>r. ;;'OU1-4500, Iar după
ma.şă ",ela "'oI'. '!:JU1-6t..lOO . .lui, ao lUartie
19'14. intre orele S--13 dimineaţa deja 60016800 illclwllV. Pen6ionarri se vor pre~nta
personal la plată, cu bonurile complectate şi
semllllte, Acei cari au primit decizia de Tecalcularea pensiei şi primesc pentru prima
da:ă pensia recalculată se vor prezenta cu
bonurile semnate fără a complecta iUmele.

2S

- D1SPOZIŢnI.l~ LJWII IMPOZITU.
LUI nE 5% S'AU l')tELUNGlT. Bucu.
reş 1i, 25 (RaJor). Ministerul Finan ţe_
lor aduce la cunoştinţă că dispoziţilie legii
impozitului exc.epţional de 5 la sută s'au
prelungit şi pe exerciţiul financiar 19441945,

- AVANSAm IN AR!UATA. Monitorul
Oficial ş. ;,aal'e.i u.u Capitala publIcă noile
a.van" ... r. Ul .. rmată..
-

llLî.LllliJ!: t!\ L~GA1'URA

CU SUs.

rl!.;..:~lJ.u~~"J. LtJb;jUl"1LU~. Grădinele de
COlJil, care dm lipsă de săh indestuIătoare,
sun~ neVOite a t,rle cur6uri alternaâve, vor
Z'eslJecta intocmai orarul "e" din Progra.
ma anaiJUca., neadmlţ~ndu-se su."pendarea
cursurilor în d 1.lpă masa zilel de Sâmbătă,
sub preteXl de curăţirea generală aloealuluI.

P.t..:N1.'IW AHONAlU REVISTEJ
GRAIUL VOl'HLOK. Domnii directori de
şcoli sau domnii iIn-ă~ătort. când se adreseaz-ă administraţiei revistei "Graiul Cop;i·
lor'. să nu se mai adreseze prin cărţi poş
tale, ci prjn rapoarte ~a.u ~ereri ~mbrate.
P~NTRU INVAŢATORlI T. B. C. Invăţătorii suferinzi T. B. C., vor fi internaţi

-

in sanatorj'i speciale. Cei care doresc această, vor înainta cereri:e pe cale ierarhică,
speclficând numoale bolnavului, starea ci·
vilă şi salariul net ce primesc.
-

~IULŢUlHlRI P"~NTRU

T"~A

In;PU8A. Inspectoratul

ACTTVITAregional mulţumeş~e următoarelor şcoale primare din jud. Timiş-Tor., pentru alimentele şi
~fectele donate "Darul Ostaşului". Aceste
şroli sunt: Nr. 4 fete Timişoara, Chesinţ,
Ususău, Ohaba Timişană.
şcolar

- CONSTITUfREA ASOCIi\ 'fIEI SPOR.
TIVE A FITNCŢfONARII,OR PREFFA:TU.
REI JUDI:ŢULlJI ŢTIMIŞ.TORONTAL
Din imboldul Domnului General C. DeticeaDU prefectul judeţului Timiş-Torontal s'a
eonstituit Ilsodll.ţia sportIvă culturală a
functionarilor acestei instituţii

i
1

PENTRU MUNCI.
l'QRIl iN 1.NI'KLPKINDt;RI. Dela dat8
:1e 27~-31 Martie crt. se vor ţine la dlfer •
Le întrepl':nderi conferinţe ţinute de locu'
tenent invalid COjocaru 1. Aceste ::onfe·
rinţe ·unt specific muncitoreşti.
- }'l!;iA DE PENSII. Monitorul Oficial
NI'. ti9, conform dispoziţiilor art. 1)'. din

legea pp.nsiilor,
pensa.

publică

modelul

flsei

de

- "LAT A PI<.:NSIfLOK Plala dt'eptut'llor tranzi:orii cuvenite pe luna Martie 194~
văduvelor, invahzilor
şi
urmal;'ilor celoT
morţi sau dispăruţi ÎI, actualul răsboi
~I'
face la Admin!!Otraţia Financiară hiroul
Pensii la data de 30 şi 31 Mnr, ie HlH.
- CARAVANf\
M. L. In ziua de 3
na

cinematografică

('INI~l\L\TO(iIt:\FlCJ

şi

4 Aprille cn, carava·

a Oficiului de

Muncă

va organiza o serie de :;pec:acolc
pentru muncitori şi tineret cu filmul "In·
tr'o seară la moşle" Bil2tele se primesr>
la Oficiul Mund şi Lum;nă de pe lângă
Inspedoratul ;\Iflln~ii Timişoara.

şi Lumină

- CO!\'CERTUL JEAN PROŞ1'K\NU
care a fost anunţat pe ziua de 28 Martie
1944, - "O serată de Paganin·j", În
Palatul Cultural din TJmişoara, s'a amânat
pe ziua de 22 Aprilie 1944. orete 20. Toa:e
biletele rare au fost vândute sunt valabile
pentru concertul din 22 Aprilie' 1944, Dis.
tinsul Ula"stru r'Cui'tea.lu va tl a-:umpa.
nJ.al ia li.an tic u. prof. HaellSt:r '101n4i.

eivue,

CONFERI~ŢE

-

aL

l1li12

_ l)J<;LA AD-'1I1'o1lS'1'KAlIA }'IN..L'i·
ClAKA. Gluşeeiol Admmltitraţlei Financiae ŞI Percepţiile vor t~ deschise, până la 10
April~e a. c. în fiecare Duminecă şi sărl:;ă~
toare intre oreie 9 şi 13.

EXPOZITlA DE DESF:N A !)COA.
U';UH~ SECUNDARI!; DIN TARA. -Expoziţia de desen a şcoa:e 1 or secundare
din
'ara deschizându-se Sâmbătă 8 Aprilie
~ 944, Minis'eru! culturii naţionale reamin"eşte dm nou şcoalelor ,ă trimită cât mai
urgent lucrările pen~ru a aveat timpul ne
'esa~ s~It'.cţionării şi incadri1:-ii lor, Tran!';portnrea tre-buie fiicuHi în bune condiţiunl,
_

L.t...(.K\ Cli.lKlll.0R RA.HA~J"; l\K
JIODU;JCA'IA. Pr(şedinţia ConsilIUlui de
.l.hlllşln răspunzimd intrebarilor
primite,
aduce la cunoştmţa generală că ia 23 Martie a. c. nu se r8A.~ nicio modificare prevederilor legii privi:oare la reglementarea raporturilor d:ntre proprietari şi chiriasi,
publicată in Monitorul Ofic-ial Nr_ 81
din
6 Aprilie 1913.

- NOUT. DIRr-;("fOR AI~ .\ D~n~IS
TR.-\TJf:1 CXHlI':Rf'1 '.LE O. N. C, D, Mihai V Pnşcariu. direct'lr la Direcţiunea cinematogTafică din Ministerul Propagandei
Nationale, se transferă şi se numeşte, în
interes de serviciu, ca director al Administraţiei comer('iale
.. Oficiul Naţional Cinema:o~rafio" .

PENTRU AI'-\RARK!\ P.-\SIVA.
Reamintim populaţiei, că atunci când se
duce in tranşee pentru a ~e adăpoilt: în
timpul unor eventuale bombfl.rda.mente aeriene să nu uite să ia p,U sine valiza cu
vali~ cu obie;::e de primă necesitate.
Deasemenea. în 1pote~'l că alarmA. va dura
mai multă vreme, populaţ.ia este sfă.tuită
să ia cu sine rezerve de hrană (pesmeţi,
conserve, etc_).

- Cli\]!; POAT}; CALA'l'ORl IN VA.
tiOANJ<.:LK DE B.\G:\JE. DIl'e\.:ţia genera·
Iă eFR a aprobat ca revizorii şi can1.Onieri.i
de te:egl'af, l.'al'e se deplasea<-.ă pentru stabilirca deranjamentel()r T.T,S. să poată că·
lă"!.ori şi in vagoanele de bagaje, atunci
când trenurile de călători sunt aglomerate.
Nu vor putea lua insă Joc în aceJa..-:;i vagon
mai mult de 2 în~i şi v()r poseda ca legit,i·
maţti de călătorie: ordine de serviciu sau
ordine de transport, dovedind calitatea cu
rartea de identitate tip CFR. Se precizează
cii. este vorba numai de personalul definitiv, nu ~i de cei angajaţi temporar.

_ S(',()ATt.:l'l .U. DOu...t.A RAND DE
GKUfl1R1 Dt~LA WCUINŢE. Se aduce
la cunoştinţa publicului că in caz de bombardamente aeriene, geamurile mul~or l<r
cuinţe vor fi sparte 'i in situaţia actuală
greu de inlocuit. Pentru a se evita aceste
neajunsuri publicul este prevenit că incepând dela 1 Aprilie a, r, să scoată al d<>i.
lea rând de fere-trt rCE'1 dinăuntru) şi să
le depoziteze in locmi mai sigure (pivnite,
llUI.goar..ii. adăpostllri) spre a 1e u"::<jliza la nevoie In momentul când '.'l'a sunat alarma
se ';01' desC'hide"i gMmurile din a:!ari,
pentru a fi ferite de spa.rgere. /
'

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

Serbări

COD'lemorative şi pelerinaj la
m.orD1ântul lui E. Ungureanu

-

OONURlLE DE ALDIENTE VALA..

~lL.t:, l:Sol1unl e de &lilnente valabile pe
,â,lJlâ.ma.n.a dela 27 Mal'ue 1944 pa.na .Ia ~
,~prilie 1944 inclusiv. pa.llltla populară se
vUhle pe bonurile de paine Nr. ;(.65, ~
2i)'j", ~, 25~. 260 şi 261 câte 300 grame
pe persoană 1& brutarul unde consumatorul s'a insc;ia conform uroonanţei Nr. 41
1944. Untura se destnbwe pe bonul Nr. 9
de untură a lunei Martie. Carnea se distribuie pe bonul de mălai Nr. 20 câ:e 1% kgr.
tadică. un kgr şi jumătate) pro po:<r,soană
pe săptămână. L'ntdelemnuI se distribuie
pe bonul Nr. 5 de ulei câte jumătate litru..
adică 450 grame de persoană.

l\LUlJJA'l'}; J)}; 'II'ANSPORT
PEN'Il'U PEI(SON ALUL C~'EIUST.
Direcţia generală c. f. r. a aprobat c&
personalul c. f. r. şi membrii d~ familie
ai acestuia, Care se VOr disloca dtn zonele
supuse evacuării, să fie considerat ca
mUtat. In <",nsel'ir.tă, va avea drept la
(,rdine de transDort emise din oficiu
c()n.form dispozi ilo! în vignare.

- PRF~ŢFT.. ~EllLUI E~TE IJffiER.
"u fost abrogate dispoziţiunile decizill1nii
s,lbsecretariatului de stat al aprovi7JioT)!irii armatei şi populaţiei civile nr_ 948
publicată în Monitorul Oficial oc. 202 dia
3:1. A'lglli>t 19-12 privitoare la preţul seului.

I-

HNIlJJ\"EA Gl'3NF,RALA A INDUSTRIASllA)R DIN ROl\L\~1A a eerUt ca r~cer~ de 50 la sută pentru
apărarea pasivă ce a fost acordată f't.tno..
ţionari1or publici cu salari1ll stIb 16_000
să

Iei

fi

extinsă şi

asupra.

funcţionarilor

coIU.t"<TCiali cari se găsesc În' aeei~i

si-

tuaţie.

DE Rl~mAC DIN
ministerului de
Rgrieultllră şi d()menii aU făcut oonoscut
că s'au ÎDoheiat tratativele pentm importarea din Bulgaria a 60 vagoane de să.
mâ.ntă de bumbe. Corutravaloarea să
mân~-'li de bumbM va fi plătită de mi~
nistrul de finanţe. jar Oficiul bumbaeul'Ui
să suporte spezele făcute de d"(>l€!g'lţi tu
llulgaria. Preţul va fi fixat de subs(>.cretari rJ tu! de stat al indusmei, comerţului
şi minelor.
-

S.\'f.\~'TA

Delegaţii

C:Tl.Gf\RL\.

rul", ;,Meseriaşului" şi al Casei de educaţie naţională, va ţine o conferinţă despre
marele dispărut, care va fi llKadrată de
un program artbtic dat de corul şi elevii
căminelor de ucenici din Timişoara.
După masa la 16, dm faţa Primăriei convoiul de pelerinaj va pleca la mormântul
regretatului E. Ungureanu la cimitirul din
Cetate, unde dl. inspec~or Ştefan Vulpe va
vorbi tineretului muncitoresc.

AMANAREA EX.o\JnENULUl DE
PENTRU ~rF.DlCI ŞEF'!
DE JIJDT<;ŢE. Examenul de clasificare pen_
tru med-ici ~fi de judeţe care urma să se
ţină la ministeTUl !lănătăţii şi ocrotinlor
sociale din calea Plevnei Nr< 19, cu mcepere dela 22 Ma-rtie 194<1, conform publicat'iei
inserată !n Monitorul Oficial Nr. 43 din
21 FebMlarie 1944, oartea II-a, se atnână
pentru o dată ulterioară, ee ~ va anunţa
la filmp.

' ;::;m::;::..;;;;;;" ~~...=;;:;;;;;~;;;:
l a Cavalerilor ordinului Mihai Viteazul

- PRELUNGlKKO\ FABRICARD BORHOTtJLUl DE PRUNE. Bucureşti, 25. (Ra·
dor). - Se aduce la cunoştinţa producăto.
rilor că Admi.nistraţ~a comercială ,.MAT"
a aprobat prelungirea fabri,cării borh<r.ului
de prune până la 30 Apnlie 1944.

Impli.nindu-se 15 ani dela moartea aceh.i.J.a cu,re a fost Emanuel Ungureanu, la invitaţIa Dlui Dr. Ion Doboşan primarul municipiului Timişoara, vor avea loc în oraşul
nO:.tru sel'băn com~mora:ive şi anume:
Sâmbăta 25 Martie lBunavestire) la ora 11
a m in biserica din Iosefin s'a oficiat un
p~ra~tas - iar in ziua de Duminecă 26
Martie a. c. ora 111;2 a. m, în localul teatrului Naţional, Dt. Dr. Iuliu Coste avocat.
fost prefect, pruşedintele soc. ..Protec~o-

Monitorul Oficial publică :
ART. I. Dispoziţiunile legii nr. 619 din
1942, pentru împroprietărirea şi acordarea
unor drepturi ofiţerilor decoraţi cu ordinul
militar "Mihai Viteazul". se modifică cum
urmeazA :
1. La art. 7, se adaugă următoarele ali-

tate a alineatelor precedente, de către Mi.
nisterul Agriculturii şi Domeniilor, dacă
bunurile sunt situa~e in alte ţinuturi decât
'Basarabia şi Bucovina de Nord",
2. După art.10, se adaugă următorul a,r..
~col:

,,ART. 11. - Descedentul l&gitim al
deeorat post-mortem, eu ordinul
ldihai Viteazul". va fi împroprietărit in
.londiţiunile art. 2.
Dacă sunt mai mulţi descendenţ.i legitimi
:se ~ urma, in ce priveşte atribuirea lotulr,i. notrivit art, 4, alin. 2".
.:.fiţerului

ne~e:

.,Marii mutilati de război, decoraţi cu
ordinul "Mihai Viteazul", vor putea fi im~
proprietăriţi la cecrere, în judeţul unde do·
miciliau la data clasăl"ii.
Loturile se vor forma pe bunurile ară-

a

COOPERATIVA CONSTRUCTIA şi MOB!LĂ MODERNĂ
m.,

-

Dr. GU.

GHIDIOŞAN

medic specialist

!n boale şi operaţiuni de nas, gât şi urechi,
medic primar al servi<"iuIui de nas, gât ~
ul'eChi dela Spitalul de chirurgie ..Or. A.
CA.ndea a reluat consul~ţiile. Consultaţie
intre orele 12 şi 4-16 d. m. Timişoara Bul.
Regele Ferdinand No, 4 etaj 1.
1788
- Dr. AUGUSTIN CIURDARIU, notar
public, mutâ.ndu-mă din Vinga la Periam,
anunţ clientela mea că pot fi găsit la. adresa
mea vis-a-vis de gară în Strada Titulescu
Nr. 752.
1683

•

ti

TIMIşOARA

-

CJ..,A~IFlCt\RE

Centrala:
Str. RomuJus 8'7, TELEFON: 11-83
Of. Reg. Com. lOO4i933

BIROU DE CONSTRUCfIE ŞI ANTREPRIZE: CONSTRUCfII DE FIER
~I DE BETON
ARMAT, PODuRI,
~
TURBINE, CONSTRUIREA ŞQSELELOR ŞI DRUMURILOR, PAVAJ ŞI
ASFALT CARIERA DE PIATRĂ
('te,
,

FABRICA DE MOBILE ŞI TĂMPLA.RIE. DE CONSTRUCŢTI: CELE MAI
MODERNE
MOBILE,
DIFERITE,
UŞI, CONTRA PLACATE, CASETE
DE RADIO.
EXECUTAREA CU PREŢURIT.E
CELE MAI A V ANT AJOASE.
1756
.p~e.s~....~..
--~....~~&P
. .~. . . . . . . . . . . .~WL.~ap~. .~-7.-. .........~....~w........~

M'M
Doamna Ioana A. Ionescu &duoe
la cunoştinţă. rudelor şi prietenilor
că Sâmbătă a avut 1~ la Biserica
Ortodoxă din Fabrie Timişoara, "
paras'tasul petru pomenirea sufletului fostului Procuror General al
Curţii de Apel din Oradea.

