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Z I A R  D E MO CRATI C INDEPEN DENT DE ŞTI R I  SI I N F O R M ATU �=-===-==-

fr� ati e n o uă , Primăvara la Constanta I I nemurnorul Franklln o. Rooseuell 
Apariţia unul nou ziar,

• î• 11 metropola Dobro•
gel v1(surprinde pe mulţi, 
linii se vor întreba • dece 
a 'o părut ?•, el ţii .cât va 
apare ? · ,  Iar ceilalţi se 
vor bucura şi vor spune 
.t>ine că avem şi la Cons
tanţe, un zi ar de lnfor• 
matll l " .  

Le aceste întrebări,· sun
tem datori să răspundem 
că.· motivul pparlţlel aces• 
tui' zier l a  Constanţa. ne-a 
ficut ln primul rând, lipsa 
un,ul zler pur de lnfor
meţtf şi ştiri din Dobro
ge•, Ţară fi strălnitate 
de ordlnaoclal-economlc
financlar-cultural•llterer· 
artlstlc•sportlv, ier în al 
doilea rând dorinţa de a 
pune la îndemâna tutu• 
ror un zl111 care sii-1 ln· 
tereaeze şi să-l satisfacă Odată cu venirea primă• frunzişului !şi va face apariţia 

"i:ie deplin. ln ceeace pri- verii, străzile Constanţei, de• luand locul goliciunei li!sate 
vefte· durata apariţiei, a• vin tot mai populate. Strada de Iarna ce s'a dus abia eri 
ceasta . nu am ficsat-o Carol, dela Grand şi pană şi e totuşi aşa de departe. 
deoarece sperăm că va tn Piaţa din faţa Primăriei, Pe străzi, florăres�ie şl,au 
apa,e mult timp prin sprl- este atracţia şi locul de pro, fli<;ut ap11ri\!a cu cn�urjle nline 
jlnul tut11,or celor ce lu• menadă atAt al celor ti,,·erl, de ghioceii albi � zăpada, 
besc ac.este meleaguri. căt şi al celor. mai ln etate. a cărei drepţi urm.aşi 'sunt şi 
Bucuria· multora cl'I la Parcul din faţa Caslnou- cu viorelele bine parfumate. 
<;onsţânţa·· apare acest Iul, pe malul mării, este cel E primăvară. Şi viaţa şi-a 
ziar,, ne·,di mal mult cu- mai frumos din toată Con-- schimbat cu totul aspectul. 
raj ,1 nouă celor grupaţi stanţa, - amenajdrea lui a Mal ieri era frig şi zăpadă, 
tn jurul lu11 pentru a face lnceput lntr'un ritm viol, iar I iar azi bate vAnt cald de pri• 
tot ce este posibil pentru vizitatorii şi amatorii de re, măvară şi renaştere a tot ce 
ca al apară mereu pe pia• creaţii ln aer liber, se văd conţine viaţă. 
cui (u1uror ş(for mat bine . tot m�l dtcs, fdr curfozftatea fn sufletul oamenilor s'a 
scris. Cei ce pentru mo• ii Iace pe mulţi să treacă !!cut \umlnli şi încredere prin 
ment nu ae vor bucura prin parc, să-�i vadă locu, tot ce învie. 
de aparltl� acestui ziar rile de predilecţie, cari ln tot 
ae vor bucura totuşi o• timpul iernii au fost părăsite 
dată- şi se vor m&ndrl de şi alintate doar de vAnturile 
acest ziar, care nu ve în · marine. 
josl aceste meleaguri ; ci Soarele a început din nou 
din contră, vor fi lăudate să,şi reverse din abundenţă 
atunci c;ând vor fi cunos· căldura, care treze�te la viaţă 
cute mai • bine - din a· lntreaga natură. 
ceste pagini, - frumuse· Venirea primliveril, a adus 
tlle, bucuriile, necesită- la Constanţa destindere ln 
ţlle fi durerile acestor toate ramurile de activitate, 
meleeaurl, cu perspective cari pănă acum hibernaseră, 
frumoase pentru viitor, ln special acum in primele

Ziarul , Constanţa• va zilele cu vAnt cald şi raze
apare câtYa timp aipti- puternice de soare, toată I�•
mlnal, dln motive tehnice, mea iese la Iveai& ca furm• 
Iar apoi V'a apare· zilnic cile ce ies I� suprafata pli• 

, 
I 

m4ntulul lnamtea unei ploi. 1 
la Ol'llll 6 dimineaţa, . Prin curţile gospodarilor 

Drumul pe care•I ur· s'a produs o forfoteala ne• 
meazl alarul , Constanţa• obişnuită. Fiecare al casei işl 
este cel al popotulul, g4seşte ceva de dres ptln 
drept, tn plini speranţâ curte şi liveti, unde mieii 
de prosperitate fi pro- sburdă ln ratele soarelui bi• 
fres, spre binele tuturor. nefăcător şi a�teptat cu alata 

Speranţa noastri este nerăbdare de lntreaga ră• 
ci vom tnvlnge ,1 vom I suflare,
ajunge scopul dorit. 

