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ABON AMEXTE A...'lUALE:
Pelitr1l ţărani.
• Lei 1800
Autorităţi şi comercianţi
• Lei 3(JOO
Instituţii fi intreprinderi. • Lei 6000

lJI..edera

Cotidian •• ' B .....I . l... 1
,i .1 Granifei d. Ve.1

C. MIV.LER«:A.

oporul francez Jnerge alături
" .... lUI ."ioamic" • • Il lolo!nt de presa

eriC8ai.

T_ţi bărbaţii

pentru

aliaţi

a
desigur. atitudinea. poporului franrare dela 6 Iunie încoate o poate C".t"
IImieă a Germaniei' şi vădit ostilă
• Trupele germa.ne În drumul lor
front sunt pretutindf'ni primite cu
şi ţigări de
Î!4i manifestă

populatia. haJlce?..ă,
('u
orit~e prilej simpa·
..
.
sa pentru a.l-mata germa,na ŞI denuntot resee poate fi diunător pentru
Dea1tfel corespondf'nţii ziarelor
I........... "''' .. l.'~ pe teritoriul iU"aziei se văd si.
.

Tipografia

MMT'ţ

PRESA PARISIANĂ VA FOJ..osI
CUV ANTUL INA~I10 NmlAl PE..~.
TRU ANGLO.AI\IERICANI

~

BlJ(j{JREŞTI,

'"
14. -:- S.~.P.

~ransm!;.

te: Corespondentul Zlarului Dally Mai!

scrie despre starea economică din NOf·
m8Dd i a următoarele: "Toţi oamenii
no~tl'ii care au luat parte in luptele din
Normalltlia mărturisesc că populaţia

BlTCIJREŞTI S. P. P. transmit.e: In
cursul unei şedinţe a AsoeÎaţ:iei Prese.
Parisiene s'a luat hotir-dres. ca pe vii tOI
cu"ântul de inamil.' si nu m:ti fie foJosit
decât [ll'ntru a desemna pe a.n.glo-a.me.
ricallÎ.

franreză at't"

de toate şi că. ea DU are
nevoie nici de haine, nici de alimente.
Oamenii care au stat in (Oasele lor aU
eşit după câteva zile şi au oferit soldaţi.
lor englezi cel mai bun unt, vin. brânze.
buri şi chiar franze1e. To-"lte areste bunătăţi aU fost oferite spune corespondentul..,... iLn belşug.
. Soldatii no.stri cart" au vrut să ofere
populaţiei rr~nceze din Normandia aUmen'k> şi îmbră:oiimi"te. au primit râs·
ptmsul francezilor că nil au nevoie de
nhnie.'
:
1

mineiuniIe mai vechi
«esI)re pretinsa exploatare alimentară
a ţării de către trupele germane, dooar&
ce se poate constata adevăratul belşug în
care ţăranul fran('ez trăeşte.

In felol acest.a l~resa p.lfisi8nă vrea
arate simpatia faţă de germani. _

să'şi

I

UNGARIA A CHEMAT' SITB ~ ARD
TOŢI BARBAŢU CARI AU IMPI..lN1'r
17 ANI
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~,Civilizatia" aliată

distruge monumentele istorice ale Frantei

, PARIS, 14. (Radar.) _. Catedrala dela 1· nU artileriei şi aviaţiei al1ate. DeasemeCaen, un monument istOrIC' din secolul nea a suferit stricăciuni mr.ri altarul bi11, precum şi mânăstir~i:l Saint Etiene sericii din Bayeux.
din Caen, au fost distrusry Jn urma acţiu-

"", • .l61 tl'upelUl" o WJi.l wa.t·e uberla-

ue IW:j.ca.re. l),ll atac aliat s'a dat lIi Iii
de LJnltl uude actualmeute
se dll.ll lup...
mmcene. ("u toate că alm}u au .ea.Uzu.l

lovitura În Normandia

ger~nanii

Când vor da

,

LISABONA, 14. (Rado)',; - Cercurile
politice şi militare comc7\tează cu muLtă
rezervă desfăşurarea situafiei pe câmpul
de succes ~i Inamicul s'a \'a'8 ut silit să
de
Luptă a invaziei. Convingerea generetragă. lnamit:uJ atacă şi in legiunea
raZă este că aici se vor da încă lupte
cU ms.-emnate foJ1e de ifttante~e Şi]
foarte· crâncene. Comandamentul suprecum şi la bud şi Sud-.ESt de
prem german urmăreşte pe semne
j~t~r.~·eux. La Est de 'l'iHy o Ollcă pătrundere
tica de a Lăsa inamicul si! debarc~ forţe
.
a LOst zâvol'ilă. ~i lruccesul neimlJOfmai
însemnate şi să dea numai' atunci
al aha)1Jur Il costat illamlCului 18
ace'!!t

sector

C)

Înaintare ~pl'e

~atel~I{:un.

Atacw'Ue dintre

Caen

şi

Bayeux

de asemenea ca.racterimte.ue pierdeextrem de sange.roase pen111u aliaţi. Un

de

importantă.

.......;.... ",,,,, ... O

redusă. s'a indrepaliaţii de asemenea

mal

la râul Elle Wlde

inaintare spae Sud. Inamicul a

să câ.ştige puţin teren intre Klle şi
dar iainlarea a fost oprită de bl'Upele
gennane. Trupele aJlglo.ame-

se află in pet'ifeliile oraşului Caren~
in lupte îm'er',junate cu forţele genna.-

cari cauzează aei trupelor nord-amer~
foarte mari pierderi. In nordul pell·

Che1bourg

domneşte linişte şi

se

numai o activitate de patrule.
aliaţI deMrcaţl in Nord~Estul
n..oIl~I"I"i Senei au fost definltiv curăţiţi şi
~~""li>rI~Pl"f"" 10r mseamni pentru aliaţi un
d"7.astru.
Artileria grt"B gennanii de CI)9....tă. se afin duel pennanent cu forţele navale inacari nu pot să ~ apropie de ţărm.
germane de tragere . lungii au
~lllbaI'dat noaptea portul britanic Folk~ilIle precum şi coa....tB in această regiune,
,
pe de o parte plecarea va,selor
'''l~'''''''''' spre.Norma.ndia Şi distruîn Boolaşt timp un prf!>li08 ma.terial
războiu pregătit pentru transport.
.'UQ",,,,,,,I',a.

\PFl.{TL S~{'RETARULUl DE STAT
FRANCEZ DARN,!\NT CĂTRE
POPITLAŢIE

Villhy, 14 (DNB). Secretarul de
':at rrancez d. Damant a adresat Un apel
.lre forţele de menţinerea·· ortlin~· în
are respinge cu hot.g,rÎre incercărUe poe.

.

de rarHo br! tanie a ind-emna -for-de siguranţă la o revoltă împotriva.
~l\'ernulni francez. Este fals să asculţi
:' OlImenii din străinătate, cari îndeam·
. la rebeliune. "Menţinând ordinea, În~'e d. Darna.nt pl'OOlamaţia 8a., salvaţI
'~nl1l11ai onoaren Franţei. dar o scăpaţi
•• '1 de ce poate fi mai rău!'

Deasupra zonei

hotărîtoare. MJtjtarii din POTsunt de părere, că armata germană este oricând în stare ~ă dea această
lovitură. Până când aLiafli caută să evite
o luptă hotărîtoare şi se bizue înainte de
toate pe marină şi aviaţia lor, Germania
a dovedit şi până acuma cii. luptdp. deci~ive se dau ntlmai cu j01'ţe terestTe {ti
aceasta va fi cazul şi în l"1·..mţa.

iDvazie~ avi~ţia germană
o ~Îe aCh"aate

Berlin, 14. (Rador.) .- Aviaţia gera desvoltat şi eri o adivitate foarte vie. In luptele aeriene u<>asupra zonei
de invazie au fost distrus!" cel puţin 43
avioane inamice. Cu prilejul atacurilor
contra vaselor de debarcare au fost provocate incendii pe bordul a cel puţin 3.
vase de transport, iar numeroase alte
vase de debarcare mai m'(j au fost se-,
mană

a ayut

rios avariate,
Avioane grele de luptă germane trecând Canalul Mânecii, aa inaintat până
la cursul superior al Tamise-i şi la subur··
hiile Londrei, atacând ~imlte iZ01ate cu
bombe de mare calibru, inregistrând nu·
meroase lovituri în plin. Aviaţia germană s'a .reintors după atac, care a
reuşit foarte bine, fără p:erderi proprii.

1

Pierderile"

aUaţilor

În Normandia sunt
extrem de mari

BERLIN, 14. (DNB.) CăpitanuZ
în Normandia sunt extrem de mari şi
John Morton, căz.ut în CCiPtivitatea. ge1'-1 întrec îngrijorările cele mai' pesimiste
mană a decLarat că pie1'derile aliaţilor
din tabăra anglo-americană_
.

Pe frontul invaziei aliatii au pierdut În 7 zile 500 avioane
BERLIN, 14. (DNB.) - Din sursă mise decJară, că aliaţii
au pierdut în primele 'i :tiie ale invaziei
500 aVIoane. Această cifi'ă însă nu cuprinde pierderile foarte. mari ale planoalitară competentă

CINE

RECUNOAŞTE

COMITETUl

FRANCEZ CA GUVERN PROVI·
ZORIU
nlTClml'~şTI, 14. S.P.P. transmi.
Guvel~l:ul cehodova.e, belgian, luxen,

tuga~ia

tac-l

BUCUREŞTI., 14. - S.P.P. TRANS·
MITE: DIN BUDAPESTA SE ANUN·
Ţ Ă, CĂ GUVERNUL UNGAR A CHE·
MAT SUB ARME TOŢI BĂRBAŢI]
CARE AU IMPLINIT VÂRSTA DE 11
ANI, CU EXCEPŢIA EVREILOR.

te:

lovitura

Suo.
germane au fost mcuuumică

• • 14-&.J

Str, Ee. Teodoro;u 4. tel. 27-91

parisiaDă nUlUai pentru an,~.lo
cbemaţi sub arme ta Ungaria

liţi să dezmintă şi

relor, cari cu toate că sunt apte pentru
transporturi mari, tipul "Hamilcar". sunt
lipsite de orice mijloc de apărare şi cad
foarte uşor victima atacuriior vânători
lor germani.

bUl'~hez. au hotărât să recunoască ca
mitetnl francez de eli~rare ca guvern
prHvizorin al Franţei. Guvernele polonel
şi olandez au luat aceiaş hotărâre.

D, CIIURCHU,L LA CARTIERIJL
GEN'ERALULVI lUONTGOMERY
BUClJREŞT1, 14. S.P.P. TRANS
MITE: D. CHURCHILL PRIMUL MI
NISTRU BRITANIC A VIZITAT CAR·
TIERUL GIDi."lERAL AL GENERALULUI MONTGOMERY, RĂMÂNA.ND
ŞAPI'E ORE IN SPAPUL CAPULUl

DE POD.

.

59 C1RE BUr.-."DATE DISTRUSE LA
'VEST DE CAEN
DUCUREş"I'I. 14. -

S.P.P. transmi·

te: Din cercurile militare ger-mane se
află., că

În luptele dela vest de Caen, în u1.
timile 24 ore., trupele germane au dis.
trus 59 care blindate grele §i supragreJe
alÂglo-amricRn a.
9743 OFIŢERI ITALIENI DEFERIŢI
CUR,!," MA R1'IALE NEVOIND SA.
LUPTE (}O~A GERMANtEI
BUCUREŞTI,

14. - S.P.P. TRANS
PU
DE
MISIEI GUVERNULUI BADOGLIO,
AU FOST DEFERIŢI CURŢll MAR·
ŢIALE 9743 OFIŢERI, PENTRU MO
TIVUL CĂ DELA 8 SEPTEMVRTE
1943 INCOACE ACEŞTIA AU EZI·
TAT SĂ LUPTE IMPOTRIVA GER
AGENŢIA STEFA.N1 A
BLICAT ŞTffiEA CĂ IN URMA

},fiTE:

MANIEI.