Alexandru D. Ionescu
care a trecut in lumea
acum şase ani.

veciniciei
1813

-.

'.'~~~.8;.....__..........______. ._____ •____••____~_____D~~~C_I~~..........__. .~__

şi

"Balcan-Impex" S. A. de Import

..-K._.• ______

n_ f_

m.. . . .___
r~mnmr~,~t1
__~~nA·~~I_~_1_~4~4;.
ERPII'
;_~

Export de Balcani, Timişoara

..

~

.-#"- --

âeţ{on&rl ai h~ . ,,Ba.lcan-Im-

-. -"D<mm!l

Impex" S. A, de Import şi ExpQţt de Balean.i din Ti.mi~ara Sl1Dt invitaţi • lua. par• lat
adllDaI'ea &enerali ordlna.rf.
cue &6 va line in ziua. de 20. Aprilie 1944
CIele 12, a. m. ÎD aala de ,şedin1-e a Bă.ncii
TuwfO&1'ei ti Soo*&te oomercia.1i pe Ao~umi <tin Timi.o~ L, P.ia.):a 1. C. Bratianu
Nr. 3. cu urmă.t.oarea ordu;le de z.i:
1. Deschiderea li CODa14twrea adunării
general. ord.w.are.i.
2, Raportul coWliliului de administraţie.
prezentarea. bilanţului I}1 contului de profit
şi pierdere şi n.portul comitetului de cm~.
,
3. Aprobarea bilanţului lŞi con'tului ck
vroflt şi pierdere Şi raportul comitetuluJ
de censori;
4, Descărcarea consiliului de admiDiat:-aţie;

5. Alegerea consiliului de adminJstraţ:e;
6_ Alegerea comitetului de censorii
7. FlXarea retribuţiUllii oensorilor.
Deasemeni Domnii acţionari sunt invifuţi
a lua parte şi la:
adun.area generali extraordinari,
care $e va ţine tot în ziua de 20 Aprilie
1944, la orele 12~. In ace1a,ş loc, cu urmă·
toarea ordine de zi:
1. De3Chiderea şi constituirea adunării
generale extraordinare;
2, Raportul consiliului de administraţie:
3. Majorarea capitalului social la Lei
[1,000.000.

4) Noua stiI1zare a statutelor.
rlWllA:.r;

1. Dispw.At1w.U

II'a~Derale,

ARI'. 1: - Dwlww.rea 8OCJ.etăPi cale
,,Ba.tcau-lmpex" bocJ.etatea AIlonunâ ci8
lmliQrt ~ &port. In nem~lAI.' Bal..
kan-Impex." lmport un Export A.lttlengcsellsc.uaft; i.D. trint~te; ,,.Balca.n-lt:Dpex" Socae~ A.DonrJne d'lmport.aL1OA ei
ci:Exportatio~

Sediul societăţii

In Ti·
nişoara. In lAI.za UDei decwlUDi a consiliu.ui de adawuatraţie se pot illIiinla sucursale ,i roprezentanţe,
ART. 3. - Obiecta} comerţului rimlne
in redactarea ea de până in prezent.
ART. 4. - Durata societăţii este neliART. 2. -

6l:lte

mitată.

n. Capital, acţiunI. ac~iODarl:
ART, O. - Capitalul soC"ial este de lei
9,000.000,- Impărţj.t in 300 bucăţi acţiuni
nominative, In valoare de câte 30.000 ,Lei bucata, purtând numerile dela 1-300.
Acţiunile ee pot emih şi in titluri cumulative. Proprietarii acţiunilor cumulative pot
cere presohimbarea lor cu aopun" !OiJlguratiC8, plătind taxa stabIlită d.e COll81111U do
•
admin istraţIe.
ART, 6. - ACţiunile sunt indivizibile şi
societatea nu recunoa.,te pentru O acţiune
dec!t un singur proprIetar. Orice transmisiuni intre vii de acţiuni, nu se poate face
decât eu aprobarea consiliului de adrrun!straţie.

III. Administrarea socfetăfii:
ART. 7, - Organele de conDucere
şi adminilr.rare sunt:
A.' Adunarea generală,
B.) Consiliul de administraţie,

~.
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'.'
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A.,) Adunarea ~er4Ii~

ART.8.

1.
Df8"l..~uo

Dlspu:t4lUUl cOJQUJle:

a.uloouulU"uor

II/Ic

~~,.

,..i

tU

i.4unartl,0l genlraJ.e. Clan ::Iunt.:
a,)

ordUlara f1

b) extraordm.u-e.

COllvocw:ea a.uW1âri1or gen.eraJ.~ w';/Jwe
de către Con&JJ.u1 de Admwistraţie
cu cel PUţUl 15 ZlIe Îllaint.e de .iua adună,.
rilot" ti să. conţină locul, ziua, ora ti ordinea de ai. Convocarea trebuie 8ă tie publicatA tu Monitorul Oficial li într'l1ll &iv
făcută

1
i

I

ră"pândit

e.

drn l00alita~e.

ART,
FIecare acţionar i.ti pooce exer.
da drepturile saI. tn persoanA sau prin
ll'..andatal'. Mandatarul poate să fie I,9i O
J;ersoanl. care DU este actionar al lIOeie-

tltllDeailiunUe aduD.ărllor se 1IuJ llriu

,....

VQt

pe

CONVOCARE!

--~

Adunarea generală ex:raol"dinară se con.
~i:..acă şi atunci. când unul sau mal mulţi
al ţionari, cari posed & zecea par.e din capilalul .social, o cer in scris, eu arătarea mG~~veior Oi a 8COpului, depunind totodată
'l4iunile corespunzătoare la cassa eoci.,.,
tăţii. Această adunare se va convoca în
j ormen de o lună dela primirea cererii. Obiectele rezervate adunării generale exl1'adordinare sunt:
a) Sporirea, ori reducerea capi~lu1ui so(';al,
'f ..:... lt,:
b) Modificarea statutelor,
c) Disolvarea societăţii, ori fuzionl1re& ei
C'u altă soc·ietare,
d) Orice alte obiecte prevlmte de Codul
d'! Comerţ tn vigoare. ART.19. Adunarea generală ext;Ta.
('rdinară poate delibera când sunt prezenţi
cel puţin cinCi acţionari, care reprezintă 8
%, din capitalul social. - Deciziuni1e sun-:
valabile când sunt luate cu votul unui nuI>li'ir de a'3ţionari, care reprezintă lh din
capitalul social. B) (A>ru;i1iul de administratie:
ART. 20. Administn.ţia societăţii
esle încredinţată unui consiliu de ad.miIU~
':!lraţie, care se compune din 1-3 membri
'l:eşi de către adunarea generală ordinară
pe timp de un an. Membrii in consiliul de
!ldministraţie vor fi de origine e!nică r0-

Fiecare actiune dă drept la un vot,
In adunările ~enerale ordinare voLul secret ea:e oblii:;tor'l1 pentru alegerea membrilor consliiului de adm.iDist.raţie şi a cen~
.orilor, DenU"U revocarea lor şi pentru luarea deciziunilor referitoare la răspunderea
admmisU'atori1or. însă numai în cazul când
a.."ea.sla este cerută de un număr de acţio
nari, care reprezintă cel puţin 1/fi din ropitalui social in adunare. Administratorii nu pot vo!3 in baza actiunilor ce posed, niei personal, nici prm
mandatar. descărcarea gestiunH lor, sau a
chestiunii. în care per~oana sau administraţia lor ar fi în discuţiune. -..,. Ei pot .0ta bilanţul şi i:ontul de profit şi pierdere
dacă fiind posesori a cel puţin jumătate din
capitalul social, nu se poa~e forma majoritatea legală fără votul lor_
ART_ 10. - Pentru exercitarea drepturilor arătate In art. 9 .• se cere ca acţionarul
să fie trecut ca proprietar al acţiunilor MIe
în registrele societăţii.
ART. 11. - Deciziunile adunărilor gone·
rale lua!e in i"ensul statutelor, obligă pe toţi acţionarii societăţii,

narl pe timp de un an, Cel puţin unul diIJ
tre cen.sori trebuie să fie expert-conlabi
sau contabil autorizat.
Censorii treblrie.li 1'ie ~ ei de origInI
etrică română.-

ART. 30. - Fiecare censor, eu excepţiu
nea expert-eontabilu1ui sau cont&bilulU
autorizat, are să depună garanţie de 1.
·30.000.- in acţiuni ale societăţii, eu ca
poanele neexpirate, libere de orice .sarcini
care acţiuni sunt inalienabile în tot timpu
funcţionării lor. Garanţia poate fi del-lWU
şi de un al treilea. ART. 31_ - Censorii au dreptul El se in·
forma despre mersul afacerilor şi El exatr.j.
11& oric.A.nd, dar cel puţin la fiecare trei luni, registrele 'i cass& societăţii. Censorii au să examineze bilanţul şi pt'()o'
punerile despre distribuirea profitului I1i si
raporteze adullării generale. In cazurile prevăzute in legea eomerciali
·.consiliul de censor-i poate coc.voca îmediaJ
:ldunarea generală. ART. 32, Consiliul de censori poab
lua hotărâri valabile când trebuie să decidJ
in cOlegiu - cu majoritatea membrilor lui
ART. 33. - Membrii consiliului de een.
~ori vor primi pentru funcţiunea lor in,
.dependent de rezultatul ge5t!iunii - O re.
tribuţ'ie, ce se va vota anual de către adU'
narea generală ordinară. ART. 34. - Anul fie gestiune incepe 11
1~ Ianuarie ti se termină 1& 31 Decembrie,
. ART, 35, - Bilanţul, contul de profit __
pierdere lmpreună cu raportul vor ti PUN
la dispoziţia acţionarilor în condltiuniJe ti
.ia termenele prevăzute de Codul de Qo.o
mert. ART. 36_ - Profitul net anual se f t _
părţi 1n felul următor:
1. lOlj"c> se va atribui fondului de :rezervi
până ce acesta va ajunge egal cu ca.pitaluJ
FOCial. d.upi aceasta cota se va reduee la
5%, până ce rezervele aduna.te vor a.,juD.p
indoitul capitalulUi social. '2. 10% tantiemă eondliulu.i de admin"

In adunările generale se pot discuta nu·
mai obiectele indicate în convocare. ART. 12, - In ziua şi la ora arătată in
convocare, şedinţa se va deschide de către
preşedintele consiliului de
administra ţie
sau de acel care ii ţine locul, mână..
Consiliul de administraţie alee-e dia ....
Preşedintele va desemna, dintre princlIlul său UD preşedinte. palii aC~lOnari, un se\lrelar şi dOi serută·
-;ori care vor veruica lista de prezenţă a
Membrii consiliului cie administraţie sunt
acţi~narl.lor. arătând capitalul pe care-i reţmuţi a exercita per:;Qnal funcţiunile ee le
prezmta fleeare, procesul vedml al şedintei
sunt încredinţate, cu grija unui bun admi~
ş: in general indeplinlrea tuturor formlo!i·
nistrator şi având şi gestionar şi. de a obtAţilor cerute de lege şi statut pentru ţ;l1e
serva &ecre!ele Intreprinderii având şi impor
rea adunării. In urmă, se va trece la orultanta obligaţlune, ca la finea. an. Comercial
Ilea de ZI.-- bilanţUl şi con:ul de profit §l'pierdere A.R.T, 13. - Procesul verbal de ŞediZlţă,
pe care - dupăce a fost examinat de Con..
va fi semnat de preşedmte, serutători şi
siLUl de censori - li va prezenta adunArii
;:,ec,eltl.rul ~d,n~ei, va constata indep.i.n...
generala. rea formalită.ţilor de convocare, data şi 10ART. 21, - In caz de vacanţă a Ullttla
euJ adunăru, acţionarii pre:..en~i. numiLruJ
8au mai mullor administratori. ceilalţi ad.s1r",!-ţie.
ministratori intruniţi cu censorii ~i deli.beacţlW1ilor, desbateri1e in rezumat,
riie luate, iar la cererea acţionarilor, deda.
rând în prezenţa a % şi Cu majoritatea ah3. Restul rlmtno la. dispOziţia adun1rtf
generale_ raţl.unile fă.cute de el în şedin~ă.
~('llută, procedează. la numirea provLwrie
Proce;;ul verbal va fi trecut in registrul
rână la convocarea adunări·j generale.
ART. 87. - Plata dividendu1u1 hot!rt'-.J
22.
Fiecare
membru
al
consiliude
a.duna.rea genenl! 8e va face la. dat. fi
ART.
adunăr.ior generale,
Deei&iuni1e adunarii vor fi depu,e in -:.er.
'u!
administraţie ara să depună la cassa loeul fixat de ('(':,:..,iHul de a.dmfnfstraţie,
men de 15 Ule la. Oficiul Registrului Co<::lntra depunerii cupoanelor. 3c,cietăţii o garanţie de 3Q.000.- leI In socmerţului pentru a fi menţioliat in extras ÎI)
ţ';nDi ale societăţii eu eupoane neexpirate,
După div1dendele neridicate, societatea
regkau şi publicate in Monitorul Oficial.
nu plăteşte doblnzi.
111 ere de orice sarcini, care în timpul funoEle nu vor putea fi executate mai inaint,
ţiuni{ aale sunt lnaliena bile. Garanţia poa.
V. Dl80lvarea !IOCietlţlh
de aducerea la incieplinire a acea.tor formate f.i depusă I}1 'de un al trena.
ART. 38. - Siciettatea se disolvl In ea.
Ztl riIe prevămte de Codul Come1'Cial.
AR1'. 23. Consiliul de administraţie poa..
lităţi. 2. Dispozlţiuni speciale:
Daei ~&r decide dil!oIvarea ~ţ!f,
te aţege numai din sAnul său un admin istma) Adunarea generali ordinară.:
tor delegat,
.
adunaN!a generali extraordinară !egl&<
AR'!,. 14. ~ Adunarea generala ordiI>.ară
ţnenteaz! modul de lichidare, alege pe licm.
ART. 24. - Consiliul de administraţ-i~ I!II!
datori şi le fixează onorariile.
~e ~llle in fIecare an, in cel mult 6 luni d.;:.a
convoacă de Preşedinte !fi ţine şed1nţe de
l;!cheu,;rea e.xerClţlUlui sooial,
cAte ori o arată. trebuinţa, daI' cel puţiD " :Li6hidatcr.it pot, pe baza unei !neredin.
Uri a adunlrii ~ne1"8.le. si eedeze dreptu-o
Ali-l', 16. - Adwlll.rea generali ordmarâ
ooată In fiecare lună. poa.te lua deeizlum, ci.nd aun'_ prezenţI eoi
Tile ti oblign.ţfunile !JOCietăţli altei socieo
La. şedinţă se inv-iti toţi membrii ai CCID.
puţin cinci acţionari, care impreună. repretiţi, ~i!iului de '1dmfnistl'a.ţie. Invitările la ~
VI. Pnb1ltaţJuut'A socletăţU:
zmt.ă o\l&Iltum.ul de capi lai ceru-t do lege.
dinţi ~ fao prin poştă 8'8.U prin oonvoeator.
- In lipsa acestor condiţiuni "e convoacâ o
rART. 39. Publieaţiu:nile lIOCiet.ăţii le ta..
Şedinţele consiliului de administraţie
nouă adunare cu aceiaşi ordine de zi şi lp
obligatar In Monitorul Oficial. iar clnd leBunt pre:.idate de pr~,edlnte, iar In liP6SJ
acelaş Joc, la. care termenul de publicare
gea o prrJnde ti Într'unul din :r.iarele maJ
lui de cel mai in vârstă adm.inist1'8tor. poate să fie
numai de 8 zile ir.ainte d.:
ART, 25. - Conailiul es!e lega] eoneti.. răspâ.ndite d1n localitate. uua fl.X.ată pentru adunare, dacă ziua pen- tuit ~i capabil de. lua hotărâri, in cazul \-11 Pr~ dintre societate ti acf.ionarb
tru a doua adunare n'a fost arătată. In con~ când au fost convocaţi toţi membrii lui şi
ART, 40. Procesele dintre societate ti
vvcarea primt;, adurtârl, când fără conslde- ,'au prezentat majoritatea lor. Deciziunile
!lCţionari . se Judecă în eompetenţa marerare la numarul acţionarilor Şi la capi<;a:uJ
(Qnsl!iului Se iau cu majorItatea ahsol:.ltă tfaIă Şi. tex'itoriali d.e Tribunalul T.i.n:ti.treprezentat se va hotărl,
Il membrilor prezenţi, iar in caz de parita~
TorontaI. ART, 16. - Adunarea generalA. oreB.
te, .se adoptă propunerea la care a aderat
La adunări vor avea dreptul să ia pal"".e
nara ileclde cu IDaJontalea vowril or; .-;â.nd
prp.şedintele. acţionarii, cari vor depune acţiunile lor eu
voturlle se imvert egal, decide votul pr~t;:
ART. 26. - D.espre hotăr!rile consmu.1 cel puţIn cio.ci zile libere mainte datelor
d.n~elui acţionar.
. lui de administraţie se redactează proc=se adunării la sediul societăţii sau la caseria
ART. 17. Obiectele rezervate adu\'erbale, care se scriu 1ntr'Ull registru spe- I?~ncii Timişoarei şi Societate Comercl&le
pănl generale ordinare sunt:
('iaI şi Be semnează de toţi rei pre.zenţi.
l-e Actiuni din Timişoara 1., Piata I. C.
a) Examî.narea raportului anual al con.s!ART. 27 - Membrii consiliului de admiIirltianu Nr. 4. Deasemenea procU:t'ile dtt
llUlui de adminstra~e;
nni~traţie primesc pentru activitatea lor
reprezentare vor fi depune inăuntrul ar..
b) Examinarea rapor':.ului consiliului de
remuneraţie, ce va fi stabllită de consil;ul
luiaşi termen, cen.sori;
de administratie ,f se va ratifica de proxiCOmILIUL DE ADMINISTRATIE.
c) ::iLabilirea l,lUantului anual;
ma adunare generală, . BILANT b .. leiat la 31. Decembrie 1943.
d} De8cărcarea administratorilor;
ART. 28. - Societatea esta valabil flnACTIV:
e) Distribuirea beneficlului net şi stabivajată prin semnătura colectivă pusă !'tub
Ca.ssa 391.l27.- Mărfuri 8.147.688.lirea retnuneraţiei ad.luiniatratori'or ,i cegfirma S<!ri.3ă, tipărită sau Bt'-l.mpilată, a doi
Debitor! 19,11S.701.~ Efecte 4,396.750_sorilor;
membri din consiliului de admfni$traţie, 8
MO}>iIIer 1.-. 27,054.261.- ÎP to:al.f) Aleg-erea consiliului de administratie
a1nui membru din conlliliul de administraţie
PASIV:
fi a consiliului de cen<ori.
ti un director, sau a unui tnembru din ConCSWital social 9,600.000.- Fond de rezervil
ART,18.
r;i1:u de AdminIstraţie dirootor cu a UDai ..,:\'80-.000.- Fond de :rezervă pentru c~anţe
b) Adunarea generaJA, e~traonlHlafă:
c!ub;oa.se 568.803.-, Dividende nerid1Ca.te
rrocurilit. Adunarea generală e"traorldnară se COZI.
IV. C'.ensorl:
if14.363.-. Creditor! 21.161.875.-. Bene\Joacă de consiliul de administraţIe sau de
ART. 29. Sorietatea. va avea tInU1 ficIu reporllJt 805 431.-, Ben(>fi~iu d. 1943
consiliului de censori iA caz-~lle ,pr.evbuLe r.ltl"li\, 1.. ~_l ....nOI'...·; tituhui şi tot a"'lItia 8Uf'l23 7~9._ Total. 829.226.-~ 21.05L267.~
.... ~<"'~.".- ""'-! ~ ...........
.. Codul Comercial. -'~'
.- ~u. ali.il_~+~enerali_~'_ tu. totaL...:
I.-~.-
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, :..-, dreptul public priveşte na,ura raportuvits, mtrerupând oriCe legăturiă cu ea.
dor ee 88 leagă, pe când dreptul privaţ
Aoea.sta, in Situaţia de ..nai SUS şi-a ee.
rriv~ mai mult natura intereeelor ee
rut mobilele înapoi, !leprimind nici UD
runt in JOC.
. ră.spuns, până când într'o bună. zi.
-( c. Atât dreptul public ,ci: ~~ drept~1 !'rl. eoţită de martori, a forţat uşa lOCUinţei
· rit 8unt guvernate de PrIll(llPluJ legalităţii.
familiei Dă'n eseu , luâ'1du-şi lucrurile
· Actele juridice din ambele domenii ale . înapoi.
; dreptulUi sunt supuse cenzurii unOl' instanPentru acest fapt, Dorina LujanoVits
'e
a fost dat! în judeCată., iar Tribunalul
I de J'udeeală competente şi pot fi anwa-:e.
· ;ând se constată a fi ilegale. Sunt totuŞ1 . in primi istanţă a t..cnitat-o,
ane1• acte administrative zisa de guvernăVasile Dănescu a facut apel impotrt.
,m.ânt cari scapă cenzurat contend08Ului va acestei sentinţe. Judecându·se a.· administrativ. Motivul este că aceste acte
pelul zilele aCestea, Trib. secţia IV-a.,
· izvorăsc din ideia de comandă, de salvgar.
în completul d·lor Jornoroţan, preşedare a unor interese de Stat urgente, ~arl dinte, Ştefănigă, a:leSOl', Georgescu Vâl.
lI' ti periclitate prin exercitarea controlu.
cea, procuror şi I. r. Plotog, grefier; a
ui legalităţii. In această excepţie intră şi
admis apelul reclama:1tului, refonnând
· &ctele de comandament CU caraC".er militar.
precedenta carle de ~l1'i(~ată. în Sensul
· d Instituţiile de drept privat, afară de
că o condamnă pe Dorina Luja.novtts,
~ fa~ilie fi a.lte câ.teva excepţii, sunt intepentru delictul de furt, la trei luni tnchi·
I meiate pG ideia de câştig, au un caracter
soare cOl'ecţ:ona1ă. cu suspendarea pe:ucrativ. Insti~uţiile de drept public ser- depsei pe timp de 3 "ni.