I 
La c4mp a fnceput aratul. 

• 1n urma plugurilor, ce ară 
-,I trabue să I nvlngem. cu zor, berzele ln ţinută ma, 

deoarece l!)tlnca noHtri Jestuoasă !şi caută hrana, 
este I elanul, Idealismul . eşltll cu abundenta din pi!, 
"! munca deslntereaatli, I mântui proaspl!t desfundat,

. !!I 
L 

Mugurii arborilor sunt gata
- să plesneasdl , florile au apă-

tncll cAteva zile de căi• 
- t1oua hainii · ve,de a

•ll \ 

• Vllltorl11 1e apropie eu pa,1
11rta,r a aeclarat Generalul 
Oe Gaulle, care 8 a adre•at tru• 
pclor, apunând printre altele , 
• Victoria ae apropie cu paoi
uriaşi. Zilele lac:rlmllor au tre• 
c:ut fi trăim acum alele gloriei, 

N I  m I c  nu va putea opri 
franta de a participa la ulti• 
mile bUilll alo rhboiulul, •fi 

cum a parUcipat •i la prime.le•,

Cu toate că a'au d.t îndru, 
niări tuturor qoapod5tHlor Q 

nici o bucată de plm1nt viran 
•ă nu mai răm.lnl necultivat,
totuşi bunul lnd�mn nu a •vut 
răsunetul dorit în Inima rutu• 
ror qospoclarilor noştri. Se pot 
vedea muUe locuri viraoe, dar 
cu putln5 bună voilltă sar PU• 

tea ş,î de acum 1nainte amenaja 
ti lucra pentru iariavaturî. dcl 
timpul tocă 0u utc înaintat. 

• 
E s l a  I I unele reaburante, 

unde relfUlile bunei cuvinte tl 
ale ne1JUotoriel aunt dl,;ato al,, 
tematic. 

lat, d1 . 11lldl 1A1l1 ţetla\l• 

,, 

Rareori un simţământ a pu• 
tut fi mai sincer uuanim inler• 

pretat ca durerea sUroiU, iăp
tămâna tteroU, tn omenirea În• 
treaeă, de moartea preşedinte• 
lui Slatelor Uoite •le Americii 
de Nord :  Franklin Delano Ro• 
osevelt. 

A fost o mărturie nesilită şi 
oovUşitoate a draiosiei, .ldmi• 
ratiei şi stimei întipărite de 
marele om. de marele suflet, 
în nenumăratele milioane de 
,uflete ale oamenilor ciostiti . 
conştienti şi iubitori de liber
tate, de prerutindeni, care au 
descifrat limpede ro,turile lup• 
tei sale, i•au shntit: le.m.eioicia 
şi l•au înconjurat de încredere 
şi sperantă• 

O soartă dureroasi, a făcut 
ca omul să cadă la un paş de 
realizarea telului vietii sale 
ioainte de a auzi aoarna victo
riei depline, dar destul de a• 
proape de c�păt spre a putea 
cuprinde lma11inea limpede a 
ceasului marei bi.ruinte• 

Ilu,tru exemplar u1;11ao, nea• 
,emuU exponent al poporului 
,iu nobil, - căruia i•a condus 
destinele timp de 13 ani - în 
perioadele cele ma\ îoceicate 
ale isl:oriei sale --Franklin De• 
Jano Roouvclt şi•a luat tobo 
l.ldat� sa::c!b� co, ... ,·.!tr�'i!i &e$f:i"" 
oelor unei ta.treiiî ooieoJri îo. 
suferi.ntă, ,pre realizarea unei 
vieti mai bune, mai drepte, 
spre instaurarea unui temeinic 
şi definitiv rcq!m de securitate 
11enerall, 

Nici cSnd o existent¼ ome, 
nea.ci n·a fost mai î.o.cercati 
ca a lui, Neconcepâ.nd a da tn. 
napoi. şpiritul eău uriaş a tre• 
buit să d�a înt&ia luptă cu pre,, 
ptiul său trup, cumplit îocer• 
ca�. pentruca qn\:ie unei ine
qalobUe voint• ai lsbuteucă a 
îovlnlf• fi sUp1oi un crud fe• 
nomen medical pe care natura 
pii[U$o aă•I stabilească o clipi 
drept lege, A fost exorcltiul 

r,,ntc în cari dacă vrei d lei 
un ,nrit sau o li.monacii eşti 
refuzat tl chiar ln1ultat că nu 
ae „ aerve,.te „ dacă nu consumi 
ti altce"•· Socotim că eate un 
abuz., de care autoritatea în 
drept se va se,iia. Pentrucă 
altfel vom •iunee ca rutaura• 
torll ai nu-tl permiU acceaul 
1n restaurant firi o ;onumlU 
lumi de bani, pe mll•ura pof, 
tel lor. 

