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"câinii iadului", cad fără Încetare asupra Lon~rei ~e "Metaorii CU dinamită", 
Usi ,cmtEŞTI, 19 S. P. p. transmite: ('.ele dintâi rapoarte sosite intre timp RERI.IN, 19. (EP.) - Avioane de 
:r Be:lin se a.flă că Sâmbătă şi În noaptea. spun că. efectul de început al nouii arll1~ luptă ral)lde germane, cari au atacat În 

Duminecă. an fost trimise deasupra ~erm8ln.., a depăşit cu mult aştepwile l'loaplea spre DGminică importante ţinte 
. ~l'ooctilele ciirom soldaţii. ge1\mani I .. gata de aceasta. Din cele dintâi ro- iw1at-e. raportează că au observat pe 

, "câinii iadulni'. poar.te reiese, eă de ex. unii din aceşt.i teritoriul oraşului Londra explozii din 
~.td procti1e au o explozie atât de pu- "câini ai iadulul", cum se num~sc de . d ~ •. 
r.,., cele mai puternICe pro"oeat.e e "ea,Imi 

c.& Încât poate fi auzită de pe coasta către personalul lor de servanţi, cari ad t • 
'0, v ~ ţ u ui" gennalll. ~aslipra intrt>guIui 

; tei de Nord. an cazut exoepţional in camp deschis în I 
<lut' '. An~1ia O~ Sud. iar nu in oraŞe, an săpat are al Tamisei stau nori de fum groşi şi 
b RLIN.19. (DNB.) Dupăcum află un cratf"r de '!5 metri diametru) şi mai de nepătrun.<;, cari se ridică pâtnă la 

,1Int(>rnaţional de Informaţiunb mulţi lUf'tri adân(·ime. mai multe mii d.e metri· 
............................................................ .-.-•.• • +J~ ........ ~ ......................... .. 

~lia va avea incă o iarnă 
Îngrozitoare 

ULil ~l"La!li t1J1tiuej u .... J.WJei''''' Wl 

JJJ. 1 .... a l'J.tXJeUe.u1. UUl l;ii;\Ua. boilloafl.-
4(i11U1'" ..... dlig ... al U~ OUU-!:bt eu noua 

~mUliUa. vupa op~i.u.1U;mul w.u uJtimi& 

Este impos:bil ca proectilele armei noui germane să nu facă cxp!osie 
stată deasemenea că evenimentele inva
ziei sunt întrecute în însemnătatea lor de 
efectul produs de noua armă germană în 
Anglia. Nu este verosimil că experţii 
englezi vor reuşi să descopere secre
tul armei noui din proiectilele rămase 
neexplodate. 

l...-K la T.,.. 8 nr .•• It Nr. &Ofl"I 
ool'll'"l' o. _. O. I5.Hl 

o.or~ 
~1b11oteoa~alat.l~1 C~t.ral 

A 4 j 

, . 

In acest moment am vorbit, scrie r~, 
parterul, cu It. de aviaţie Fritz WO'rw4 
schek şi cu radiotelegrafistul său de bord. 
subofiţerul Franitza, cari, amândoi au 
sburat in noaptea spre Vineri cu avionul 
lor de recunoaşte! e deasupra Londrei, în 
momentul când capitala britanică a fost 
atacată pentru întâia oară cu noua armă 
germană. 

Lt. Worschek ne-a povestit noaptea 
aceia cu toate detaliile: 

OI!l, aooas...a ~CJllmOlU'e este aproope o 
jIIW'.I\!Hh ve care lWJ16nj nu II 11.llut-4J 
IIa. VUtJ3 ",xpHca~JJJ.e. lo.arW şul>-

BERLIN, 19. (Rador.) - Cercurile mi· 
litare germane păstrează şi mai departe 
secretul armei noui, care dela 15 Iunie 
este în ac\J.une contra Londrei şi a An
glei de Sud-.Kst, aproape fără întreru
pere. Se declară la Berlin, că acţiunea 
se îndreaptă contra Londrei, deoarece 
acolo este sediul Marelui Stat Major şi 
centrala conducerii de războiu aliat, iaI 
din Anglia de Sud-Est se aprovizionează 
frontul invaziei şi se fac pregătiri noui 
pentru lărgiren teatrului de operaţie 

"Primisem Joi seara ordinul de misiu. 
ne de a face un sbor de observaţie de
asupra Londrei. La deCOlare nu banuiam 
înca, că vom fi martorii unui moment 
memorabil. La ora 23 aveam ordinul să 
fim deasupra obiectivuîui. In realitate 
sosisem mai devreme. La ora 23.40 aI11 
zărit dintr'odată uriaşe explozii, care se 
lăţeau în anumite cartiere ale oraşului 
Imediat după detonaţii s'au produs in. 
cendii de dimensiuni cum n'am văzut 
niciodată în via\ă mea. Nu pot găsi ter
meni de comparaţie pentru ele. Eu in
suşi am trăit atacurile aviaţiei britanice 

Din Berlin se anunţl'i în legătură cu în Noemvrie 1943 asupra Berlinulllit 
această chestiune, că crcurile autorizate Însă pot spune numai că, incendiile pri-

lIate (le m.l.ill~trui britanic d. 
risoa, cel'clUiie bl'H.anice din l'o'tu

SlUlt o.~ pan...re că poJmlulill' Angilei 
I\ea o Wl"llH., cum a fost cea. a priJ:nel-ol1 

llI'i mari ale aviaţi.ei germane m &nul 
,t'esiwtbmul brit.a.nio !;8 mai expl.ică, 

faptul că bwnbardierele ma.<i alia-te au 
la. de via.ţă de cel mult 10-20 par-

.. la rniduri, iar pie'derile echiIlsgii
Ipr:mpe 10.000 oameni lunar, pîi.nă câ.nd 
arma. germană nu are nevoie de piloti, 

; ee H,tie un avanlagiu foaste conside-

ul.srhe AlIgememe Zeitung, reamin
lwnei că, comanda.mentul suprem geIl"

, [lflYLis cu prilejul prooii.rl..i Romei, că 

depe continent. . 
Din Stockholm se anunţă ce cercuri

le competente din Londra nu mai fac 
nici o încercare de a desconsidera impor
tanţa şi efectul fatal al armei noui ger
mane. Corpurile explosive sunt descri
se de presa neutră ca nişte meteorite cu 
dinamită, cari au produs la Londra niş
te incendii uriaşe cari se văd la o distan
ţă de 200 kilometri. Presa elveţiană con-

militare au declarat că est absolut impo· . 
'1 '1 1 d' t "1 - x- cmuite aiund In' cB})itala Reichului 

S1.;)1 -ca unu lU re p7.Ole~t!.e ~a nu E: aveau un aspect mult mai neînsemnat 
plodeze, sau ca experţll alIaţI sa reuşeas· decât ceeace am văzut acuma. Artileria 
că a descoperi prin analiza materialului antiaeriană britanică trăgea sălbatec, 
explosiv care este technica armei noui însă nu putea împiedeca căderea corpu. 
germane. Cercurile competente din Ber-I rilor explozive. A fost o imagine a dis
lin mai declară cu referI re la intrebarea trugerii, care se poate califica drept 
de ce nu se pune în aplicare arma nouă grandioasă, şi-a terminat It. Worschek 
contra frontului invaziei din Norman- povestirea sa. Flăcările se reflectau in 
dia că înainte de toate prezenţa trupe- nourii groşi prin care zburam. Cerul şi 
lor germane în câmpul de operaţie fa- pământul păreau să ardă. După termi
ce imposibil aceasta. narea misiunei noastre, ne-am întors pe 

Grandioasă imagine a distrugerii 
drumul cunoscut, spre baza noastră, vă
zând deasupra Canalului încă la înălţi
mea de opt mii de metri lumina focului. 
Am 66 sboruri la inamic, la activul meu, 

A53 earacterizează un martor ocular atacul asupra Londrei 

il.'a'it an al in vaziei 56 vor desfă.şura eve-
tele cele mai ltotli.râtoare ale ră.zboiu

iar iamicul va .. oferi lovitul'i1e decisive 
,;eul cel mai hotărîtor. In domeniul riz.. 

1lÎ ou sunt min1Uli, iar in asemenea 

La arma aeriană în Franţa. E P. 19'1 hard Emskotter, semnează cel dintâi re- ins~ niciodată nu am fost impresionat ca 
Reporterul de război gennan, d. Ger- partaj asupra acţiunei de represalii. in sborul din această noapte. 
~ ................. ,.. ...................... ~ ................................. ' .. ..-

.. pasionate, cum este războiul actual 
~, ;.lI hi evenimente asemănăwa.l"6. Noua 
Sai . ~rmană arA un caracter revoluţionar 
tru !!le II.pt de a influenta mersul evenimoo.

Timişoara şi-a primit cu seninătate botezul foculu i 
ImpreSii 'Ii eom~ntarli ale uaui martor ocular din noaptea bombardamentuluj 

in mod decisiv. Dacă -aHiaţii cu te.. 
!ta ler aeriani au încercat să zdruncine 

. :1 militară, politică şi morală a Reichn
atu~ci noua Ilrmij. germana. este un râs. 
potrivit pentru aceste incereăli.. eo.. 
amentul german şi-a dat cea mai ma-

,ilintă să dea acest l'ă..~pun.s cu o &rmă 
'Iari. Intrebuintarea ei înseamnă. nu nu
ltalizarea represa1iilor . de mult pro
,ei ,i prelu1:1.reo iniţia.tiVei militare din 

.!II comandamentului suprem german 
:.' il!npul lui. 
rI ~ ~rsă. a.utoTli.zată se declari că ata. 

T.UI'1iŞOARA, ,sumbătă 17 Iunie. -
l'el'on~~" uny.u-a:U1t:-t ,cani al aenL[ui, 
Juni su fmu. 8ocotea~a de Zaau1iHcw 
u~acunLOr Lor QQ.ţoase. continud sena 
cr,metor Lor contra pUtJtLLap,toT paşmce. 
in noaptea de Hi spre J.I lUnte. 'J. 411L'şoa

ra a avu.t cmstea sa mtre in ranetuL oru.şe
LOT martlre.Uar mai muLt ca oriunae, Ul,

şuL bombardament şi-a greşit ftnta, care 
este demoraLizarea poputa~iei. Per Jecta 
juncţlo1Ulre a apăraru active ca şi a ceLei 
pasive, disciptma exempLară a tuturor 
cetiitenHoT au tăcut ca cel dintâi bom
baraament să producă numai un mini
mum de pierde·ri. Londrei ,t. a Angliei ac Sud-Est ~ 

explosive & eontinull·t şi Duminecă 
il noaptea spre Luni. Avioanele de oh-

CE AM vAzUT CU OCHII MEI 
Credincios prostului meu obicei de a 

nu mă scula la sunetul alarmeî, am de
la~e germane rapoqeam ravagiile venit atent abia la primele explozii ale 
ordina.re ,i distrugerile fă.ră. seamăn obuzelor antiaeriene, aşa încât am putut 

le eauze.ază la Londa·a., După cum se asista dela fereastra mea la feeria teri
~t !li prin tăriJe neutre. evacuarea popu- bilă a atacului. Paraşutele luminoase 
~rt ' ': de "1 mili-oone a Londrei s'a ordonat răspândeau o lumină ca de zi. Avioanele 
I .~' iata de imediat, deoarece contra armci. inamicc treceau grăbite incradrate cu 
II' '. precizie de focurile artileriei antiaeriene. 
I! n', "Bici ~a.lettile Meiropolitanului DU aM- Nu w auzea. nici un zgomot de bombe. 

.1lll adăpost. Evaeunrea 're face pc o axplosive. Am coborât deci în pivniţă să 
" ~ mai intins;'l decât in anul 1941. liniştesc locuitorii casei. " 

_; ~ 'lUl'lIă competenti se deeJarii., că cor- Moralul celor din adăpost îl găsesc 
-rol ile ~Iosive cu cam se atacă. Angrm I pl"rfect. Se evită cu grijă in conversaţie 
~4 ' 15 Iunie lnCQaC{l, formează nUlJ1ad. pIli_ orice subiect neliniştitor. Mai constat că 

[~ a repl't'JSaJiilor ~I·ma.ne ce D.r- echip:l de pompieri a casei este la post, 
llă.18 puîe in apHca~i... f''\lâud în abundenţă lllÎjloace de stinie-

I 

re, apoi plec. Mai trece câte un avion 
l'iiZLt:h pal'aşute se vad balansandu-se în 
aer. I::.lci ne aovada, că tirul antiat:nan a 
avut e.lect! Nu ştiu lllCă. 