a:

,~.................................
• le.

ca!".
Ba.nii au fost încasaţi de soţii Falus-

chi, dar aceştia in loc f ă-i tntrebuin~
în conformitate cu ~lauzele contractului
dintre ei şi "SediUl Na.ţional industrial"
i-au cheltuit cu alte destinaţii.
Pentru acest faPt, nerespectarea unui
contract. soţii Faluschi, făcându-se Vinovaţi de deLctul de înşelăciune, au fost
condamnaţi la câte 3000 lei amendă 00reeţional ă. Complectul3eCţiej IV-a a tri·
bunalulUi, eare a pronunţat aCeastă sentinţă a fost format din d-nii: Mihail euş..
nisilllle. preŞedinte, G, GeQl'gesCt1, asesor, Georgeecu Vâlcea, procuror şi Pro-copie Rădulescu grefier.

Herdina MelH.nia. din }o l,,,t~lj:l. an~a·
jati la Weik Benetlirt din Str. Balaş 29,
a furat dela patronul S1.U în mai multe
rânduri suma de 50000 lei precum şi

i;eu.x~.ul

are u.u p.l''-'gra.ul vast, care cu·

pnnde toat;e e!emeJ..LteJ.e necetiare unili
rea.li&ă.rl I'O,).Ulce şi utl..l.e pentru ideia de
Sport ,Ii desvol~aj:eu. SPU'ltW.u.i m~rină,..
r~sc .....otlVltutea pentru. a.ceot an wcepe
~u o ijerliare care va. a.vea. loc in Palatul
;'Cultural, apoi se vor organiza CQncu.rsuri şi demonstraţiuni de nataţie şi

08i"

!).otaj. Binemţeles că o-rgalllZ.. .;; patro.aate de Liga Navală vor culmina cu o~
aa. serbării .,Zilei Marin€i". care va fI
oonsacrată memorie!. marinarilor ro·
IUâni căzuţi in războiul nostru sfânt.
C()1llitetul ales pentru anul care vine

este

următorul:

Preşedinte: D. Gen.eral C. Deliceant.l,
prefectul jUdeţului Timiş.Torontal.
Vioepreşedinte: D. Dr. 1. Doboşa.4,
primarul Municipiului Timişoara.

Secretar general: D. Depsot Eftimie.
Membri: Domnii: Georqescu, c.ăpita
wJ. pnrtului Timişo'l.ra. Boncea Iuliu.
Biaj Traian, Criş.an Ule, supleanţi: Dum'
bravi Cristache, Marinescu Mihai. Rat·
... Iosif Tapu Găvrilă şi Veloeanu Zeno
Cenwri verifieatorl: Domnii: Babei
A.ureI. seful seI"Vioiului fnaneinf la. p~,
tecturet' l'd 'f'enovioi Cnn qt ,)n ~;!1 Dîr~{.. (.r

sursă autentică!

Daci neti aă aflaţi adevărul.
vă declarlili mulţumit cu ceeac('
9.se spune" despl'e ruperea logod.
nei dinlre d-şoara A şi dl. B.'
Aprt"ciaţi şansele de reuşită ale
unei afaceri. dupA ceeace se eol\
porlează. In bine lI;>U In rău, In
lprivinta ei? Dacă va satisfac in·
t'formaţiuni In genul acesta. alunci
e int!.til fă mai citili cele ce ur·

•

!

meaza.

t Cine vrea să cunoascA realHatu
~'acela nu acordă nici o atentit'
~svonurilor" provenite din .,sur·
1 sele cele mai bune'" 81 va căuta
\lldeTărul la "sursa autentică'" in· 1,
'iorml7mdu·se la aceia eare partiI cipă efectiv la
desfăşurarea eve-Ilimentelor.

.'_A,

20 Martie 19«.

primiU'ta )Ianldplului Timiş~...
'M

CinemaImi_tu
CAPITOL
m _
:3o"tiilifR

Mari&actortpmaal
Paul We.gtmtU' Haria Koppenhot.,
Paul K,'lnger
bltr'o mare dramă lmp~ionantă dllP'
celebrul roman al flamandulul
STIJN STREUVELS

921

LUNI 22" - 23Inceput "esel d. săptămâni
30 minut.
it", ,1 d i • tr • c. t i~ •
MAlT' Ula _ 23Oglinda alpilor
,evlh • • ct".lititilor politice. CUlT ....
...Ie, economice fi ,tiintifie.
MIIlCUII 12" 23"
Cron'e • • urope.ni
. JOI 22" _ 2JOI
Oglinda .Ipilor
(c. Mutul
YINUI 22" 23"
Voce. Rei,hul.,l

e" ,

\ Cu alte cuvinte, daei vreti Il ,fiti
: eum se va termina războiul acesta.
• Iau eaTe va fi aspectul păcii ,1
i ee anuma \'8 Insemna pacea
,pentru fiecare dintre noi, - fi,
intr'adevăr, cine dintro aceia car~
au o familie. care au copii sau .,
proprietate,. nu ar dori să ,tit
lncrul acesta? - atunci trf"hue l i
vă formati singuri păr~rc:a d·voaatră proprie:.
.

UMun 22 11

23"

P'.".m ",ti.t
-

GUM'HICj, 2,1'1 -

Cântărlţi

glasul Germanif"i. R.
dio--ul germ"n vi \'orbeşt" zilnic.
dift SUl'să autentică. in limba
d·V08stră proprie. Printr'o ,.mpIA
inwârtire de buton la .Pllratul

ii.ljjd ,

23"

Mic. nOlUtr ••• rbare de Cumintc.
Podurn. Oun',.. (ni .• "' _ 921
Kiloeic:li) ,1 AlpI (338.6 m - 18&
Klloeicli) emit 1. fie car. • •• ri
,.pupte, ;o"or.. ·. intr. or.le 00'1.1 011 •
- ...
-......... ..................-- '''-'''.................. .... --- ~--

.....
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fost arendat Cereuhll TeritorU1

Timişoara,

1810

Âlculhtr ailnlc .mi,tun"_ ,."man.
in limbo I'Om~n':

=

~

T.T.
Tratarea se va ţine In conformItate (lU
dispo'liţiunHe art. 88-110 din Legea CmttabilităţH Publice. regulamentul O. C. L.
şi nonnele publlcate In ltfonitorul OfIcial
No. 127 din 4. Iunie 1941.
Toate pe1'8oanele cari vor lua parte la
tratare, vor depune o garanţie de 25% din
arenda minimal! fixată, iar oferta .. Ta
fa.ee numai In conf()m!itate eu eaietul de
earelnl, care poate fI vlzut !n fteea!'8 ~
dela M"!I. 9 pân1l la Ol'tl 13, ht loealul Se.eţie.-i
eeonomfce.

...

(Postul Dună,.a 325.4 ..
Kilociel1,

l

-~V~

I

vreti să anaţi din surd
autenticA ceeace lnseamnă lupta
aceasta şi cum va ajunge la sfârşit-.
atunci ascultati glasul Germaniei.

-

;:;e aduce la cunoştinţă celf1l' interesaţi ci,
in ziua de 6 Aprilie 1944, ora 9 % le ţine ia
localul Primăriei Municipiului ~.
etaj 1. din Cire. L Piaţa LIbertăţii No. 1,
tratare pentru. arendarea unui teren al
Primăriei, în intindere de 6 jugh. itrj. ptro;
situat in Cire II. Stl'. intre Canalul Sul»lea.să !şi Col. Kuna, evidenţiat In inve.n~:rql
primlriei lIub pOZIţia 992 ,1 inregistl'at tB
c. f. Nr. 2, eu Nru.l topografic 1889/131")
47fb/12f1, din totalul t.et'enulni de 72 ;fu.gy.
1444 Btp.

Dacă

Timişoara

PUBLlCA'fIUNE

.:ulturii

Din

Primiria Munlclpi'UJul

Municipiulni Timi~ara
See1ia economică
No. 5634J1944-

colectivităţi

In ziua. de 4:..1. Martie cor., a avut loc,
lub tlr~şidellţia. Domnului Prefect, Ge,:neral 0. Deliceanu, aciur/.area gener a 1a.

;

Primi.ria

an.

Timişoara

~iJjj) 1'1·e~l1Uell~~ll. .lJU'JlUlUlui Geucral ~.

1809

I~voutrl de radio. veti ptttea
.ămurirea sensului şi a scopului
~t"·l are lupta nOBstl-ă. Asigurarea

europene, crearea unei
libere şi independf.nte
a popoarelor europent!, .cuta este
scopul pentru realizarea căruia
luptăm umăr la umăr. CIădită pe
principiul proprietăţii private, a
libertăţii de credinţă ti • inde-;
penden,ei nationale. o Europli.'
noui trebue să se nască. apărată
atiit de incălcările unui capitalism
străin de acest continent. cât ,i
de doctrina bolşevismului. care II
transformat omul In maşină.

16 Martie 1944.

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

i_
....

~dunarea generală a Ligei
~ayale Române, filiala

4e

Timişoara.

---".----.----.. . -- -.. .-----.-. - . . . .·-------_-=-_____

..

,ll1uI:\.Hi. a filialei Timişoara a Ligei Na'vale Române.
.
Darea. tie seamă a activităţii filialei
denotă. o munoă. prodigioasă pentru pro.
pagnnda sporturilor pa apă şi a sp.ir~tu
~i marinăresc. Din raportul de adlVltas
!fi ~itit de D. Despot Eftimie desprindem
nrmătoarele: s'au organizat trei serM.ri
eu caracter sportiv propa,gandistic, serbiri cari s'au soldat eu un rezultat ma·
terial si mai ales moral excelent.
Pentru sezonul uare vine, \,.;omitetul

.1

'IXX>()<><>oO<>OO<>OOO("'O(x>(>oo<><x><><><><><>r.o~~()~~

Dr. Ion 'J'enchea.

l-:.

Se aduce la cunoştinţă ce1f1l' interesaţi că,
in ziua de 6 Apr~ 1944, ora 9 se ţine in
localul Primăriei Municipiului Timlşoara,
etaj 1. din Circ. r. Piaţa Li'bertă ţii N o. ],
tratare pentru arendarea unul teren al
Primăriei, tu intindere de 6 jugh. str1. pt~.,
situat tn Circ. II. ~r. tntre Strand
Col.
Kunz din suprafaţa totală de 72 jugh. 144-4
stj,p, parc. X. ~denţiat in in tnventa~l
primăriei sU'b poziţia 992 ,i Inregistrat ln
c. f. NI', 2. eu Nrul topografic 1889/1374 1
471b112/1.
Tratarea _ va ţ'ne tn confonnitate C'U
dispoziţiunile ar't. 88--110 din Legea ContabUltăţii Publice, regulamentul O. C. L.
Iti normele publicate in Monitorul Oficif:$,1
No. 127 din 4: Iunie 1941.
Toate persoanele cari vor lua parte 1.
tratare, vor depune o g'at"anţie de 25% din
arenda minimală fixată, iar oferta. ... va
face numai In conformitate cu caietul de
sarcini, eal"e poate fi văzut in fiecare zi
dela OTa 9 până la org, 13, în localul Secţie-i
economice.

---

In primăvara anului 1942, soţii Falusohi Mihai şi Maria, domiciliaţi în ca'
muna Butin, s'au gândit să. facă un iIlL<
prumut pentru a-şi owmpără diverse
unelte agricole. In aoest scop, ei s'au
adresat .,Creditului NaţiorLl Agricol",
dela care au luat suma. de 250.000 lei,
pentru .,amenajarea inventarolui agn_

l

vesc in mod ~ter6l>at binele comun.
.. Norm~e droVtu1ui pnv&\. preuu.t.i O
mai mare atabJllW,t.e decât norm.ele drc.ptuiui publlc cal'l depind de rezultalele iUlll~i
,ior POh:1C1l atât de schimbătoare. 'l'eona
!ohligaţiilor din dreptul pnvat tua1 ~ ~
'b ăsim aproape id~ntică. în lucranle Jlmsonsulţi~or romalll, in Cluda tuturor p.refacerilor politice a ultimelor dcuăzeci de se..