• 

dureros dar desiaur providen• 
ţial, care i•• dat prilej de de• 
plină auto-verificare în vede. 
1·ea înallei m.iaiuni ce Î•o ce• 
zerva destinul. 

Primei� lupte pe teren 11eo.e• 
ral uman, în r!opria sa tari, 
au fe.st {:rele : Vastele reforme 
sociale, marile planuri econo• 
mice pe care le•a preconizat şi 
înfăptuit au avut de îof.:âmpi• 
nat re·zisteo(;a vie a aochilo.z-ei 
prejudecitilor şi traditlilor, Ge. 
niala $a intuitfe. natura •·• pon• 
derato dar vibrândi de dina• 
mism, au biruit, - permanent 
•timulate de o conceptie plioă
de qenerozitate asupra dreptu
rilor de viată liberi şi eeali• 
tatc, omului tl popoarelor, ca
şi probabil ele primele contu.
rări ale misiuni! aale supr&•O• 
meneşti, Istoria politici, econo
mică, socialii a Statelor Unit., 
în toată perioada dintre 1932 
- anul primei oale ale11erl li 
plnl tn ziua ln!rirll poporului
american în rhboiul de ul,
poartă, rlnd cu rind, amprenta 
puternici a •pirirului slu lar111 
a exceptlonalelor sale tcalldrl 
şi în ultimii ani, a conaecven• 
tel luptei oale lmpottiva dicta. 
tudi hltlerioto,nuiote - lnilln• 
tu,lt:oare a oplrit:u.lui de liber„ i:: 
t•îe J.Î ctc:.enie. . . r _,r.� 

Cumplilw ri,b.;î mondial ale 
cărui ultime f„e ie trilm ad, 
a prilejiuit evidentlerea _1enl• 
al! Util sale. PreJedlntele l:'ran• 
klln D. Roosevelt a iniţiat, &· 

preparat şi a rulitat pe front 
lar11 victoria ceasurilor viitoar. 
pentru Natlunile llnlte. adu. 
clnd, ca ot11anlutor ,1 c:ăllusJ. 
tor de luptă, contrlbutla· aUt 
de bofatii a uaui «dlttdt ,:e, 

prezentao.t al spec:iei uo:1ane. 
Lumea de mi.,tne, mal bw:al, 

mai dreaptă, pentru care sfu 
gerează azi cumplit popoarele 
Iubitoare Jo libertate şi pace 
ale vlobulul, va purta - ID 
toate trăaăturlle, ei fundamen• 
talc, urmele de neştero ale no,, 
bletii aplritului vizonarulul Pre. 
fedlnte Ronsevelt. care fi-a ÎD.• 
chinat puterile fi viata înfipo 
tuiril el, clar care n'a apucat 
•' o vadă, s1 o .trilascl, - toe
mal acum cinel, ajunşi ·1a por• 
tlle ci, ci, cel dintll, ar fi fost 
omenc,te drept al pişeuc:l 
tntrlnu. 

Duleeat de zăpzurilo unul 
trup îndurerat fi c»lcnit• Spi• 
ritul oău va c:ălluzl şi nvhla 
mereu pafli omenirii pe dru• 
mul de înfăptuire a unei lumt 
noul, la ale cărei le11l fund„ 
mentale a contrlbwt iotr'o a
Ut de va,tA mhurl, 

Dit>colo de materia pieritoare, 
destinul a aşternut pecetea P"• 
renitltii pe numele lui Fran• 
klin Delano Roosevelt - •Im• Trebue ell recunoatlem el bol al caraderului de noblete 

�eori inqe,
oioiitatea ma.taelor de infinită bunUafie fi n'epre• cr1minalc,_aJun11e oenzaţlonalul, cupetlt1 luptă in slujba om„lată de p,ldă zilele trecute a nirli - dtrc libertate pace ,1 fost: qisit inU''un autobuz, un proqres. ' 

copil de 3 luai. Se •pune că- I M•rl•• a.11„

un pasae-er iubitor de c o  p t 1 
mici • dmas cu copilul 1n brate, 
Probabil ci aceaie llmame· au Deta A R L u s ti complici, de vreme ce a c,es• • ' ' • • 
cut ·copilul 3 luni ele zile şi 
�otuşl nimeni nu şe Q'lse.şte sl 

o denunte. ln definitiv o sin• 
aurii circumotanli antenuantl 
I •• poate acorda : ci nu fÎ•a
01110:lt c<>pillll, 

Astlzl, 22 Aprilie 1945 orele 
I 0. 30, are ioc tn Sala Clnema
tofrafulul • Dacia• conferinţa 
de1pre .Opeta ,t viaţa iul Ni
colae Ooaol", ţinuta de poet11l 
-prof. Qrlt9r. S&lc••n1.1, 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



CRON.ICA
T E A T R A L A  

Sala Teatrala! Lip Cu.ltorall 
Elevi! L!c. Comercial de bleii 

.Ref. Carol t• din Constonto,
joacă piese .REVI ZOII U L",
comedie rn 5 acte, de Nlcpl■e 
Go1Jel, Martl, 24 Apr. 1945, ora 
3,30 d. m. 