U iau spre l.V1ehaLa pe Calea Bogdă
neştilOr. ue departe se văd. havUJ;eJ,o;! iu~ 
mmoase ale bOlllbelor incenaiare căzute. 
.t"ană cand ajung la ele, nu mai sunt d~ 
cat cioturi incandescente infipte în tro~ 
toare sau in pământ. . 

"OBIEC'l'lVE MILITARE" ATINSE 
O casă de oameni săraci îmi luminea· 

ză calea. Obiectiv militar de primă im
porta,nţă! ° familie sumar îmbrăcată 
cară apă cu găleţile dela o fântână cu 
roată. Pe stânga, altă casă incendiată în 
mijlocul unui câmp. Un cal jmpiedecat 
trece lângă mine, sărind greoi şi dispă
rând în umbră. 

Patru case de locuit au câte un ince
put de incendiu. Prin gard văd oameni 
agitându-se. Vreau să intru, să dau o 
mană de ajutor. Porţile sunt încuiate, 
nimeni n'are grijă să-mi deschidă la 
două din ele. A treia poartă e larg des
chisă. Lângă zidul casei arde grămada 
de lemne de foc. Acoperişul şi o fereastră 
s'O-u aprins. Doi ostaşi răsar lângă mine. 
Incearcă uşile. Toate sunt încuiate. Ne 
sfătuim dacă trebue să le spargem pen~ 
tru a salva ce se mai poate salva, 

INCERCARE DE STINGERE 
Ot.~t_p;n. ~~.. llisip. .1I1tr:'un 

şopron dau de nişte !vpeH pl'optlW Ul 

'-'o<t-
v~ peste gard se aude un strigat repe

ta~: J)4tJUton aJuwl'!" l~nlW~.I:d. c~ 
mi'a blâllan ~i ... recem cU w1:u 1il curtt..t 
VOOllll\ ul11l'maH cu jope~ue. 

~ituaţla IOCUUll eSt\? aceeaş. Lemnele 
de toc, mgl'8.matltte itt.ugă. casâ~ ard loas
pă.Ildind O că,idură inte..:.8lvă. }'J.ăcă,rile 

s'au comunicat îu interior. 
Locuitorii, un bărbat şi un copilaş de 

vr'o 6 ani ltnbră~aţi şi două femei în 
toalete sumare, ne întâmpină în panică... 
NJau luat Îmă niCi O măsură. Trec priD 
două. camere pline de fum şi întwu~ree. 
A treia e dormitol'!'I"!. Pal;all~ perdelel~ 
covorul, par(,hetul ~~ fln flăcări.Trec pra.-
gul. dar căldura Însuport .... bilă mă' 
forţeazâ să. mă retrag. les î~ curte să 
respir. Dela locatarii. cari se văicăreş/l 
fă-rol. încetare, cer apă.. 

N'AU UN STROPI 

Insfârşit mi se arată o grămadă de ni
sip în curte. Ostaşii aduc din bucătărie 
două gă~eti Şi un lighean. Mă debarasez 
de păiări() şi perdesiu şi apuc o găleată 
cu nisip. Nu pot trece dincolo de salonul 
ele~ant din pririna fumului. Trântesc 
găleata şi mă reped acolo unde bănuesc 
,fereastra. O desehid, dar jaluzeleie sImt 
coborâte. Luptând eU asf"rxia, cu eclill' 

.lCon.tWaare in ~~a..J. _~">ţ/ 
< .. 
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Frumoasa activitate a despărtământului Astrei Bănăţene din Caransebeş 
Ntra Bănăţeană de IUb conducerEa 

cI.lui insp. general şcolar Sabin Evuţia
AU, se află in plină activitate, căutând 
prin acţiWlea culturală pe care O desfă
$Oară. si. anime sentimentul naţional fi 
si ţin' treazl conştiinţa poporului român 
eu privire la sfintele sale drepturi. 

. Despărţlmintele acestei instituţiuni 
de cultură, ghidându-Ie după planul 
trimis dela centru, aprind făclii de lu
mină pâni in cele mai îndepărtate cen~ 
iN ale Banatului. 

Astăzi ne vom ocupa de ~oasa ac
tivitate a despărţăroântului Caransebef, 
in fruntetl căruia se atlă neoboaitul dr. 
Cornel Comeanu. ' 

Activitatea acestui despărţlmAnt, 1n 
ul ttmuJ an. le caracterizează prin orga
niziti de lecţii de studii, festivalur4 
conferinţe, ek., precum şi o remarcabilă 
aeţiune socială prin gruparea femeilor 
romAne pentru alinarea durerilor răniţi
lor :fi fncartiruirea fi ajutorarea refu
fiaţilor. 

SECTIA EUGENICA ŞI BIo
POLITICA 

Astfel, a~ despArţământ al Astrei 
bănăţene a Infiinţa.t o secţie eugenică şi 
biopolitică, care prin medici conferen
ţiari • propovăduit vigoarea rasei in 
graniţa bănăţeană şi a adunat şi adună 
materialul t~hnic trebuincios la comba
terea denatalităţii, a deceselor infantile 
:şi a depopuIăril. 
, Cursul de igienă şi gospodărie organ!
zat de .. Cercul Cultural al Femeilor Ro
mâne din Despărţământul Caransebeş 
at Astrei" s'a mentinut şi a făcut pro
irese demne de subliniat. . 

CONFERINŢELE ORGANIZATE 

, In cadrul ciclului de conferinţe orga
nizat. s'au tratat următoarele subiecte: 
d. dr. Const. Daicovici, praf. la Faculta
t€a de Litere din Sibiu, a vorbit despre 
.,Daci, Romani, Români", d. Ştefan VIă
descu. preşedintele Federaţiei Presei 
Naţionale din Provincie, a vorbit In le
gătură cu "Linia destinului românesc". 
d, dr. Cornel Comeanu "Scriitorul Mi
hail Gaşpar", prof. Ioan Breazu .. Gene
raţiile literare ah Transilvaniei şi Bana
tului", dr. Iacob Simian, director gene
ral tn Mini~terul Culturii Naţionale 
"Spre un nou ideal de sănătate", dr. 
Cornel Cornean "Unitatea culturală din
Ve Banatul Severinean şi cel Oltean", 
prof. Matei Arma, "Trecutul cultural al 
jra.niţei bănăţene", prof. V. Radu dela 
l<'acultatea de Ştiinţe din Cluj-Timişoa
ra .. Somnul ti visele", pref. Al. Borza 
dela Facultatea de ştiinţe Timişoara 
"Dovezile etnobotanice ale continuităţii 
noastre", prof. R. {tipau dela Facultatea 
de Ştiinţe Cluj-Timişoara "Chimia in 
problema allmentării", dr. prof. univ. 
Sabin Oprean "Ardealul in unitatea pă
rtlântului românesc", prof. univ. dr. 
Marcu Blnescu "Ortodoxia noastră". 
prof. E. Pop .,Pasiuni ştiinţifice transil
vănene", praf. univ. Tănă,sescu U .• ,Ra
~ele vieţii", praf. uni". V. Stanciu .,Un 
episcop ziarist Roman Ciorogariu". Ilie 
Lungulescu, prim-preşedintele Curţii de 
Apel Timişoara "Energia sufletească" şi 
prof. univ. Radu Codreanu .,Misterele 
eredităţii". ' 

O mare parte dintre aceste conferinţe 
J,U fost ţinute şi in subcentrele Astrei 
din ac~st despărţământ. 

COMEMORARI 

, Tot în cursul ultimului an. de&părţă
mântuI Caransebe, al Astrei Bănăţene 
a evocat marile figuri şi evenimente ale 
neamului prin următoarele comemorări: 
Cinci ani dela moartea lui Octavian Go
gaj Un sfert de veac dela Unirea dela 
Alba Iulia; O jumătate de veac dela sen-
~n '-.--- • 
i" DOCTORUL 

ION COSTIN 
(~fn&i.t cUn Cemlull) 

8On&ulti pentru boU fMOei, naşfer1 
'1 cJIil'Urgle, la cabin~tul său dJn 
Stl"~ Pe8falo.l Nr. 18, TJmfp.m 
fi, (Iln~ şeoola eonuali de' 1D'Vl
~tor1), ziJnte dela. t-5 II Dt. zm - . , Jd I ZiLE lin 

tinţa dată la Cluj în procesul Mernoran
dului; Cincizeci de ani dela moartea lui 
Ciprian Porumbescu, etc. 

CONCERTE ŞI FESTIVALURI 

In cadrul aceloraş preocupări s'au or
ganizat concerte şi festivaluri, dintre 
care reţinem: Concertul dat de Corul ln
văţătorilor din Bucureşti; Corul Operei 
Române din Cluj la Timişoara; precum 
şi diferite spectacole ale Teatrului Na
ţional din Cluj la Timişoara. Teatrului 
Naţional din Bucureşti, etc. 

Deasemeni au fost organizate mai 
multe şezători cu concursul Ministerului 
Propagandei Naţionale ti al Prefecturii 
judeţului Severin. 

ALTE PREOCupARI 

Permanent preocupe.t de marile pro
bleme ale regiunei In care activează, 

despărţământul Astra a rnilltat pentru 
infiinţarea unei universităţi libere mun
citoreşti, infiinţarea Mitropoliei Orto
doxe Române a Banatului, a luat parte 
la organizarea serbării dela Boeşa Mon
tană eu ocazia desvelirii monumentului 
lui Mihail Gaşpar, etc. 

In afară de aceste preocupări. desplr~ 
ţământul a organizat o cooperativă. care 
aprovizionează oraşul Caransebeş şi tn
treaga plasă cu alimente. 

Aceastl frumoMI acţiune a: putut 
ajunge să dea roadele amintite datorită 
marei inţelegeri a conducătorilor Comu
nităţii de Avere din Caransebeş, in frun
tea căreia se am d. col. Romulus Boldea 
şi d. director Ştefan Bornuz, precum şi 
aprijinului moral al Extensiunii Univer
sitare. 

MIA MARIAN J ALEŞ 

Dela săptămâna matematică a Faclltitii de Ştiinţe 
din Cllj la limitoar• 

Şedinţele dptămânU matematice au 
eontinuat in zilele de Marţi, 13 lunie. 
Miercuri 14, Joi 15, Vineri 16 Iunie, con
form programului publicat în ,.DACIA". 
In cursul acestor şedinţe au făcut comu
nicări d-nii prof. G. Iuga, A. Maior., N. 
'Abramescut D. V. Ionescu, G. Călugă
reanu, Gh. Th. Gheorghiu. C. Iacob, V. 
Marlan, L Curea, V. N ov a cu. 

Dl. prof. Th. :Angheluţl I prer.entat 
ediţia a lI~a a cursului de Geometrie 
analitică al d-lui prof. N. Abrameseu, 
apărută recent. scoţând In evidenţă m~ 
ritele deosebite ale acestei cărţi. care 

l-au asIgurat o atât de mare difuzare. 
DI. prof. R. Tiţeica a prezentat pu,bli

caţia d-Iul dr. V. Novaeu: .,Introducere In 
mecanica undulatoare" apărută !n Edi
tura Universităţii, ca prima dint['Q serie 
de monografii fizice. . 

Din cauza programuluI prea Incârcat 
s'a decis să se mai ţină o şedinţă şi Luni, 
19 Iunie, orele 1672, eu următorul pro-
gram: prof. P. Se-rgeseu. Matematica tn 
!nvăţământul technie român. Prof. Gfl.. 
Th. Gheorghiu. Asupra demonstraţiei 
formulei lui Euler. Prof. P. Se-rgescu. 
Din istoria matematicei. 