Cea ,mal• mare ,grijă a aliatilor este solutionarea
guvernământ În Fra~lta
formei ,de
.
,

Al)lSTERDAM,14. (Radof). - Până
. când ziarele Iondoneze mai menţin o no·
t~ de ~~i~ism cu privire ~ des~o~ta.rea

slderenb~lte ~o~ltlce .s ~u l... tuneca.dt 'ti

presa r1 anlea exprIma mal mu lt e<-.a
ingrijoriri, Daily Herald 8ubliniad.~ că.
cea mai mare grijă a aliaţHot es~ so)U-,
tiODal'e& problemei formei de guvem.ă-

mânt din Franţa. In Meastă prh'inţă
nu-şi face nimeni iluzii deoarece se ştie
foarte bine eă sit-naţia din Franţa este

Franţei pe
"tr
.

.

teritill'iul aJiat nu sunt uni1i

l~ e ~l. In ~ee priveşte It:'-lia., denn·
Sia

lUt Badogho

DU

-

Ara d

cari au Implinit 11 aDi

r.uns) 14. (Rador). - Cea mai ma"]
surprlză psihologir.ă

de Ger:tnania

,1
J~

TeJefo8Ae ~.
Directia ; : : ~-30
Redactia • • • 16-00
Administratia • 50-62

a cauzat nic.i o nedu-

merire, da,. nici noul guvern ItaJia..n Bo-

nomi DU se bUeuri de prea mare sim·
patie. Nu f'xistă nici O înţelegere nici în
tabăra. greaeă şi desaoordurile in polide obste eunos<·ute. Este foarte trist, ~
_1"""'''':
"t ~
• te 1 ii l
--:111 nu an r.cuşi sa ~rezm. . nm ee
puţll1 până lt wceputuJ. \Il\'aZleJ. un front

politic '!Ilit.

-,'

J

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

__

-~"-'._~"------_. ._-=------~~--"--------~---

-

Pag.2.

DAfnA.
Ud

~:rl, 16 Iunie lat4

,.

se

!

DOUĂ EVENIMENTE MUZICALE
CODcertul

Ur.QlescQ~ll'ADeSCU

.Ai doilea concert ~ t de soliştii Operei Roonâ.ne din Cluj-'I'i.mişoarat a. fosi
oferiti puhlleu1ui timişorean de d-nii
Const Uniuleseu şi Vietor Ivăioeseu"
Sâmbătă 10 Iunie.
Despre baritouul Oonst... Ursulese~
&nl avut prilejul să. soriu de mai multe
ori. Concertul acesta mi-a. con:firmat pă.
rerea că avem de a face cU un câ.ntireţ
excepţional de dotat ca voce. &le cărui
progrese tehnice sunt: oonstante, graţie
unei stăruinţi demne de admiraţie Programul concert ului şi I·a compus inteligent, f.ă.ri a face apel la. ariile de su.ooea
a1e repertoriului său dela Operi.. Se pare oă. a Vrut să. dovedeasci ce ar mai
,ti să facă, dacă i s'ar oferi posi.bilita·
tea. Şi pe drept cuvânt, căci bravura CU
care a interpretat aria toreadarttluj, îl
ealifid, vă.dit pentru .,Carmen". operă
în eare nu l-am auzit Încă.. In eanzonet€le
italiene şi in ariile naţionale d. Uraul~ a dovedit acele~i calităţi inimita·
bile; timbru plăcut, volum
. puternk, bună moţiune şi expreSlV'ltate.
'l'enorul l' iet-ar Ivă.nescu. care în aceiii nu reuşeşte să se afirme s LUieient
rlin. motive cari n'au nimic de a face cU
oalltitţi1e sale vocale, este un bun câlltă
reţ de conc81"t. Voeea. d·sale este dulce
şi sedueătoare, D·sa va trebui să tinJa
la cucerirea unei culturi muz:ieale şi seeoice cât mai mari pentru a da satisfa6ţie şi la Operă. Se pa,re de altfel că d.
lvă.nescu a înţeles acest lucru, iuterpretarea pe care a dat-o ariei din "Rigolatto" o dovedeşte indeajuns.
»CoJ'Ul Armatei....t condus de d. slt.
rez.. L Da.nest-u, este un ansamblu aom·
pUtit din. cele mai bune elemente vocale
găsite' in cadrele actuale ale armatei.
Este desigur cel mai bun cor uă.rbiteso
pe care l-am asculta.t vr'odată, inclu.siv
corurile cazaciIor de-la. Don, cari au fă
~ut furori acum un deceniu în capitalele
Apusului. Disciplina. desă.vâr-şită a ansamblului este o adev-lrati minun$.
Pianisimele uşoare ca. o adiere, plinita·
~

I

orgă a pasagiilor de forte, nuanţările desăvârşite, justeţea bucăţilor cu
mişcare precipitată (ca "El'nani" sau

\

I
!

Românismului.

Duminecă 28 Maiu c.. a avut loc în
Şipet o grandioasă serbare, ar·
ganizată de memorii Ligl:i Temperanţa.
Mierz;u! serbpării l-a format confermţa

Nicolae Stoia, <!('iivul preşe
dinte al Ligei Temperanl~, care a vorbit despre urmările alco..:llului in structura noastră naţională şi sodală.
In vremurile acestea c(}!.)ierinta d-sale
are O deosebită insemnătutt' O~ul, hăr
ţuit de evenimente, de fel de fel de veşti
înspăimântătoare,
cautii să-şi înece
pentru câteva momente sufletul in negurile alcoolului fără să-şi dea seama că
Se sinucide lent şi fără sit ia în serios
afirmaţiile ştiinţei medicab ce susţine
că alcoolul duce la dege.r.e-rarea clasei
umane.
Părintele Nicolae Stoia, <.u multă căl
dură in glas, a tnfăţişat to&te pericolele
legate de patima beţiei, dând exemple
din propriile d-sale experimţe tie viaţ~.
Partea intelectuală a romunei formată din M. Satta, nC"tar, Iorgovan
Ţăran, Invăţător,
Aleundru Magda
preot., Petru Turlicl, preot. Alexandru

Nicoliciu, medic stagiar, Marinov. invăţător, r VoUă etc., e:;,iuziasmată de
conferinţa. păr. Nic. Stoia, a ţinut diferite cuvântări în care CI subliniat însemnătatea acestui subÎ.c-.:-t precum şi
meritele părintelui. D. medic stagiar a
confirmat că cele afirmatI;! de părintele
Stoia sunt "perfect adevărate", mulţunindu-i in numele Servicilllui Sanitar al
jud. Timiş-Torontal, pentru că şi-a luat
însărcinarea să lumineze gândurile sătenilor, arătându-le perttoul alcoolului.
D-şoara praf. LiJica Vetrescu, precum
şi invăţătoarele refugia te, d-na Ochiu,
d-ra Regep, d-na Poştar('llCU şi d-na
Marinov, au dat de asemenEa un preţios
ajutor la reuşita scrbării.
Serbarea s'a desfăşurat în mijlocul
.
~ d
~t
. ,unUl mare numar e Sa ~J11 ŞI satence,
care au plecat cu inimil:'! pline de recunoştinţă faţă de păr. ~icolae Stoia
ce cu toate că atinse vârsta de 81 ani
continuă să fie o făclie aprinsă pe tii~
râmurile religioase, cult'llale şi etice,
pe care le-a servit cu vNdnicie jumătate de secol.

~."~~"",,.~._._• •~._.,. ._~

. . . . .6. . .~."._• • • • : • • • • • •~•

comuna

părintelui

I

lnsftrşit,

,i

I

..::.r.,

ear e este ră.z.boiul lJaţi.unli -

s'a l'eCostruit,
lume la nOi i,i per-

unitar româ.nesc. cuprinsă. de sentimentul totalităţii sale etnice şi spirituale, Dku.ind
fă,ră gre, sp.re aoolaş ideal de cultură şi progres, desăvirşindu-se din aceleaşi nesclUm.
bate ~i falnice virbqi istorice.
E QŞOIl" să ne amiD~ ce a..~t ridi col."şi dramatic În aceJnş timp. avea socW:
bltea românească. Până. in ailâncurile sale sufleteşti ea era. divimti" de mulţimea par_
tidelor, adid de aeele 5Îmwaere d idologi f pa-1itiee, care erau - dacă. le judecăm serios - triste măimutărU, joeu1'i de-a-idea.! qri socfale. şi o interm.ina.bili demagogie de
cel mai prost gust. Ca Şi cum s'a întâmplat vreodată~ undeva., ca. să. se intâmple şi la
DOi - ea o D&ţilble să deviDă fericită altfel. decât prin mtmcă şi unitate, prin ooneenmrea superbă şi totală a voinţeror sale de progres şi de creaţiune culturală. Viaţa
DOasiri politit"A era pe atunci o imitaţie, un fet de Ersafz-Ieben. viaţă-surogat, f.ocmai

tijn&i ea nu me~ pe drumul său firesc nefiind condusă. de forţele sale imanente şi
lumbtati in perspectiveJl'I sale istorice şi Da ţionale. PllIrtidul tindea să înlocuia.sd Dapunea. fracţiunea plăgloar;ă. jnibuşea gIa sul shteer al na.ţiunii, ţ'll se făcea acea sinistri substituire Il poporului intreg de căt..., o pă.rticică politică • lut, Soeietafa. româ-easei se fiirămiţea la. inrmlt. Vedeam cum "ai noştri" nu stăteau de vnrbă cU ,,ai vo.ştri",
cum un dinu - brătienist evitat ca ură ŞI e mfazi, pe un george -britienist, eum un ţă..
rănis-t se ferea - pentrn a nu 86 comp.romih probabil - de un \--aJd1st, cum 1111 lDanist
(ăeea harcea.-pare-ea pe un l{Qgist. ,i aşa mai departe oontiună. lupta de sutret "de
iOOi intre membrii aceoI~i societă.ţi !fÎ între fiii Me]eaşi Patrii Rom.â.nel. slă.bind ne&muI ş.l dispe.rsâ.nd oonştiinţ& lUi in diverse şi obosito&re nimieQfi eopnă.reşti. Aveam o
ctU-A a societăţii romilleşti, tocula.i fiindcă avem o- imp~tiere a sufJ.etulal naţional.

Sunt atât de cOndensitle clipele pe
core le tl'azm in ad.ăpost, in special atun·
ci cd.n.d. se aude sbârn·'iitu1 avioanelor
inamice.

S'ar părea viaţa întreagă

tn special noaptea - că
cu tot cortegiul ei de sbucium, cu, bUcu1'iiLe şi înjr.jngerile ei. ne
bate la. poarta sufLetului.
Şi nu ştiu. parcă acolo. Sttb pământ,
urim nun pu.t1n, iertam mui UşOT i''i 11.Loim
mai mult.
Tăcerea pTofundă. a nopţii şi amenin·
ţarea permanentă ne adună in noi in·
fine. dând o intensitate maximă sentimentelor calde aprojundei'fLdu.-te.
Dacă aceste cLipe de nwre adâncime
I'UjLetească, ,'ar putea prelungi. am putea Ct4noaşte mai mult. mai adevărat
lumea aceea. interioaTd cu bog~ţia ei
Dar pentru cei mai multi dintre noi,
,_otul rămâne îngrădit in limitele unei
ore de adăp03t şi vârteju.l 'le prinde din
!tou odatd cu şgomotul oraşului. cu luminele lui multicolore. cu pulsul maşini10f' sale.
ştie, poate catuc!ismul acesta
insângerat atât de mult omenirea, tte va putea eumv.a apropia de ceea..
ce suntem. de ceeace t-T~buie sd fim:
oamen.i, în toata .trumU8eţ~ noţiunii* .au
ne va cufunda in întUll!?"ic odaUl: cu

, Cine

care
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Această şubredă
JaLsi! civilizaţie. CII să
'I'ăsarCi O lume nOtLd.