PUBLBJATIUNK

măta..

Inşelăciune

m-

Timl,ollra

Jfo. M'36Jl944,

In ziua de 15. Noembrie 1943, Herdi'
na Melania a fost prinsă asuPra faptu.
tului şi de ferită instanţelor judecătoreş'
ti. eare au eon<iaIllDat-o la trei luni închb
soare coreaţională şi 10.000 lei amendă.
Inpotriva acestei sentinţe, a făcut apel
Parchetului. Tribunalul secţia IV"a admis apelul parohetului, conrlamnând pe
Herdina Melania la un an închisoare coreoţionalA şi 25.000 lei amendă •
Completul ca.re pronunţat această se~
tillţă. a fost format din dnii: Mihail Cuş
niriuc, preşedinte, George Georgescu,
&SeSor, Georgescu Vâlcea procuror, Procopie Rădul€~u, grefier.

j

M1Il1kiplului

Boerctia economică

Un interesant proces de furt

lI6.I. 3-al
Jt;ri.iaii - pot foLoM a. drtJi)t\U"il. dvile ~
Secţia I-a & tribunalului Tarontal, •
...-cu"..AI cet.ă.ţea.nu1ui rom.â.D.. El pot fi
judecat zilele acestea '.L1l in1:ere&aillt proproprietari, credi.tori. etc. şi pot cere .l!iaI:Cces interveuit intre Jă.:leScu Vas. maes: I,OO&rea drepturilor violat-e, pc caie judecă·
tru' eRR. ~i Doina T... ujanovits, casnică,
l~. afară dacă le~i spaciale nu predomiciliată. în str Vaoile Lupu 17.
altfel li dacă. Statul străin recWloa.şte
ACeasta din urină. a crescut de Dlici
fi fi. .oel~l drepturi cetăţtanului româ.n., copili O nepoată de a ba, fiica sorei sa.~
Ilo Norme.e dreptulUi priva~ sunt suplele, rămasă orfană de părinţi, până. la
~ ID sensul că parucularn pot deroga . vremea măritişului. Tâ.nă.ra s'a căaă.to
dela . . prin convenţiile lor, exceptâ.nd pe - rit la timpul său cu V!I.8ile Dă.nescu. CU
cele deGlarate de ordine pubilca, adica sta,..·
a.ceastă ocazie, mătuşa sa dândui Osea..
. 'i1lt. in vederea unui scop obşlesc de sigumă de mobile _ num<.Li provizoIiu sus.
iiIllţă. de organizare şi de pace socială,]n
ţine i:nculpata _ pe care urma. a.poi. ca
dreptal public toate normele juridice sunt
sotii Dănescu să le ~napoeze.
cbtigatorii, pentrucă, după. cum ee gun moment dat Vasile Dănescu fi
~rimi marele jurist român M1. CarY..acuzino
soţia sa s'au certat cu Dorina Lujano..

.l.Uml&re

Prlmi\..lO

P "Pl. DIVERSE

public şi drept privat

-
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E

'
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Ua fUm ia C8J'e ee desyoltl et~"" pr~
blema dintre tati .. fiu pe de o paJ.1.e.
1n~181tcJWlea li experienţa, pe 4e .ltă
perie ""l"t\11 .. drftt:Mffla i~retU.

,PU .q .l,a : _44 itcm ,5 5$
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,Desfac" S. A. pentru

~____

."..~.==

nTotluselor arr ico!e

desf3~8rea

şi

EroU
m

Locot. CrilcÎun Ilie, Cava;er al
u_
ordinului " MI-ha,·. VI·te~~ul#'

acţionari

ai firm.ei ,,Desfac" S. A. pentru Desfacerea prodltSe1o t
~gricole {ti l'tldustriale din Timişoara sunt invitaţi a lua parte la adunarea getll!lrală ordinară ce 8e 00 ţine in Zill.a dfl 20. AIJrilie 19 q ora l1Y2 a. m. in "al.a
th f'edinţă ti Băncii Timişoarei şi Sade tate ComerCi(ilii, Ţie Acţiuni din Timişoa
NI., Piata 1. C. Brătianu Nr. 4 cu urm ătoarea
şi

conStituirea

adunării

generale.
prezentarea .'bil.anţului şi
contului de profit şi pierdere ~ "op ortul censorilor.
3.) Aprobarea biIanţulu,i şi ca ntului de profit şi pierdere Şi repa,rti.
zarea beneficiu lui net. .
.J.) Descărca rea consiliului (le administraţie.
6.) Alegerea noul1li consiliu de administraţie.
6.) Alegerea floulu.: com·itet ck censori.
Aoţionarii sunt invitaţi a depune cu cinci zile Î1ulinte de ZiU,(l fixată pentrtJ
.sduMre.la caseria Băncii Timişoarei şi SoCietate ComerCială pe Acţiuni, acţiunile ce posedă şi procurile pentru re prezentarea lOr.
!,) Raportul consiliullii de vA ministratie,

CONSILIUL DE

ADMINISTRAŢIE

B i 1 anţ încheiat la 31. Decembrie 1943,
.
ACTIV: Cassa 394.394.- Mărfuri 1,440.073.- Debitori 15,458.115.- Efec·
te 17,000.- Total 17,309.582.PASIV: Capital soc':'a11,500000.- Fond de rezervă 22000 - Fond de rezervă pentru creanţe dubioase 40,000.·- Creditori 14,928 8J 1.- Bene{~ciu re·
portat din anul 1942 363.634.- Beneficiu 1943 619.771.- Total: 17,309,&~2,1807

.......

........................................-..
Serbarea
Premilit&r

culturală dată
de tineretul
şi Extraşcolar la Palatul Cultural

In ziua de 21 Martie 8. c., orele 20, a
avut in sala Pa 1a::ului Cultural o frumoasă
serbare 1ată de tineretul premilitar şi ex
traşcolar din Municipiul Timişoara.
Această serbare a fo"t onorată cu prezenţa dl ui General de Divizie Saidac ş-i de
o numeroasă asistenţă care a umplut sala
până la refuz. şi care a aplaudat îndelung
frumo~ui program desfăşurat şi anume:
Serbarea s'a incheiat cu mult entuziasm
lăsat de acest tineret în masa spectatorilor.

Această
serbări

serbare face parte din cidul de
organizate de lmpectoratui P. p. fi

E. E. al municipiului Timişoara. cu l:Icopul
de a pregăti tineretul pe tărâm cultural ş'
patriotic şi pentru strângere de fo~duri
lJecesare ÎTI3eţinerii a 60 de tineri deb:li i!"l
\'ara care v'ine la munte.
Este vădit interesul ŞI entuziasmul de
care este călăuzit dl Locot. Col. Băleanu
<;rbinspector P, P. şi E. E. ajulat de d; Căp.
~Iancaş şi de ceilalţi colaboratori devotaţi.

....................................
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wl110rma

e greu, d.easemenea durerii,

te

să
pentrucă tu

MinisterulUi Afacerilor Interne
Nr. 233 din 7 Martie 1944, eventualele
neîntelegeri ce ar interveni se vor solu,
ţiona după executarea cartiruirei de că
tre organele care au făcut cartiruirea" In

consednţa

reclama ţi unile se vor inainta
numai înscris la Registratura serviciu·
lui de cartiruire la Prefectura Jud. Ti.
miş Torontal, care le va rezolva in con'
formitate cU dispoziţiunile in Vigoare,
după ce s'au terminat lucrările de car·
tiruire.
Nici o cerere verbală nu va putea fi
l. d resată serviciului de eartiruire, deoa,..
rece functionarii .acestui servieiu sunt
"'llura aglomerat.] Cu executarea carti·
evacuaţi1or.

plângă.,

severe. NU poate,
nai p1ecat la razbolul stiwt. chemat de .. ordin"
wrde. galben sau r~u, cum se cheamă
Şi cei buni Şi cei răi' şi Cei viteji Şi cei
JJl;şei, şi cei Ce merg cântând şi cei ce
m~g plân:gând, şi cei Cu gând de jertfă
Şi cei gând de dosire, 'fu n'a~ me,S cu
gloata. - Nu! Tu ai mers cU voluntarii.
Tu, dela. început, ai înlăturat confUZia.
Tu ai mers cu aleşii: cu cei buni, Viteji,
cântând, cu gând de jertfă.
De jertfă, pentrucă tu erai predestinat, te-ai destinat, ţi-ai ales sfârşitUl:
dispariţia. Vezi, tu n'ai murit, tu ai dispărut din vederea noastră mărginită,
tl'f'când în legendă. Ca Zamo1cse, de o
r.ildi. Pe morţi nu-i mai aşb2pţi. Pe când,
pe Cei ce au păşit printre umbrele legendei, ii aşteaptă să revie. Pe tine te aştep·
tă Dănuţ, Stăncuţa şi Horia ,copiii tăi
1mpi şi Elena soţia ta d ·agă. Şi te mai

I

I

..'-""4---..;••II.._ _.2111=IIN
. .=
__1II___.i.'~la, sC1

.. ,o .... ~"""'U.UA

Cel mai bun şi cel mai

ndicat aU mt"n t pen'ru CGO" " .... "Ci.
Cuprinde phosphat de
calciu tribazic şi gris
curat de grau.

Depozit:

ESCULAP
S. A. R.

Bucureşti

Str. Grai Cristian leII 11
relefon 5-01-39

foate magazillele de t!olonlale.

aşteaptă camarazii tăi de luptă şi de
g?~d jeTtfelnic, de vitejie,
de volunt~riat.. .
,

Deci condeiul încremenit de durere nu
poate să te plângă, căci tu ai VOIt aşa;
tu ţi-ai ales trecel'i'a în legendă,

ca o
ca'", de diSIOariţie din lumea mărginită ...
Nu ştie să te p1ângă fiindcă tân.g"Uire8
nu poate reda nici cea mai palidă jeoa·
nă a Cepa ('~ aj fost tu ca om, dascăI. ruIOân ostaş. Căci generOZitatea ta a fost
,fnl"TAOJ'!'lţ.>nNlscă si nu e ".imboI să-o răs
f1'sng-e î11 tot ~mbl:mu] >f>( Si gen!'rO'ZHa~
.<"a. 1..nBdarf'a de !'!ine, dăruirea de sin.,..
dtl'~";rea lll"l"An'l11ui. 'te-a caracterizl'It
K'l!ltă vj ..1ttlt, dar trll'ii al€,s te-a all-polat
",tnl'!l"l ('~"~ qi T\l"'CRt vo1nntar pe front.
T!"('h,,,m~H de ordin colorat, ca
ea p'loAta ...

oe~ mulţi.

0\ (I~~~, tu t ...... i in+i"';;":t cu t()at~
hOVflt1lt 1:J1_'lmUJt(lA~; f.\ oo1'l"tiintP.i. a Întp...
lE"1Y'hmii, ~ tJlltP.';i b 1", rI~ ~iTl1t.1rp. în
q"f1f>tf"l.,. !;"An f'l"l'tHll")"t' de tTlvltH. cf':i d;''""1
Vil,rsnnd si din S;,..lău, satele sfintite d:e
'l~s~.Ha tll.- tor-urile j1qle·~ a01111',;_ mM ...
~.., r.(l"~t~ if... ""'''~''~A'~''''' "'"0:.\ .. "n1,",,,~ 'li ,:In

--------------..'-----.I.I-_••_.....__.m-.:i~~~
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rajul deosebit şi pricepel't',3, cU care ,t-a
cumandat compania pe dwnpul de luptă
JisUngi'uHlu-s,e an spet'ial îll luptele delu
Sud de A('.btyirskaja În zil01e de 11-14
ianuarie HH3. precum şi in luptele pen·
tru păstrarea. C, F. Troitzlmya.-Krim.
skaya din zilele de 26, 27 ~ 28 Martie
1943, unde locotenentul Orăejun llie fă,.
rând eforturi excepţiO,flale, respinge toa'
te atacurile illamice cauzâllllu-i pierderi
sân geroase.
In ziua de 30 Martie 1943 ptl9t1l1
inainta.t al Oompani('>i 2.a fiind :lPl'na~
Înet'""["eIUit de inamiCI, l~otene'ltlll Cră·
clun execum un l".()l1traatM şi dtlJm fi
lUlltl\ llâr'T~ it"" ,""trn ore rp11_h·, sQ'l
despresonre. In ~stă Rl."ţhme fHnfl ră- -!
nit r.-f1l7Ă eVllpu"rea. In z'l1a de 1 Aori. ,
1ie 1943 este iti" Mlt rănit ~i rf'ftl7.9."P1l1j
eva<"D"l'ea. rimâ,ne mai depute la nnUa· 1
!ea
J
Am tl'eA"!lt l)M;te htma 1ln1,111' ,n,,~_ .
44 ~i 1il'lî~it·ne "ner nOll1 "rlrn~v(>ri ne
~"f'Sr, la tl"tnrie. dOTl'lrte i!~ rr~l'ă <1,1 m.
".el fll'luri. 'Printre noi, osta<lii ef!,ll~tt"'l1tl
.11" m:<I,il1n"" .. no" .. t .. ~ at~1. Sf' n"m~h'i\ !Il
T ", ....t;. r .. x.. inn 'Pe ('R.·'m'~ .... 1 ",.rlhHll"i
)Mihai Vitea:lJulrr eare parr'ă îşi legase II
soarta de osta..-,ii şi unitatea sa.
Am admirat adeseori, pe ('Ilmpu1 d~
luptă, in situaţii nespus de grele când şi
natura ţi-i vrăjma.,e, sp!ritul de sanifi.
ciu, abnegaţ1a, curajul şi caracterul ..
cestui ofiţer de elitâ, fruntaş al gene-ra.
ţiei tânăre, oo.re. priveşte hwrurile eu
sâ.n~e rece şi nu (li inapoi dintr'un drUm
odată plecat şi merge sigur la. Izbândă.
Şi ea o supremă răsplată pentru fIIntele de mai sus 'fara a răsplătit, pe 1.00
cotflnf'ntttl Cră,ri'tm Die, eu cruein1iţ,a 11.1.
bastri., semnul viu al celei mal inalu
distinc1ii I',e se poate Morda unui erou. .
Crin'~~ - - - '''tie 1944.

sa.....

GEORGE BRATU:

Eroul Sever Ponta
~nde:iul

OI'"

SI la

a:;.c.WISa in

campanie, a. unui tallal.r on~r in jurul căruia se crease o adevărată legenuli.
In marş tiind, Slchimbâ.nd o po<ziţie
dintr'o :larte în Într'alta, ooosiţi de viaţă. tie tralJ;~u şi cu amintirea vÎe a atacului rusesc din ziua de 26 Mai 1943. Ce
ne fărise numă.'·ul, prezenţa Loeot. Cră·
6iun Ilie ală.turi de noi, ne îmbă.rbătuse
şi ~e dădu"se nnui speranţe 116-a zâ,gă.
zui valul inamic (~ prinse a. se rostogoli
din imensul slav.
Am străbătut sate pu!rtiite de prăpă.
dul războiului şi dnlD1Uri intortochiate
"presărate cu gropi adii,nei de proectiIe şi
de bombe di.zute t1in înălţime.
Commmia noaStră era ,răduvită de
Mmandllnf:.. l ei. ~i C1tpit1\tl\11 Anle
Mihai murise in luptele din 26 Mai, ea
un adevărat erou. Oopiii nimănui, pui
fll,"'j\ ('lo~ă. ne ata.şasem instin ...tiv de
Comnnnill (1"111 T '''''i).t C'ră,{'lnn Ilie, itf>S'
O", (-IIu-1 ~nztsP"l ""·1 ~Tln, la n~V'Oie as.
"}rn. hl(>i·~;t,,1' \Olt ,riteaz.
T.,.t mllr~ăhlin!1, p-:lmninfl si rln-tând,
"fi I'Yl"l1l'l'o;,e zorii zilei la lb:fen unei pa.
rluri nmhroase unde, ~u păre,re de rău
bebuia. sA. ",fi deSni\rt'im de ('om~mdfln
t,ul 110!';f""'ll Vl'I"ml",.,i('. 1,,;;,n<1 II.tte .Hrec'ItH.
Au trerut zile şi nopţi de veghe. Eu·
crurii şi rf'~rete, Arşiţa soart'lni ne bron..
zase feţele şi rleeolorase unifnrmf'le.
'Prezenţi Pretutindeni unde era Devoie.
~m pierdut camllt"azi neuitaţi şi alţH ]1'1
illW015ase- r.:În'~uri1e. Noul ff!"te de 8rmf.>
se Îns('MtJ In ('artea neamului. Ţara-şi
msplăteR.te fiii săi. Printre aleşii Neam"tlnl se numără si Locot. OriWlun Ilie
ale eirni vi.fetl; stri.bătuse vzduhul pâ.s
!tă 'n inima Tărit.
Să vorhf>ias('ă ffl..Dt..-,le:
"LoeotetWntul Orâciun me, pentru era •

care nu te poate, nu ,tie

ziunea

1ruirilor

,ştlue,a ele~uJlta..,

~

Reclamatiunile În legătură cu
incartiruÎrea se fac numai În
Pl'efectura Judeţului Timiş Toruntal
Serviciul de Cartiruire pentru munici·
Iliu, reaminteşte tuturor dispoziţiunile
ConsiliUlui de Miniştri NI'. 79 din 10
Februarie 1944, după care nici lil proprietar, locatar Sau eartiruit nu are
dreptul a ~ avea pentru locuinţă decât o
eamera la o familie până la nouă persoane inclusiv. două camere la O familie de
~ personne, sau trei camel'e a.,. familie cu mai mult de ~ase persoane.
Bucătaria, baia, eelelalte dependinţe şi
eamerele prin care se trece în mod obiş.
nuÎt. vor fi comuna.
Tobl(lată se reaminte']te. că pentru 8
nu se stânieni bunul mers al serviciului
de cartirnire, in conformitate cu Deci·

In Cuban in una. IUllie, 8Jlul 1943 în.
tru llu"l't~ pe ~ (le luuă.,. am UlStiru;,
1-16 o po~"'~ la o tOtltuui. ua drumurI,
~
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populari.

de

atelierul

tău,

de

f.:lbrka ta de cărămizi...