Beneficiul este dettlnet os
taşilor depe front. 

Reel• ple•el o are Dl C. Ma
nolesc!II. 

Luni, 23 Apr.1945, o,o 9 •· m.
matineu pentru elev!, 

PAREREA NOASTRA:  Do
ritorii de • vedea o comodle 
bun& trebue al vad& .R E V I
Z O R  U L• de N. Oog,I.

C I N E M A T O G ll A P I C A
CAPITOL 

.ROMANUL unei SPIOANE•
(Sub teroarea germani). 

Un film de octualltate tntru
chlp6nd 1uferintele poporului
france11, tn lupti- contro cotro•
pltorllor eermanl. 

PAREREA NOASTRA: Este 
Uft film foarte bun. Merlt6 sA 
fie visul de toatl lumea. 

MAJESTIC 

,ASTA SEARA NIMIC NOU•
Ultimul ti cel mal bun film

al celebrai Alida Velll. al6turl
de celebrul traeedlan Carlo 
Nlnchl: 

PAREREA NOASTRA : Este 
filmul care ori de cate ori ar 
fi v61ut, totuol este dorit 1A 
mo.l lio v6zut odatl, Mulii l'ou
vilul acest film de 1 0  ori ,1
tot mal doresc si-i vadA. 

/' a.f O X, , ( I-:- h. 
;OIBRAL T ÂR', mare dram A

de spionaj france1. 
Dela 25 Aprilie la 2 Mal .CHE, 

MAREA 'MARII", draml mari
. nlreaacl. 

Plrerea nAastrl , .Oibraltar• 
este un bun, chiar loute bun,
film de spionaj. iar .Chemarea
ma.ru· o buni dram6 marlnl
reaaci. 

TieTORIA 

.M-le .SIFON •� MARITA·,
comedie francesl. 

Pirerea no„i;I : Un film plin
df umor care merltl a fi v61ut.

SURSA pentru procurarea 
articolelor de 

VOIAJ şi SPORT este 
Megulnul 

,,SERVIETA'' 
M, S. Manea 

Constanta 
Str. Ştefan cel Mere 21 

liEC[ffflă-
i ■
! ;1:�11 mai bunii,
i cea mai 11vantejo11s1i,
! cea mal de efect

- j O .  C O N S T I T U E
· 1 U N  A N U N Ţ

j la ZIARUL
t ■ .,CONSTANTA"
I Str. Carol I Nr. 156

... Literară 

Premiile S.  S.  R.  
Comitetu! Socic!ă/11 Scriitorilor 

Romdnl a hot4r41 numirea uncl
comisaunl pentru C:e<:unorea pre• 
miilor literare pe anul 1945, A• 
ce•s14 comisiune este formala din
d•nll , Victor Eft1m1u, preş,dln•
tele S.S.R. Tudor Vtanu, Pomplliu 
Constanttnes<u, F, Adere• �• d•r• 
Henriette lvonne Stahl, 

Premiile st1nl I.o. valoare de trei 
sute mii lei şi aoume : 

L f'remlul • Regele Mlha( I•
de lei I0:>.000 pentru poe,:ie. 

2. Premiu! .N. Salccscu• tle 
100.C'O:> lei, l'enlru proz3. 

:;, Premiu! • Socec• de 50.0v"O
lei pentru ponit � 

4, Pr,mlul 5oclel4\II Scriitori• 
for Romani de lei !l0.000 pentru 
proul, 

Maxime 

Cea mai mate jo•nicie e.ste 
de a nu avea curajul s:$ ati.• 
mezi pe u• om cizut în dis„
11raţle, Silvio P•llico 

Banii, nu ,uot dedt moneda 
falsă • fedclrei, 

Ed. ,1 Ju/11 d• aoncu,t 

Nu tioem aUt de muU Io
fericire, ci mai mult la • plre& 
ci •untem feciclt,. 

la Roc/,ofoucould 

Ce sunt aazeterll ? 