MIA MARI.4N J ALE$
DOCTORUL

ION COSTIN
(~fugiat dia Cernăup)
COIIS1Iftă pentru boli femel. naşter'
ebilW'gie. Ia eabmctul său dill

,i

Str. PestalOlli;i Nr. 18. TimiŞ<lsra.
li, (lingi şcoala. nonnală de Invi.·
!'ătoI'i)t zhnlc deJa 1-5 d. m. !229
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!"!' profebca "~a actwd?I:C de gaz~tar

I

~den ~p.onaL,l"'t~ ~ pntnQtli! ZI
element~lut romanes,c, ~, ~~me8CU er ;E
marele mte.rpret a! tde~~ TlatlO~Ulle'.;rl
mlhtant aL

,El, era p~ntre barbaţtt cu ~ntml
'~
tnohc: can ~u ~u'?tat per,tru sfar~maTf.G (
7anţurtlor. Şl rt~zcarea p~,corulUi Tonul. ;,
71€SC de ~mcoaC1 de munţI.. .
1
M. Emme8~u a av~t p r et:IZlU7lea ullirii lR
tut.UTO'T ROT?a~uloT• .:S,mţ~u ~evoe de Iltea :5.
umre ~escTtsa c~ mmem tl(.tul~ a.cel cr 't..
car,e a egănat uzaţa .acelor (~r~ t'1!1 tl~ ;ă
umrea cec: mare ŞI a, pr~ga~t unirea '1
Stlfl~t:asca pe care sa ctadtt cea geograj1ca.
• ,
Sl

Importanţa co~arş~to~re pe ~r~ ,i-'Cl
avut-~ poetu"l Em,mescu tn e.volu,ţuz ilie- B
ratu'ru romaneştt - dat'Jntă geniului·A
~ău ~iric - ~ pus î~ umbră ş~.a lTlgtopa l
m mtare acţumea şt slova lUi tn politică. p

ALEX. SCRIPCARU "
',dl

Tânăra Editură "Dacia Traianău
Timişoara

l

' :i

Un inceput de- mun-că e şi o bucurie, e ~ ~ .~
credinţă implinită - mai" ales astăzi când I
PB_ pl~J:l ~reocupăIilor mari şi imedia ~il
sta:, răsbolul.. •
. •
!tf
" Cine se lJl9.l gandeşte să tlparea&:ă o C8!'. '
)e? Care editură işi mai fixevA programul di

de

tooIIUIă

eu entuziasmul creator

spiT~' ~

hlal? Rar se mai citesc, anunturi de căl"~
,.00 vw apare". Editurile hptă cu "TFIIIIRlLo_.

Programele s'au diminuat. Precauţia
e mai mare. Se aşteaptă un
,it •••
meroială

Şi tCJtuş:
Credinţele 'nu
la unii să spună.

fn fieca.Te ~

s'au clătinat, cum le
Le simţi pr'lterea ""''''''''"._.
ce trece. Le p~rtăm în

tele noeBtra şi ne vor birui. Căci ele
mai ta.ri decât vremurile, decit oriiLnd'li!lll!~1ra
Scriitorii noştri n'au părăsit condeele,
păTă5i.t lupta ~l gândurile. Ii văd H.UJ'''''U,''''
la mesele lor plutind intr'o lume mai
tită. Şiruri 'de gânduri bWle se aştern pe
hârtie în pâlpâirea credinţelor ce nU m«,
A fost deajWls un Inceput. Să ia tiin!! '
editrlră 10. Banat O edituri care vine ('1
&}u.m;pă. dăruire in lumea mVt"ăjblrilor,
ţi.a.torii au răspun.s unei cheL. .ăl'i dincolo, d!
vremuri şi au trecut la fapte. Ei t,ra.sema

RiizooiuI a salvat socie.tatea l'OIDânea..'iCă de prăpastia. spre e&re merga., Şi pră..
Inevitabilă. Cine ştie - vorbind concret - Ia ce insfă.eă.ri şi ata&uri, în &Dul
acelflRşi 50cletAţi J'Omân~tf. am fi ajuns mereu cu lluu. că. partidul es.te făcitor de
mlnuni, mereu eu inşelat'ea de sine că. frag mentul POlitic este în stare să dea tctalităţii nţiMU\le atât ~nsuJ exlstentil sate, cât şi pen>pectivile lămurite ale viifurului. Nu încă o bra.Yldă in ogorulliterat:lt'li din. acest
este acum nevoie să. bâri'im troouM. din moment ce am trecut prin el ea prta o etapă colţ de ţa.ri..
D~rlf. a evoluţie: noastre PQlitice şi soeia, le.. J>a..r este necasar d, se constate. că in
Realizările vOf'bmc îndeajuns. .Am li In·
a.cea perlcdă de timp ~()eleta~ romlnes.se i se da.a.grega., şi că dispet-:'!5area ei politică
demână programul. n redă.m nu ca
tIndea spre abÎmri fafale.
ei drept confirmare a. rea.l:izit"ilor.
Astbi !'Omâ.nil nu se mai evItă. nu numai fiindcă nu sunt poIltiCflŞte inl'lijbiti. ci
Au apărut: Iulian Popa.: Fructe
fiindci 'Junt nmâ,neştfl unif'icaff. Asthi fu ţi românii sunt cuprin,i de sentlmentQ!l uni- (poNii); UmbeTto Saba; poeme, traduse
(ar al patriei astăzi toţi rominil luţeleg că tUlirea in cuget fi in simţiri este condiţl" de p&tf:'u Sfotca; Nestol' Prisea.: SimlouIi
..'iată a mtrer-ei naţiuni şi a întrc~lui stat româ,e.sc. AstăZi po]}orul român a inteles, turne t pGczii; Septimiu Popa.: Cuiul delt
până la ultimul romAn_ ci S!t~UllJ roml.nef'c rămâ.ne ,i pe mai departe tot atât de invin- ini.J:nă. povestiri; ~ii.. Marb-Jaltl1: Vâlai
dbil ,i f.ot atât de unitar şi t-ot atâ.t d~ avid de victoria. dreptăţii sale, precum era el
Fermecot - poeme.,
b.re In sbnciumatele Vftmu1j ei.r!d se năpă.s toiaa aspra naţiunii l'MDi.ne inw7Jile tu..•
"Vor a.p8l'Q!
~E
1'01' nMoroc[rHor, oar~ mai de eaJ'tl mal agresivi. mai teribilA, mai tol'ellţială.. mal pusC Miu-~, Băuţ.&, po&1i ~ ClasioU Jă.
Hit,out'!. 'A.c;t.ă.zl exillltă. .. !!IOO1(\t~te româ-lH'ASd {lU un singur suflet Cl8J'e DU eedeam năl';'dj reeditări. l hul lorgovici - Qb.
ispitelor ideologice, ei ('are st.ă in sluiba. O<) tiril nmind impruni eq ea spre plinirea Ju- l!Ie;"atiÎ de limbă fomânead,. ingrtjiti"
r1cdl.tiIlS" salf'1 l':ele l'Ifilltt'o "'-\ \8f.ori{'e."te vala bilEI.
1. B. Mnreşanu: Patrieill Dragalin&: .
'AstăZi s·odefaf-M român .. ască devin~. ca in Vl'9mile ma.l'i ale românismului temeliv" ~:M1&tului Severin: Ştefan GombOŞlU,
vietii cele! nout adidi a vict1f nesdnmcJnate In lţp[rituaJitate~ sa naţională şJ cr~t;-~ . .l:'la.stica Românească din Banat, dela ori]:
,
,
•
OU. Il'
' gină plnA In prezent: L Cucu - U"
.... -tit'8 Ul
Pâ.rvan şi Dacill Preistortd. 1'& lui
,
tl a nll _ studiu oom;:aarativ: Gh. Ata.~Slg
EDITURA DAC lAT R ,", lAN Ă" TIMIŞOARA
_ roman, tiU. Defixat: Nicolae TOftll~-:
Bulew.rdul Re~ le ~liha' L No. 4.
Cavalerii CrueU: Pe~ P«rÎdl - CbifI'l
Prezintii. cea mai bună eai"te de povesti:ri api.rută ia ultimul timp
din Banat~ sehl~ !ili povestiri.
_
]0),
Un număr de I."ltol'i - un numar de
crări editate şi ee se vor edita la un moepal
da an greu.
.
li
Alături de trlmAlltările răsbohrlu1. ~
de: S E P TIM HJ P O P ,\,
zările de frămâ.ntări $'!>irituale intr'~ .:
de ţară tot mal entuziasmat. tot lllIl n
De vkm.-. ta Ub.!irU la chioşcarJ ti depodtal'i
vina
'ILŞa C'J1D ne este şi credinţa.
Se poate Gt>:n:lDda t~ntra
I'8tl1bul'!
la Editurl.
__________________________
__ _____
._______________
--. .____,,)1~-1
._____
~ ,
Gh. AtazUl.SltI.
pastia era

şt"ăh.Lcitoore.

~

cu, (,11 e aVUsese i ,
luptat ~u-tle!ut sa~ s,bucu.. mat. ChL7Iuit' 21
o Mata jara leac, tŞl de te obştescul alu- Ă
şit părăsind această lume plmă de Q " ' ~ U
necazuri şi copleşită de tlf:8ţmaă fi ne ~
I>farşită 'răutate.
';ca
Dincolo de evocările crunicii imagilUl. ,e
ţia l~i Eminescu distila umbreLe h'eeu. '~

societatea românească. Zicem insfârşit, fiindcă multă
duse sperenţa să \-'adă, odată societatea ro mâ.nească. unificată din puterea sufletului

volanle

1

gre~e~or lnceTca;~

Reconstrucţia societăţii româneşti
In desfă§urarea acer;,tui războiu -

Q

In ziua de 15 Iunie 18S:J din ~';n ','

Combaterea alcoolului la sate

,

1

organizării

străinătate

.,Corul Vânătorilol''') m'au entuzias
mat. Sper că după război se va găsi po-

comemorări

Ca un pios omagiU adu.s mem()rj~L "
n.w.LuLui cuntăreţ l~izhu.i .c;...,wne&cu, ~e~
:;p~~t"uala a "'.firni.şooTei ('omemOl'eG' D.
as~azl. 15 lume, pe ceL nUIi mare bQt~ 'el

unor turn("e in
cU un cor românesc analt)g
compus. El ne va fa.ce cinste ol~i unde
s'ar prezenta el.
(nic. iv.)

sibilita.tea
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Pe marginea unei

Conc;aertul Cernlui Armatei

tea de
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D, HENRIOT IN AUDIENŢA LA

arda 'BBENTROP. BerHn, 14. (Rador.)~,"I de externe d. RLbbentrop a pril'I"ici !!'i ÎB audienţă pe Îl. Hemiot, ,-ni~se i de propagandă franceză.
uit' eVTERNI<..:A MIŞCARE lMPOlsiul ,A COMUNIŞTILOR ŞI IMPERIAa' ~V1U1 AMERICAN. Amsterdam,

fi ne îador.) - Se

anunţă din Mexico. I!d
:(lire puternică cora~'a comuniştilor

n01'd·'american are
trecu. ~te un milion de membri şi se
~ de Q popularitate extraordinar
!to.r ure ~n rândul populaţiei.
mobil ZIUA REGELUI SI~fTON AL BUL:Uer ;EI. Sofia, 14. (D. N. 13.) - Bulgae':rbătoreşte Duminec:ă ziua naşterii
~i
'iii Simion 11. cu cari:! prilej se vor
iIlarea (Ilgăcitmi în toate bisericile Bulromd·
"PREŞEDINTELE ROOSEVELT
u1lirij IREAL:A TACERE 1N PRIVINŢA
~l.ICec :SIEI REGELVIVrCTOR EMAl C1 ' L. Amsterdam, 14. (D. N. B.) - Se
văz ~ din Washington, că pTeş~dintele
l11irea 'e!t a rejuzat Sel d.ea un răspuns ~a
, geo. .;\lrea ziariştilor, TeJeritoT la atitusa, în ceace pritl.eşte demisia Rege11e i':ctOT Em'Lnut:l.
•
[tite. ROLUL PRIZONIERILORANuului .AMERICANII IN CAPTIViTATE.
10)):1 14. (Rador.) Prizonieri amerilitică. Ii britanici căzuţi in captivitate pe
.' invaziei se întrebuinţează pennu ',dicarea şi curălirea dărâmăturilor.
... ~ bombardamentden: de teroa;re
, :ncricane.
nău EMIGRANŢII-' POLITICI DIN
OPA NU AU ACCES IN STATELE

19iru: "eriaHsmu!ui

· ,E, Amsterdam, U. (D. N. B.) -

Se

. 'id din Washington, cit. preşedintele
e fl o eLt (l declarat la Q conferinţă de
~ , cd guvernul StatelOT Unite nu
edia . cispu8 să dea reJugiu. emigranţilor
ltfugiaţHor politici din Europa . .Un
ocar. '/ de cel mu~t una mte refugiaţi poramul. din Europa pot fi plasaţi la Onta8pir~.StateleUnite, daT pentru Test VOT
cărţi . Ei ldgnre speciale în teritoriul
utăţ. t de ali'lţi în Europa. -

a co., ATITUDINEA D-LUI MUSSARD
star. CAZUL UNEI INVAZII ASUPRA
mEI. Rouen, 14. - DNB. comu· : Conducătorul naţifmalsocialtştHor
pl, Dlanda, cH Mussard, a declarat Te.CIl1nQ. tanţilor presei. ca eZ se va inrola
sufle- luntar'şi va îmbrăca uniforma ger,~t ) dacă aliaţii incea'l",ii o invazie şi
lelile. teritoriului Olandei.