DELICTUL DE FRIVOLITATE 
Frivo1ltate& inseamnă UŞ1Irin1a. ea care _te prl..t1l 'ria18. aşartnţa pe eare NI 

.dtemoia'lă • viaţA. 'l't'aiu uşor ea al~ euvJnte. Şi traJul uşor pl1n fftptu1 el existA, 
ifl are ~anaJ, de • fi - aceea de • II eoDtmstul I'fţ)rObabD al 'rie~ aerloa8e,. al 
mlnţU eBI~ Jadd adhc ti erttie, al lIiIIfl«ului. oare alan&l dia. lIiDe IIelltimentele .... 
per&!ia10, al ougetu1ui care cautA. ~entele ta.rJ ~ constante ale lucrarllOl' om&

peşti. PrIn u:n:nar.e - Ittvouta- ta domeuJal ftlozoflo ti - termen de ~ .. 
eonstltute ... delict. <:li es1:8 o MDceptle de "daţi - care ilie ~ prlnfft atate. 
a.ltele, unele :mai orlgInale ca aJt:eIe. lJIwă u.e amintim de epociJe Istoriee - De .am 
i~ acele stilurt de via!, frivoll., ea re fl·au glsit 011 :ma:oai jastlfica.rea mozo. 
Clei, OI " • a;presfe a.rt1istică, ba cb1aIc" o lormuJaze moraJl. VremurUe acele MI 

trecut 'Ilt'mult
l 
ti nJot eleeadenteatismal bul'g IIM. npra.tarat de ~ pe tJaftIJ nu le 

putea eons1UJl8 In elistinoţle " otd t.nmsf 0!'1D& in -,alort artIsfjee -.u bt ecwl1lan1 
fU&ntroptce, nu a putut rA.mAne ea .,11\ fi" ITOlă, nu s'. putut 81:atomiel - sta ahA> 

ti'Ytl~· 
A!lta fUndci in bune domt:nl n.ţ'itmta 1!teI'Ioasl., mintea ~ e:xpM'lmmt&a, 

c~ a ~1abiHt adevă.nd. că progresul ()D]Ie ntrD 8fJ ~ din inoordarea patetic:ă. 
inteJeotuJoI uman, ei evoJuţH1e lOclaIe ... i detennlna~ de vofn1de care ponJe80 

din coneepţl mature, ooblH!, rUoolltor ama. ,1 InepatmbB fecande. 
De aceea constituie un oollet ele f'!1w1 I'tate vle.1a ~ DU este la aeGrll ea 

priDelpiUe de mora.lă şi de enmpătBre ale ~i in eaft'J poporul .~a Ineordat lIpftl e 
mare tA>e,ţlune, In UmpnJ c6.nd el a hotă.t it iii d~ fiinţă UDlIi ~ destin. 
O .tată l'fIIZOltă pumI'eta din • giDd1re, e:d 8tĂ legătura logici Inilre • gt.Ddt,. ti • ~I, 
" de aceea delietul de frivolitate este, In P rinml rând, delict Intelectual, ade o cuJ;pi 
de COIlfftin1ă~ A căuta '" indreptAm aeest ~ vivmdl in8eamni • trebol si tncer· 
_m _ 8ChImbim JDeIltalitatea, lruJMmuă • aertsl Ib.teIectal ~Uo. ~.-.re 

operi de utilitate tIOriaJi ţii de Importall ~ naţionalI lupta Imp'trlva ~ dtll1ct, 
CIIll'l! DU file ped~e tn leglsla. ţ;Ia aoastră Pft1A15 din simplul mothr că există buml 
simţ ~I pudoarea na-tieI t'lBJ'e n oondrumti p'l'in ~preJ; fi prin repttl!li~ 

ID tfmpari1e Istortoe ale neamului DG8 tna - delictul ele frivoHtate au e:dsfa nici 
DJăou ca excepţie, din cauza că lJO&l1a 1'0 mâoeascf. nu clăOOa OBmeIlUor odDmă pen_ 
tru a se 1eplda de critica propriei ~, In ifividnale ti wclale. Cind "tit ei ~e.ptt o 
brvuJe a dlvet's&kIr nă.pute externe. ear 6 "Ytn .. 6tmgi aşezlriIe Patrifd lUI te 
pl'fi JMa d_ ~ diferite fantP.zt1 de via.iă, lUI te po!t Jăsa pu1lta.t d~ ademenlri1; tram. 
lui f'lrA a1ltoeritică ti ri.·;pnndere. Această ţinută serioa.să • oeamului nostru In faţa 
m1ti a făeut din el UD popor de luptă. ţi de enl'lsiasm, un popor de btgâ.nd~ n 
]ocr;oftcă, dar " de proslivire a vieţii de m unei ,i de plă.rnădeală rodnică. 

Amlnthn aeeste JucmJrl - evldeut ea Intenţia 81 arltim, el In 80eldatea aema-
.. IA &WJm tnd'icimte. car.url de f~lvontate, 00 iar dAcă nu se poate afIrma că ecest tra.iu 
uşuratic va deVeDl cumva. general. contam ina.nt %ou pericUtâ.ud stilul supe!b de viata 
romA.netuJci, de viala dOlll.lll&tă de marile griji ,i upiraţiUDt ale Patriei luptăto&re. 
Dar na H pot eWta excepţiile, care eonm flteazi atât de ridicol fi supirător ea vfal8 
~ • nfl8mUl1l1 f J.ntâlnim In preajma DOMtră - Şi numai la ol'Bf - abateri 
graw tti~ p8l1tea unorA, o vlat! frivoIS, (2L re este o adeviTati expoziţie de o.şurlnţi 
ftJ'iate tI ele foarte Pl'()St gust, care contra vin obHgaţiunilol' dt) seriozitate, ~ a1aeiI 
linia llttică ,i eroică. a na.ţitmU intregi. Poe te este nevoie de precizhmi mal coaer8te 
- li de meto4e de luptă mai energice ti an ai organizate. Fenomenul I11vo1ităţ{1 na 
Me a& eăub III _~nologia. ~ n Nea.umJui rom1nase . . 

"Revista BanatuiuiU 

ÎŞ: urmUl 
urumul trasat În cultUf~ acest U 

colt de tară 
Sfido.nd vremurile vitreget ~upt&ui 

toate greutăţiLe ineren.te a.stiLzoi. .J! 
vista BanatuLui" aparţinând .,Ast;ei . 
năţene" ,continuă ~ apetrcJ. tub ingti IT, 
Tea d-~u, prof. Xnnan TopLiceanl4, ,1 

Rev'-Sta are un aspect occidentGl 
caTe nu ,'a abătut mai ale. de Când 
condusă cu toată .eriozitateo. ntce.tQ 

Ultimul nmăr al revistei II Q;p~' 
lele ace8tea cu u.n bogal ţ'Onţinut 
menta,. şi literar. 

D. MINISTRU P. NEMOIANU 
articolul de fond .. Lugoj'UJ". Aici 
cdteva rânduri este conturat tot IUfi. 
fi tot tTecutul acestui OTaJ b4ndf~ 1 

caTe are una dintre cele mai fro :Q1 
tradiţii româneşti pe care IUntem 
,'0 ettnoaţtem pentnJ frummeţea It 
bleţea ei. 

PrintTe alte articole documentare 
tăm: ,JJorţile de fi~ ale BaMt1Llu. d 
8I8tnnai de Dumitru Imbrucu.. ~(J.tu ~ 
injiltraţiunilor atrăine în pLasa Cent 
ld" ,emnat de Traian Birăescu, .Jnjii 1 
tarea, unei ,taţiuni ,eismice la Tim ~I 
,oare", semnat de dr. Ioan Curea fi i1 " 
sfdTflt dorinţa de totdeauna Il bănăţ ]L 
lor ,.problema Univerrităţii Bana"'l1i ' 
trătaM cu multă competenţă de către 
dr. Emil Poereanu. 

In partea literari! CI ,.evistei Tema 
talentul tândrttlui Traian Liviu Bir 
cu, care se evidenţiază promiţător 
,.Destinullui Adrian Tofan". 

D. Gh. Atana.riu ,e ocupă de ba 
.. Haropu'~ .coţându-i în reUef frutn 
seţea şi originalitatea. 

D. prof. Topliceanu şi d. A. Contr 
fac recenzîil~ ultimelOT volume, dd I 

altfel un exemplu de ceeace treb1d~ '" 
fie şpiritul critic. Aeei care işi iau g" 

de căl4uzitori fn literatura băTtdţea 
ar putea tn'Vi!ţo. cum tI:~trie făcut4 o 
eenzia. 

Mai remarc·cIm .em .. nt'!tura d·M 
Ma" Potr« ţi N e.t~ Prisea. 

~;-':V"".. 1n. m,,'~ 
- - -- - . ". p ... _~_ ... _._ ... _ .•.•..... ~ 
Dumineca sportivă'1 
Din oa:uza evenimentelor, 

de footb&ll a suferit o ..... "',,,. ........ _ 
acei oa.ri au ţinut să. asisti' la ma.ltollu~~ 
de pe Arena Electrica nu au avut ce ~ 
grata, clei partidele disputate au fost 
bună facturi.. 

Rezuha. tele sunt~ 

~&lAl~l(l 
Adversarii ._ produe un joc frumoa, 
să DU au putu.t exploata sitW1ţiUe 
te, din cauză că alura jocului nu a 
destul de animată.. 

Eleotrioa jooAnd ea mal multă 
deschide seoru1 tn m. 26, prÎl1 
marcat de Bo:rz&n 1. 1ar Ripensia nu 
plici suficient de puternic. 

Dupi paltl'Ă Ripemsia egalea.zi 
Ardelean, fu m. 1'2. VLetoria nu 
ouoeriti de niciuna din ectlipe. din 
oi lllaintări1e sunt pres fără 'VoinţA. 

PROGRESUL-CORVINtJL • 
3 : 3 (1: 1), Oaspeţii Timişoarei, au 
o impresie f oarle buni, putând l'&ŞIJ1t;1p1l 
da~ aveau puţin noroc şi da.că 
DaJU ar fi fost mai bine dispua, 

Progresul a jucat de data 
prea Jl'e!rV1()8 ti fără start la minge. 

Scorul este desClhis de Reuter, 
reia pasa lui Coti, în m. 18. 

După. un joc frumoS de 
Corvinu1 egalează m m. 29 prin 

După pauză Nemeş ma.rohează în 
18, iar Coti egalează în m. 32. 
revine mereu in rttac şi Jiveovici 
oheaz! in m. 36. Progresul egaleazl, 
11 metri prin Purice, În minutul 42, 

Remarcăm dela COI'vinul pe 
~uciu, Ignatovici, Nemeş ~i 
Iar dela Progresul T )bor6-(:hy, Coti Ah' 
rundan şi Purice:. 

La juniori Progresu1 a învini Electri
ca. cu 2:0. 

~wBP.i& .... "" 

, 
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.li ~E'-UL ADUNXRn NAŢIONALE 

',' DECLARAl' AUTORl'f ATE 
Iri' lTJlRA SUPREMA. Bucu.reş.ti, 19, 

e. tr.a1tS1nite.:. Din Anka1l& le ţlfLă, 
, J:iua d~ 20 lume, intră ia vigoa:re 

P.ri1l. tare şeful.statului ~jO'F turc 
pUs rub Q1"dtnele p-rcşedintelui adu
'~e. ConfOT"Ul acestei legi; în 
de P.tlCc ca fi it, timp de rdzboi vrei' adunăTii JUlţi~c e~ ",utoO
!l!iLim7'ă~~ 

JMIG1tANŢIl RUşI sE POT lN
I CE IN ŢARA. Bu.cu1"eşti~ 19, s. 1:\ 
~ite: Ambasa.darul, $ovietic dtn 

" făcut cunoscut, c4 l .. baza 
"legi eLe ",mnestia, tap. emigranţii 

" It pot intoa-rce în ta,.4. AC«Ut4 ştire 
primită cu reZeT'1)e de cei inteTe

~ deoarece nu ae ştie ce ~ ,ă (U

LIu 1 rub ~tă a.u;~ .IJ1Uun~ 
,tu, 'ca. ., ~.. ','}' 
Ltij , DE GA!.1[;Ll: NU VA. PLlOC"A LJl 
Im\HINGTON IN AINTE. DE A IN
I ill 'fA UN ACOR?, CU GUVERNUL 
> 'JLEZ. Bucureşti, 19. S. P.. P. tran,
~11I ! Din sursă eliată ae afiC!, că genera-
't le Gaulle a prezidat ta Alger o şe-

11 comitetului froncez~ jăcdnd un 
aaup1'!t căLătoriei 'ale le Londtll. 