Gazetarii ,unt oame.o.ii cari 
lucreazi' numai pentru Qlor.ia 
aUQra., peat:ru carier• alto.ta, 
peo.tru foto,ul şi curioz.Hatea 
altoro, 

1.nt;ercsele uoor per.soaoe stri• 
ine trebue •I !ic intctcu,nte 
psn&u dlnşiT, qdff(e :Şi oevo((e 
aJton trebue 3l•i preocupe 

Peolru d5n�ii toru.I L:cbuc 
Să Eie inte.reunt, cj bebue d
cunoască totul, afm de pro, 
pciul lor eu. D3oşii •unt o
oaste oecoote<>it la postul de
01;110:ue ,pe.al:ru care sun& Vctnic
•emnalu.1 de atac, o,ten.i cari în 
lup-ie înverşuna.to nu itebue 
sl ridice nici mJcar o •i.n�ri 
<lată bntul pcotru ei ioşişi, ci 
•l se dzbolascl numai fi nu• 
mal peotru binele altora, 

IaU ce suot 11aiebrii, 

Cărti şi rechizite de şcoalil 
Furnituri de birou 

Articole de scris 
I m p r i m a t e  

R e g i s t r e
Articole de sport şi jucării 

cumpllrati 111 

li�rlria ,��r o��ină 
Constanta, Şt. cel Mare 54 

Telefon : 24.51 

Preferetl produsele din 
Fabrica 

,,Bella Gusta'' 
BOMBOANE, RAHAT 
SIROPURI, HALVA 

LIMONADA .FR UCTIN• 
e cea mal bună

Constan1a - Telefon 23.S3 
Str. Atelierelor 32

I 
l 

CONS'tANfA 

•.• Culturală 

La Vilenii de Muole 5'a ri•
dicat primul mooume-nt din 
f.ară_ peotru clostire3 memoriei
lui NICOLAE IORGA. 

Monum,oba.l a fo,t ridicat
din initiati..a D,lui Inir, Gri• 
gore N. Ridulcscu, primarul
VilenllQr de Muote şi repre• 
zentaatul f. N. 0.-ului, io a
ccasU localitate. 

Oesvelirca monumcolului s ••
făcut io prezent.a unei n1,1mC•
toaie a$i1Unte, în fruol:e cu
D•nii ptof. Dr. 1' opa. vicepre. 
�diotele Ligii Culturale, prof. 
L A, Ba„tobe•cu, membru al
Academiei Romine, prof. Or, 
Mlceinuou, D•na şi 0,1 Ilie
Ardeleanu, pretor 5crtiu, c:o
.miu.r Pascu $i altli. 
. s·. oficiat UD te.cvkiu Divin

dupl care a vorbil pătinkle
econoQl şl:ravofor Gbe-011�e 
Iliescu-Uvoace. protoereul Vă• 
lenJlor, caro • evoc.t fj�ca de 
apotto1 a profc1orului loria• 

Au mai rostit în•ufletite cu. 
v1otărl O-oii li,g Grlqorc N 
Ridule•cu �i Dr. Topa, 

. . . Ştiinţi fică 

- Austrul ute vântul el• 
ruta i s.-e spunf' la ooi „Siri• 
t-ili .. , 

- V "41� _stiplnltorl. er•co• 
matedo�� •• Ec!ptului (320-30 
ia. d C}ir.) ae numeau Ptolo, 
mei. 

- Joule, a dovedit prin ex• 
perieoti raportul dlotre cil, 
d�ri şl ener21.a mecaoică„ 

.,.Revistelor 

• Cenacla• •c l.ntltulează o 
nouă rev-i•U .peohu li.rbm �,i
ideaJ -••PiNtl rt:cc.ot: la Cooa
boh, aub dlrectio D-lui M„ 
riu• Raliao. Trebuo să mentio• 
nim pa9i.oa 3.a cu clişee 1:aors• 
t.rle de CIK. Colaborează Em, 
PapaziHu, Al, T, Stamatiad, 
Leii• I. V., Ştefan Daria, Lavi• 
nlus ,1 Sorel Avrameacu Din
parte•ce Io urim , eucce.1 prin 
ptrnvannU, optlml,111 ,1 curaj.

• 

A apArut la Consianta .RE
VISTA DIS'fRACTIVA• - cu
vinte tncrucl,ate, cronlcl rebu,
sistă, llleraturb erl6, humor, 
- bilunar, sub conducerea .
d,lui Sorel Avramucu 

Reviata prlme♦le coloborlri 
şi abonamente pe adresa ! , Re, 
vish Dlstractlv6" Chuta Pot•
hl6 Nr. $3 Constanţa 

Abonamentul anual : lei 2000 
.- (prin C. E. C. Nr. SSl!lS). 

Merceria ;Lânica" 
Constanţa - Str. Carol No. 90 

Bine aaortat cu mlrunllfurl
,1 ••lanterle 

- Vt11d• cel mal tfttll .... 

... z ,arel(>r 

Est• •c,/lto, am•rican oai 
gine rom4n4, Iar 1R acnt an a 
fmpl/nit 60 d# onl. 