,n'au

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

l~P 'AM, S. A. R. pentTt4 producerea şi
l.lllfo lZaTea curentului electric,

mpe

Periam.

CONVOCAR~

," acţionari ai firmei Periam S. 'A
tru producerea şi !umizarea cu'ui electric. Periam sunt convocaţi
10, d!lUlarea generală ordinară, pe ziua
sează'lunie 1944 ora 18: în localul Birouacest "ocaţial Dr. Augustin Bardosy din
· . ara 1, Piaţa, Brăti"'11U Nr. 1; Etaj
ii In· ,<r!amentul Nr. 5, având a delibera
;!ami ,ra următoarei ordine de zi:
Deschiderea şi constituirea adunării
, ·te "ale.'
.
?,aportul Consiliului de :Adminii p~ ;a asupra anului de gestiune 1943.
delt Raportul cenzorilor .. supra anului

.!'d!

tllul~tiune 1943.
Aprobarea bilanţului, a conturilor
~~heiere şi fixarea rctlibuţiei cuvej J!i. 1censorilor pe anul de gestiune

~~Descărcarea Consiliului de Admini-

UNIVERSITARĂ LA

Despre viaţa universlLară dela Timi4
ziarul "Dacia" s'a ocupat de mai
multe ori, fie pe margin~a unor lucrări
de specialitate, fie pe marginea unor
conferinţe, fie în alte domenh. Dăm mai
jos un vast program de lUe'IU din timEul
verii .~

nizate în zilele de 6-12 Iunie, pentru
profesori şi studenţi, de !nstitutu! Botailic al Universităţii din Cluj la Timişoara. Acum ţinem să inJormăm publicul nostru despre urmarea acestor
cursuri universitare deosebit de rodnica.
In dupăamiaza zilei de 6 Iunie a făcut
d-l profesor Al. Borza două lecţii magistrale despre clasificarea ln(,dernă a plantelor cu flori, după crltt~rii filogeneti ce. La 7 Iunie s'a făcut ne dimineaţă o
excursie la Pişchia, unde Fofesorul Al.
Borza a făcut întâi o cO!.ferinţă despre
fitosociologie şi metodele de cercetare a
;.'egetaţiei, iar d-l subtli;ector :.ilvic a
:vorbit despre metodele de exploatare a
pădurii. Au urmat minuţioase cercetări
în aratele şi pădurea de luncă.
La 8 Iunie s'au ţinut l~cţii de fitogeografie. Praf. Borza a prezentat flora României intr'o conferinţă, .u:mată de ample demonstraţii in grăc1lna botanică,
bogată in plante caracleristice pentru
regiunile ţării. Profesorul E. Pop Q schiţat în două lecţii documl-!ntate istoria
v egeta ţiei noastre, iar a ,isten tul Cioban
a demonstrat metodele dE' cercetări polenanalitice. In ziua urmjt.\.'are s'a făcut
o excursie la Banloc-Parb,. unde s'a vizitat parcul castelului, de interes botanic-horticultural, apoi m,)ara de dccorticat orez şi orezăriile intinse, cercetându-se mai ales flora equatică şi vegetală. O lecţie a profesorului Al. Borza,
ţinută în plin aer, a introdus auditorul
în Etnobotanică, iar expunerile profesorului ,1. Morariu l-au !ărnurit în privinţa ecologiei şi sistemat;cei buruenăriilor.
.
La 10 Iunie s'au făcut două lecţii asupra factorilor ~cologici şi metodele de
măsurare, din partea d-lui dr. G. Bujorean, ecologul nostru atât de competent.
D-I Topa a dat indrumăd pedagogice.
După masă a ţinut o şedinţă Cercul Batanic al Societăţii de Ştiinţe, cu comunicări origina.1e făcute de d-nii 1. Mora ..
riu, G. Buj.oreallt Al. Buiq1 Al., Bo~ E.
Ţopa. ,
.~ "';!I,>',;,r..~o(,~~, ."
_.....,..,
La 11 Iunie a: urmat Q ~xcursie mare
la Bazoş, unde d-l inginer silv. S. Paş
covschi a prezentat Parcul :American,
Intemeiat de contele Ambrozy-Migazzi
şi amenajat azi de Institutul de cercetări
şi experienţe silvice. Este o comoară. de
mare preţ a ţării această pădure consti,tuită din esenţe forestiere important~
americane.
, __ ".,.':";'~.",""~""":lI;' ,~,,,,,, :: .::
Ziua de 12 Iunie a: fost fnehinată pro ..
blemelor: plante lor. medicinale, expuse
:temeinic de praf. Al. Buia'. d-l 1>:.. Arvat,
directorul Centrului de ~lectare a plantelor medicinale din Basarabia, a arătat
.tehoica preparării lor. Profesorul Al.
Barza, in .calitatea sa de preşedinte al
Comisiunii Monumentellll" Naturii, a
.\rorbit în incheiere despre pericolele de
prădare a naturii prin p;ttanişti hiper:"
zeloşi şi mai ales prin nepriceperea celor
ce sunt obligaţi acum, in lung şi latul
ţării, să culeagă plante mC'dicinale, pe
care nu le cunoSc exact şi nu cunosc nici
metodele de preparare tehnică a lor..
Acelaş a incheiat CUl"SllTile, arătând
rezultatul lor didactic şi ştiinţific' important şi însemnătatea. lor naţională,
căci contribue la formarea nouilor generaţii de cercetători şi buni profesori, la
înfrăţirea generaţiilor care se succed şi
la omogenizarea metodelor de cercetare
a specialiştilor.. care s'au Intrunit aici,

şoara

~lATEMATICĂ A
(JULTAŢlI
DE ŞTlThIl'Ă
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Prima şedinţă a săptămânii matematice, al carei program l-am publicat în
"Dacia" a avut loc Luni, J 2 Iunie a. c. la
orele 16%, la Facultatea dn Stiinţe, Bulev. Diacol1ovici Loga l1A, sub preşiden
ţia D-lui Prof. univ. Th. Allgheluţă.
D1. praf. Th. Anghduţă in cuvântarca
de deschidere arată că prin manifestarea de astăzi nu facem dcn1t să ne incadrăm în ritmul vieţii Ardealului, care a
dorit să aibă o Universitate vie şi activă.
propagând 4lbirea de ţară şi dragostea
pentru ştiinţă. D-Sa închină un gând
recunoscător annatei care asigură paza
ţării şi salută pe Dl. Ing. PI. Andronescu,
rectorul Politehnicei din Timişoara elogiind meritele sale ştiinţifice şi pe profesorii de matematici dela l'<.litehnică prezenţi la şedinţă. DI. prof. Th. Angheluţă
salută deasemenea pe Dt Decan al Facultăţii de Stiinţe care este prezent la
şedinţă şi pe D1. Praf. on!..! ar Gh. ruga,
care participă in mod constant la toate
manifestările secţiei matematice şi închină apoi un gând pios memoriei foşti
lor profesori Gh. Btatu ~i A. Angelescu .
, DI. Prof. D. V. Ionescu., Decanul Facultăţii de Stiinţe, arată rostul, manifestărilor ştiinţifice de fine de an ale
Facultăţii, a căror tradiţi~ z'a format de
mai mulţi ani şi mulţumeşte secţiei de
Matematici, care este prima lor iniţia
toare. D-Sa reaminteşte ('u acest prilej
apmloarea pe care a avut-o deseori săp
tămâna matematică in trecutul apropiat
la Cluj, când prin participarea profesorului P. Montel dela Sorbona ~i a altor savanţi străini ca şi a D-lui Prof. Pompei
şi a multor matematicieni din ţară, ea lua
caracterul unui adevărat congres. D-Sa
exprimă în numele Facul~ăţii toată afecţiunea pentru profesorii de Matematici
ai Politechnicei, cu care impărt.ă.pm aceleaşi idealuri şi mulţumeşte D-lui Rector Pl. Andronescu care ne face onoarea
să asiste la şedinţă. Apoi, Dt Decan exprimă mulţumirile Facultăţii D-Iui Prof.
Th. Angheluţă pentru îndrumarea dată
activităţii cercului matematic.
. 01. Prof. V. Alaci In numele profesorilor de Matematici dela Politechnică
mulţumeşte pentru invitarea de a participa la ş€dinţele săptămân;i matematice.
D-Sa relevă rolul Universităţii din Cluj
şi in particulor al Cercului matematic in
ridicarea nivelului cultural şi ştiinţific
in ţara noastră.
, Intrându-se in ordinea de zi, DI. Prof.
C. Iacob a făcut o dare·d·~ seamă asupra
activităţii şi realizărilor secţiei matematice a Facultăţi de Stiinţe in anul şcolar
1943/44. Apoi au desvoltat comunicări
de specialitate D-nii Praf. Th. Angheluţă, V~ Alad şi D. V. Ionescu..
Şedinţele cercului matf'matic continuă în tot cursul săptămânii.
CURSURII~E

DE VARĂ DELA L.VSTI~
TUTUL BOTANI<J DIN TIMIŞOARA
Intr'un reportaj precedl-:nt am anun..
lat deschiderea cursuriloî: de :vară orga-

Wri& ,eşi a comisiei de cenzori de gestiuŞedinta
~u'" anului 1943.
La spitalul "N otre Dame" a a.vut Ioa
...... Alegerea cenzorilor.
1"" n
şedinţa de comitet a organizaţiei "Darul
luit~entuale propuneri.
:!!&' ,w. acţionari, pentru a putea parti- Ost&şulni<f.
Au fost prezente d-ilele: ~a.reta
ISIISÎu : la această adunare generală ordiei'" ~ ,trebue să depun~ al'ţiunile lor la gen. Chitu, Livia col. Ionescu, Marga. . .2~a Societăţii, Periam, cu cel pu-' reta 001. Dumitrescu, COl'olia. Giosanu,
Flavia dr. Iones<:u, Livia Dogariu, VIojplIJI ) ZIle înainte de adunarea generală
. ă.
rica. Lungulescu, CorJlelia Marcu, Eroi·
',cazul când adunarea generală ordi- Ha Ioanovici, Puic& Perieţan. Elena
~ ~ COnvocată pentru ziua de 28 Iunie C10aşe şi Mia Marian J aleş. '
D-ra Valy Ţărnn face propunerea c<x
~eali, ,nu ar fi întrunită in număr pentru
.; hotărâri valabile, acţionarii sunt mitetului, de a organÎza un festival la
~ ::~aţi din nou pentru ziua de 5 Iulie BuziaţJ pentru a putea spori fondurile
oeblo '~aceeaşi oră şi în acelaşi loc, cu societăţii, fonduri care sunt atât de ne~, ordine de zi, fără altă convocare.
cesa.re tntreţinerii spitalulUi. de răniţi
IU. . ~ŞOara. 7 Iunie 1944.
"Notre Dame", cU atât mai mult cu cât
CoMiU1~1 ~ A.dminiş,t.!'41.ie.
se fae l~r,egăt!rl 'p'en.~ imenaj>:n:e~ 1,mei

TIMIŞOARA
Bucureşti~

dela

Timişoara.

Iaşi t

Chi~inăuşi Cluj~

_ _

.~

_ . ._

Participanţii, in număr de 36 (şi câţi..
va oaspeţi) şi-au arătat prin graiul d-lui
dr. M. Răvăruţ din Iaşi, mUlţumirile lor,
faţă de prof. Al. Barza, organizatorul.
cursurilor şi exprimând o~~rinţaJ de a se-o
ţme anual asemenea .cl.<rsuri de. .vară-.
universitare, de specializare....:\.~,;.:- ,.: .