00

erea ţiil.

tale. Tu ai pus in toate atâta sud:~ţ.
atâta minte, atata trudă, atâta sâmge cLY .
cotitor câtă nU poate fi măsurată, OODtu. 1
ratĂ cu cuvântul sărac. Ca rumân? El
bine, ca. rumân ai av:ut viziunea cea mai
clară, cea mai lumimoasă a destinului d~
luptător naţionalist. Ai fost forţa dina.,
mică, determinantă, a naţionalismulu~ I I
tineretului Illnţdonalist Uli n Pecica, dÎlI :~
11laSR Chişineu. Lăsându·te totdea'UlIla Î1l ~
umbră, al doilea, ai mişcat totul, pân; t
şi pietrile în slujba ideii naţiooe1e a. ou s
rentu1ui naţionalist, a românismului l
Româ.nismul tău fierbiIl'te ca UII) f'tu1li 1
de oţelărie, adânc ca marea şi înalt câl 1,
Carpaţii te·a dus şi în mnbră de ziduri r
mucegăi te şi prin booiuri şi tot el ţi-' t
dat aripi, puteri de a-ţi părăsi soţia şi s
~ trei copilaşi, Scumpi tăi copilaşi şi,
pleca pe front voluntar ... Cum pleaci
cei puţimi. cei aleşi, bravii.
ş
Peste toate virtuţile tale Severe, .. Ş
ostaş eşti acela pe care n.ici nu·} pot m~ c
Car mărgini Într'un atribut să te expn- p
me. Că ai fost disciplinat, viteaz, că (,
înfruntat moartea de zeci de ori, că d
fost decorat CU "Bărbăţie şi Credinţă
că ai fost propus la "Virtutea Militară ,

şi ai renunţa t în favoarea altui camara ~:

<>ă ai obţinut "Crucea dlEl fer" gennan , ,.
că ţi-ai pus capul în primejdie pent ~l
camarazi, că i~ai ferit pe toţi cât ai puttl
dar nu te~ai ferit pe tine .. ,
Toate astea spun puţin pe lângă ce
fost aevea.
Pentru tot ce ai făcut şi ai fost Seve CI
dragă, COndeiul meu e greu. de cremeIl
d:u-erii. Care nu poate, ou ştie să-te pJ' .
gă, fiindr'ă tu a"Î pleeat în legendă. a
C:~spărut în pestera umbrelor. ca ZaIJl
l~e, ne-ai depăşit pe toţi ai tăi. Tu
plinit, fnţă de mine, uftl' gest pe care
~tiu să-l fi vrednicit, ci und'e elŞti a
"~ să·ţî sârnt mâna. de erou şi să-ţi
bineeuvântarea, pentru mi'~ ". petl[. s~
hl(;rarea m€'a şi pentru neamul meu .. ' g:
Sergent Sever Ponta !
dl

PreZent~

S1,.

D: lIedt'f D
.~

,.

,,;/'.

--~r.r. ?7 1\'" rit",

...
•

I

•

r:J<U:
..

IJACIA

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

~~-~~W~=~~MM·~~·a.

,Viteaza

~

Pu. J

........sa..

DBF~~pnd&~~

.. ..=rngy_._.

ma"""I_,,~,,"""""""aR"~""~'"''~

~

noastră armată--pentru Catedrală
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După. victoria 8tră.luc~tii. a arJ:llatelor
lODlâno-germatle asupra bolşeVicilor din
. primiivara. anului HHl la Seva.slop~)!.
fW.şii, ali pornlt un puternic atac eou·a
:ă
. \Ta frontului dela Harcov. Armata gerla ,m.J..tl.Ş a cOlllraatacat.
,4 . l.a aCe:-;t contra-atac a participat şi
Il·
: Corpul n din vi/caza twastră armată
Il.
• suf) cUJ1trtm[cA D-!ui Gencntl CorneliU 1.
le ; [)rctYtilidlI. fiu de gl'ăniccr din regiun"8
ă.o
: Ca.rull."cbeş. - pr~n a dlnli intervenţie
a' .' personală formaţi:le bolşevice au fost
ri ,incercuite, suferind O mare înfrângere.
, Această faptă eroică a acestui brav
nl ~ fiu al Banatului, a fost după biruinţă
ne 'a.stfel car:,cterizală de către agenţia Raă- 'dor: "Generalul Dragalina. s'a distins
~~ , în Crimeia prin curajul său Şi prin ini\- . tervenţiilC' sale personale în punctele v;. ., tale ale luptelor, a dus la victorie co!'~ pul său de armată în bătălia de înc~r
:1\. ~uire dt·la Harcov.
$i ac':, acţiunea sa p€rsonală a fost
, hOIărîtof\t'e: /i'ormaţiile bO~1evice au su·
ne. ferit o îl1frânger e numai graţie interven·
m. . tiei gefleralului Dra ga1ina«.
,tl 'Cu acest prilej Dl. pamfil Şe:iearHt în
!Il "Curentul" dela JO August 1942. astfel
r"l l-a caraclerizat: "G0neralul Draga lj 11:t,
l!le , - tatăl, la Cerna şi la Jiu, generalaJ
i Dra,gaJina, _
fiul în Crimeea, la Hgr·
d~ • cov. pc Doneţ, pe Don şi Volga, conti·
şi ,nUrl aCf'~a~ luptă pentru o idee. o creifi· dinţă, lin in"al care îţi confiscă vi~ta,
.. tot c(' ne rid:că in faţ.a vremd nici.(' j, in
ra. fruntii.!0ri a~ propiuhli nostru destin, dă
eu trccătoRrei noastre eXistenţă fulgerări
UD: de etern:. tate.
[li. In prpajma lui simte prezentă umbra
It)tatălui, in preajma lui aude şoapt€le Iun·
lh gului ţ'irag de grăniceri bănăţeni ~ar;
11.1· ami!l~e:5C de dl'eptatea neaml,l1ui Valah",
lu
Noi l.'.m vazut şi auzit pe Domnul GeIl. "wral C~rn,/lu Drrtgalina, <:U!n se frământa iu primăvara anului 1941, pe'~
ro tm C(lW:'(l rlre(tlJta a fraţilor noştri di'l
· l'alca 'l'lII70CU'/Ui.
,: Aca-;a, pe front. pretutindeni Genera·
· luI DraR;\!ina se luptă mereu pentru eau·
· za drt')~lăti româneşti. In lupta vieţii
;iil- şi a ră::sp~pdfrii mare ce o are ca Gu·
:~ţ \'t'rnator al " :mlpC'i noastre provincii
ela'. BllCO\'i:1H. lJ!. General, a aflat timpul
ltu. neCP!1::\re Sfl se gândească şi la fraţii lui
Ei din B::c:u ~ şi la a:-;piraţiUniIe lor de ÎnăI·
mai ţar::- şi (':) s~mn al dragostei ce păstrea.
i d- zş ac<::ş,l'i pământ, a trimi.s:
ina. .,Lei .'.],,;'I.I,:.J{) (treisute mii) ca 81lbvenl~ II fie pe l ;[. u. Catedrala ortodoxă din TitnidÎlI son.ra. Arc((.sfa, ca un semn că între Bu,·
~ Î1l ~'01)inn ':>'1 d.cp:~rtatul Banat a fost §i eSâni te o legătu ni sufletească durabilă". Aşa
~ scrie, .f1ândeşte §i mărturiseşte pentru
um Banat .~i Catedrala ortodoxă română d~n
ma Timipf}/l,ra Dl, General de Crrrp de Ar.
câl mrrli1' Conleliu J. Dragalina, GuVC'/'nata:'!~ rll[ ['l'lIvaci,:i Bucovina, in epistola ::!e 8
ţi., trjmis-o si cu care a însotit trimiterea
~ şl sumei
'
,

'1

i

i

şi"

•

~.

Iată lIn exemplu plin de frumus~ţe
şi măreţ.k, iată. un exemplu de urmai
•• Şi căruia .se vor înşirui toţi fiii credit!·
m~ cinşi ai ar,·e[it-"i SC1.tmp Banat, pentruca,

yl1\ prin
~

do//aţii cât m.a,i mari să înfăptuim
podoabă Şi străLucitoare Cate-

(I{'('HSh(

tă~ dra/ă.

.
_, •
Cu mult bucurie VestIm Şi o alta fa]LfJ
~ra
'.
.
~
f~
cre·~tmeasca
acuta~ d e
ra rmrilUI ~w;c<. si
,)
'
:g freDl. Colonel Alexandru Calno/!.
. care a donat pentru terminarea eatent~1 dmlei .~lIma de lei 50.000.
1,
Ş
f:::
i p"!ltru a cunoaşte m toa'"<1 ·spl~u·
dG::ll'l'9. mareţ.a acestei donaţii e bin-e ~~ă
Mai şUrn un fapt: Dl. Co7ol1el, are 8 (opU
t;1'fJ-i, Şi tOluşi
simbol 'acBstui fapt ~.i
?·.'ntl':1 dragostea ~ o are pentru iniil·
ţaref!. l'H'Dmului şi terminarea Catedralei
,.

~

~

..

A

ca

a

S(i"bu, a donat Lei 20.538 .. în total până acum eleveZe acestui liceu au donat
Lei 4!J.V.U. Suntem informaţi că doaaţUle con ti !luă.
La liceul de băieţi ,.Diaconovici L.o·
3'n.", Dl. director VaSile M iOo., ?le-a Cf]·
municat, ca elevii liceului di)l toate ela,sele cu multii nUC10'ie dau obolUl lor
pentru catedrală. In numii.nll viitor vom
puteacumunica cifre despre acest frumos rpzultat.
Dela sate vin Veşti bune.
Prefectura Judeţului, prin DI. Get/eral Deliceanu Prefectul JudeţulUi a d3.t
ordin comunelor să sprijinească colc-cta
bisericii pentru catedrală. Şi suntem
informati că Primări.ile iscă10sc SUn1(!
importa~te. La Sârmicolaul MCWe, Primăria, a iscălit Lei 100.000.
Cu co!ectarea grâului se IllC~az?i i '1tens. In Protopop:atul Comlo§ul- ]II?,.,?,
Se sp€rează ea coleCla cu donaţiil'3 îr.
grâu Şi donatiile făcute- per:;:;onal si de
către D-nii preOţi în frunte' cu Dl. Protopop le. Stavrofor Dr. Ştefan CiorOia-1
nu. vor fi mai multe milioane.
Cu zor Se lucrează şi la sate şi la 0ra,
şe pentm adunarea fondului terminărJ

Rezultatul colectei din ziarul »Dacia:(,
Nr. 64, Lei 11.612.359.
Au contribuit la Ca.ssa Sf. Epi.scopir
următorii:

Elevele Liceului "Carmen Sylva" prin
Lei 1?8.882. CoI.ec~a
dela Porohia Pesac Lei 85.581. PrImaria Pesac Lei 5.000. Parohia Pesac Lei
10.500, total până aCum dela Pesac Lei
101.631.
Dr. Gherasim Be]ciu, Timişoara Lei
2000; Eleve1e ŞCOlii Industriale. Tim:Dş. Prof. E. Getia

~

<-1'-:' • ~ ~...,
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Bijuterie

modernă

J,fARF~_

Să ascultăm gl!l5n11

acestvi mf'cE"na.t~
apostol al n(':l11ulni. r.osLru şi să urmlim sfatul .~i pilrlrt (1tlt?i dr către Pr. S.
Sa Ar71 iernlll n.ostru. donlind firc'we .~(
m~ eri, mrti im1Jnrtrrnf e . per/tmcr; danirr
noa.<;trr'i pSfe lfroufr'i acum. oant;;. ;81'
SfântUl loca.,! dllrert'di o t'e":'flicÎP. fiind r
mi'irturie pentru g0ncr;lţii]e vijto~rE' o/'
şi

~tr'i.mn"'i]()r 10r
biserică Ş: înălţarea neamu111i.

jertfa 9i dr:'lg()str!1

tru

pen-

şoara

lei 11.450,. Oficiul Parohial ~lu

'.-0_.......... ...

Lei 2.900; Oficiul Parohial Denta Lei

~

13.400; DeSpăl'ţământul "Astra" Den·
ta Lei 9.0(J(I; Elevele Uceului .. Carm.:!n
Sylva" prin Dş. Prof. EruiUa Sârbu f~i
20.5.18; DT. Cornel Lazar av. Timişo::t
ra Lei 100.000; D·na Victoria OlariuTimişoara Lei 1.. 500; ASOCiaţia l\Jicilor
meseriaşi prin Preş. D1. Prof. Ing. A 'lreI Bârglizan Lei 312.500. TOT AL LEI:
12.215.612. Colecta continuă.

cre ,fine

--------------------Păcatul Trufiei
Sfântul Po:!t al bi~ieri~ Domn~lu, mici.t. trupul înbui~at al Cru?lllui Irod ..
nostru IiSUS Hristos, randUlt de sfanta 1ea Itmd de cele mat 1l<ulte ort, -:mt.Za tu-

Eiserică străbună, .este timpul în care
ogorul $uiletcsc, trebue curaţit de t?ţ~
spinii patimilor, 5n car~ tr~bue pliv:ta
tClată buruiana pacatulu'. Rand pe rana
in ao!Jste Dumineci ale postului. Cea mai
iul1iioore maică, BiSeriCa. ;prin gla8ul
Sfintelor E1ianghelii, ~ne la dispoZiţi~a
fiecărUia mijloacele manţuirii, comba.
tând Viţiul si culhvând mrtutea, pent1·uA'
_.
J'Z tele
c', ziua mVi'?rii, 8~ g~seas;;a ~ ~
noastre curate, Tena!cute! retn:otte §l
tărâte a se înVC8tma~Jta in hama straZucilOare a virtuţilor, răscumpărată prin
T~nunţarea la diferite desfătări, cari ind€amnă la păcat.
In această Duminecă - spre sfâr§itUl
PostulUi - sfânta Evanghdie după ce
in Ctlvinte duiOase ne istoris?.şte a treia
1,:ţstire a patimilor lUi Iisus, in dorinţa
de a ne feri de păcatul trufiei, isvor al
m.ultor răutăţi, ne comun:că i.mperativuZ
me,~ianic dat apostolilor §i ;n-in ei, tuturor cr~ştinilor. care glăsue§te astfel:
,. •.. care va vrea să fie mai mare inre
t~O;. să fie tuturor slugă (Marcu, 10--'13).
Ce splendidă definiţie a umilinţei
cT~tine! Ce învăţiitură folositoare vieţii
1WaStre, cuprind aCeste cuvinte Dumne.
Z8t>şti- Pentrucă .. într'adevăr,,,dintre
toate păcatele câte le săvârşeşte omul.
oe; mai mare este: mândria şi trufia!U
;.('11, această săgeată a vătămar mai înfain di,(woltt! pe oameni Şi i-a făcut !ilO
cad.ă:~ Viermii trufiei deşarte au ni-

!'-o-

,

Comitetul A. L. A. C. I. Fll~a;(l Tij~
~cara, învită pe toţi membd băi lI1scri91
in asociaţie precum şi pe alţi colegi alaCiştine în:'lcriş: pentru a lua parte în ~Uo
măr cât mai mare la Adunarea Gen<'rali
Ordinară Ce se va ţine în Ziua de 26
Martie 1944, ora 10 a. m. in ~ccalul UC€ului Comerc:al din TimiE'oara.
In caz că în ziua de 26 Uarlie 19« nu
se va Întroni numărul cel1lt de Statut!'!.
Adunal'ea Se va ţine cu orice număr tk
membrii în ziua d'E' 2 ApriJ'e 1944, 1.
aceiaşi oră ~i în acelaş local.
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(rtn~.ea.s~ă ne fiind li~sifa ~e. exp(Yt1enţi~

'

ma~dr:e! desarte, a~ tr~fte~ ce ~escaz.~

fH~a fttnţa om~nea.'l~c~, BtS~~ca na..,~eş~
a pliVi aceasta o.tramtoare JUT'U;ana dtfl
ogorul sufletul?lt !"'ostrU.
.
Omul trufct:' Ş'/. ,!".â~d:u, .dev:ne ; r.rrb
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~fRTI":

Premiere

c. P!a:c
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Ca.