Flu dfl; notar ordel11t1n_, cnacuf 
ln spiritul tradlţ;;/or o,d,l•n•1tl 
n' a uitat 1n mlj(oC11I •ucc.••10:. 
•oia P• bunii boci ord,l•nl pe 

A ap6rut No. 87 al ziarului co,,,; cuno1t•a otlt dt1 Mn•, fH 
car11 J.a de•crl• cu m4•.aJtl-.. N'a 
uitat slJ arat, lumii ,uf/•tul ad•· 
vllrol ol o�•tul popor 

,GRAIUL NOU• 
Ziar al Olrectiunll Politice de

front a Armatei Roşii 
cu numeroase articole docu
mentare dupre stirile reale
din Uniune• Sovlctid, studii
asupra oper•llunJlor militare,
reportaje din zona de lupii sl
ultimile ,11,1 de pe toate fron•
turlle. 

Nll•cut în anul 1885, Petu, 
N,aqo, ,, • ., PftHc,,I copilllrl• 
7n comuna Ac//iu din Jud1/ul Si
biu. A urmat cu,-urll• ,coal-1 
IIIJr,111 din Sibiu ,1 Acod•ml• 
d, &/le-Art, din Bucur,11t, la 
20 ani, u /,ottlr,,i. 114.,1 cre-
1„e un rMt 1n afara gr1t1iţ,/M. 
Dup(I un 1t•glu d, pom, onl rn 

• 01fmnn/a, p/1oclJ •4roc lipit p(I, 
A aplrut Nr. 8 al �4pt6mll• mit.,tului, in Ame,lca. 

naiului • Vetlea Noua·, organ .Am ajun, 1n Nt1W-York cu 
al sectlcl mllltare ARLUS, cu un dolar• - d,clor4: 11/ 1ntr'un 
un bogat contlnut. inlt1rview. Tolflnlal ,1 vafnţ,, 1,. 

ln  afarA de articole şi reper- but,sc înw, ,1 dup(I ani de 
tagu documentate asupra dlfe- munc4 �, oucc.ts tn plcturtJ, Pe
ri.telor probleme la ordinea .i- Ir• N109-,. obord,oe4 /111,otu,o
lei .Vestea NouA· inchlnA o cuct1,rlndu,,1 un loc d• t,,,ro1,
întreaga pafinA preocupărilor print,w scriitor/I omerlca1/ con· 
literare ,1 artistice. 1,mporunl. 

Cronici asupra operefluntlor A publicat, 1nlN alt.I,, volu·
mllitare complectează sumarul mile : .Stornr· • • ea.tu &n•, 
acestul boeat numar. , 1/)Q,, 11 my /,,ori", tr,rdu„ rn 

• mojorltolea limb/lor d, cltelllwlf• 

Nr. 14  al ziarului de luptli . 1urop1antl. 
şi educatle socielistA ,Dobro· I P,,,.. N•agoe pre111nt4 1n c4;.
geo Socla111td' ore•n al partl- Jil• oa/• /4ronul aibian, c,, /1'4·

dulul soci al-democrat din jud. mltnt(/r/1• ,1 ,uft1,rin/t!e #<li•, o,a 
Constanta, e apărut cu un bo• cum 1-a cunoscui ,1 cum li v.,h 

gat material. Ol. Ion Popeacu, P•ln pri•mu amintirii ,u d,porw „ 
primarul general al Constantei c un /llron nefaf,,;/iet1t, frou 
,1 preşedintele org. jud. Cons- bun cu mun/i/ ,1 cu v4ilo, Uit /li• 

tente a Portidulul "oda! de- ran caro urmeoalJ poruncii• •
mocrat, semneez5 un judicios crl,11 ale omt1nlrli ,1 lradl/1//• 
articol sub titlul : . frontul u- romltnt1,t1. 
nlc muncitoresc•. Mal sem- Ctlrţlle lui P•tre Neago. au 
nează 0,1 Sever Carp .Spre O afirmai tn mlntu cltitorllo, a,u, 
nouA oreanizare economlc6" ricanl ,1 ,urop•nl un tip de to
D-l O,. V. Tom eseu • Tirani mltn, ou olros ot,nJja as11p,, • 
şi Muncitori", şi 0.1 Al. Qher- oc,,rul &teto, •I EuroPII, prin 
ghel .Adev6ruri•. o,menlf ,1 locurile /ul. Cb!or nu-

- T:IIUmele numc,e ale inu• mel' otltt docil or fi f4c,,t ,,_,.. 
te$anba.lui ziufnocu .l•tonbul' Iru neomul ll<fu, ,1 or ,,.. • .,, 114,J 

cup7.1d articole de acbialibte, f,m ,ecuno4Clto,/, ln 1/mpc,/ oca• 
repoţbje, pofinl de modl şi pa/1•1 g�rmo_M ttJ-4, Pttlr,•Nt1a•