COl\"FERINŢE DESPRE ACTUALI·:
TA'fI ŞTIlr,TU'ICE LA FACULTA·
'.cEA DE ŞTIINŢE DIN CLUJ,i .>.
'TIMIŞOARA ~'\ ',) " "
In anul şcolar trecut ~coalele şi-au
inchis porţile înainte de Vleme. Impre..:
jurările vitrege, prin cad R trecut ţara;
au impus această măsura şi universităţi ...
lor noastre. Universitatea din laşi a luat
drumul pribegiei, UniverSitatea din Bu..
cureşti în urma bomba t'damentelor a:
fost nevoită. să-şi risipească în diferitele
regiuni ale ţării zestrea ştiinţifică ce o.
are. Universitatea din Cluj, stabilită in
pribegi a ei la Sibiu şi '1 1 mişoara, cu o
tenacitate caracteristică neamurilor cari
nu renunţă la dreptul de a avea o soarte
mai bună, la câteva . luni după refugiu
lii-a deschis porţile şi a continuat activitatea ei didactică şi ştiinţ;{:că. Lipsurile
şi greutăţile nu infrâng elanul soldaţi
lor noştrii din frontul armat şi soldaţii
frontului cultural trebue să le urmeze
exemplul. In lunile de vară ale acestui
an Universitatea din C:uj a deschis
cursuri şi conferinţe la ~ibiu şi Timişoara. Pe lângă săptămâM botanică ti
o'

matematică.

FACULTATEA DE STIINTE DIN CLUJ
,M')~"

LA ,TIMIŞOARA
de Stiinţe Naturale
ţine conferinţe despre act:jalităţi ştiinţi·
fice în cari personalul şi !,rietenii facui·
tăţii vor expune principii noui şi consi·
deraţii actuale asupra diferitelor pra..
bleme ştiinţifice.
'
"

" .-t:~;" . Secţia

PROGRAMUL
16 Iunie - 7 Iulie 1944. 01'418.
:Vineri 16 Iunie. Ora 18. - Prof. Dr
Ar. Grădinescu: Natura fiinţei umane.
Consideraţiuni actuale.. _.......'._.5_.
s,

__•

,

Marţi

20 Iunie. Ora 18. Prof. D.
Desvoltarea cercE:tărilor omito<
logice în ţinuturile româneşti (conferin..
ţi ţinută sub auspiciile Cercului Zoolo....

Linţia:

~~.

-

;Vineri 23 Iunie. Ora 1S. - Prof. Dt;..
R. Codreanu: Hormonii la Nevertebrate..
Marţi 27 Iunie. Ora 18. Prof. ')/.
Radu: Intersexualitatea.
Miercuri 28 Iunie. Ora la,- Ing. Paş- .
covschi: Migraţiunea Pâs~rilor (conferinţă ţinută sub auspiciile Cercului ZO.9logic) .
Vineri 30 Iunie, Ora 13.- Prof. Dr. V"
St:mciu: Structura pet.ografică a p'ă
'-m~ntului românesc.
'
Marţi 4 Iulie. Ora 18. __ Prof. Dr. E~
Racoviţă: Diversitatea componenţilor(
proprietatea fundamentală a materiei.
vii şi consecinţele fatale ale acestei in...
suşirî.
'
Miercuri 5 Iulie. Ora 1P.- Prof. Dr.
'Al. Grossu : Provincia Dc1Cică din punct.
de vedere faunistic (conferinţă ţinută
sub auspiciile Cercului Zoologic).
Vineri 7 Iulie. Ora 18. -- Prof. Dr. R.
Codreanu: Determinismlll hormonal al
metamorfozei Insectelor.
Toate conferinţele se ţin in clădirea
Pasteur a Facultăţii de Stiinţe, Bulev.
V. Babeş Nr. 16, în sala de cursuri a Institutului
de Fiziologie Animală, etaj 1•
s.ă.li de operaţii.
Publicul care se interesează de progresul
D-na Livia Dogariu donează suma de ştiinţelor este rugat să i-a parte.
4300 Lei pentru a se cumpăra cloretil
In curtea localului, există un adăpost
necesar la. intervenţiile chirurgioale, Iar
acoperit.
d-na Cornelia. Marcu a donat din partea
. . . .+.:0.5. . . . . . . . . . ._. . .~
d-nei Ch:evereşan suma de 2000 Lei pen~
tru suplimentele alimenta!'(' d~ care au , .~~;~~ . . ,~'':'
TRIBUNA LIDERA*)
nevoie cei gravi răniţa, iar .(jin partea
d-sale a donat 3 kg. vin, pe care l-a îm- . SU'bsemna.tul. Pu,n:eilean.u Ioan, cumpă~
rând dela Ecaterina Gilosy nă'Sc. Cristian,
părţit personal răniţ(;L
In continuare S'a diScutat organiza- bodega. din str. Coşbuc 1., /og pe toţi aceia
rea. unu1 ~r pentru odată care se v& cari a.-.l vre-o preten ţi~ materială, sau de
orice natură, să se prezinte la mine in teranunţa ulterior •
D-na gen. Chitu dă citire pr()lC@Slllu1 men de trei :tUe.
P1JROELEANU IO.-\N
verbal, luat Cu aceasta. oeazie. staobiUn.
*) Pentru cele de mai sus, ziarul nu~'"
du-se ultimele amănunte in ~ături ou
la nicl..o răspundere.
221.'1)
bunul mere el ~ta1ulp:i. _. ,_ ..
o

de clmitet I organizatiei Darul Ostalului

,

it;

'1

-.

DAC I A
_P.A.g.·.",_w_'________________..__....__...._____....'._....'-___.;.
__...._____....._____

.....

!,'oodul de Pensii al fUllcţiooal'Î!or şi ma-

estrHor Soe. ".'htra", J:o'abrică Română d.,
i Vagoane, ~lotoa.r~, Armament. şi Muniţiuni
S. A. - Arad

Ineu~Arad

·l)omni.i m€mbtii activi, eu drept de vot şi
! domnii membrii beneficiari, cu vot cOlUlUl'tati'Ir, ai Fondului de Pensii al Funcţionari
! lor ti Maieştrilol' Soc. "Astra" din· Arad,
1Ca;l A Vlaicu NI' 41-43 'S"mt rugaţi a
/ I se ~~i Miercuri 21 Iuni~ 1944, orele 16,
in adunare genE;rali ordinară, în sala mare
a cantin'Ci Uzinelor .,Astra" din Arad, Cal.
'.A. Vlaicu Nr. 41-43, spre a delibel'a ŞI deI eide lk<tUpra următoarei:

_

4

1

_

~

~

_.~

-

~

.:..~.~.~

-.-..,;

Ştiri poliţieneşti

.,

ORDINE DE ZI :
1) DaJ'ea de seaml a Consiliul'li de Ad.
~traţle pentru activitatea pe exel'ci1,.iul
1943 şi raportul Comiletului ac Cenzori asupra ai:estei activităţi.
2) Aprobat-ea bilau'ţului şi conblui de
venituri şi cheltueli pe anul 1943,
3) Descarcarea COllsiliulut. de Awninislraţie de gesti1W.ea sa pe anul 1943 ŞI a Co..
miteblui de Cenzori.
4) Aprobarea bug"tului p~ anul 1914.
5} Fixarea pensiilor pe anul 19-!4, in ooncordanţ-ă. cu disponibilităţile bugetare,
6) Comunicarea numirei de către Soc,
AsU'a"
a noulUi memhru în Cons. de Admi·
h
llistraţie, în locul dlui ing, Peride Gheot ghe,
ai cărui mandat a expirat.
. 7) Alegerea a 2 cnzori in locul Olor: Mihuţ
Ioan Simion şi Motorca Nicolae, a căror
mandat a expirat.
8. Diverse cereri şi propuneri.
Cererile pentru a fi luate în considerare
şi SUP"lOO deliberării Adunării> Generale ardUlare ge vor comuniea in scris' preşedin_
telui COllS, de Administraţie, cu cel puţin
3 zile libere inainte de data adunării generale.
Dacă la termenul fixat nu se va întruni nu
mă~1 de membrii (·erat de statute, adunarea generala ordinară se va ţine la data de
27 Iunie 194.4, in acelaş loc şi la aceiaşi oră,
fără vre·o altă convocare, şi se va deHbera
şi decide asup!""a ordinei de zi de mai Ins,
tn conformitate cu dispoziţiuniie art. 39 din
legea persoanelor juridice.
Arad, g Iunie 1944.

COPfi.. INECAT IN

MUREŞ

Baciu de 7 ani, Deoodaiul a fost N1pihd unUi colonizat din Pecica şi s'a inecat ia Murq în ziua de '7 Iunie. Auwtjza!ia d~ înmormântare a f08t eliberată, de parcltet.

Jandarmeria din co~una Şeitin. a rapol'-

·ta.t Luni Înainte de masii. parrhetului, că
fost peSi'uit cadRnul copilului

1\

Gheorghe

44.. 4444_+

o FEMElE

MUREŞ

SiJnbătă dup mas! pe la ore;,a 16, In.
drepvll fabricei de :rahăl', a fost pescuit un
cadavru sex femen.i.n în vârstă. de 17-20 d~
ani. Poliţia a inceput cercetările pentru
identificarea. cadavrolui, dar până în prezent.
nu a reuşit. Parchetul a autorizat Inmol"mi.nt:area.

.

RAD U & Co.
s. 1. N. c.

Agentură

NECUNOSCUTĂ

PESCUlTJ\ IN

RBORUL"
"A.

de lemne

•

ARAD, Str. Th. Ciontea 3
Telefon 1879
Inreg. sub No. Fs. 1011 : 942.
!~~~_~-~$!c~-'~~~;~~~~-~~-~F~~~r5~=:

-

- VASll..E PAL Arad, Piaţa Avram
Iancu, s'a prezentat ren la poliţie şi a depus o reclamaţie contra unei femel necu·
noscute căreia i.a dat nişte lUC'l"Urj pentru
~7Are'. După pnelua.rea lucrurilor, femem
a dispărut: ~ amoole cazuri poliţ..ia a ince.put ceroewile.
i .

I

1!~4~~~!!!;t 1':) IX!

Azi!

AmIINIS1'I~A fIE

~O<><>o<><X><X><><><XX><><><>V<><><X><><><

Garantia filmului de succes

.-\DJmNISTR.\'UVI~, Redac~ia Şi
ministrn.ţia pentru oraşul şi jud. Arad,

-

Ad;
este
1ncredinţati exclusiv dnei Vicrica Bogdan,
t:lQ!"e e singura în drept de a face abona.
mente, achiziţii de .!'eclame ~ publicitate,
precum şi de li. !'ăspândi .-.iarul. Nici o alti\.
Jlersoană n-1 poate repre;ren~a in această calitate ziarul nostru. Redacţia din Arad este
reprezentată prin di Al. Popescu Negură.

-

as

DE AUR

Un 111_ .... ~I.eel.r ••

Kristina Schoderballm li EI~eR Klopfer
. Repr. 3,

5. '7

şi

BrătiaRH

23-22

la orele 9 sea.ra

Azi Joi 15 Iunie!
FILMUL DANSULUI ŞI MUZlcn

- LIDIA BURGHARDT din Arad l.tică.
Iaca a reclamat pe Mihai Ivanco şi ~ soţia.
acestuia pentru abuz de iM:redere,.

No. 18

Tel~fon:

~ Dnmi..llecă

JURNAL NOU

9.

aa

iMAU'

Cinema CAPITOL Arad, Str.
C;n-.natografnl filmelor graadÎ0888
Re!Jr'czentaţH la 8, 5, 7, Sâmbătă

_.

ORAŞUL

IA

t

Fremieră!

Cinema URANIA

REVISTA REVISTELOR
ntmuI de mare montare al SludiQurilol' Italiene realizat dupi. "BRODWAY
lUELODY",
TOTI DAL MONTE oolebra. cân tireaţă deIaOpera din Milano
JUNIE ASTOR al doilea FREDD ASTAffiE
vor debuta. in filmu.I dansului muzieU .- umorului şi fanteziei

u. fila

, n

epoeal ln ure se ţe.e .'ene e••ţlena.,

,asi un .... iii pertidia
CII

tntrlta, .

,.

şi câte"a erchestre de jazz - rirJ. - dansatori şi da.,ateare
IflNUNEA FIUfELOR MUZICALE
DE MARE MONTARE M, ANULUI II
DECOR FA.l".'TASTIC! !loIAl FRU MOS CA "V 1 SUL ALB"
Jurnal ONC. 115 cu ultimele eve tiimente ~ pe front.