IOA~f G~OZAV şi
Timişoara
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CINEltl A CORSO

S'uflete.?te~ ph~ de tnvidw, dt~~ţu:tor,
ttca ytrtU-'rt
n p('Tedmc.lo~, zar om ul e
t P,rt CTe.'ltma a llrn: zin t el, 'l..'1t ~ia tM a
S'~flf:tui pe aripi 1e ei: 8pT'e' Domnul! : ••
Pr HORI A VIŞOIU
•

1. Str. 10 Mai 3.

f\PARATE DE RADlO.-

CANDELABRE

I

fur. Of. Reg. Com, nr, llOf1392/42.
1677

MOTOARE
electrice
16

I

~~
GANlE

GIANDflE
Er.... .. ~CTRO-Jl ADIO
IV Bdul Berthelot 6_ • Telefon 12-22

..

R~g. Corn. No. 187/10391/l,MO.

1693-1

ANUNŢ

Cooperativa Munca

,Ci,.
M<:seria.şi

de
n[,. sub conduc::rca D-lui Praf. Ing. Dr. Bar9:iz 7 n ,,1urpl. a adunat ban cu ban şi a
.' . donat pl'ntru catedrală Lei 812.500.
LI' eilj de ~'ete "C/U'01211 S.vlva'·,
de
S1.:b di'f:.;~la D.nei P01).
LJr'n cl)le~ta
, ,D-n~'i l}j·of. ElvÎra Gttia, a dOl:~lt LeI
,2.§.:B82~· i3.f..~~~ecta. D.-nei EfO!,. E:mjJ.~a

~

pentru Catedrală până
la 20 Martie l. 944

,vitea'zCl
noaStră armată în zbuciumul' acestui
colţ de ţara pentru terminarea catedra.

micilor

,~,T

'l ,,~_. ';" ........

Donaţii făcute

făcnt aC{'3s1ă donaţie ..
O· minunat se ineadrează

Ia;ă ~i Asociaţ:a

catedralei. Termenul pentnl r.duna.r~a
cerealdor a fost prelungit până la. 18
Aprilie a. c.
.
In ziua de 23 Martie a. c. sub Preşp-·
dinţia Pr. S. Sale Pări'TIte!ui Epi~oop
Dr. Vasile Lazărescu, s'a Întn!lJit comitetul pentru inceperea. llrgcnl ă a luc::-3..
riIor. S'a aprobat devizul informativ
întocmit de către Dl. Prof. Ion Traianescu. meşterul arhitect. care a înto:·
mit planul pentru aCe:>!'tă măreaţă operă de arhiectură.
Nemuritonll Emm11lil Un,.,u,rea'nu,
ne-A, snus: .,în/iinţrn::a unei episcoPii ,~1
ridicarea une-i r('sedinte p.'fJisroprşfi p~
Români E LurRU MARR, IAR LA
I,[mp.PRI MARI SE CER JERTFE

Llln

comuna

BQCŞA

ROMANĂ,

jud.

JllRNAL O.N.e. lOR.

Caraş

DuminC<'ă

ofera
::

=:

:.. :

_:

-::=,::::=

ul~inla

auri

..

.

pentru vânzare ~operativelor şi Co mercianţ Hor tot feI"lI de unelte agricole
nl:lgllri. grape, r'lriţe. cormaue. brâzl~a re. p:azuri, fier hmg. poteoa ve pen.
tru ('ai, precum şi ~ape în ,)rjce canLtăţi ia rH'('ţuri r;'~llt-l' de Mir.bL~Iu1
~.~nJl(;!:>;('i l'~p.H"r.:rI~.
.
1708
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Farma cii de servi ciu

Apărare pasivă

26 :\L\lnlE 19H

t

• Iei _vied :lpare in riecar. ~i. Anunţuri
• primew la Administraţia tiam/ni in Str.
Mărăşeşti Nr, 1. l'el4'hm NT, U·28.

"AZO~II~~"
Depozit de materiale al apărării pasive

FinMA

I'topr. \,'ALERIA Dr. BLEIlEA. Arad, Str. "'asile Alecsandri Nr. 5, Tel.:
Sau strada Gheorghe Popa No. 9. Telefon: 27-11).

Cereri şi oferte
de serviciu
eu incredere şi faceţi comenzile
Dvoa.s~ă la salonul de croitorie Şi lingerie
de d'arnă şi lingerie bărbătească a doamlI.ei FELICIA IONESCU,Arad, S~r. Vasile
StToescu Nr, 5/3.

- Cumpărări

iL2_~'I._,

RAV;

Dt! ,-iDUlre ~;)V~.r(' smirna veritabIl mări
mea 3x4 mtr AdrM:l: A getltura ah, Ca.,.. Str. }i;mm(',scu 17,

Se primes: oolnavl in afară de boli

Diverse

Sr;i":nh:.1

.VI jlc.rirt":J locr.inţf'lDl g(lale şi eamerilM mobilate Ag811tura .,Coman" <:::trada Emia~~~u 17. !,taj 1. hr...g la Cam de Com,
lnd_ ~ut> Nr F. J1334!943,

dt' vâ:':>,'lre şi rlimpăra~
ra im,lbii:')lo:-. COoM AN f}W:OR::::HE
And. ~tr. M Eminescu ,"'J o: , :1 ~taj. 1 Te~
!eft~n, 2U-97. Inr~g, la Cart: de Corn. şi

IllclJ>tde sub ~r, Fi, 11il3t'19-l3
('a!'oft d .. \-iinl'l.re: Ca.~-l parucu.ară tr'.Gdern;; ~1l ".&m~ră ne baie ~i ~~';idintL. iângă
~t'l' C(':dl:l1ce'.r,1.:, 2 m'1io:me
Vtlă
"!ofJdernă cu do.:ă a'Jarta.n.ed~. g:-ăflină şi
c:traj, in centN 6 rniliQ)n~. - Ca:s~ mică
au ~r:'i.t!mă 283 m. p, !-1~;;rl St;-ada Sava
~;,.i. U 5\JQ mu lei - Casii parLculară
r..:lmpu·;i.i d:1l 2 "amere ·ji d21)endl:1 .. e cu
~l':ij inii 1:';1) ni p. 1 m~llon. Grflrlină
Z'.! poml frurhfp.ri 135 m p, :ângă Mică
''\('.3-Noult L')O())O lei - Criutăm r"!ntru
DumlJ'lra;"o) pan.â.nt fl.nilii! :!.O- 012 jlJgh. in
jUli.:!ul A md.

enrmil'i !r.iAE'm1 cu insta:aţ.iuni.
:$tabu, clM.iL ca:nerii. ·':!:l l':a~ inăriJlc
e~iC ma.i li1:Jc.c~·ne i I('a: Je fabrl(, i, birou,
, "aprovi:Z;;,.lnziă ~'ft eU!fJri !Ientru f!ibric-area
or:.::ăror ,,:-:.ico;e c!limi::e, din m(,ti" familla: ur;~:Jt d~ vin7'\!"e ICI 2,OO{\.{\OO. In
eartierul '/!le!07 ca.~ă .;u 6 camere !'Il CI:' tot
.'ahl'ia

Ca.:&d.tl

~mrort';1 5001,;(;,00;) !~i.
m~re, IOl ci)tnfertul ŞI

'o.

Casă

cu 1 XS

CI\-

1.<.1 in cen:ru cu

3,,')00 000 el. Micâ 'UC.;.I ~asă partIculară
.')u<i c't 3 camere. cu ,ot c,lmfertul

;

l~"?. part,cul:.lI'i ru 2 {am.
c~"a ncur. it: Pârr,('~\'a

103(JO.yJIJ leI,

cu

l.301J.~{]O
Haa~~,

Ici,

::il;

Agerll.l.ră

1. Petru,

;';0,

vad. lui Albe!'t
3. Tel. 22-2-1,

pof;e~ii!

Teatrul MARIA FILO'J.VfI, a intrat în această stagiune într'o serie ~e încasări, Cll
drept cuvâ.nt excepţionale, După marele
succes cu admirabila comedie "Băiatul",
"RO,MANŢA" a reuşit ~ă realizeze formidabile reţete, seară de seară, teatrul MARIA FILu"'TTI fiind înţesat de spec:atori,
cari au aplaudat Ia sc"nfl desdlisă, distribuţ.;a in frunte Cll 'fA]\'''T~I COCF.A. RO-

loc repre7-entaţ:a cu ex:raordinarul succes
bucureştean "Romanţ.'1." cu fermecătoarea
TANTZI COCEA în rolul principal. DisLri~
buţia mai cuprinde pe cunoscutul june prim

C, LPN(!F:A1\TU. W"fAT,D BULF'TKSJU,
C. VI'T''T'FT_'.~, rH, cnl',f,";-"'T<'SCU. 1

s;

F()Ti'TCA

T0l\T~('U,

Agenţia Teatrală

n;q, tel, 22-35
,oo.·!..~1

o

Aleliel'ul M gravură şi ştampile CSAKY
IULIU din Arad, Str. Brătianu ~r. 11.
~Cauta spre urg<.nUi. angajare specialist
Căutăm !,~,~~~~.,tanţi

reşedinţa

deţe şi

plase, precum şi voiajol"j comel'<,jali pentru mnteriaie de apărare pasivă.
Oferte se vor fare firmei .,AZORTN" VaIeria Dr, Bledea Al'd.d, Str. Gh. Popa nr. 9

o ___

Cinema lle

~._

, , _ _ _ _ __

prel.lÎeră

A R.-\ Il.

Strada

Brătianu

" li :
SCl1wţionalul

film dt> circ a s!ulliourigermane

Repr. la 3, 5, 1

~R~O('

"., la

\Oiude ('~Ie mai eJl"g;fln!e
modele 1]1' lmrdi'liuri. taileur:uri. ~i
rochii de dame. Calităţi superioare.

Sănătăţii

Râjnitoare ~e zahăr
. l'
ŞI ce ijlHa.a

VaSile

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

desbă.tut

P--------------------------l~abl'iră
"

'1

Alexandru 'l'iwăsa:.cu, dm Arad a fast
în anul trecut condamnat de către Trihunalul din .localita:e pentru delictul de a
fi falsif.cat o iscă-litlU'ă pe un cambiu. Cont!'a sentinţei data d~ către Tflc,W1alul Arad
care l-a condamnat la 3 luni Închisoare co~
:,cctlOnaiă numitul a fă.cut arel la Curtea
'le Apel din oraşu] nostru. A~est recurs a
'lost desbiitu!, zilele acestea. Curtea a admis
in parte 8 {X31ul ~i a reformat sentinţa Tri·
l,unalului In .;:ensul că a suspendat executa~
l'ea pedepsei pe timp de trei ani de zile.

de vânzare, la bă
restaul'a.nie. Marca

- Distribuire 1;'i exploatare: VI C TOR 1 A Mihălc~a
el Com., Arad, Calea Bihorului
nr. 7. Tel, 21-49, nI', Fs, 1021142

a vandut lui ilIe l<'aur, care fa rândul său a
fo"t condamnat şi el de către aceiaşi judeeăt.Ulle la suma Ue 54)00 lei p,-,ntru tainuire.
Cu ac-es:, pl'1icj au fost ascuita~i mai mU'ţi
martor!, Curtea negăsind fondat recursul il
respinge a;;;"fel că. cel sentinţa dată de că
tre Juclecăt0ria Hălmagiu ra:nâne de finitivă,
,

'incă

şi

depusă:

al lui

lJle l' aur w.n &;Claţ;l comwlă. care după
;.um "e şlle au IOS: Qonaamna~i de cattre
Juue-;awrLa rtaimagJU şi aUU1!le primul la
Z lUUl Ulchisoal'e COL'ccţwnală. pentru faptul
tii. inca .in ~l1ul lU4~ a tăiat in gara Gura~onţ doua. ;,ulJul'l deia tren pe care apoi te.

de Rom

"o

•

şi

Licllioruri

,i .
~

Fabrică de Siropuri

ARA;', Str. Fetran Nr. 1

1------------------------

-

Firma

CIlIOUEANU EMIL,
ARAD,

Strada V.

Goldiş

a

Nr, '!

Eminc~['u

NI'.

2-t--~8

1

CI~OITORIE
Cl!;APRf\ZARII<~

~l
~

ATELmX SPECIAL DE
CIVJI.Ă

ŞI

_
__________
IUILITARĂ

I

-

=

•

~

11

_F.&M

___

Cinema ROY
AL
----...

~ :~

, e

I .

Arad:~,

P! ~I

TeJefon: 19-33
Difuzarca sonOJă -- F:xce'entll
Sala bine

Încălzită

Azi

\\n~~~men"
__ \8IW~~~Z.U L(~

au:

~·

p~

O grandioasă rcalizare a studiourilor ' fi:

Telefon : 23-22

itali('ne care va uimi tot AI'adul

AZIl
Filmul duios al drag().~tei eterne
LUISA FER!DA fermeC'ăto:J.rea ve~
dctă din .,Fedora" Roldano Lupi in

Repr. la orell' 3, 5. ,

SU

şi

h

9

MA ~iWii!I!t~IWIiIl"IiPlI_ _""

r----------------

CI

In

·t(

uraGGStG UmOUR H RITT IOSIF~
a"

.

~

•

IV

GELOZIE

RIEDL FR.'\NCISC
:\"&.\D, Strada

cănii

lialiC Cl..n

APEL AD.i\US IN PARTE DE
(iliRIEA D~ AJ:EL DIN ARAD

giiBeşte

- Se

~

I

I

CRISTAL

VIRE

•

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

fără obHgnţia

de
It rmro.,ăra. T('rJl'?m' srurte de livrart'
18 Hmenzi ....... h~~ Corn. 10861/1942.

ŞI 'l'A1~

Cint'matograful filmelor grandioase

Autoriznt de Onor MinîSt.

PI'e'IÎntă şi

ARTLF'ICIALE

DEFINITIV PENTRU

CI)LUUiia. .!.uş')",el JU(,(';)Ycl Atad Şi aC<lJ.&

CosmetiC'ă

9 fix

APE l\tlINERALE

_

**
Cinema CAPITOL Arad

Te!cf:}!1: 21.81

BELIeI ARAD, strnda

magazinul

numai Salonul de

şi

Aducem la cunoştinţă onor consuma,
tori, punerea in viinzare a renumi~j

i'ne.

ARAD, str. i\1. Emincs\'u NI'. 20-22

!I': Ioan Uobu Nr. 6 (lângă telefoane)

\'lzilaţi

9

IULIA

I

~l.

şi

A'lEN1'IUNE DOAMNELOR!
Vizltaţi

pI'opr.

s anrS"

EL 0&22& WA4:;:z;aLll

PANTOF'.\RIE nE l.UX
SPECI,\LlTATE IN PLCT,\

Casa da modele

_t

$

Curtea de Apel din localitate de desbătut
zilele acesteil. apelul introdus de femea Ma~
'!ia Bătăneauţu din Arad strada Ardealului
nI', 10. care a fost trimisă în judecată pentru înşelăci;Ule în doauna fe:nei luliana De·
mian pentru care fapt a fost condamnată
la plătirea unei amenzi de lei 5000. Curtea
a admis in parte apelul şi a suspendat t:;xe~
cutarea sentmţei pe timp de trei anj de

cu: Rene DeHgen,
r\np,c:ika !Iallff.
Paul kilinger

Nr. 21.

Repr.: la (!)rele 3, 5, 7

de gineco;ogie

I S'A SlTSPEl\;"'DAT EXECUTAREA
PEDEPSEI

f!JBIIiI.~a't',~~~

L. IOSIF

şi CM'ţie

1

cu: Marie Hea - Raymond Rouleau
şi Roland Toutain

eU mintale

ZIc be a~e:)t.:a h:":Ul'::;UI JUl

1
Miercuri seara la orele 8 precis, va avea 1

sen:r..aţiona1e

J

Curtea. de Apel În locaiilat.e a

de

dragoste: flf: M\~,ŢA

n

}'UKL'

de costume_ Renre7,entatiile în A1'l'Id au loc în
dl'''~o ma,ă !;Ii sei'11'a ~" ?n "'-"'"<Il't i e (MiE'TfOl""j)
Eii3te la Agenţia Teatml TI :~'Ş. tI. 22-55

",.i,,~-;ă ~Dveste

SIl!~ettH'o/e

moderne,

CONUA.l'fI.NAŢI

aceaşi 11lxol'lsă mOntRN! şi boe-ătie

Bilete la

--------în
de ju-

ba

MAT.. D BULPINSKI, C, LUNGEANU, Sofica Innescu. A. V1JRTEJAN, Leontin::t.
IOAN1D etc. In tUi'iWU piesa se bl1cură de

lUl'eg, C... m C(.m SU3 •. i.H12,

gravor.