Erumusete, cronici arllsfJce şi g?" a b1clult rdttlclrn c«curi/o, 
literare. Depozitar ae.oe,al .Stu- d1rlgulloor�, a px,pllvlldllft c„ 
dlo 42•, Bucureşti, Calea Vie- d111I• ln b,rulnţo democ,aţ/11/ ,1 
!orlel, Pasajul MaJestic, a �//aţi/or, p,ln .Voc•• Am,r/• 

... Medicală 

A încetat din viată lordul
Dawson of Peno., medicul per• 
sonai ol Rceolui An.illiei. 

Lordul Dawsoo, care a.vea 
79 de ani, a avut în io�·rijhe.a 
•a mai multe pcn,oane reqale 
decât orice alt dodor. El l,a
ÎDiTiJit pe 'Reeele Edwa.rd al
7°lea io 1907, •pol a fo•t me. 
dicul Reaelui Geor11e al V-lea
al :Qeqe.lui Edward e.l Vtll-le-a 
pe cond ero Print de Wali••• 
şi în sfSrşit pe Reeele Georqe 
al VJ.Jea. : 

Lordul Dawsoo a murit de
poeur:nooie, 

••• Clnem�tograflcă

Se anuntl din Hollywood el
artia!a sueded de cb,cmato
enf lnerid Bervm•n a obtiout 
ptemlul pentru femei al Aca
demiei de aqe ,, ,tiln�e cine• 
matoe<afioe, 

Invr!d Bervma1> aa calificat 
drept cea o,al bună actritA •
ao'ulul 1945 pria rolul ln!e.ro
preta! de ea 1n filmul .Lumi• 
natie cu au•. 

- ArU1tul Ba..y ribQerald 
c:ore • juc:ot ln filmul .Eu lmJ 
v5d de drum•, a fost calificat
drept cel mai bun ador al a•
oului. 

cel , voc•a sa o d•••nft /amili• 
orii tuturor Romhnilor, o VOClt 
0,1,ptattl, 

Prin P•I#• Neago. 111 roitu 
un rom6n ardelean ,1 un fir, ol 
Am,rle-41, CON c•H• Naducs,-,a 
Atl/./pj ,1'P .d,,.m.ul �ei(h, uJ, 
1"Ur11s•. 

C.-i out,m noi ltarumit• ,,,., 
mult, dacJt mtl,turlo lnim<tl ,1 
recuno:,,lln/41 t1001tr, parttru lupta 
da ori ? • Gabdel Ţepelea 

EXPLOATATOR 
de 

Humă, Nisip şi Piatri

CONSTANŢA 
Str. Scarlet V&mâv Nr. 24 

Lenjeria 8taaoa 8. Vtntllt 
Eleva Maestrului Coclu 

8xecut6 lreprot•bll 
cAinlt', Indispensabili, pllamlllt 
chilot! fi orice lenjerie ele ceai 
C-ţa - Str, Coatache •'•ari S

S'a redeschis 
Cel mal mare tl bine asottat r'llagatln eu t tncilt&

minte, stofe pentru doamne fi domni, mitllsurl1

poşete fi articole de Q11lenterle. 

Dumitru D. Bellolu
c o·N $ TA N Ţ A  

Str. Ştefan 
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Sfinţireo cosei de rugii
clunl din cortlerul Koiciu 

fn c:arl:ierul Mihail Koiciu, 
•• fict.at zilele acestea, în p('e:
zeota P, S. Episcop Chesuie, 
efiotirea cuci de �idun.i con• 
•truiU din 11dja Uniunii Pa.
b:iotlce din •cc•t carti«, 

După slujb-' sfintirii a vor• 
bit preotu.I Coadi fÎ învătăto• 
rul C. Ckiulă. cari au relevat 
11riJa pe cu ... lbiuoea Patrio• 
Wo.r o arau carHerului. 

D-l L. Sevcenco, clin partea
Uniunii Patrlotilor, a Hcut o 
dare de seamă asupra chel!ue• 
IJlor făcute cu lucrările edili• 
tare din cartier şi a anuntat 
ci tn curâqd, caxtierul va ave.a 
fi un dlspeos.ar. 

D-1 lon Zeodic, chestorul po
litiei, • oubliwat f a p t u  I ci 
pre<>tlmea întele11e să •lea alii• 
tur! de po_;,or. 

P. S. Cpiocop Chenrie, a 
iacb-elal seria cuvânbidlor, mul• 
tumind Uofanii Patriotilor pen• 
tru rodnica adivilote. 
Pentru ostafll depe front 

Muncitorimea din oraşul no
şfru • coled:at: cinci mili�nc 
de lei penhu ostaşii depe front. 