Curtezana
din
Venetia·~
.................._.--..............

m

D

Azi

Clara Calamai ::. Osvaldo Valenti:~

."CARNAVAL LA VENEZIA"
_ma·

WI

................................. •.. ......... ....

~

,

1944

MICA PIll&llAJ

D-ra VaIi Stănescu stud-2ntă la Conser
vator acompaniată la pian de D-ra
Burigan şi solo voce D-ra Corina Halip
studentă la Conservator.A participat un nume!-os public format din corpul ofiţeresc ,?Î intelectualii
garnizoanei. Cu ocazia acestei manifestaţiuni ro·
mâneşti, pe lângă scopul moral s'a reali7..8.t şi un frumos venit, d~stinat ajutoră
rii premilitarilor evacua ţi din Bucovina
şi Basarabia.

Con'siliul de patronaj 10('&1 de sub priceputa conducere a D, ('olone~ Vasi}:
Tatomirescu comandantul garmzoancl,
a organizat în sala ci(l,emat?g~afului
Central o frumoasă serbare artlstlc executată, S'a desfăşurat un bogat program compus din concertul muzic1J militare sub
conducerea D. SIt. Ion Chioreanu, solo
\oce D: Sasu Nicoară, ar\.i;::t dela Opera
Română Bucureşti - aco~llpaniat la.pia~
de D-na Prof, Busuioceanu. solo Vloara

Convocare

COXSILIUL DE

. Ştiri din

Vineri, lG Innie

0'0" - - - - - - - - - - - - - - - - -. . .' .~;..1J~~
.

~~,

IT

Cinema ROYAL Arad
':Idel_: 19-33

Cinema

Str. AIexandri 2.

ReJ?I'.; 1& orele '. i. 1 ti It fix.

AZI'

Azi
Ui-sula Grabley ... Fritz Schultz
,

In

=

Extraordinară

muzicală'

Arad

".rele.fon: 20-11).

Unul din eale .ai reufit. cr.aţiunl ale Beilltreeutei

•

VIVIANE ROMANeE

~~,

FETITA DELA
GtRAJ
comedie

.
I

FORUM

i

l,A N G E. L I C A"
cu Georges Flamand......aS

I~

..

..
PEtlTRU

D AUlA

Pal)';. 6-

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

I L N I C D E TOATE SI
----------------------.--,.IM-I

\',\LOAREA CHITANJELOR
L'TULUI APĂRAlUI NAŢIONALE"
21 . tcşt8 tuturor acelor car-i au să de. garanţii sau car.ti-iuni legale că. .,ehi"e.tit1u provizoriu" ale "lmprumutuhri

III

1

a , '.

naţionale

sau

out, '
f' "

din 1944" SUIl.t primite 1n
pe valoarea lor JlQ-

cauţiuni

" srruATIA IMOBILELOR AFLATE
I 'roLOSINTA ARMATEL Monitorul 0•!le ieri publică o crecizie prin care imoIt aflate astăzi în fol()6inţa armatei, să.

. în

cărţile

funduare ale comun.elOl'

tive pe numele Statului. cu menţirJIi~t date in folooinţa. armatei şi IUl
înstră.ina fără conaimţământul nU~ui de război.

- INSPECTIE LA ADMINISTRA'JlA
Ii'INANCIARA DIN TUUŞOARA. D1 U1Sp.
special Giurescu din Ministerul de finanţe se
găseşte de ieri la. TImişoara.. unde inspectea..
ză activitatea administraţiei financiare locala.

- PREOT CITAT PE NAŢIUNE.
Bucuresti, 14. S. P. P. transmite: D. :Maresal Ion Anto~scu Conducătorul Sfatului a diSpuS citarea pe Naţiune a preotului Ion Popescu parohul bisericii ~
taridin Capitală, pentru motivul că
aeesta a luat sub ocrotirea Sa să întreţină. gratuit, la o vie a sa din VâLcea.,
mai mulţi copii săraci ai siltistraţilor din
Capitală.

- CONCERTUL LYA BUBIC INCEPE
LA ORA 19. Concertul sopranei Lya Hubie dela Opera RomAnă. din Gluj-Timi.şoa.ra,
ou cOIOOursul bas'llui Aurei Hubie, care va
avea loc Joi 115 IUJtie in sala Palatului Cultura:l, tnoepe la ora 19, şi nu la ora 9, cum

a

8i>ă.rut

ieri.

- (JAMPURI EXPERIM.ENTALE IN
JUDETL'L TJMlŞ-TORONTAL. In colabo-

rare eu Staţiunea. Experimentală Agricolă
a Banatubi dela Cenad şi cU celelalte instituţii

Judeţ Camera Agricolă Tia Inceput formarea a numeroase

agricole din

mişaara

c!mpUri experimentale şi demoo-strative in
toate Ocoalele Agricole pendinte.

t

NOUL CONDUCATOR AL CASEI
ea, iTAŢII. D. dr. Ignătese-l Nicolae, di! medic in Ministerul Să.năţii se insăr" pe data prezentei. decizi-mi, cu conCasei Sănătăţii in locul dlui ino-pecan I'ne."al sanitar dr. Gh. Andreescu.

Un apel către populaţia din Banat

11l

t '

. :.IULTUMmL Spitalul Z. 1. Nr. 179
!dul său medic căpitan dr. Dumi traseu
•

~B, mulţumeşte

~

pentru

bunăvoinţa

Fa.bricanţilor -

din Banat, care
t deosebită plăcere a. dona suma de
. ~OOO.- pentru nevoile acestui spital
lQ tfjl.a refugiat.

S'OUL SEDIU

AL

DlREC'J'IUNlI

'ULUI DE UCENICI DIN T .•NEA1\IT
(iunea cursuril-or profesionale de ·uel:·
isn TârguI Na.m.ţ., judeţul Neamţ, fa~
~ u.t că are sediul in comuna ChişinE!"l
~<l.a Regina Maria 312, jud, Arad,
profesorii sunt rugaţi a-şi ~ 'jTOite a·
, pentru. a p'ltea prillli
SUBVENŢIE

comurucări.

PENTRU STATIUNEA

Staţiunea de montă
:oomn& Birda. a primit din parLea. CaAgtioole Timişoe.ra. o suhveuţie de

lONTA tiIRDA.

.~

lei pentru întreţinerea &tIllăsarilor
ti. Banii stau disponibili la insLitu-

:iII't
~

i·a. votat.
.~

it: IVE" Prima

........•

Fabrică

Rflm.ânel pentru

" ;!~ti Elastice S. A. Tlmişoara lI., Peneş

Curcanul N,·. 5.

CONVOCARE

*onarii Soc. "Kawe" S. A., Timi. sunt invitaţi a lUI} parte la AduaGenerală ordinară c~ se va ţine in
de 2 Iulie 1944, ONJe 11 a. ro., in
lrile firmei, la Timi~oara IL, Spl.
Curcanul Nr. 5.
II dinea de zi: 1. Alegerea preşedin
şi biroului. 2. Raportul Consiliului
Administraţie şi a Comitetului de
ti. 3.' Deliberareil asupra bilan·
. 19~3 şi descărcării gestionarilor.
.iegerea administratorilor şi a cenr pe anul 1944. 5. R~~partiz.area bei aului net. 6. Majorarea capitalului
t :tăţii. 7. Eventuale propuneri.
• . trucât D-nii acţionari r. u s'ar intruni
:)măr legal la termenul de mai sus,
.r~rea Generală se va line in acelaşi
, naceiaşi oră în %iua de 9 Iulie 1944,
: Va delibera cu orl\.'(1 număr de

1

~llil'i prezenţi.
~::i1.mile se vor depun,<! la casieria
,~ii cu 5 zile inainte d~ şedinţă.
, :mişoara, la 12 Iunie HI44.

i .', tu.l bila.nţ la

I

so-

31 Dectmbrie 1943:
409.1:>2 - .
Efecte
,'l:.-. lmobile 3,382.870.-, Maşini
,:.stalaţiuni 677.086.-.. Materii prime
. ~A,862._, Mărfuri şi semifabricate
: J791.-, Debitori 4,L 71,306.-. Par; :'\iuni 3.000,OOO.~, Transitorii
n9._
Pasive: Capital social
MOO.-_, Rezerve statutare 981.000.~\Il de: creanţe dubioa,se 438.475.-.
.1ul de ajutor 254.33 L-, Fond la distia Consiliului de AdminIstra ţie
iOO._,
Fond de amortisment
!18._. Dotarea fond'Jlui de amort.
:151._, Creditori B~nd 22.671.'180,
::Ifi
8,890.637.-.
Transitorii
·4130._, Profit n~t 2,374.430." :JJ.! de profit şi pierdere: Pierdere:
:. generale 18,928.346 - , Amortis:
::e236.85L-, Transit.>rU 3,264.130r,
·Jt net 2,374.430.~. Profit: Venit
: :.23,776.123.-. Venituri diverşe
, '05, Tranzitorii 335,4·7Q.Comiliul d- Admimst,.oti.e.

; ';e:

Cassă

că deşi fiecare cetă
îşi dă se:.lma de imporo prezintă pentru Ţara

Constatându-se
ţean conştient
tanţa pe care

noastră

Imprumutul Apăriirii Naţionale
din 1944, de reuşita căruja depinde în
mare parte. asigurarea mijloacelor necesare pentru a trece cu bine prin impasul în care se găseşte vJstieria Statului
silită să facă faţă unor cheltueli din ce
în ce mai mari, cu venitur: normale tot
mai reduse şi cu toate că l'f'giunea noastră a fost ferită de nenorocirile provocate in alte părţi ale ţării de către atacurile aeriene in amice, totu~î sunt foarte
puţini aceia, cari au înţeles să contribuie
la împrumut cu sume peste obligaţiunile
minimale impuse de lege. sau să renunţe
!n conformitate cu art. 3'), la titlurile ce

Clase~e

]i-se cuvin ca urmare a plăţii contribuţiei minimale.
Deacea Ministerul de Finanţe şi Administraţia Financiară f:lc din nou apel
la simţul patriotic al fiecăruia, rugându-i
să semneze din prisosul. lor. sume cât
mai mari, conştienţi fiind că leul dat la
!mprumut înseamnă un sprijin pentru
cel care i-a rămas, penti'u ca să nu se
prăbuşească .

Asigurărilor

Oficiul de Asigurări Sociale Timişoara,
aduce la cunoştinţă intreprinderilor ~i patz-on-ilor parte din modifi<:.area art. 8:':: Şi 84
a Legii Asigurăl ilor Soc. prin Decret Lege
N. 307 publicată in Monitorul Ofidal Nr.
127 din 2 Iunie 1944.

Art. 82 al. nr. L. A. S. se înlocueşte e"J
ten: Asiguraţii vor contribui
nnpreună cu patronii lor, cU o cotizatie u~
ttică, egală eu 14% ,(in loc de 8%) din saurmătorul

larul medi-J al clasei respective
Art. 83 se înlocueşte CU urWAtolUl text:
Clasele de eotizare şi cotizaţiile ce se fixează după cum urmează: cl. r. cei fără
salar ootiz. lunară lei 10~; cI. II. oei cu sa-

loc la cimitirul Ghencea din CapiÎl1mormântarea unor bI avi ofiţeri şi
(.sta.şi din aviaţie, căznţi pentru apiire.
reA. oe~ului român~.sc Au fost inhuma.t('
ră.măşiţele pământeşt.i ale: avitor căp~.
DumitTeseu Constantw, It. aviator Rovenţ'l Octavian, It. av. Dinu Marian
Vicl<>r, adi. aViator Oprănescu Vasile,
s('rl· aV. Bruiescu şi SQld. av. Boloin
kan. toţi dintr'un centru de instru-cţie
tală

aerunautieă.

-

Se aduce la cunoştinţă patronilor cari

prin liste de p~ată că, Oficiul
de Asigurări Sociale l'imi.;;oara. a inceput lucrările de det~area foilor de
coUzaţE din exerciţiile Ioxpirate şi preschimbarea cametelor epuizate.
Pentrucă aceste lucrări să progreseze
in spiritul ordonat prin circulara No.
10/944 dată de Casa Naţiom:lă a Asigură
rilor Sociale intreprinderile vizate vor

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

In vi'O&e

complecta până la data de 30 Iunie 1944
borderourile de detaşare şi preschirnbare precum şi carnetele de asigurare
şi foile de cotizare. întocmai ca şi in anii
precedenţi.