:~rmă, că de GauUe nu ,e ua duce la 
r '1ington inainte de II iv.cheia un 

cu guvernul britanic. , 

ORDINUr; DE ZI IA.J:; COMAN~ 
m~TULUI ARMATEI ELVETIENE. 

, re~ti, 19. S. P. P. transmite: Gene
:tr I Gutchau, comandantul .uprem al 
iâ .tet ~Iveţiene a d.at 'Il" ~di71 de 2i, 

~re, printre altele. Ipunttr "Ră.eboiul 
!VTopie tot mai mult de gmniţele 

~ ~iTe, în consecirtţd .m chemat rob 
o .• ! notl,i trupe" ~ 

INGRIJORARE CRESCANDĂ IN 
" WURILE. ANGLO - AMERICANI

~ :1. BerLin. 19. (DNB..) - Cercurile 
vetente din capitai..Q Reichului sub

"Jză din '1'1,00., că atitudinea negativă a 
• 101'UtUi francez faţă de htvadatorii 

fa ',~,ameri.can' ~ntinuă: ,d tie a tell!i-
. 'de însemni!tatea cea mai mare, care 

~ 'JUlnifestă în pjtLtoruL şi sprijinul 
:tiv dat de francezi grmatei ~errnane 
iri manije6tăţii 08uZe faţă de aLiaţi. 
, l1Cetaş timp rapoarte neutre din 

lira; Şi Washington semnalizeazd h,
, ;'Jl'a.tea crescdndc1 Il poporultLi englez 
> it! american i. vederea pierderilor 
igeroase., cari Be ascund~' catoatd 

1;(1 :ţi de guver-ne!e aliate. , 

s," _ CURAJUL UNui pMFECT. 
~ IANCEZ DIN REGIUNILS LUPTE
I '? DE INVAZIE. P4'.'ri.!. 19. (DNB.) -

era.lut Petain fi prhn.Ul mim.stTU La;
au adresat prefectu!ui regiunei Soim 
Imde III momentu.l ~ jaţii ,le dau 
ftl/Jrte crâncen. intre. trupeLe ..... 
'te "apărătorii germa.,u, Q ~ 

, nica.re, ~.. care ,e exprimă recuMf'" 
.U 'conducerii de staţ faţă cU prefect, 
!&Ud ! CU toate 'tlptelt eontintIIă 14 rănlt1d 

, locul Bău căuUlnd $ii f'ez'olve probte
. :' adminiS'traţiei fi.ă aducă uşutdri 
mr !n;ftţelOt' populaţid ItLb condiţiunUe 
'ieut . mai greLe. Dt Laval omagiază cura .. 
tiA', .!p!ritul de I(l.cri ficitl fi de-votamen
lit:a1 . etcepţiottal al prefectului aaigurân .. 

·1 că gUtJtntul face tot ceeace stil t~ 
lilItI !etec1 lui de a veni in ajutoro! popu .. 

:' :ei fuferinde. . 

,-EUROPA sATrSFACtJTA DE RE
ca" '.tSALlILE GEs'MANE CONTRA 
atif ':GLIEI. Berl~n, 19. (Rador.) - După 
~~ "!\Se anunţă din diferitele capitale a~e 
, .ropei, la toate popoarele aHate Ger
i/l Il10, !tiei 8e înregistrează şi ,e exprimă O 

vinUl ,fILMă satisfacţie asupra japtului, că 
mal"" e8alii germane sunt în curB să dea 
l, dill :!PUTIt teroriştilor barbari din vest în 
',' 'ride civilizaţiei Europei intregi. 

~aJlt ::- ORDINUt DE ZI AL MAREŞA-
0\14 ,LUI MANNERHEIM, Helsinki, 19. 
;;;. ~'~O1',) - Mareşalul Mannerheim It 

j~at armatei un ordin de zi cu. prile
, ,Illllrei ofensive sovietice contra ist-

~trl-'liji Cureliei. Noi am ţinut totdeauntt 
",t faţă de încercările cele mui grele 
::!ua.tiei critice a acestlti război şi nu 
~ ~ ':~ J).,4!,t.tage ~dq ~tQrt~ mg g~1tID .... 

, "" ~ . , 

Şcoala techni~ă din Timişoara şi munca de răsboi a el9Vnat 
Aetivitatea' in aten~re ,1 prezeDţa profesorilor hl mli'~()111 

ltealizărlle de ordin adminiatratlT şi gospodăresc. 
eleyU&FJ , , 

Ministerul Culturii Naţionale prin Di- A:m. trecut rând pe rând, condU$ f:iin.4 
recţia Invatamintului profesionaL a fi- !le dnii ing, şteran Ardelean directorul 
xat normde după cari se face munca de şeolii 'i ing. Bodol' şeful ateUerelor. 
război La şcolile tehnice industriale din prin toate atelierele după crum urmează.: 
ţw-d. In luniLe Mai-AugtL$!, eLevii sunt atelierele de Iăeăt~erie, forjerie, ajus.. 
obHgaţi a jace~ in ateLiereLe şcohi, pe taj, automecanioo., electricitate, tâmplă
serii muncă de război, astfel ca fiecare rie şi sculptură. in lemn.. fu fiecare at;o.. 
eLev sd aibă o 1)(lCtlnţă de o lund de zile. lier elevii sub supravegherea atentă & 

Elevii sunt încadraţi în aceste lucrări profesorilor maeştrii respeotivi, luerea. 
p-ractice. de căwe profeaorii şi profesorii zi oomenzi., :fA.cându-şt fiecare lnstru,o.. 
maeştrii şcolii, şi execută in continua.:re ţia practică, in ramura. aleasă., 
comenziLe neterminate in anul ~colaT. Dnii profesori de eursurl teoretlce 
precum şi comenzile militar. pe cart sant preoenpaţi ett pregătirea. elevilor 
le-au primit JPTe executare. CIOrigen~ astfel că dJs~ţiile mlnist& 

AC1'IVITATEA ATELIERELOB :rclui :rela.tWe la nmnca de război suni 
Astfel vizitând ŞcoaJa tehnică indus- pe dca.ntregul satisfăcute. 

trlaJA de băeţi din Tinlişoan, am putut "', ";";' O SOOA.LA MODEL 
,W in pUnă aetivitate atelierele ace5- Iati: oe spun doi !.nspootori f:t1 prDOeS&o 
tel §colt Aci lucrează 69 de elevi, fiind l1e vet'bale c~ prilojul unor. i.DSpeoţfi fă, 
tub directa supraveghere .. 3 profesori cute la aoeaBti şooe1ă.: ,.Dllti profesot'fi' 
~ ean şi 21 de profesori tn&eştd. ele curs tcDret1c fac lecp.J cu elevii cori-
~_ ...... ~ ...... _ ...... ~ .. :.~ III .......... _~ ... _-= ••• ~ .... 

Timiloara §i-a primit cu seninătate botezal fo~ului 
~ dbl pag. 1.)' : 

lnchişî, caut pangUca. Cu ultima licarire 
.. conştiinţei trag de ea, apoi respir, 
aplewt afură., răcoarea nopţii. In acelaş 
timp cU aerul eurat, camera e inundată 
de lumina caseI Incendiate din fată. Re
găsesc găleata şi ii aruno cOIlţinutul 
peste patul în :Oă,di.ri. i I 

INTALNIRE IN MIJLOCUL 
INCENDIULUI 

, Dau să ies. Ghicesc siluetele soldaţi
lor cari incep sa scoată mobile. Mă iz
besc în întunerecul coridorului de un 
bărbat scund ~i vânjos. Silueta mi-e fa
miliară. Ne ident.ificam in acelaş timp: 
e Ionel Sarca, balerinul Operei. Noi 
patru vom lupta umăr la umar, aşa zi
când fără concursul locuitorilor cusei, 
timp de o oră. După terminarea nisipu
lui, aducem pămlint din grădină. Arun
căm în foc şi apa vaselor cu flori, dar 
lupta e disperată, Flăcările câştigă teren 
pas cu pas. 
. La implorările stăpânei casei, îm~er
căm pe rând să pătrundem în dormitor: 
în dulap sunt toate hainele şi banii. fami~ 
liei. E imposibil. Uşa însăşi arde. Simt o 
semaţia curioasă în cap şi. la bărbie. Mi 
,Iau pârlit părul şi barba. Ionel Sarea îşi 
netezeşte şi el capul: a păţit-o la fel 

Istoviţi cărăm mobile afal"ă.. O vitrină 
masivă, cu tacâmurl preţioase. a cărei 
cheie nu se poate găsi, este scoasă pe 
braţe. E 10arte grea.... . 

Şi copilaşu1 are o rugărrrlnfe. Sii-! sru
:văm pătucul de fier! "Eu unde dorm la 
noapte, dacă nu-l luaţi?l" Cei doi ostaşi 
mai scot patul copilaşului. Apoi plecăm 
t>ru-5sind familia propriilor ei Iorţe. Am 
devenit apatici de oboseală .. ~ 

AL1'E VE1JIDU ALE 
Al"OOALU'btJLUX 

'J:rec pe a,(.rasă, să. llui~teSe dia nou 10-
cnlitorii casei. Le l"eC(.Ijlu:wd să. fie ga-ta 
peutru un e\-'entual al doi..!e'4. atac, oare 
din fericire n)avea să se lDiii producă. 

Pice din nou spI'e frJCa.r.-eie de ineeOOiu., 
Peste tot loeuitorii, vecinii şi angajaţii 
întreprinderilor - yenlţl in fugă să, ape
re avutul care le dă pâine - se luptă 
vajnic eU illcendiul alătu.ri de echipele de 
pompieri nlilitarf. Cu emoţie inregistrez 
acte tie eroism aJl.(~nim. UinCl"U;l obser
vator înalt văd furnid -- ollJlle.ni des
briooţlla cămaşă.- oowt'4i pe acoperi· 
!ItO QIIl6oinţ,ate, cărând ru!)btle~ mărfuri 
şi Jt:Ultcrlale, doborâ..nd cU târnă.eotJUl l~ 
gllturi prin oare s'ar putea intinde focul. 

In magaziile gUrii, tot personalul e 
pret:ettt. Deavalmn. şefi Şi oameni de 
serviciu eval"uhzl mărfurile sosite !;i 
efe-:!tele r{'fll~ntHor" TOTUI~ A FOST 
FLiS IN SIGURANtA, PROPRIEl'A
RO PTITtu,"U SĂ LE RIDICE Il\IE· 
DIAT. 

In mrE'o. f,lţf'lfi!ol' ('1' se tlaidi până 
la eer zboară porumhei goniţI de1a cui
burile lor şi ('ari nn se pot smt1~e atrnc
tiei fatale R luminii, Un soldat ţine !!e 
răpăshn ni~te ('?1 scn~1 c'(in gra~{l, O \'a. 

('ă. ml]g-e~tt" 1I;"('rl~b'i lîl.t1~ un zia; 
~!'ni I\dorită,tiIo!' ~I It! ~omQl,d:tm""'· 

'td~li Ar sunt ni'~CT.4",11ţt, , ... ~f" tof:, or,lo
nâ.n.~ iwIrJlmând.- coord.?nând. Echipele 

'de AP 8()5e8e Ut eamioane, intervenind 
imediat unde e nevoe. Branca.rdierii um· 
blă de colo până eolo cu soolele lor, din 
fericire inutile. Autocisterne gonesc fă.
ră considerare la uzura an()l'1llltlă, a cau
ducurilor . 