-

i

lrn film CUIJtivanl din seria marilor

Informaţiuni

Teatrul MARIA FlLOTTI la Arad

r

AZI !

24-91

de b"li intt>rne

după cerinţde

I

Telefon: 20-10

II...
lln_ _I!III_ _II.aw_N
......l.~

contagioase

S~\'ţia clJirurţÎ<'ală, secţ:e

SilitahJ eRtd c-rg:::miz:J.t

VOTNF~r,U

grăJ;nă 1f1~l'e,

Cinema FORUM ~radl ;

7_'...

'I'~)~fon:

i

~~~~

_1IiI_ _ _

Str, los'.! V'.:!ca::. Nr.

i

1

&&J&&J&&J&&J. . . .&&J~. .~. .~i••~@__ . . . . . . . .

Susuumita firmă are în depozit cele mai perfecte materiale pentru apărarea
pasivă, ca: Tru;;e sanitare, extintuarc cu praf uscat pentru stins incendii
de
bnzină, ptrol, catran. bombe incendia re ei.. , Patl'nt exclusiv marca .,Antipyr"
in tuburi de tinichea blombate, ('ari s'au do\'edit foarte eficace contra urnezelii la preţuri foarte avantajoase_

CUMPAR răsboi de ţesut, sbiciu de mâ
nă Atlr?sa la ziar.

'~l"lItur, Generl.llii

13~93

"ANTIPYR"

Vizitaţi

Vânzări

Dr. Dick. Str, COflsistorului colţ cu Mără.
şeşti, Tel. 17-63,
Dr. Karpati. gara Pod,,;oria .
Mumuianu, Calea Aur;:;! Vlaicu 60, servi.
elul permanent,

-

...

Puternica

dramă sentimentală

viaţa. fetelor

maşini

din

WC~~"'WF_'"

1

de

AR"-D,

şcris

Bul

-

CI

tii cn1cul::tt etc.
R-{'g.

În cmte la dreapta.

,

'

~Iaria

1,ro

-

, ()18'.

n

Ihrfff' 19«.

-

~; problemă orăviteană

care reclamă ourgentă solutionare

. orGf)iţa~ !5. -

Valea. Oraviţet lungă
peste 10 km., situată. la graniţa. de
a Banatului, Îlji duee Viaţa. de ani de
atâ.t de ohinuită că. aproape nimeni
s'a dumirit să-i întindă. o mAn.i de

ră-

ifijin pentru a o salva din parajina in

·vi. ~

a ajuna. Străinul ee ee abate prin
,I!,rtea locului Dici nu S'& atabilit bine in
~&Viţa ei !şi verifică bagajul filneear·
28
tot posibilul să plece in altă parte eu
·' ul de a nu se mai intoarce nidod'ltă
1
pa.rt>ea locului. Motiv~'1e sunt atât
_I ~ multiple l)Ii variate el e«te de prt8fJ1S
a lIe U"IIt( evidenţia. Magazinele ,i
~urantcle 1n majoN.'itell lor sunt !::
,.unu. elementulUi minOritar fi di901." ~nea şi iru:iigna.1"ea ~ra.
PEl9te tot se vorbeşte numai tn limbi
. . , tu patronii nu ar îndrăzni si
,
In localurile lor ziare sau rev'lS'
• • rom!neştl pentru nimic in lum.
~ Una dintre problemele cari reela.ml o
;rgentl eoJ:uţionare este necesitate&. tntă- ....t.urant sub a_feme
ele pa1J"OlDil.j pentru mulţimea
· tuDcţionu1 ea'1 ee găseec In !mpoSt4
· 'tate de a găsi lin loe&1 publie unde
~ proeuN o masă In eondiţtunl igie.• _ ff potrl:vit ~}ui ee n au. C3r-

d

I.

r..

~

,~e

fi ~ extstente In ma·
kitatea 1<11' .-t JDI!Ialubre ti lista de

l·

~ţur1, eSte •

.oevaratl ealami.t.a.te. de-

.~ cieIplfeK ebic
~:-

.i

"

.01

'

..
i·
:a
\-

pe cele dela BUCQo
'

t Din puuett;i ___ de vedere deBcht,laea

UDUt reet&Ur&nt. de genul. celor
te la BuiCur'e9Q &le CoIlailiului

~
'

,

patrooaj, ., ft • adoerirati. bi.nef~
acestui gAnd ILI' 11
ma.i n.imerit tacru _.. cumpere li8U

•

8& 0CJIIl(leII510D~

: Pentru re&llzarea.

J"l!'.8t&urantul

,t h<>

,,coro.wa"', care la ~t eate ade

. 't m1

aii.

asmme f'opeeoIl NicolaJe

de JD01t prin partea loculUi.

J>entnl a justjfi<:a. m&1 mult tmpen.o..
neceeit&te de a se ~ prelungi-

oootractulUl -re ..piri. la 1 Apti..
.. e. ti a da pubUeuiui românesc _
)
t\1SliSta.cacţie de m.ult ~tellt&tă, JD8l f8M
J peeeear ai. .punem un ouvâ.nt. Reeta.1l.
,p.atul fi hoteh'll
e o apelUllii d1G oale atari. de iIlfeati fill1lJnlari,
. tripou.l care .'a CUfbi.r1.t alea. unde ..
·erd " ee eâ.ljtigă. eume destul de fD.
fi.

.eoro.o."

1

ate, este o mdrăzneală

9i

.

.,..1.&

o ruşin.

piua. D. Popettcu Nicu.la.i.e, UD ind!·
; 'd CII originea etnJeă. bine mbilită ti
e viaţa întreagi fi". făcut interesele
um8.i cu evreii.; este chelner fi. lIpeCU'
t de profesiune. Trecutul aeeetUi ...
lin de rele ti p!eate a fo5t f:n.oreg!etrat

adeseot1. de

PI

.".~

...

instanţele jud:eci.~

Din plcolo-ul ~ obercheJ.nerul dela Or·
,ova, favorizat de împrejurări a ajuM
astăzi d. le numere printre mlliOlD&lil
localnici, Şi acwn O intrebare. Dece ..
cel individ care In epoca grea a eoncent:rărilor n'a gustat o olipi din oboseala

~.-!tt'

iii

InfrA.ngere& Zilelor de restrtştie, n'a
tieut rizboinl nici în ~ ti Jlici in
prezent, lipsit eomplet de eentlmentul

LORRIA
DE STAT

nostru naţional şi rasial Şi care a sabo-

tat intotdeauna opera soeiali a guver-

mrlui In acest oraŞ, sLşi faei. mendrele
pe mai. departe!
Conditiunile de arendare a restaurantulUi fi 'hotelului smlt foarte avantajo....
ee. iar in afară de 8OOPU! urmărit, 811

pot. realiZa bell6ficii foa.rbe frumoe.se in

eadrul operei de asiste'Dţă socială,
Dacă. d. dr. Iuga Valeriu, feful poli..
ţiei de ~inţ.ă. un BÎmgur om a fost in
Stare să transforme o casă jidove.aecă,
(adevărat grajd) intr'o instituţie model.
1nsestrân.d.-o cu fanfri. orchestră fi o
eantină unde toti funcţionani fi angaja.ţU poliţiei primesc o masa. ieftină şi sub81:a.nţia11, ee :a'ar putea iii fd. atunet
Consiliul judeţean de patrona.j. eare ar
ln'M 8P'I"ijlm:tl diftlCt al eeat:ru.lui!
D. col. 'I!L Theodorlaa, ~
deţului fi pr~int:ele Ooneiltului judeo
ţ1e&D de 'p&tron&j, dacă. Ta Incerea d

_"Iihl*"4;(L{/j

>

I".U-ese ~a.etl dor1nţl reoeraIl. iti
le«a nmnele pentnl tIofdeanma de una
dintre ee1e mai tn1moue " pflduJ.toare

I u n'a' P a ~ fir o~r
DE MiliOANE

SUIE

OOU8illal oentral de patrona.j va ti cel
ctiDtA.i care f t IIpI'ijiIli aceMtă aperi ...

Putet' dştig~ lOI~1 ~~t

eia.Ii fi naţională. deoareee ee lncadreasi perfect in programul de realiZări al

.....................
Din

Prof. GH.. lU.TEI

Săcălaz

:..,

DONAŢU. PentrU capata orl. romA.oi din Sicălaz au donat până acwn:
Familia Ciucurel Gheorghe, funcţiooar
paniculazo din ~ • eVa:lghelie legati lD valoare de &XlO lel;
familia Rudneanu Iosif, insp. C. F. R.,
un Btihar preaţese fi patru. sfeşnice în
valoare de 12.000 lei; familia Dă.o.eseu
P. fel de gară Şi familia Manga P. perceptor câte 1000 lei fieeare. Oficiul pa·
rohial aduce. pe a.oeastă ClaIe. mulţumiri,
pentru dragostea arătată. fa1ă de biseri-

--

mi'; de 30 MILIOANE

-TRAGEREA
.

LA: '·2-3. 6-7·8, 12-13, 19.20-21-22,
:tS:26-21 • ~ APRtUE 1944 y'
_
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I
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_

""._ . . . . . . . .'...........·• • Iii ..t. . . . . . .r~nn

wn.od

Din Izvin
- CULTURALE. In ziu .. de ~.
că. 19 ~le &. e., a avut loe in N.I& câ,minwui CUltural din. lzvul. G ~'Ei

htţ& l..Aţa, preeum fi poezia t~
De", ~ta.l& foarte <1ni..p.1.af de f~ţII

Lya. Cl.nou..

Am re.m&lU<t printre CII

cu caracter re!..gios, ara.nJ3.ti de .A..-x.'ia.- preZenţl pe dl. inv. peJJ8. deputat epuo
ţia Ast.ra.. Şezal0a.rea lnCepe cu Cfwta..
hial Ştefan ştafanu _ cJosmna. PreoI
re religioasă, cor uniSOJl dJ.D. biJ.eţt
Tr&t- P.1ea. Preoc 1.Mă;r Ciuca .0& etr1buni.
fete condue de de Oi. hrY. D1r'. N.k:01J.e doamna, laY. dir. N~ ~
TeodoreliW, după care ~ 0l0fe- dJ.. Wv. Cornel Luţa.f CQ 4n&mna., dpLra
riAţ& reht;loaMă. a piu'iDtelUi Luir Q.nCQmeUa Novac, dl.. percepCIDI' N. ~
ou cbpre .P~AJ1 Sec.tekw la trecut ~ priIDu ~.Navai li ~
ti ttupi JDenC. activitatea -.fatului de " m~ l·~~ a t~~~,ACelilte
.' 'ti·'~H'>.·' " • ~1~\&."l,...,.,..•. "J
&t!'18.
~e f1 e-a ~1U"Jat a.u ..~ apro·'
. . ' . ' ,..•. ~4n~. <",11
P _ OOLECl'A PENTRU TERMINA. Plat'" Se predau a.poi Piese: ..o. a oă.u·
- DELA CONStUUL DJDPATJtOt
REA CA'l'll)J:(ALEI DiN 1,l.MJŞOA.1 tat a ~ăsit" fi ,,Rătâciţli- ID. eari. ....\1
NA.J. In ziua de 20 l4artie __ ... a fost
SA. Comuna. Pesa.e şioa făcul un titlu de
e~den.~at In predarea rolului avut 111"-1 convocat tn.loc8lul Pr1mlnel. O:m~J.iql
mAndrie, ea !!Iă fie printre. cele dintâ.i,
mători.1: Nicolae Gaiţi. Nicol~ Bo~u, d~ Patrona) &! ~relOl' .acta.te dia .bo
cari eontribuie cu tot dragul fi cu tot Gheorghe Pepten.a.n. Ioan lova.nuţ, Ma. YiJ1 pentru. alcatlllrea bugetW.ul pe ~
sufletul, pentru Ca tedrala Bana.tului. Şi !'ia Rani!MLV fi Floare Raieo. O DOtI de.
19Hfl945, al aoestel iDBbaţU- J'tia&t
in. 20 Martie G. s'a şi vărsat prin epitro- osebită pentru Steluţa Cherl1a care • preaeoţi fOţ1 membri d1Il coaeOtw .......
pnl Damian Ardelean. 101,031 Lei, re. interpretat fntr'Un mod excepţional ro- eătuit bugetw anului ee .~ la euzuttatul alor 3 liste de colecta.. Lista a lui "Ioan ei" din piesa rită.ciţit de R.i~ ma de 49.000 lei atât 1& VeD.j;W e6.t " la
patra 8 rămas deschisă la Oficiul paro- dute~ Niger. Din programul
oheltuell
,
hlaJ pentru a.lte contribuiTi. La această rei a mal făeut parte '" poezia ".Dum- ----------j---~~-~
sumă ~ ma' arlaug-.g !!'i daruirile pTe'oţi· ne2eu N de sergentul invalid N;eola.e M~
A:leuţia -ţlle, ~
lor din Pesac, de 10,000 Lei.
G.
cu din Izvin, recitatl admirabil de ste:'~.~:
~ :()O<)Oooo
..><>OC><>Oo~ •••
~
~lallfd

'1

Din PesZlc-Timi,

INSPECŢIE. ActiV1tal.ea t1DeriloI'
trWi"Ol&n, telA" băieţi, a foSt lD6peo>

-

18 Ma.rtie o. de o&t.L~ 1)um.
u..l .M.a.lor Simion Do.m.ă.nta, inspeotorW
regătirii premilitare şi etxraşcolare pe
. deţ. Cu această. ocazie .. vorbit tinereai în cuvinte alese şi conving,ito.re
- iesp~ sprijinul ce trebuie să-I dăm eu
r= aţU Astrei Bănăţene, despre utilitatea
:coalei ţărăneşti, care şi în Pesao şi-a
uceput activitatea la indrumarea Astrei.
III
Il această ocaziune a mulţumit D()IllD.i·
iGf în",. Constantin Mariescu şi Florioa
llariescu, cari ostenesc eu drag pentru
dllClerea la indeplinire & programului
r){tra.şeolar, arătâ.ndu..se prea mulţumit
:,de frecvenţa mare ea 'Iti de inţelegerea ,i
f;

d

Si~ultarea tineretului,

de ~onducătorii
F;,i
In 19 Martie a inspectat programul de
~ ~ a pregătirei premilitare in PesaCl şi
, Lovrin. Adus mulţumiri şi laude in
Pesac, Dlui Antoniu Bogdan, iar în Lov·
, rin Dlui Consl Mariescu, cOmandanţi ai
.subcentrelor, pentru progresele re~
zate.
_ SFATUL DE PACE DIN PF..sAC.
!IIJI Cn şi în fiecan comună., funcţionenză. şi
In Pesae sfatul de împăcinire. Şi s'a d~
-tedît aşa il~ util şi plin de roade. Din ee... le oU ca'1:l1ri rle r{>cllllnatii 90% au dus la
... inrpăeiuirea îmuridnatelor. Atât pre!S&
dinrte~e ~t'f1tUl11i Preot Gri~orie Verme.
ţ~n, dlt ~j membri{ Ghe(\l'?"he Angohel şi·
C"~rrlA.'" 'J:? ......fI.,n·Tmi. Afl\U dovedit ca eel

. mai rutinroti imn;eiultori 0.1 eoml1nei ~i
~. \, l"'oql"\P()tl~ .TH~ .. "~tn,.,,lni'ser. d~IR Ri.
'~d elin ziua rle ] 7 M,'lrtie c.· a fost lau-da·

...

~~~

i m par t e in

fapte. aşteptată ou multi nerăbcJ.al'e de
~tiţ.enii acestui oră.fel bă.nă.ţean, iar

1'lwrnu1u1.

,

.

'tia

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

~ ;ată ~â.mbă.tă.

~-_

---

'-'toa-
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Din plasa
-

SERBARE. l-'entru. spw.·u'ea Ion-

d~lor (;antinei ~ola.re, dl. lnv. l'op<Wi-

Adrian a organizat cu. ajutorul elevilor dela şcoala primară o frwnoasă şi
re~ită serbare şColară. Progr&lllui a
fost format din poezii patriotice, Coruri. monoloage etc. Scopul moral al
acestei serbări a fost pe deplin atins.
- INSTALARE DE PREOT. PriD
decesul preotului Pavel Hărduţ, par:>hia comunei Talag;u a fost declarată
vacantă; care ulterior a fost ocupată
prin tl'anferare. In ziua de 19 Martie
1944, a. avut 100 instalarea. noului preot
în persoana părintelui Adam Nicoari,
destul de cunOSCUt in părţile noastre.
Protopopiatul Gurahonţ a fost reprezen·
tat prin părintele C. Iovuţ din oom. Bonţ€~ Serviciul religiOS a fost să.viIlit
ClU

Hălmagiu

de către Un &Obor format din 4: preoţi.
-:- RECRUTAREA ANULUll94(). ln
pla.sa Hălmagiu. reCrutarea clasei 1946.
va începe în ziua de 23 Martie 1944. Camisia pentru aceasta va lucra 1n localul
primăriei din lfiilmagiu •
CORF.EP.

.a:tentru

e

..=.t!:.