După data de 31. Iun'te 1944 intreprinderile vor fi chemate telefonic sau
prin citaţie la sediul Oficiului unde se
va face verificarea lucrăr~lor şi deta.şare. sau preschlmbarea propriu zisă.

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

ELGIBA Societai:6 de Distribupa, Electriîn BaJ).at S. A., R. 1'bu.iş3Illa

citiitii

BILANŢ I~CHEIAT

LA 31 DEC., 1943

,

_

_

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE INCHEIAT LA 31 DECEMVRIE 1943

ACTIV: Coduete a.el'iene de tranoport
~BIT: Spese de exploatam: Spe.se de
Lei 2,683.489.-; Staţiunile de tenalun~
administraţie Lei 1.679.212. -; Spese de
inaltă Lei lSO.65a.-. Staţiunile d. tra.wsdeoontarea eurentulrJi lei 268.394; lmpodte
formatoti Lei 847.832.-: Conductele de Lei 73.~-: A5igurare Lei 100.691.-;
stra.dă Lei 2,541.381.-; Inst.al_tjr.utile ele
Redavenţe Lei. 151.849.-; Transport de euluminat slră.zi.le Lai 775.938.-; Cooloar ,
rent 153.283.-; procurarea. de curent lAi
Lei 841.164.-; Invental' Lei 135.193.-; 1,350.346; Intreţinerea reţelei lAi 444.448 i
Mină, calea ferată ingustă cu concesiune de
Intr&ţinerea. transformatorilor
96.941.~;
exploatare Lei 1,699.116.-; Conoe8itme de IntMţin~l'ea contoarelOl' Lei 2.210.-; Speelectrifi<:are Lei 1. - Cassa Lei 3.069.~;
se de exploo.iare a zninei Lei 879.858.-;
Efecte Lei 521.700.-; Măl'furi Lei 354.59'5;
Speee de iut&laţhmt Le( 1316.434.-; D0Depozit de contoare Lei 14.648.-; Matel"ial
bânzi Lei 33.100.-; Pierdere In 1940-1942
de razen-ă a căii ferate in&u-sto Lei 35.000;
Lei a,266.226.- Total Lei 8,636.926.
Debitori lAi 3.&99.763.~; Bănci Lei 17.500;
OREDIT: Venih1~ de expI01ll:are: VeniPierd~re! din 1940 Let 985.300.-; In 1941"
" turi din vlnsare& cr.uoentului Lei 2,915.251;
Lei 1,278.001.-; in 1942 Lei 1,002.921$.Taxs de contor Lei 271.500.-; ReeepţioniTi
şi în 1943 Lei 1,830.381.- == Le-i. 5,096.557.
Lei 16.001.-; Montaj Lei 82.f09.-; V~
Total Lei 19,447.&91.-.
!1fturI din fnlltalaţi\mi i..el18T.279.-; MIr-PASIVA: C&p.i1:a1 acţionar Lei 10,000.000:
Fondul de mi.qorat'e a valoa.r. Lei 1 mili. furi Lei 104.276.-: Contravaloarea eupoa..
on 4!31,672.-; Creditort Lei 1,1'0.209.- nelor Le! lS.6tro.-; Pierdere: In 1940 Lei
98t5.300.-; In 1941 Lei 1,278.0M.-: l'lt
~i Lei tll.l00.-; A~apte Lei 400.000;
Posturi transi.tori Lei 4t12.710.-. Total Le! 1942 Lei 1.00~.92r.s fi tn ]~3 Lei 1,830."1.
Lei 5,09&.557.- = Total lAi a,8S8.926.
19,447.691.
CousUiul de AdJnin1sfnj!e

=

REPREZI<~NTATIA TE.-\TRULlJI N.-\

va reprezenta Piesa. "Ginerele domnului
prefect". Distribuţia este compusă din cei
mai buni artişti ai tropei. Biletele la. ab"en-

In atentia patronilor cotizanti la Oficiul Asig. Sociale
couzează

fi..

ŢION AL DIN IAŞI LA TDUŞO.-\RA. Joi
ISI-mie ora H,30 Teatrul Naţional dia laş]

Iar l"lnar lei 0-2499 ootiz. lunari i~ 280;
cI. m cei cu salar lunar lei 250O--i999
cotiz lunari lei 525; el. IV cei cu alar lunar
lei 5000-74.99 cotiz. lunară. lei 875; el. V
cei cu salar lWlar lei 7500-9999 oati&. lunari lei 1225; ci. VI oei cu sala.r lei 10.000
-12499 ootiz. k.mară lei 1515; el. VII cei
cu salar lunar lei 12500-14999 ootiz. luna.ră lei 1925j cI. VIII oei cu sala.r lUDIil' lei
1'5000.....-24999 rotiz. lunară. lei 2800; ci. IX
cei eu salar lunar lei 25000 - in sus cot iz.
lunară lei 3789.
intră

as

avu~

Sociale

Dispoziţbnilor de mai sus
re la data de 1 Iulie 1944.

a

- INMORMAN"TAREA UNOR BRAV}
OFITERI ŞI OSTAŞI CAZUŢI PE FRONT.
Bucur~t. 14. S. P_ P. traIuimiie: Eri a

Numele tuturor celor care vor face
subscrieri voluntare sau renunţări la
titluri, vor fi publicate "n presa locală.
iar dacă sumele trec de 100.000 lei. şi în
('ea din capitală.
In ce priveşte termenul până la care
se mai poate face orice subscripţie, acesta expiră la 30 Iunie 194~. când împrumutul se va transforma în impozit.

de cotizare la Casa

TOT I

ţia teatrală.

Judecătoria rurală Villga

Se::ltia c. f.

NI". 92/1944 C. f.

EXTRACT D!N Pl.TIJLlCATIUNE DE

LICIT:\.TIE

In urma cererei de exec'"Jiare făcu ti de
urmaritol'Ul dr. I06n '4,'("'tit'. avocat in Va.
rlaş. contra urmliritului Avan Ro.~ dom.
in Variaş.

Judecatoria,
A ordonat lieibi.ţiun-ea elt~p~i()nală in OI
priveşte imobil.&le situate în COmWl& Va.naş, cirC'\tDlSCl"lp~i&
Jude(itorie.i ocolului
de ~ rurală Vinga. cuprinse în c. f. a
eQOrJnei Variq Nrul protocolului c. f. 1212
Nr. de ordine A. 1. 5. pal'Cela Nr. tap. 19811a
arătură. in Ohetfelska dolina in întindere de
2 jugănt cu preţul de stngare de 112.500
lai., parcela Nr. top_ 2533Jd ee sub A. L 6.
arătură in Balea Zensk& in intindeM! de 2
jugi,re, eu preţul de strigare 112.500 lei,
parcela Nr. tap. 2696}d de sub A. 1. 7. ară·
tură in CGmtseeea Barr':i. în intindere de 2
.tJgire cu preţul de strigare de 112.500 lei.

Parcela Nr. top. 28-3312834:ld Fâ.naţ.ă in Pas.
tin Stau. in intindere de 1 jug. 800 stg. p.
cu pretul <k strigare d~ 90.000 lel.
Toate 8Ce6tea cu menţinerea dreptulUi de
uzafruct via~r II lui Ro8iei D'Jşan ,i soţia
nUc. Vidan Latinca din Variaş, pentru in ..
casarea creanţei de 55000 lei, capital Oi ac·
ceaorii.
Licitaţi\mea se va line in 71iua de 22 luna
luni-e anul 11)44, ora 11 a. m. in local~d ofi·
cial al c. f. str. Principală. u~ nr. 3.
Imobi!ul ce va fi licitat nu va fi vândut
pe un preţ mai mic de clt preţul de strigare.
Cei cari doresc să liciteze sunt datori să
d()pozit.eze 1& delegatul. j".1decătoresc 10%
din preţul da strigare drept garanţie, in
numerar sa.u in efeet de cauţie aoootile după
cureul fixat in § 42 lseea LX. 1881. sau să
pz'ed._ aceluiqi delegat ehitanţa consta·
t1nd dep-marea
pranţiei

judeoi.toreş.te, preala.bilă

a

ti 11& semnue condlpunile. de t.i!

citaţie.

J::)aoă ninwmi nu oferă mai U1ult, col care
a oferit J*ltru imobil un preţ mai urat de
clt cel de strigare est_ dator să intregea.scă
imdiat garanţia - fixati conform pr~n
tului pretului de Irtrigare - la aceeaşi pal'"
t.e p~t'.1'811 II pretului ce .. oferit; (i 2~
XLI. 1908).
Dati bl Vinga la 1() Fbrua.rie 1944.
Judeeltol'~:
Cond. de e. f.:
... dl'. 1. Pavlotift
15. N. Bnt'Ule:mll

,
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La Nord de laşi şi la, Gura HOInorului
tnai :multe atacuri sovietice au fost respinse
inamică

In Italif\ laaint.rea

Situ(t~i()
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BERLIN, 14. (Rador.) Cercurile
niiitare com.petente dec~(f! ă la BerLm.
ta intenţiile MareşaLuiw Rundstedt cu
La
EurojJf:i de vest se
văd acum LImpede. Scopul comandamentuhii german este dl~ a obLiga inamicuL sa inceapa o ojens;'uă in sttL mai
mare La capuL de pod d~ţinut acum,
deoarece eL nu este m stu,r~ sa puna sUlpânire pe vreun port meu mare şi va ji
siHt deci să înceapă lup~e de autpLoa1'e
mm mari, dacă nu vrea 8,1 ramane imobilizat pe loc. in aceleaşi. timp inamlcul
va fi obLigat sa iasă din 1i!.<a de 41cţtune
a bateriHor vaselor de ral}oi, cari asigură trupelor aLiate deocam.dat,ă o pt·olecţie îndestul ătom'e, care, msa, nu va
.nai există odată ce a~ia.pi VOI' ieşi in
,ana de operaţie germanJ..
Dr. Mar tin HaUesLeov'., redactorul
mi~itar aL agenţiei DNB, ('at'ectenzează
în a 7-a
a i1waziei sit""uţta după cum
urmează: comandamenrl1! german va
incepe () acţwne mai mafe coutra inamicutUl, numai în momenLut când aceasta păâise:;:te zona capltiui de pod şi
oru.ncă ~rupele saLe în jucuL LupteLor
propriuzise mvazionaste Aceu~ta însa
nu. tnseamnă că până atu'~ci tr..tpde germane Taman inactive. Rt':<ervde Locale
din zona costa~ă ajung 111-5ă pentru a
cauza inamicului pierderi seTioase, dat
jiind că valoarea mHitarâ a operaţiuni
lOT inamice desfăşurate în prezent este
neînsemnată. Efortul mal "falului Rundstedt şi a mareşalului ROI'lmel este de a
provoca cde 18 divizii ,namice de baTeate dinspre mare, precum şi ce[e 3 divizii speciale debaTcate- din aer, de a
lupta pe câmp, care este mai favorabU
pentru scopurHe germane Pierderile e·
norme cauzate inamicului, mai ales in
l.Tupele speciale deba-rCt.:.t.e cu pG.raşuta,
justifică şi motivează pe depUn tactica
urmata până in prezent de comandamentut german. Se comu1!ită dealtfeL că
fLuviul Vire este linia de demaTcaţie
intTe trupe te britanice ~i nord-americane, la est de Vire ajLâlldu-se trupele
britanice, iar La vest şi nord-vest, cele
nord-americane. CapuL d·? pod deţinut
de inamic are o lungime d.e 90 km. şi o
adânctmea maximaLă de 18 km. Cea mai
mare dificultate pent-ru i.,Lamic este că,
capuL de pod este joar·te ingust, astjel
că jiecare divizie are o bază de desfă
jurare de cel mult cinci km. Asta este
fnsă foarte puţin pentru (;. începe o acllune de amploare mai m~lre.
BEliLlN, 14. (Hador.) Aviaţia de
l"el:ltnuaşL€T€ germana a mportat detaUi
jOCLrte ,nteresante şi pr,,{,ioase asupra
p'i'egdtiTilor ofen~we ale sGvietelor. La
Benin domneş~e COTl'l)ingerea, că cu toate ev€mmente[c de pe is~1r<uL Cardiei şi
ţH toate că oJensiva romano-germană ~a
Kord de la:,>! a cauzat inamicului serioa~e eşecari, ofensiva cea mare sovietică
ie va du totuşi pe jrontul de Sud. ULtimelc, • ,J(Jarte constată, C'l sovieticii dispun chwr în regiunea ~a Nord de Iaşi
tncă de însemnate forţe blindate şi mo-

Driv~re

apărarea

zi

a Jost

oprită

'

B U CUR E ŞTI, 14 (Ral1or). - COMAr-.."DA~IEl\'TUIJ DE CAPETENIE
AL AIUIA'IU lW~IANE COi\ltilSlCA CU ZIUA DE 13.1UK!E: PE ~"l8l'RUL
INj<'ERIOR ŞI IN BASARABIA )U.RA)CIE AC"ţ'IUNI LOCALE FAR4- IMPORTANTA. LA NOHO DE IA:ŞI ŞI LA GURA HOMORULUI MAI MULTE
ATACtJRI SOVIETICE AU FOST RESPINSE.
.