Serviciul de ordine e asIgurat masiv 
de poli!;le şi armată) dar n'are nici un 
prilej să intervină. , : " ,1 ,> '., 

ŞI ,TOTUŞI SOARELE RAsARE .•• 
Se face ora' patru. Dinspre Răsărit se 

iveşte triumfătoare ~umi?14 zorilor. li'lă
cările pălesc. Iată şi soarele. Ororile 
nopţii dispar ca prin Jurmec. Silueta 
familiara. '" oraşului se conturează ne
schimbată. Nici o. clădire nu Zipsefte din 
imaginea obişnuită, Timişoara fi primit 
răni, dar eLe se pot vindeca, prin muncă 
şi vrednicie.' -

Prăvăliile 'de alimente se aeBchid. 
Gospodinele ,e îndreaptă spre pieţe, 
Tramvaie~e lUnă CU veselia de totdea
una. Observ eu atenţie feţele întâlnit~, 
Nimeni n'a dormit în noaptea aceasta, 
dar pe nici o faţă nu ae vede descu.raja
rea. ori grija încetcărilor trecute !au a 
celor. ce mai pot veni. Viaţa contInuă 
victorioasă. Cea.ta de laşi, caTe .eamdnă 
pierzania de pe aripi de metal. s'a cioc
nit de hotărârea de oţel ti timişorenilO1". 
cari Snfruntă CU aeninătate orice primei~ 
die. Bomba-rdamentul criminal " ţnLtut 
provoca pagube, da1'; nOCi putuţ ,ă ~ in
frdn9.ă.. V icţQria ti IZ. ttoaffrlU 

, UiV AfAM1NTE lJ'11LE 
Ooncetăţ.enii DOlj!t.ri au ~t.tgat din 

a.ca:M ~" al t~ului o DlIlol'e w.ered.el'e 
ia furide lui' proprii. DaDowtp1lofla în. 
8ti11l1U.l'e • bomOOior inoeadl~ De-a i.Il" 
w~ să le euDoaŞtem secretul ti iJăbi
ciun-.. Am vii.zut o bombă tiilI aceateal' 
C!ă.mltă la au. metru de un ca;m.iQn de mo
bile. Scula, infernală. A ars eompla,1i, fă,
ră. să n ataeat măar :vopses.ua lem.nu-
lui! ' 1'" I 
B~ l"Ă't~ pe ~ an *trlpuns 

a.coperişul ~ citeodată tavanul ,Acolo 
unde s'au gasit oameni hntări.ţi să in: I 
tervfuă imediat eu nisip san pământ, pa-
gubele atI fost mlnimrue ehla.r când 
bombele Qu eMut grupate' strâns. 

In a}te locuri însă bomba incendia.ră a 
cAzut alături (le casi\~ pe materiale înfIa
mabUo, ingrămădtte imediat lângă zidi 
sub streaşina acoperişului. IN ACESTE 
CAZURI PERICOLUL ESTE IMENS 
~i numai re-zerve mari de apă, aflate la 
îndemână mai pot salva casa, ImTăţă
mântui este, că tootă,. lumea. trebue să 
ţi.nă in pennanenţă. toate v886le dispoluM 
bilo (roda de bee, bnto6eJ p;ă.leţJ, vase 
marj de btll'ătMI~ etc,) wnplute eu apă.. 
Lopeţile sunt şi ele indispensabile. La. 
focul pe care am Încercat să. ) cornbat,atn 
f(~"t nevoIt si arone pământlll cu mâi
nilel 

Ol·}l',c kptă împotriva focul'~t est,s in-o 
5n. ituzorle cânrllo"atarii sunt plecaţi M-
pr-..rte Şi <'asa încniată.. . 

tlnr toate Ilcestea le VI\ !=Irlln~ .mai 
l'O!J'pctent ('omand~..m(\nhtI AP. i1t-Jr' i!~ 

mit' """ l'",nM"'P:flltl doaT Tm~Tt', .. ·ile 
rro!l<;r-et~ ale' unul martor" ~1~lM, • , 

l\"'lCOLAE IV!...N, 

genţi fCntru A s:!.tisfaee ordinul m!nisto.. 
rWUl",in:Jpeetur tchuic r.e.6ionai ~ 
lW:no.i ca..l.l,illişan. 

Alt proces-vc:uJal al dluiGh. Popese~ 
<r'.d.SUx:>':i iospe-ctor ge-.a.eral in Mini~ 
Culturii Naţionale, încll.eiat eu prilejul 
'Vizitei făcută în ziua de 29 Mai a. o ... 
această şcoală: 

,.Am in..."'Pectat Ecenl industrial ~ 
băieţi din 'l'lmişoara de sub condUCerei 
dlUi ingin.er St. Ardeleanu. 

Am vizitat pe rând localul de şeo~ 
fi a.telierele, constatând pretutindeni 
cea mal desăvârşită ordine şi curăţeni~ 
Gospodăria şcolii, in gene1'al, este indrlJol 
mată. ~ condusă de dl director inginefl 
St. Ardeleanu eu deosebită eompete.n~ 
Realizările de orJin administrativ şi 
gospodăreS<) indică. la fiecare pas spi:J:i.I 
tul de organizare, indrumare şi pric,e. 
p.ere de care este stăpânit conducăto.ru1 
acestei, instituţii. Am avut satisfaeţr. 
să văd astăzi un model de ŞCQalA praeu.: 
că., o instituţie şcolară în ea.re VUtţa 88. 

d~vâ.rşf,;jte sub toate raporturile: spt. 
ntual, moral, social şi profesional, prm 
muncă dcstoinieii.. metodică bine indru. 
mată.~ prin Bollrlaritate d~linii intl'6 
profesori şi elevi, prin conlucrare a.rm~ 
Dioasă şi I}Hnă de draguste intre d..i;roooi. 
tor ~l corpul didactic. Il'eUdt cU toată 
l:!ă.Iuura pe dl. diredot St. Anklcanu şi 
intcog c0l'})ul ditluctic al scolii in urma 
cOllstatărilor făcute şi le~ aduc neproou.. 
peţitii. lauuă pentru drago~tRa ş\ inter&4 
sul ce poartă !y.ollL In atelierele S'Oolil 
elevii chomaţi din vacanţ3. în serii de 
n.proximativ 50-60 elevi, lucrează Cll 
pricepere şi gust, exeeutând sub condu~ 
cerea dlor rnae~tri de Specialitate fliferl"\ 
te c(}menzi Pnrthmlare, militare, etc." i 

RE-tU,.UAI-:.1..l...E WSPOiJAREŞl1 
Cu acest prilej, nu pu~mn 'td'e<>e ell ve-

c'letaa 8qiV1Latea plină. de realiză,d pe 1&0 
ren guspodăresc a direcţiunii şcoHl tell-i 
nice YIlJustriu.le do bi~ţi din Timişoara.. 

D. ing. Ştcf~ln Arde.1ean directorul 
1" , ~ A , 

ŞeOl11, mlpreUIIa. Cu mtreg corpul didio-o 
tie, 'SeCOlltla:t de un eomitet r;;colar rua. • 
mult de cât înţelegător pentru probI&. 
mele gospodăreşti ale ~tei şcoli.. ao 
tl''olll§format şcoala, in afară şi interior" 
in şcoală modeL . 

In ultimii doi ani de I!LOtivitate s·a 
rea~Lza~, fără eon-<'~rsul s~t~ui ş~ n 
mal prlll eontn'buţl& mamva a ind 
triaşilor din Banat şi a comitetului 
Iar, lucruri ee cu a.devărat ies din 001 
mun, Şcoals a fost înzestrată, în afară! 
de renavare& totală a clădirii. cu băn .. 
de clase ndI.. j:nternatul ou paturi şi sal1 
tele tip., iar. mobilierul .' a refă.cut ~ 
condiţiuni cu totul modern, s'a eonst~ 
in regie proprie un p1Wilton in es 
f,'ICOlii, unde sunt adăpostite: ateli 
de automobile, saln de etlrBUri de anto. 
boxa şi un &telier destul de 1ncăpătozt 
pentru montaj. ApoI s'a cn'eiat un ~ 
modern pentru recreerea e1evilol" dupl 

'mUD.6a istovitoare de fieca.re zi. 
OO~'TWBU'fiA ..,A81'RE.l 
lSANAŢBN.l!.:·' 

Tot în acest de tilllp, şooa,!a şi"S &10000 
aaju.t in eondiţii eU totui modeme o sali 
de festivită.ţi necesari pentru sedHi.rilfl 
organizate de şcoală., Şi Clare serveşte~ 
de prezent. ea sala. de oonlerinţe pentra; 
»Universitntea liberă muncltor~ 
din Banat'''. Aceasta mai serveşte şi fS~ 
sală.de cinematDgrat pentru elevi şi mllDl 
eito.rL Aceasta datorită faptului, că 1 
... ,Astm Bănăţeană", prin grija dlui in~ 
spector general Sabin Evuţianu pr~ 
dintele ei, a don:-:: : ~olii un aparat J 
proeeta-t filme sonore. I . 

Reprezentaţ lila cinematografice· teh
nico-culturale şi distractive, rulate . 
Q,(!ellstă sală au fost cercetate d'e un nuJ 
măr foarte mare de elevi şi muncito-riJ 
Prin ac('a.<lb se poate indeajUllB justiflcâ 
saorificiile pe cari le-a răeut J.Astra B~a 
năţeană"'împreună cu conducerea Şcoli 
tehniae indlistnai~de·-sub conduce!' 
dlui ing, Ştefan Ardelean. ~ 

Iată O !ilcooJă. unde s'an ff\l'T"t luem 
deosellit de măreţe. După f('lul cum.. ,. 
~ospC{Jărită ~j rondusă, pre('um şi tDl4 
tru tct ce s'a făcut ţ>err'l7t1l eleyii ~ 
~i'~lL f'\8. poate fi dată. MI, f'~pmn'u ~toa1 
• .:: 4-~ -,. r·,.. o~,-rnr~,r ~ r· ~"?'!'r;o Il· , 
~ )c..ra.. : .......... V..l,.t'lv\~,. ~_ \J.L,,~.t.:.... , L... - "~ •. :: f',.·t~~_~-·~;',··, ,~. , 

'. 



fi PUBLICiTATE 
E:::~';'.. ':=O~62 

de vâmare str. Prota Dragumir 17 
t are. m. " ;::' ; 128415875 

(}aat fa.tă de serviciu. Prefer refugiată.. ~ 
telia Stor. I. Nr. 8. l3i32/6()30 

r.ut pentru imediată ~ motocicletă 
no\loă .8&"1 pu.ţm uzată. Becke.r, Tilnişoora 
m. Str. Feklioara 16. 1328/6025 

• 
S'a pierdUt o iepă de 3 sni. nm:rgă., are stea 
"şi brează 8lDlbe poet pmWni. Găai'tlarui 
· este truge.t să ammţe PriImăr.i:a OOInllllei· 

Denta.· '~')i"'~' 1336}0034 

MAGAZIE DE INCHIRIAT. ( 

Magazie, 40 metri (600 m. p.) ş1(! 
locuinţă cu 2 camere, 4 km. dela Ti-
mişoara, lângă drumul naţiona~, de 
inchiriat. Informaţie ~ .,Casagent". 
Timişoara, II., Str. Mareşal JoffTe 7: 

Telefon: 43-59. 
{Tnr. Cam. Coma 269/11867 (1943). 

p.2164-1 

D vâ.n'l8ln!l SMl de tnc.hiri&t magazinuri de 
oolomaIi\. Deli oatese. Bodegi, &limelrte, 
Restauran;te şi 'I'enile în toate CBl"tiIe-

· rele (;Q'11Ş1l11lii. Agen~ Etlgoo FiaJa, Q,.. 
tate, Str. Lonovrei Nr. 8. lnreg. Of. Reg. 
Cam. 142J11740(1913. . 

"ili\. d6 vânzare in Elisabentin a.pt'00Ipe d& 
· tramvai, 3 camere. bucăJtărit\ ~ ~ 
alimente, cameră pentrn Sl'It"ritoa:re baie, 
W. C. ~ngleJ!l, p8l'ohet, 9O'be de tcraoom, 
roloari EsJ.in,ger, pivniţă, apaduct, ewte 
griidină cu pomi frl1ctiferi, 200 sta p. ~ 
ţm lei 5.000.000, Age.nhtn Etrgen Fiale., 
Stt'. LonoviCi 8, apart. 6. Jnroeg. Of. Reg. 
Corn. 142f1174QJl943. 