CE NTRALA-OPTiCA
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SDOON Bt1B.A. ~
Tlmlf01'J'a 1. ~le I. l(•• 1., ..
Inr.
Com., 67/121l/Ml.
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apărarea pasivă

V'aţi aprovizionat e11 aparatul de Itlna incendiu pe cant OGDfona )NeCl'ierilor
instructiunilor pentru organizura ap lririt pui.... Ia loeWnt- an. 26 " 33
O'ebue al'" a!be fiecare eul f
C~ MAI BUI-,'"E ŞI !IAI EFTINX APARATE DE STINS INCENDTO
aprobat.e de 021. Ccmsndameutul Apbirtl Pashe ~ ... li... I4189/1!)!t
le găsiţi la firma ,.AlRO··, ~ pen tr1a api.rarea J*8hI A. WEBEIt IL
TANASE ~ra 1. Str. Eugen de Savoya L lntrarea lum 8tr. OrlMhDl·
Inreg. Cam~ 'COm. "'..... 511199&/1M'. TelefOlll: 4$-SL
1191 .
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Răsărit continuă cu îndârjire
Pierderile inall'licului pe frontul italian. - Presiunea rusească îlTlpotriv~ armatelor germane şi rOlTlâne

Luptele din

,-

-

~lte două au fost atât de grav avariate,
Oficial se anootâ in aceasta privinţă
:ncât POt fi socotite deasemeni Pierdlute./următoarele: In dimineaţa zilei de 24
.F'ormaţiunea germană s'a Înapoiat la
.. :tie, spaţiul aerian elveţian a fost
baza ei fără. vreo pierdere.
violat Îll Ulai mutre rânduri de avioane
·,
ţ'
t
•
J
ţ"
'
1
t
străine a căror nationalitate nu a PUtut
S pa ta aerlaa e ve tau v.o a
precizată..
•
de ."iaţ.a angj ••amer.eaaA
A'
I
hur
mare
Vloane e au s
at ) a o foa.r,~
B e r li n, 25 (Rador). C'Orespon- Înălţime.
/
dentul agenţiei DNB transmite;
La nord de linia Neunburg--Freiburg
Neutralitatea elveţiana a fost din nou -.-Interla:ken-Chur s'a. dat alarma
\'Îolată de avioane angI01meri('3ne.
aeriană.

'c(;nfu.ci.!GC
"r. , e

te . . . . .

M

Cp)

rrtw'''-'

e,a cartierul general al It'iihreruluj
înaltuL comalldamtmt al forţelor
arm4te gerrtta'''e comunică:
Pe frontul d.e nord :li de sud aZ Gri·
meel, pre<.,'Um Şi pe Bugul ucraWean i~
J~nor au dat gref} mai multe atacuri (ne
.wvieticilor.
Intre Bugul ucrainean central şi
N/.Stru, precum §i in spaţiul dtn~re
Pro~curow Şi Tarnopol~ luptele erati.Cene de apărare impotriva grupurilor
de luptă ~ovietice, mult superioare, CO~l"
tinuti. Ou ocazia contraaracuriLor germant; date cu succeS in spaţiuL deZa
BrodY au fost 11imicite .'U,i multe batalioane si baterii inamice, precum §i un
număr 'insemnat de tancuri sovietice.
La nord·V«st de KOVJelJ trupele noastre au resp.ns pe SOVietiCi, care aiacau
fără incetare §i t-au, silit să se retragii J
prin contrata·c1tri hotărâte. La sud-est
de Vitebsk, inamiClll a continuat Şi in
cursul Zilei de eri Cit forţe puterni::;e
tttaf"/trll€ sale de străpungel'€, fără suc-

'IJ

Ce·~.

Din celelalte sectoare ale /rontu;u;
se anuntă numai activitate
de lu'Otă locală.
•
Deasupra golfului finic,t'ase de va::ii
Qermane au doborât trei aL1Îoane SOV:ehce, din mai multe valuri de bombardiere sovietice.
In ltalia,'în cu.rs-ul zilei de eri., inamicul n'a mai contin'lat atacurile 8r 'le din
crruw pierderilor grele s'uferite, în zilele
precedente. Pe ambele fronturi a domnit
"ăsărifean

linişte.

In cursul nopţii freC11te. at'irJane de
f1ermnne au Ilţf""(lt obiectiVe iZolate din Londra, cu efect bun,
Z'lmă

h.llu~a riS!Ul ahlc'JlHi
aViaţ;a a:ermană

de

Bf'rlin 25. - Puternicele formaţiuni
de avioane germane de luptă care au dat
Vineri climinf'aţa ataC prin surpri.r,dere
împotriva il.sulei Lissa, unul din punctele
l._ sprijin pen·t ru aprovizionarea lui Tito
au întâlnit llUllL"li o slabă rezistenţă din
. ' an ti aerlenee
.
d pe ]):iS
'ul~a.
1 aqea a rt1'l erlel
In felul acesta avioanele şi ...au putut
b:Un ea bombele de calibru greu asupra
obiectivelor care puteau fi văzute foarte
}:':"'le Toate instalaţiile provizorii de dlebar('are din insulă au fost complect
oistrl1se, iar adăpostul sW tului major
er..glez de legătură a fost distrus PI'intr'o bomba în plin.
TOate avioanele gennane s'au înapoiat
Iv baze fără pierderi sau stricăciuni.
Vase .orve~1.:J .. ne atacate de
J

t!'nl!~ezl .

.

L.'

Berlin. 2" ..(Rado~). -:- Dupa ce Cular
in cursul St'rll de JOI aVloan~ eu:.gleze .au
boml:>a r &:;; vasul d.e c?ast a norveglan
"Ryf1yke., ~nA s~lbmarm . englez a seuf .n?at VIDlen !~ JUrul o~el 1~ vasul.nOl"
\ -.:'lan .,Norge Care naVIga Slllgur ŞI era
•

-

W

~:;:.~
~I ze InrearrA oA
atare vase aermaue
...

n

Extraordinare pierderi suferite de inamic pe frontul italian
PRESIUNEA

B~RLL.~.. 25 (prin telefon). De pe
frontul italian ziarele germane amintesc
faptul implinit că. trupele anglo·ameri_
cane, cari de mai multe zile au atai>at citi
îndârjire şi f:\ră. ragaz punctul de spri·
jin german din ruinele Ilela Cassino, nu
le"au mal eontinuat. Această pauză. în
lupte este bazat.ă de cercurile militare
germane pe pierdf':rile extraordinar de
~~Ie pierderi pe ('ari le-a suferit inami'
c\l1 În asalturiIe lui n<f>wntenite Împotriva pozitiilor ~nnane. Ea. însemnează.
totodată n d'lvadă excepţională. a R~ărL
rit dela Cllssino, cari !'i presa engleză a
fost s('oasă în evidenţă. ca o d(wadă·
I'c1atantii. a morahlh~i ~e hJ~tă gennall.
Din partea germană tottJş nu se crede
<'ă. inumi('ul va renunţa Ia strârhlfnţ<f>le
lui rle a obţine eu orice preţ poziţiile dela Cassino.

RUSEASCĂ

IMPOTRI-

VA ARMATELOR GERMANE
ŞI

ROJlIÂl\'E

spaţiul său

de lUPtă peste Nipru in dl j
Kirov(,grad şi Krivoirog, In SPil.j
ţiu1 La est ~e_ Kiev ~ pornit în Noemvriel
la o puternICa ofenzlVa, care a fost opri,!
tă prin contraatacul german în regiunea!
Koroste n . Deja. atunci voia inamicul fă.]
ră îndoială să declanseze marea o fe.'lzivă 1
împotriva frontului de sud, dar nu a pu.j
tut obţine nici un rezultat cu trupele
epuizate în cursul verii şi a tO:ctmnei. COe
mandamentul inamic a urm'lrit pe mn~
departe plflnul, de a fa('e să se prăbu'
şeasră frontul german din ar('111 Nipru.
lui !'Ii să obţină succese decizive în spre
vest.'
,
re(~ţia.

UNDE A lNCE·Pl,TT OFF,NSIVA :
DELA 24 DECEJ1VRIE
l'
Marea ofenzică dela 24 Decemvrie B
început de fapt în spa~iul' d.e pi:tlrunde~f
re aela vest de Kiev ş~ a dus pOl inabliol
pâ.na la Luzk-lJudno-K.)vno. ACeSt primi
atac în spre vest trebuia ...;ă fie baza pen.1
tru presiunea principală din spre sud.
Au urmat apoi operaţii în cleşte în re..
giunea Kiev t>nlre Belaja Zerkov şi Cer.
kassi care a avut ca rezultat ÎnCercuirea
temporară a diviziÎlor Germane şi stră.·
pungerea din partea .or a Cercului rusesc
Următoarea faza a bătăliei s'a produs
în regiunea dela sud de Sepetovka de
unde au declanşat ruşii marile mişcări
de atac în spre sud ji voiau să atace in
direcţie sudvestică a.:;~lpra Tarnopolu·
lui şi la sud spre Pro$kurov. In cursuJ.
nouiei faze a marei oătăIii au obvenit
pentru apărarea germană situaţii eri·
tice cari până în prezent au fost l'€zolvate cu succes. In tot cazul obiectivul
strategiC al sovieticilor incercuirea ,i
străpungerea forţelor armate germa·.
ne in spre nordvest nu s'a obţinut. Su.~
prem.ul obiectiv al strategiei defenziv
germane rămâne şi pe mai departe de
face să eşueze marea :ntenţie strategic ..
a ofenzivei sovietice.

Intre Proscurov şi Tarnopol puternica
presiune 'l'usea~ă. continuă împotriva
trupelor germa.ne şi române, cari au fost
puse aici în linie pentru prima data şi
eu cari dau lupte crânoone. In ce priveşte situaţia de pe fla.ncul de vest ge ....
man OOre este situat În direcţia nordi.
că spre Tamopol prin Brolll şi Kovel~
estt' caracteriS1;ica puterea crescândă a
contraataeurilor
germane. Presiunea
11lsea.scă inainte de toate asupra Lem·
bergului, dar n"'i aici şi nici in alte dis
recţii de a1ac nu a. putut obţine nici un
oâştig de teren. In centru şi in aripa de
nord la frontului din răsărit activitatea
de luptă la fost caImă cu excepţia regiunii dela Vitebsk lUlde În cul'Sltd cehii de a
Nouil~ c,oneentrări şi pregătiri a.le co.. . treilea bătă~je de apărare lUPtele au
mandamentului a.ngI~.saxon dovedesc l.rHf'jllit 'un nOU succ,es defenziv geJ'1'
man,
mai mult faptul l'Il e,.'Ote vorba numai de
o pauză. t...,...~ătoare pentru oomplectare DE TREI I...llNI DFREAZ"\ BATĂLIA
DIN S(TUUl.. FROl\"TULUI
şi regrupare, care va fi unnată de Doui
DE RĂSĂRIT
atacuri ale inamicului eu forţe fDarte
I~onflr. ~iolpnt bombar ..'
BERLIN, 25 (Prin telefon). - Bătă"
puternice şi cu numeros material.
dată
de aviaţia 2t"rmaJIIă
Ha din sudul frontului din răsărit care
PE FRONTUL DE RĂSĂRIT
durează exact de trei luni, în desfăşuraAmStrdam, f5, (Rador). Cores·
BATALIA OONTINUA CU
rea ei a pus la cele mai serioase ineeI'"
pondentul agenţiei DNB transmite:
VIOLENŢĂ
cări din războiul din răsărit atât comanServiCiul britanic de :nformaţii anun·
f1amentul germane cât şi trupă. Extinţă că Vnerj, Seara s'a dat alarma aeria·
Pe frontul din r.3.sărit, bătălia din sec- derea luptei aSUpra unei lăţimi de 750
torul de sud, eare nu şi~a pierdut vio- km, viol€nţa atacurilor sovietiee date CU
nă pe intreg teritoriul Londl'ei. Ime.'
i.enţa în principalele spaţii de luptă, nu
forţe covârşitoare, inJârjitele şi StatiOO'
diat după inceperea al armei s'a putUI
a suferit nici o modifica.re. Activitatea nllrele lupte din pozjţiile de baraj gerauzi fOCul intens aI Lntiaerienei. Hom·
de luptă germană din ambele trecători mane precum d mişcările de de2'aJare
.m C'
f
t~
i
A
"
~
be
explOO:ive Şi in~endiare au rost arun·
rlln€ea a (}St continua a Ş eri In' in adâncimea spaţiului defenzi.v sovietic
tr'un stil mare, dar nu a adus nict un care în majoritate a fost stân.jeniti de
cate asupra Londrei.
succes inamicului. Avându.se în vedere noroiul .unei ierni anormale, a pus la în~
Acest atac a durat cel mai mult din ,
pregătirile ruseşti observate de condu. cercări armata germană., care a trecut
BeTia de atacuri efec"t.uafe în ultimul
cerea germană, se contează din partea peste aşteptări. Trei luni după începerea
timp asupra Londrei.
germană pe o intenzificare a b.ătăliei bătăliei luptele eu centre de gravitate
'
pentru Crimeea cu centrul de gravitate sohimbătoare sunt în plus curs, fără 8 ee
Gfta .. ralal Marshtt II a
nropriu zis intre Bug Şi Nistru. Unul putea. trage concluzii finale. Situaţia mi. fost de-t-orat eu fu'diDUI
din focarele bătăliei defensivei este ora· ţial.3. din 24 Decemvrie a fost in general
"SuvaroY u ,
şU:1 Soraca situat pe malul de sud al fixati prin cursul Niprului intre Kiev şi
Nistrului, unde inamicul a reşit să for- Cherson, care a' format intre cele două
Stockholm, !5. (Ra,1or). Corespon'
meze un cap de pod. Aici şi în general ora,şe un arc în spre răsărit prezentând
dentuI agenţiei DNB .ransmite:
pe frontul. Nistrului, ruşii nu au obţinut o sItuaţie nefavorabilă pentru un atae
După cum anunţă serviciul britaniC. I
nici n progres, O fortificare a situaţiei concentric în stil mare, Intre Kiev, Kre- de înformaţnn şeful de stat major al ar.
defensive din acest spaţiu de luptă este men<'iug şi Nnienropetrovsk fi fost pe
.
' .
. 1
vizibilă fii este confirmată şi de ştirile ~tunci poziţia Niprnlui g-ermană a fost matel nordamencane, g~neralul Mars,,~t
din sllrsă arlversăr.ă, cari s<,()t indeosebi împovă)'ată de late si I'l.dâncl capete de hall a fost deCorat cu or<hnul "Suvarov
in evidentă rezistenţa germană crescâ.n- T)od ruseşti. In sDaţiile de IU'ptă amintite
clasa L
.r
dă de pe. ac~t front.
inamicul a reuşit in Octomvrie să treac.ă .
,
X
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Guvernul americanacu%at ca duce o politică

..

:~r;~t~~~~~!~dS~~?J~~~ ~. an (~r:.i C~:;.S~r ~:Şi :p~~e~~i~f~:~~ ~. D~!! ~~~al decl".ţm
a, 25

. Ia Nord de Gravelinoees, intre Calais şi
!1unkerque. o mică formaţiune germană
de vaSe de escortă. Inainte de acest a.tac
~ la puţină vrfi'me după aceea bombardiere şi avioRne de vânătoare engleze au
inc(>r{':lt deasemeni să atace formaţin~
germnnă dar fă.ră suCces. După ştirile
primite până acum, două dintre ved~tel€
E'tgleze au fost distruse eu siguranţa iar

mtul agenţiei DNB transmite:
GUVNLatoru! Thomas Dewey, dupi
cum se af1ă. din Newyork a acuzat Vineri guvernul dlui Roosevelt că. face o
"politici periooloasă de interoopta.re a
'itirUor".
Dewey a declarat ca. plpOfU) american
~tie nmlt prea. puţin asupra lodului eum
se dl'!Sfă,oară politica ext,(l'rnă al Stn~
•

w

mentele diplomatice. In ultimul timp s'a
putut observa după cum a spus mai departe Dewey, Ca s'a interzis g&7.etarilor
r.mericani de a publica toate informaţllle. Dsa a. adăogat: "Chi9.l' dupi discursul r<llllodifu7.at a·l preşedintelui nu\ ştim
ce s'a întâmplat in cursul conferinţei dela
Te>heran despre care a vorbit atât U ,

j.,,~

prU

:lI'măioaraa

1

constatare: "Când vedem cald
departamentul de stat pretinde cenzurii
hritalnÎee să. intercepteze toate infomm'
t~ile politice pe cari corespondenţii aJU6' •
ricani din stl'einătate le trimit ziart>d'?f b
americane, aceasta începe să. semene Iil
• c~ mal
' . mn It cu o poI't'
' ....
ee 10
11(';8 perh.u • . o
Ioasă de interceptare si df' ascundere a . ~
informaţiilor chiar În ţară".

-

--------------------------------------------------------------------Socie!atea Naţională de Edituri ti Arte Grafice ••Dacia TraiaQă" Timijoara 1, Bul Retoele Mibai 1. Nr.•, înmatr. sub Nr, 52H38/ltI43 la Reg. Of. Comertului Timişoara.
•

Tipărit! la 25 1lartie

1944

.. I