De'a'
.:~.area Nea!ră
la Go!ful F~nic liniete
comple:t ă
a
I'l
~
'1
român ogermune.

Berlin, 14. (Rador). - Despre situaţia de pe frontul din răsdi it se <:omuniea: Calmul s'a menţinut Şi ieri dela
l\1area Neagră până la ~O'fltl finic, dându-se in diferite sectoan la nord de Iaşi
faţă de Carpaţi şi in zon",. Narva
acţiuni locale fără insemn«t .. te deosebită,
cu toate că atacul bolşev',:;qor dat cu însemnate forţe de in[anl~r'E' şi blindate
la nord de lasi
, a fost" exc:citat, cu mare
presiune, inamicul căutând cu or~ce preţ
să recucerească poziţiile pierdute,
Aceste încercări au dat însă greş şi poziţiile însemnate dil,l pund
de vedere
SLl'ate-gic: an l'ămJis in posesia. trupeloţ

Pe frontul Finic luptele au sporit in
indeosebi la vestul Careliei
unde sovieticii aruncă mar~ forţe de infanterie, artilerie, blinda," şi avioane în
Jupte, dar până în prezent nu au reuşit
sa străpungă linia de apa 1 are finică. Sovieticii au suferit pierderi mari de oameni, precum şi 29 tancuri. In trei Zill'
sovieticii au pierdut in t\Jtal 63 tancuri.
La iStmu1 Aunus atacurile sovietice s'au
dat cu forţe mai slabe. Se declară la
Helsinki, că sovieticii at,i( ă în Carelia
cu cel puţin 6-8 diviZli de infanterie,
precum şi cu artilerie şi b:indate.
inverşunare

I

In UaHa inaintarea inamici a fost
B e d i n,14 (Rador). -

Se anuntA

uClle frontul dm Halia, tA O :l.c!ivi'j;ate
mJ.j vie s'a desfrt..".Ul"dt eri intre coasta

oprită

ţă. a trupelur germane.

PAu'underi ma;

reşte CU multă prerauţiulle mi:;cărl1e de
uesprinderi germl'ilne.
.

Presa Su.edeZă c,alcu!eaZn la «O miUo •• e • • • eni
Baerifieille De-cesare pentr li cueerlrPll Fra.ţei
St()(·kholm. 14 (Prin telefon). - Zia- , In cercurile suedeze se arată că in timp
rul A rtun BlaJet se ooupă de rulul valu- . ce zece la sută din pierderile aliate s'au
lui ~t1antk, constatând .că aceSt~. ş.i-a ~n- j produs înainte de debarcare, 50 ia sută
dep~1:11t complect duwna cu prileJul In· ~ s'a pierdut la debarcare şi imediat după
VaZlel.
'
ea, iar restul ele 40 la sut·i în luptele inValul nu se compune numai din caze· terioare. Contând pieruerile c:l 80 de oamate pe ţărm ci şi din fortificaţii ~.a.lO-I meni de km. p.. al teritoriului cucerit,
nate în adân,cime, având cel mai bun
atunci pentru cunerÎrea ce101: 550.000 km.
efect şi in combaterea tru'Pelor de parap. cât are Franţ.a va trebUi să se sacrişutişti şi de infanterie aeriană ale i.llafice cel puţin 40 milioane onmeni. Atâ. ţia louitori are în total Anglia..
mieului.

Un regiment italian cere

să

Veneţia,

fie trimis pe frontul de Vest

14, E. P. - S~atul major al ! să fie angajat în luptele din nordul Franregimentului italian San Mareo a trimis ţeL Regimentul San Mar.:., este cel dinin numele unităţii o telegramă Ducelui l tâi organizat de partidul republican fasin care se spune că regHll~ntul ar vrea eist, după 8 Septembrie.
.

Două

!

.

,

bombardiere americane

aterizează

la Zurik

Trupe

ruseşti

două.

olăd

din,

veţlan.

teritoriulUi.

'

pe frontul invaziei

Frontul invaziei, 14. E P. - Pentru
întâia oară în acest războp.l E'a auzit strigătul de războiu rusesc ,,'.Iră" pe frontul invaziei, anume în peninsula Cotentin. Strigătul a fost secs de trupeI,,'
voluntare ruse, care luptă de partea germanilor împotriva generalului Eisenho-

lSTAMBUL, 14. (D. Z.) - Bunuri
tJiseririlor ortodoxe din Palestina,
după. pră.buşirea Plrismuhl,i au fost
ministrata autonom de Se-datatea p
vosla\'ni('ă, au fost livrate aşa zis
patriarhat dela ,Moscova S'li) presi
autorităţilor d.., JWlndat brit.anic pe ba
tratath.'e!or Rne1 (!omisii .oovietiee
Ierusalim.
df
25.000 DRArJi~LE Ai\IERICANE GA in
SITE V\ UN EVREU DIN P

BELGRAD, 14. (D.Z.) In enr .
unei clădiri din Paris s~au
25.000 de drapele ameriMne. Propri
rul acestQr drapele a foSt un evreu, c
nu numai că le-a înmflgazinat, dar
PRI1UELE TRUPE DEBARCATE
Al..IATI SUNT DEJA INCERCArE

,

IN LUPTE

Berlin, 14 (E. Pol - Se poate sta
acuma că aliaţii au angajat pe eoa
l\Tormandă înainte de toate unităţi me
eate in luptă. In special englC7;ii an
gajat o serie întreagă de divizii, cari
parte au luptat încă 1940 în Franţa
Nord, parte mai târziu în Africa şi ,
"jUa. S'au angajat aici Inainte dc to
trupe, ca.re aU mai stat în lupti. S'
adus chiar depe teatrul de război
partat al Pacifi~iului. eontingente, In
tele formaţii, cari s'au bătut eu j&
în arhipelagul Solomon. Mai ales
ţile de şoc debarcate un primele 3 Zi lji
par să fi fost compuse exclusiv din
fel de unită.ţi incerca te. Toomai a
i)unt acelea, oori au Stlfetit cele
multe pierderi purtând în parte şi
greutatea prinoipală a luptelor

ma

Cotentin-Calvados. Tre4buie
tit că forţele de iIIVazie ataţiana1e
in Anglia se compun şi ele in parte ' B:
trupe încercate, Partea amerioa:l:riiot
tând fi presupusă în majoritate din

ai

războiului.

Multe divizii Incercate fliind
cele mai stau la dispoziţie mai pot
cel mult o mioă aeţiune de inva2lie.
tru o a treia sau a patra a.eţiune lin
există trupe incercate.
UN RF..GmfENT DE PARAŞOTJŞ'ttI

Lupt~le

I

TELOR

butanţi

bombar-l timpulcauzacelornouei vialamlea ce au fost dateel-

Zliri{·h, 14 (E. P.l - D{}uă
diere americane tip Libe~at~r. au aterizat pe aerodromul oraşu1w Zurloh la Dubendorf. Ambele aparate au aterizat în

A VF~RILE BISJ<:RICEŞTI DIN P
'UNA INCn.t~DINŢATE SOVI&

şi c()DfeeţiOllat.

lllid la },;st de laI' au 10st zăvorite imediat. La coasta Adrilltită inamicul urmă.

'Iirelliană şi E()l~no, un{le înaintarea
inamki s'a. oprit ia!ă de Wttza rezis!en·

Voluntarii batalioanelor din răsă'
stau sub comanda comandamentului
prem din vest, feldmareşdlul von Run~
stedt. Dela comandantul dt: pluton '
nă la cel de batalion, apoape toţi'~;
ţerii sunt originari din R1..'~ia,

48)

wer.
defensive din ultimele
ore au adus deosebite la'~de acestor trupe, din partea comand lmentului german. Un general german a spus în a
opta zi a invaziei: "Batilioanele noastre din răsărit se bat ex.:::elent. Ele apă
ră cu tenacitate un punct de sprijin în-

DISTRUS

/

Berlin,14 (DNB). _ La Sud-~ l
Breville în pădurea dp.1a Barent a al . '.
sat un regiment de paraşntişfli engl b
In lupte indarjite regimentul a fost
trus în întregime. Câţiva soldaţi an fL
capturaţi

.............................................................
Prega"'"tl-rl-Ie uneI- nOUl- ofensl-ve de

rorizate, iar la NistTUL in1t'rwr s'au ob;ervat deasemenea imp")~'1ante 'concen~ră;'i de trupe şi material. Astfd direcţ,ia
j
'
ojcnS;l;ei sovietice în sectorut sudic se
B erI i D, 14 (Prin telefon). - In eeLa Sud de Caen a foSt oomplect
de parnşutişti şj de inrant6rie aeri!llli.
!)(t îndrepta la Nistrul inferior, în genele patru puncte principale de debarcare trusă? unitate mai mare de paraşut.i~ti . ~ifor~l~ ~:ti mici deb~rro~ pe ~e
. ral Sp'te Vest, în sectorul Iaşi spre Sud şi aliaţii au deUal'Ca.t erj noui trupe. S'au engl("ZJ, care au debarcat acum două zde fost ntm](!]te de apAratorl. nalcn~ I
Sud-Vest, iar intre Brouy şi Tarnopol adus asemenea şi cantităţi mai mari de in spatele poziţiilor gennane.
coastă st.1.u de eri diminea!ă Într'un fIO·
1p1"~ Lemberg.
matel'iaJ greu de război. Cercurile miii.
,.
~ ~
duel de artilerie, c:u flota anglo-saxooi.
Cu ri sunt concluziile wmanclamentutare germane aşreaptă pentru zilele ee
Toate o;enmele arată ,~ prgatirile dt> re - după toate p:rob::l,biliulJile - lui suprem german în 1eyrItură cu aceste 'vin începutul ofensivei anglo-americane il.tac ale ~v~~riJor d~n peninsula tea - să 1't'cgătească pri... tr'o ka.gtd'e m~
:onsh'tări, fireşte nu se ştie. Fapt este în zona dE' invazi~. Unul din punctele de ltn se afla lDtr un StadIU foarte· iruUntltt, noui\. debarcn.re.
!n~ că însemnate jorţe permane, mu~t gravitate ale at3Cll]uj va fi prob;i,bU
,~nglo-americ&nii t/I'ebut'~~ să eâ~tjge "(li"-Eri a i:ttrut din '000 in fun<'1 i tute 1\1'
naţ€r;.al de război, pre,:um şi arme eaen, în timp re celălalt va consta întiU, dacă nu vre3U să !!IEI J~b.u;Ie lIP. .capete- lia grea a forlului !Kllr...uur. "ul>~ ce p.
Jre.f:€ au fost concentrczte în ultimul !r'on atac de străpungere spre Cher7 )' _e lor de pod stramte.
.. . , . ,
1<taOl\ cowrtU.'!il din t.-upe dl' llJ1\rull a
~rrip 'pe frontul de Răsărit.
bourg...
In partea de Nord a peninFo'Ulei nnităţiie
cit folţele bl3Ulice Jh"iI:l"Qn~ in f()~ ,
'f8t'!
S ocietatea Naţională de Edit1l:ă ş; Arte Grafice .,Dacia Traiană." TimişJan! Bul. I.. egele Mihai L Nr. 4, ~n""-'T ~ .. .., '1~ 0?'1488/Hl4:i la Reg. Of. Corn. r':11\944
Sooretar de redaclie responsabU: DORIAN GROZDAN.
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