Diferite mărimi loturi de casă in toate C8.1'

tierele oraşului U'J. preţ convena.bil. A
centura Eugen Fial'8., Cetate, Str. Lonovici 

8, apalI't. 6. Inreg. Of. Reg. Oo-m. 1421 
1174{)/1943. p. 1639 

Cine dore,te dispersarea. mo'bi:berului său 
in comuna Fratelia la peTSoană serioasă 

. să se adr€6e2le la ziar sub t,M. M." , 
1337/0036 

M01'OARE-TRIUl\IP-DIESE1.. 
ele 9 şi 11 ffl. execuţie modernă 
prompt IivrnbiJe. 

INDUSTRI<~-ECONOMIA S. L 

TIMIŞOARA IV. 
2249 Str. Ion Brătianu nr 34 -''''RWN4 • _rm 

DE VAnZIRE DCAZ.ONAL 
1. GATTER (complect) d~ 36 coil, 
marca .,TOPAN". Preţttl rei: 1,500.000 
1. PURIFIC.4.TOR de lucernă (compl.) 

Preţul lei: 500.000 
1. LOCOMOBIL de 40 PH. 

Preţul lei: l,OOO.OM 
, 1. STABILA dela M08.l'8. Şi ca.zanu] 

"BABCOC"-WILCOCX" 50 m patraţi 
tupraIal,.a de încălzire imprsună cu c0-

şul 20 m lug. din tablă de fier. 
Preţul lei: 2,500.000 

Spre informare comunieăm: toate ma
şinile sunt in perleciă 1:mnăstare, 
Ofertele sub ,,ExcepţiQUs,1 şi ocazional" 
Ia administraţia ziarului. Menţionăm 
că. !J"l:nl.i of~rtele absolut senOlase vom 
lua in considerare. P. 164(1 

B5IIt& '4 = 
ATJ<:N'ţ'lUN ~ h'TUr.;PRlNDE
RILOR DE PO~IPE FUNEBRE 1 
Prooura.ţi sicrluri dela fabrica noa.. 
stră. din Anina, cu preţurile cele 
ma·i tn~::~:> Joase din lemn de ste
j:;.1', f:tg şi brad, în diferite culori. 
Furnizăm Şi in prmineie, prompt. 
KOPNIK. Timişoara; Piaţa UnU-il 

Nr. S. Tel. 21-53. 2242 -

8.1.0'. 
" $. •• MI 

Teatrul tlat~onal Opera Română 
Ziua Iunie 

19 
Lnni 

21 
MiermlI1 

19-21 IDNIE 1944 

SPECTACOLUL 

,.,. .. (Ja H. S1ir6eyşi A. ~ 
: ,,,,,- FA UST 

Biletele la AgeDp. l'a.maşin. :h>IefOil : 50-05. Casa. deschisă: 10-1 4-6. 
.. ~ ... :. •• -• ..:.: ... ..: •• -.-.:._._._. 4Ii!l~ ..... -•• -.-.-.~ •• -•• ::. •. '_ ....... , 

mRUIUlUltmlllllllmnmll1lmmmlmmrnmnmmmmnnm" ...... _ ........ 1111 UlUI MM. 

D in cauza unor reparatiuni exterioare Cinemato-

graful" Carsu fl se va deschide peste câteva zile. 
iffifRIIIlflll111111nmTIIiliiiR nmlmlnllmll.~IIIf_n_nnnMlTrntnlmllmlNllmll1lll!fll"'IImmI"llIftt11IilMmmnlllllffiffi 

CALEIDOSC~) 
.. ~~._- ... ~ 

Cafenda1" 
LlJNI,. 19 IUNIE 1944 

()rtodOtQ. .AJt!. Jtu t:r. 1\ 
(JatoIIc ~ lIa!Iiatma 
Soarelle l"ăss!re :Pa. 0l1I. 4,29, 'llpUllIe la 2J) le 

Farmacii de serviciu ;91 
L()1«" 18 IDNlE 1844 - ~ 

Ch'e. ]1: Mi<Jesrico't\Jieo.iJ:<r., Sb.'. 8!.~ I 

Circ. II: ~,str. Mareşal.rorrr. 
4; Circ. ID-lV: 1}1'W. PBd!Il'f!r 
Piaţa Dragaftrm. 15:.. _ . '! 

Fratelia: •• P8Il8.Ja'".h ; 1I00alli': .~ 'IO! 

reanu"; Freidol"f: .. v. Eremici'". A~ , 
fac serviciu permaneDt. 

*&W 

-1 Cinema -="ARO" 
::: ::Ie:e~if3~it5t~~~~~:~i~; ~5 Procuror de serviciu 

LUNI. 19 IDNIE 1944. 

Timl ... ra, Piaţa T ....... 'relelea 49-94 
. ~,LunI, Q iieJ1e1oas§ premieri 1 

:ALIDA VALLI! OSV ALDO V ALEN TI. UMBERTO MELNA TI 
. Ia.. ~tc~ ~edi~ ~~ 

Pentru 
..., . 

un sarut 
Veniţ'f şi petrecett ! ore <le rAs a1tftri(J l1'eC8ZU1Ue. 

21M ! Re~zentaţie ziliUc 31 5, 7 ti Jeal'I, la ore. 9,,> . . - ;~~~.>:-:-

!ffi:H5B : WZ2ic ;ti : z::::: .... t : E=;;* : h. :4 ffl 
; , . .., DUMJNIIXJA sroRTIV~ .~~-i 

~etre POP. şi:a menţin·u{ titlul 
;(Urmare din pag. 2-al 1 ~?': 

Duminec:ii a avut loc in gră<Jina ~. 
tografului AlpoRo, o gală de box, In eadrel.e 
clm'reia s'a disputat campionatul naţional pro 
fesioniat la toate categ.orille. . 

Num.groasa asistenţă a avut ocaz!e iii 
W"lllăr<:lască şi oâ.teva matchuri ~ In 
cadrele programului C8tTe a complectat ~Ia. 

R·ezultatele galei 9U.ll't următoa.:rele : Mat. 
cb1ll'i .16 de8<'J1idere: In limitele ea.tegoIiet 
mască SaV1l (). F. R. Severio Invinga la 
puncte I"I' Ţi!jICă Cbinmul, iar Negru .C.F..K. 
T'JDli.~ pe RogQbe~ T.;,Severia, prin 
Imok auto 

(lele ilouă ma.tehurl de eot'JOŞ, produe ~ 
Iia lui Secoşan U.D.R. In danna. lui Stoioo
~ Chineznl ŞI a lui Bordoz U.D.B. in 
dauna lui Dră.gă.fuiu C. F .. B. T.-Severin. 

In limita categoriei pană. s'a disputat 1111 

match fJ'UDlOlS~ In'tn!! Matin (l. F. Ro Timt
Ş(l8ra )i Bt'if:eseo (l. F. R. T.-Severin, care 
s'a terminat Ia egalitate. 

Matchul vedetA, pentru campionatul ... 
i10nal pTQfesionIst la toate cat,&gO.riile dis
~t intre Petre Pop ~ Gheorghe ~ 

• teftlnit lui PeflriS Pop, m.I'fI"~ tă~ 
titlul, dupA UD matrih fa caft (ih. Luogu 
pa1'e ci a fo!rt mai bon. 

()ele It mpri2Ie _ decaN, f'ibă llIIB 
multa. f1)mbattritafe, ~ la fIgBl, doaII 
In altimfte doai Lunga plrea coA a'l ..... 

ţIe8!Ză, fOOând 11npft:8ia că -- ,. fi deeJarat 
invingitOl'. ' ""; 

Foab de arbitr&j mdiel Insă 2M pmote 
pentru Petre Pop şi 236 pandIe pmtna 
ah. Llltl~ lucru rare a produs v6l'dictal 
in fa.vOBJ'ea hri P~ POP. 

~Xl 

-- PRE'}'1JR1 MAXIMALl!: PENTRU 
POTCOVIRE. Primăria a fixat prin1r'o at"
danaal ţă na::Ji preţuri maximale pentI!a pat.. 
aovi't'ea animailelor. Preţul este de 138-161 
lei, după mărime, din materialu1 (:&r şi 
cuie) clientului Eli.'M 100 lei _ lICCI'tIl ,p 
bătutul le 10(, ~ 11!lei ~Te ~ ~. 
60 Iei. Ateliere~ ~bu~ '" ~ ~ 
prepuri.,.'j '. i:.ti~:4.i!'.i. J.t!~~~1~': 

-~ •• -.-.-..... -.-..... -.-•• -•• -.-"4ii; ~ •• ~ •• -=-._._ .. -::-~.:-.. ~_ .. _~ 
SCBlMB DE LOCUINŢĂ. }>':e(lau o locG

lDţă "!-tI a CIIDM'e, baie, bneă.tăriet etc. lân. 
gă. Bul. Carol, oontra. o Jocuin'Pl ou 1 ea
meră. baeitărie. Informa.ţiI· t,Casa.genf", 
Timişoara, n. &'tr, ~ ",ufm, 1. 

i, >: p.21&1-Z 

TRFJERĂTOARE ORIGINAlA. 
pe bile M1W'~ tn bUDă. Irt;a.re de 1230 
rom, ca atJ8.l'at de trifoiu şi 800&

sotii ~ vânzare. 
I;NDUSTRlA.ECONOMlA 8. a. 

'fiMIŞOARA. IV. 
. 2248 str. Ion Bră.tiMU nr. 3! 

Locomobile Compound 
J hac. Ma 60 Hp. In perfectă sta:re 
" motor ca ~'Z drac de cea 40 Bp. 
cu ardA CIIl lemne de 'rimare la 

FRIEDRICH D1!lSIDERIU 
~ (Jogilnieeanll 8. 
In.reg. 9518814/1937 2230 

TIPOGRAFIA ~,D"Acrl{ TRM:A1f~· 
ea-te'M om de se.,.vieiu (att.rl1ia:r). SfrJii;k 
Lenau NT. 4. Timişotl'l"G.. L 

D:t'. Pfef.f'ennaon ,Jeno, mei:fic .. 
decedat ~ eeatra. :JDm,at\. 

mtta.ree va 8'fta loc: Ma11i 20 1. e. 
la orele 4 d. m. din Ca.peia. Cîmiti
tulr» Cetate. . 2253 

\'INDEM CASĂ DE RAPORT 
1n IoseCm CIl preţul de Lel ~.~. 
~ a:n!,apă, ~, t:rotlaa:r 88fal. 
fat, lumină eleetr1eă. ~ radio eu tMI'h! 
pavată. grădină, şi In~~ easă are 
aubtera.nă. Oaaa. e absolut tan fll mi
:LDt dela tramV8.1. O:fe:rte rog sub .,PJ.i.. 
ma I1westiţie Joa Administraţia ziar."ilui. 

p.1640 

:D. proouror BHln.aru. 
MARTJ, 20 IUNIE 1944-

Etrgen Antimovicl., str. c. Pol'umbee:li 

BoJnI,nta • .Jad. ~Torontal PIq, 
primă,ria «I'IIlUDe1 Malbt ,_. 

Ni'~ 2SGSJ'1943 din. 8 Innie 1944 

PUBLIOApUNE DE LIOffA1DI . 

ln. baI:a Art. ss-no d'fn J,ega 1 

t5ţi'i pub1ioQ, aduIcem la eunoştinţă J. !li 
rsliă. că. Jn zi,. ~, , dJ 

. ,. 10 hma Iulie 19014; ora 10 1... . . 
TB ~ ommmei M:aila.t ee va ţb 1:: 
t&ţie pnblioi pentrll ~ exbrmllUJ 

şi interioa:ră a crmiirii casei eomm" 
V-aloa,l1e& ~i este de }fi 350,())l, 
Ofertanlţij '9'm' depmJe g'8I'8IIţie de 

!Il 'l'8lJ:)Ort cu r.doaxea devizolWi tu 
mu oferte garantate de StBt. 

Deviztd !JÎ eeâetui. de! EIl10Îni lmIlt 
!in. bîJ:;:mT'ile dADluna~ 

-----------------
.. :: JlI( A!l'I!lNŢIA QOSP()DINELOB 

~a pas t.n vI:nzare tn. toate prăvăliile 
M de curăţit. Oi treeat t:oa.W ob~ 
~ metale. fa~, stielă ete. 

"ALBOL" 
Nu zgl11o!j. ei numa.i eu.răţă. 
~ dic :uzINELE UNI'CImt;LI 

21TG ~ :·~~fr".\ !~l ~ .,"(".1' :&RA.D ~ 

CAMERAMOBIL'AT Ă, ea W1m'e 
:rată fi baie, lIe catiUL Oferte. cu 
lţ2;~mm~~lut 

t 
OI 1JeDli:rgUUtă. dnt'eIm ~ 

năpIasmca DlO8I'te a SCUllP'i bDI 
!Il ta wd neuifB1;ei DOMb'e eoţ:ie, 
mIIIIIIi, 808IIri .p. bmlid.. 

M aria Adriana Mioc 
vretimi a bom~ din 
J:IJ08IPbell de! 16-11 l<Ide ~ etate de ' 
57 ani. 
~ .. a'ft8 10e t 

2IÎ'Q8 de 19 lunie 1944, 1& orele 16, 
in eimitit'Ul. d!n Elmbe'tin. 
~ M'MJC, 1101:; ~ 
.Jod. Dr. Paul st,anislil', 
Silvia Mioo. Anişoa.ta fN
eurO! B. JmbrCJ!lllle, Gl'igore 
Mi~ fiice şi fiu; frinei .. 
broaoe, LiMta Imb~ 

nepoate 

c,~ • ___ ... ~------........... '--. __ _._...'A .. "'i.1_": .. _ 
.. 
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~~' .• jlDOUI'OR.AT LA FAOULTATEA 
ŞI FILOSOFlE DIN IAŞL 

. de Litere şi FilQSJfie din Iaşi, 
ta la Zlatna jud. A1ba., 'an,lLYl1ă pe 
. !,ti etudenţji el. ci ~ par. 

~ le iken.1ă şi doetorat din. 8eBPmJea de 
:9t4t VU' avea loc la Al'ba.-!uilia, ta 10-

I :ilIfJlui MMla.t. SIIltre 5-18 lulie 1944. 
vor ţin. după cum u:rmea.ză: ~7 lu

l1:li 1: Istm'Î'8; 8-10 I'tIliIl 194:4; Fiola.. 
. : .; 11-14 Iu:lie 1944! FiWoolla ; 
'\lulie 1944: Fi:lologill modct'IlA. Can-

.... , ti can<lidatele la prMtiea. pedago
~ . 1(If trece lJi. examenele de Legislaţie 
! '. Psihologie pedagogică. şi Metodicii. 

:fi şi s1:lu'<l~ntele vor avea masă. ,i 
:ontra cost. in oă.mi.nu1 str~denţeae. 

pOSTURI V AOANTE. Monitorul Ofi
Ieri pulblki tabloul de posturil~ 

, l'8C&'I1 te, CODlIPlet Ube'n\ dela data de 
, 1944:, In bugetul Ministerul\1'Î Lu 

'* , Pu:blice şi al. Comrmlea.ţii101' pe 
:u1 1944---4«S. 

GRADAŢll DE MERIT PENTRU 
Monitorul Oficial ~ ieri pu:blică 

'medicilor ou o vechime de peste 20 
, ~ serviciu şi ca.re a;u desfăşurat o al)

, ex.cepţiKme.Iă, contribuind prin JnIlIn-

11 progTeS'J:l instituţiei sau serviciu-

j
(',ll'6 llJi~, căIrora li se 8ICOt'dă gra

. da m~rit cu înoepGre dela 1 August 

:'FXA...~ELE DE .~DMITERE LA 
ElINICA DIN BUCUREŞTI. Bucu

e. . S, p, p. transmite: Examenele de ad-
00. la Politehni.ca din Buomreşti incep 
I Iali1l, in local"ll dIi.n Calei Griviţei 132. 

",ile se fac dupli. amiaza. 1n zilele de 
~S Mie. 

SOUL PRET AL cmENTULUl. Eu
's P P transmite: Subaecr9tarfatul 
t "al 'A~onărli, a dat • ~ 

C8n! • f"J.X8,t preţul cimentului astfel : 
normal, pentru autorităţi 28.980 

- ,anul, iar pentru particulari M.OOO 
nul; cimentul su.ţ)(rior pentru au-
34.230 1~ vag'(IIlul. tu pentru. J!I81!'-

,li 64.000 lei. ~~ 

: OAUOIUOURI RATAC1'I'E. In Drop
'.16 pe 17 Iwtie un cărutao a fost in
, at cu 14 e&uciu.eul'i de autolllO'\lil _(di.u 

4 ooui) 1& oficiul pofta! d1D ,gara 
'ţa .Elena spre a le tr'ansporta. la Pa,. 

, .' !Wtelar Cauci:ucurile n'a."l ~ Ind. 
, . ~ oauciucurUor fiind au,. 

. de ~ganele P'IT şi de poliţie, aceia 
S , ar lIW88 aunoştinţ8. deIrpI'e l!ooo.l .. 
II' • (lfI.u.oi:uctJli1e de 1f.Jl'Să suspectă 8Wlt 

'sl se ammţe. 

DELA POLITEHNlOA DIN BUCU-
8~ Politelmieei din Bwo

'~t !n.'Vita.y să ~ de urgenţă 
:s.Jil11'llnIi tn ClOmUDA T<mmati(l, jud. 
In tin&' se găsesc la p!'a.cl:iol NlgU-

St:u!crenţil, 0Bri nu s'au putut 
vor ammţa aIC'eSt lucru aritâ.nd iti
~_ $1 llmtib'~ţfe. unde ar d<1l'1 si-ţti 
,re pract!:ea de vară penthl. a se pukee. 

= :ntmenţiUe necesare. 

DELA (J. F. B. Toţi acei car.l 8IIl pre.. 
in ~ Btaţii14 C. F. R. diferite tra.nsporturi 
Iie l\etărie, 8&U vagoane oomplet;e. pe OIIlt"e 

,.au primit la destinaţ.iel, ee 'VIOl' pr$

li 11& lta.ţii!Ie C. F. R. 1JIlde se g68esc, ]a 

.6, ~ Inspecţiwilor MiC C. F. R., 18. C&-
!! de OO1llerţ fi indrJStrie sau la Prnfec

dI . jud..t-.. -"wu a lua eull'Of,ttinţă. de ir, ''''joO, ....... 
7lrile ce conţin asemen_ t:ra.nsporI:uI'l 

o- 'lfIcnte ca priBas!ll d1(erite staţfluni 
re ;, Il 
III- BURSE STUDENTILOR PE1'II"TRU 
~111EREA OETA'J'lLOR DACICE. Rec

:~ Universităţii din Bucureşti va tn
olte zece studenţi pe lr.m.ă din acei 

.[orese să ia parte la să.păturile în mun
ţ'7!Inu1'lli Şi a FnunQlQ8ei în ~ stltt

pei cetăţilor Dacice. Domnii studenţi cori 
,9ă participe la a.ceasti opeti. sunt 

le , J sI se !n$Cl'ie la Rectoratul din :&1-
e . ' tel mai tArziu piini !Il ziua de 22 
rolal ,Acleziunlle pot fi făcute şi prin tob-

, Se Vor da şi posibilităţi. de depta.-
, dela Bu<:ull'ef.'ti la regiurul.e tUB am.fn. 

'a ~, Echipele pentru fi-ecare luni var fi 
,.\R:. 'te de Rectorat şi comunicate la thnp 

\Il'eSl şi Mic. " .' - 1'(: :::: - . 

d 

- HlNI.STERUL FINANTELOR, Dino
ţia Generală a Dtlooriei Pub!.ioe, publică in 
,,Monitaru1. Ofiaiaa" de ieri tabloul cu ml

merile titlurilor de f'enrti 3 jum. la sută din 
1935, Imprttmutul iIlten1 de eansolidare de 
lei 235.000.000. ~ la l!JOfţi 1& tngeIl'ea 
XV!. dela 1 blie lM4

1 
pentru. acadenţ& de 

1 ItI!ie 1944. 

- A APARP'l nFRUNCEAu. In Iltr 
. mii.rul de Iunie al revistei oolegului 
noStru d. Nl.COlae lvan &duce, pe lângă. 
articole de actualitate politiCă. comen
tând problemele războiului sau cele ridi
Olite de nQua lege a presei, lID. eseu al 
dlui prof. Andrei A. Lil.lin, UD reportaj 
~rean de d. Puiu Maximilian, tra.
dtroerea unei frumoase şi originale po-o 
vestiri a 8Oriitorului german bănăţean 
cu renume european d. Otto ~her, 
poezii de dnij Pavel P. Belu fi Aurel D. 
Bugariu, un poem In proză de d. George 
Ohilia.n, .,Colţul" dnei Mia Ma.ri811-Jaleş, 
eoourl teatra.le savuroase ,i bine infor~ 
mate, note şi curiozităţi. Numărul este 
fOftrte bogat rn Inaterial din eel mal va
riat şi va avea desigur ~ cclnl 
precedent oe:re a p\vnt n vA.tlflI'At"e reoord, 
după cum snntem infOrInf'lţi. 

- TARIFUL NOU AL A1JTOTAXItJRI
LOR. PrimăIr-ia a fixat r.lrnlă.torut tarif pen
tru automobil. de pia.ţ§.: ponJ!boea 80 }el; 

i'iacare' 250 metrl tMă 11 lei. K11omettr\rl 
00Btă ·dscl 74 lei Noaptea ee adaugă 11111 

spar de 20%. ~ nunţi şi festivităţi, taxa 
eate dup!l tn<voie.l/i. 

- EXA.MEN'n.E DE BAOALAUREAT 
DELA L10EUL C. D. LOGA. După cum .'a 
alJl]Jţat examenele de bacalaureat tecmatic 8e 

'901' !ncepe tu. si,. de al I'1mie ... o. Exame
MIe clela licetd Loga ee 'VOI' ţine Sn onI.ŞUl 
~, armlJnd CII. si !le anun.ţe la. timp 
'toe8lul 91 Clft'I)a d.n4 'fOI' ~. 

fAPTE DI"~RSB . 

- CONTOOALE SANITARE IN LOQA
LURILE DE OON8UblAllE. Bu,<:aeeşti 
(Rador). Inspectoratul geueral sanitar, & 

oat d:ispatAi.ţi'.m. tuturor medicilor de cir
otlall5dZipţie ~ Ol'I;'&llelar do cootrol B8Ilita
re de • faoe 00D.tr0alIe sewn tn toate loca
lunJ.e de eon5tIIna.ţÎe, rastaun.rJtAt. bcd~, 
etc.. precum ti la ~ da alimente 
luâDcl măswi foarte awert la ooostatarea 
oricărei abateri. 

- BEGLEMElIi'TAREA PRE~ULUI 
ŞAN'fl]RIWR DE ADAPOST. PriIltl"'o 
ClIl'dona.n.ţă Serviciul Aprovizionră.rH Mmă
tiei a teglemanta.t prt.ţr.d 00IDIJtrui4-:ll f801lţU

lor ad&p:lst ~te ti a.coperlt.G. Preţuri)e 
118 atit aftU}at.e la antreprenori. 

- AUTORIZAŢU DE ZAHAR ŞI ULEI 
PENTRU SPITALE. Primăria Mrmicipiu.lui 
8'du.oe .ta ~ Spitalelol'. ca.n.tinelor, 
Sa.natMiil()l,' li Instituţiilor. ca si le ~ 
.aintJe necondiţionat până la data de :as Ir.mie 
incl~v la ServieiW Aproviz1onăTij Piaţa 

A.de.nwSbi Nr. 1, pIltru • r.iditl& ... t~ 
ţjUe pentru cota de lIBohir GUWlGită pe 1v,

de Mai. bnie fi IW1e. Totodată H tn'Y'iti 
din nou ftpitaiele cu regilll, ca .. le prednte 
pAnă la data de n I'lmie la acelq eenicil1, 
peot:zu a ridica IWt<JlI1izaţiile de au;plimmt 
de mei ~ bolna.vii lor. Spital~le cari 
DU vor l'idllca arltoriz&ţiile pAnă la data de 
m&i 1NI9, VOI' pierde dreptul 1& ele, urmând 
ca pe data de 22 Iume ai fie anulate. 

- MACELA.Rfl ŞI MEZELABn TRE
BUE S.\ CEARA LUNAR NOUl AUTORI
ZATU DE TAIERE. Servî.ciul Apr.oviziali
rii Pl'imiriei. pune tn vedere măoo1arlkJr1 fi 
me:zels:rilor că 8\.Dl.t obligaţi a. cere a~ 
l'iza.ţie de tăiuo& !n fiecare 1'. tnapotnd 
autorizaţia veehe rocpid'ată, fă.ră ea.re alta tlIU 

pot să obţină. Totodată li se atrage aten. 
tr.mea că pieile rezultate din tAieri si 1. 
predea cât mai urgent organelor ORAP
ului. 

Vatman dela 1. E.T. reţinut pentru 
comisa prin irnprudenţă 

• crima 

Petre Stuparu, vat:J:nan 1& L E. T., f\ 

fost tnaintat de poliţie parchetul~ In 
stare de arest, pentru «iml. G()IIl.ieă. din 
im:pradenţă.. 

In dreptul străzi! Gojdu, pe B-dul 
Carol, Oskar F~yves, foSt comereiAnt, 
din str. Gojd,ul. & fost ta.tnpona.t de un 
tramvai de pe !hlia & 2-., oare era con.
d._ de vatmanul Petre Stttpa.ru. Oekar 
Fenyves, care era. ta. vârstă de 68 aui, a 
murit imediat după ee a fost lovit de 
tramva.iu. Moartea lui s'a prodU8 nu 
atAt ,tn urma loviturIi pe care a primi1i-o. 
Gi din oauza .~i de eord, tiind bol
n'S.'V de mai mulţi ani. 

Petre Stuparu, val:manul pus sub fn
cu1pare nu este însă la ee. dintii ispra,.
vă de aCest gen. Aeum un an. Petre Stu
pIL'Ml a mat oomia o erimi din tmpruden
ţi. tot !ntr'un aoeident de tram~ 

A MURrr ŞI A DOUA VIomu. A 
NENOROCIRU DIN OOMUNA 

IECEA-MA.RE 
Am anunţat că fetiţa Elisaheta Bar

tel'me, de 10 ani, din oomuna Iecea, dim
preună eu fratele el MartiD Bartelme, 
de 14 ani, an rămas singurl8.Ca.sl, tatăl, 
mama şi un fra.te a110r de 16 ani fiind 
plecaţi la munoCA a.gri~oli.. Ac,asl, cei doi 
copii an vrut să-şi inoUzeaecă mlncare8.. 
III un "primus", eare avea petrol indoit 
cm benzină. Din neglijenţa copiilor. ben
zina s'a aprins şi flă<!ările au cuprins şi 
pe copii, cli..rora. le-au provocat arsuri 
foarte grave JH! intreg corpul. 

Copiii au fost internaţi tn spitalul, de 
copii din localitate, unde, la câteva ~lle, 
Elisa.beb Barte1me a şi murit. Ieri a in
cetat din via.ţă. şi copilul Murtin Bartel-
me tot din cauza. arsurilor provocate de , 
benzină.. 

S' A INECAT LA STRANDUL 
COMUNAL 

Vasile Boraneţi, evacuat din Iaşi !n 
Timişoara., în vârst! de 18 ani, fi făcut 
baie în Bega, la strand~ comtmal. N~-

f1:iind Bă. !n.oate, el l'a iJlee&t. ~y~ 
neferioitului tânir DU a putut fi lDca. 
~uit. 

A MURIt IN URMA UNUl A VOli-T 
PROVOOAT 

Elisabeta Nemeth, de 19 ani, din eo
muna Parţa, a murit In urma unUi ~vort 
provocat. Examenul medica-legal a sta.
bilit ei viotima fi-a provoea.t .tWlguri 
avortul, lJel"Viudu-.e de o ~ de gâscă, 
fi tu urma acestei operaţii s'a produs o 
septicemie care a provooat moartea. ime~ 
diată a tinerei femei. Parchetul a auto
rizat !nmonnln.tarea eadavralul. 

PUNGAŞI DE BUZUNARE IN~. 
TAŢI PARCHETULUI 

Ursu Mitru zis Laoia din ReşJţ.a, Han
ti Constantin fi Goman ioan. din Lu.goj, 
au fost arestaţi de poliţia locală fllnain
taţi, după tenninarea cercetărilor, par. 
ehetului. 

Cei trei inculpaţi, venind la TinUşoa.
ra, aU oomis mai multe furturi atâ,t In 
tramvaie cât ,i in pieţe. jefuind mal 
multi lume de bani fi portm~nee. Per
soanele jefuite nu aU fOSt mcă identifi
oate. 

Hoţii sunt recidivittt in materio de 
furturi. 

INCENDm LA CINEMATOGRAFUL 
nOORSO .... DIN UPOVA 

Din cauza unei neglijenţe & proprieta
rului cinematografului "Corso" din Li
pova. la (lamera de filme s'a $.'mt un iD
oendiu puternie. care li prodm! pagube 
de aproximativ' un milion lei. Poliţia de 
acolo face cercetări amănunţite. 

HOŢ ARESTAT 
PetN Mişca, de 23 ani, fări domiciliu 

stabil, • fost arestat de poliţia din Sâni· 
eolaul-Maro fi inaintat parc.hetului mlli
tart pentru furt oomis pe timp de camu
naj. Inculpntul & fUrat haine şi alte lu
(Omri ~asp.iec dela Floarea Blidariu dIn 
Sânicolaw<Yara. 

- VIZITELE DLUJ; MlNISTBU ENES • 
cu. Bucureşti, 19 (Rador). Dl dr. EnescYl 

M~ Muncii a inBpectat jmp~ eu. 
<li <l-ireotor gfln$l'&l al Aeigr.ă.rilor Soclale ti 
serie ~ intreprinderi industriale şi o.rgani
zaţfjle lor 1IOCiale, pentru muncitorimea d:ÎD 
Sibiu, Deva, Haţeg Ş;: d'Yt rnai mrute loca.. 
lit4ţi din V&l.ea JiullJi mai departe R. vt.l. 
~ Piteşti şi G~i..' 

- V ALORD1CAREA PRODUSELOR. 
Cu incepere dela 1 lD:I:ie 1914, va.loriti.aarea 
pl1Od~lor proprii ti contabi.l~ lor kl 
conturile mstltuţiikllr sarutare şi de ocro
tJ.n." pr8CIUiZD fi at:tmo.i când a.eest.ea. se vând 
a.l~ JMtituţîi &W..bre, se va face (1'.1 O !'&

dtDml de M la sută din preţUltile de .. eIl

groe" aa. meroul'isAulut oficial zilnic In re. 
~ btituţillor, opera~ prtV'ltoe.re 
la ~ pMprii 'tol' fi trecute ou aer
neal6 de cnloare ~tă, l!Ipre a lJŞU.ra 
menrul 1~0I' '" eont1'olul orga.n~lor de 
in8pecţi-. 

-:' AFIŞUL TEATRULUI NATIONAL. 
Malţ.i 90 ItliDi. -r.~ Na.ţiOO1al din Oluj.. 
Timif09.l'& repreGntă "Omul ~ zăpadă" eq 
d. Leanllord Divari ... Ia rolUll lui M.m~ Cor
vin. Joi, 22 1'lBlie ., reprezintă ,Apus de 

" ' lJ08l'e dramă ta , acte de Bat'!Ju DeblV1'8tl. 
cea. Dumineoă. 25 llan.ie in matineu. la tAra 
14..30 se joad. ,.ProOVClIul", iar Ma.l1i 71 
Iunie ,.Ma,da"" 

- Doctor HUGO LASZLO, medic veterl
OM pri.mar, ex.eroottă profesia de ~ ft. 

beZ'i.Da.r. Locuinţa TiJn~, m. M. Meţia.. 
nu u. ~ 4.3-1.. 2246 

- MONOGRAFIA INTREPRINDE
RlLOl' ELECrROMECA1UCE MUNI
CIPALE. In seria publicaţiilor IIl6titu
tului 80eial BaDat-Crişana. şi în ediţia 
regiei publioe comeroiale lEl', a &pă.rut 
t,MoDOgTafia Intreprinderilor Electro
mecanice Muniolpale 'nmişoara", întoe
mJtă. de tinii Vqile Deheleanu fi [)ro Sa· 
hin bdr~u. Cartea eate tt.pă.ritA !D 
eondiţiuni tiPOgrafi_ ieşind au totul din 
oomun, pe hârtie dlromo, ea numeroase 
aligee. graIioe. tablouri Irt.&tistlee, eto. 
Un cuvâ.nt tD8inte ae:nmează d. I>r. Ion 
Do'bof8ll. prima.rul M1I!lfeipiului Timi .. 
,oara, 1ID altul da Dr. Emil Tieran. aju~ 
tor de Primar, ~nte al Con.silhtlul 
de Adnrlntştr~ţie IEr, şi UD al treilea d-
01. C. MJkl091, direetol'UJ regiei IEl'. 
Vom ~unin8. tn mai multe artioole vii· 
toare diferitele aspecte ale Ie-estei mono
grafii. eare e un preţioe dC)CIUmt"ll\t al 
ml1ncl~ llIi ea.paeitiţil de organizaţie r()'l 
mA:n~ti. i 

j 

~~~of~;W~'If~9iK~§f~~9$~~o$~9i9.1 
MlDa de C!iJ1qd, Bafa..Noui 8, 1\. 
Eiwatbal, .Judetul Carat·SeVfl~ 

OOKVOOABE 
D-oi1 ~ tii Soc:tetăţii Baia. Nouă. 

S . .A. &1mt ~i In ad~ gtmerali 
extl'&or~ fD sir.la de 5 Iulie 194-i, O'f'a 
16 la Bueunoti, Bul. Brătiuu Nr. 3~/a. 
Et. m. ~. 6 eu U11'llătouea ordine d. Joi; 

1) JtapcIz'tm1 O:mmHului de a~ţie. 

2) Ra.pottul Censorila.r şi cie8că.rca.rea 
OcaIililJlr.d. de admini8traţioe. 

3) ~ Ullui alt administrathr 10 
locul D-jui Leecăr D$vidoglu demisionat. 

') Majonlrea capitalului dela lei 
10.000.000 ]& lei 20.000.000. 

5) Moditieall'e& primei fMlz~ dln Art. e 
din mtute .. Alt . ., teEt. vechi" - Ca.plta· 
lut Social este de lei 10.000.000, diviza-ţi tn 
7.000 aeţiunf a lei. 1000 fi 6.000 acţr.au a 
lei liOO. - .. Art. 6 text proop'J8" Capitalul 
8oob!.l este de Iei 20.000,000, 4iviza\-i in 
17.000 !14iun! a le-i 1000 şI 6,000 acţiuni a 
Jei 500. - Restul textului n&'K'.himbat. 

e) Exa.minarea generală a minei fi dife
rite propuneri. - D-nil acţ~ari vor, de
pune la adresa _ iIt<tieată aeţi.mile ce 

~ pAnă tn lI88I'a zilei de 28 l~ 
1944 - Daci adune.rea ienera1ă extft'a.dr· 

J 

dinari nu ee v. put~ tntruni, a douiol. :..~'.l., 

J1aa-e se \'& ţine in ace\~i loc la acei1:lt1 or., 

tr. ziua de 19 JrJlle 1944. 

2255 




	DACIA_bw_968
	DACIA_bw_969
	DACIA_bw_970
	DACIA_bw_971
	DACIA_bw_972
	DACIA_bw_973