De asemenea Apira.rea Pa• 
triolici dln Constanta a trimis 
oat�lor depe front. trei sule 
de ,pad,e!e cu alim•nte şi di• 
feri le obiecte, 

Sindicale 
Comisia Sindicală Locală a

nuntă că tedintele se tin io 
fiecare Joi. la ora 16. Sindica• 
t�le vor desemna şi câte un 
oupleant, pe lănlJâ fiecare de• 
le11at, pentru a Ei repre,entate 
de către ouplesnti în caz do 
lipu dele11atllor lor. 

DORIŢI a v! aranja locu· 
Inia cu mobil! : bun!, 

• frumoas! fi eflin! ?
Y I Z  I TAŢI magailnul de

mobile : · .

li mon11a. moderni 
Proprietar: Ion I. Bădică 

Expozitie permanent! 
- de mobile moderne -
Constanta,_.:.str. Carol 179

SERVICIU irepro�abil de 
- B5rbierit �i

frezat pt. domni
- Coafat şi ondulaţii

permanente �- doamne
NUMAI LA : 

,,COAFOR DlODERD" 
George Limbed 

CONSTANŢA 
�tr. Regele Carol I Nr. 74 

Oepozjlari i cari doresc a 
vinde �I ziarul • Constanla •, 
aunt rugaţi a ne comunica 
num�rul exemplarelor de care 
au nevoie sllptllmanal. De 
asemenea li rugllm a ne co• 
rnunlca şi adresa lor exacta, 
precum fi preten\lunlle. 

, 
CONSTAN'!,EI 

văzută în 7 zile 

Spargeri 

Pdo spare:erea unui u-eam. 
occuno.scutii au intrat în ate• 
llerul do citmărie S. $tdan, 
dlo atr, Smârdan 4, fur"..nd ÎD• 
ciltilminte în valoare de pe,te 
2,0 OOO lei. 

- Alti spăr11ăl<>ri au intrat
12e•te noapte în cau D.lul N. 
.Butuceaou, din stt, Basarabiei 
'li, fu.rind în�lUminte, albituri 
şi alte lucruri de pret, 

Sinucidere 

Tânilrul Vasile Vlad din lo
calitate, •• aruncat ÎD fata 
unei locomotive care l•a tn.os
Eormat i.otr-'o ma,-,i de came. 

Motivele actului fuaost nu 
ae CUDO.JC, 

Crlmi urmată de jaf 
Necu .... oscutii au intrat în cir• 

ciuma lui Gheot11he Zanchi, 
din slr, Eternitlitu, şi iau ce• 
rut vin. Ne11Ustorul • coborât 
îo pivniti ca şi le scoată vin 
proaspit, dar la ieşit.e- .,clientii• 
s"au repezit asupra lui lovi.o• 
du.J cu sl:iclele de sifon pini 
ce I' au lăsat în nesimtire. După 
c:e au luat o mare 1uml de bani 
din tejehea şi alle lucruri dio 
priville, criminalli au diopirut. 

Dupl aproape o ori, sotl• 
lui Gheor11he Zaochi. intrond 
în ci.tciumă l'a 11hU în noslm• 
tire. 

li 
C o n s u m a ţ i 
Delic ioasele 
P R O D U S E  li 

•• HO REN 
11

PabricA de ZAHARICALE 
R•r Com. Nr. 3719 I 936 

CONSTANŢA 

Cu ajui-ocul vecinilor, vi� 
fima a fost transpoctată la •Pi• 
talul .Dr. Sioo• uode. cu toate 
îo11-riJirile date, a încetat din 
viati, 

Telefoone de ureenţA : 

Pompierii . • 22.22 
Salvarea • . 20 00 
Chestura . . 13.97, 13 98 
Comend PJ•tll 11.4-0 
Prefectura 24.10,24.1 !, 

24.12 
Prlmiria • • 20 84, 20.85 
Ad-lia financ. 17.85, 12.51 
Oara C. f. R. 18,59 
Aeroportul . 13.09 
Biroul de Voiaj 

C. f. R. • 24.44
Splt . •  Dr. Sion• ZS.48 
Splt. Mlll!<lr • 21.61 
Ziarul .Cucet 

Liber• . . 14.74 
Ziarul • Oobrojlea 

Soclallsti" 17.41 

O nevoie 
de fiecare zi 

Suntem rugaţi de un ci·
titor, s5 facem demersul 

necesar, pentru a i se sa• 
tisf•ce o cerere Just! şi 
dreapt5. 

Cel în cauzi este un 
tin5r, fost concentra.t timp 
de aproape 3 ani, cu gra
dul de Sergent �i care 
acum a fost descol\centrat. 
A st!ii încll nu are nici un 
servici şi este ajutat de 
cunoştinţe p6.n5 îşi va gllsl 
un servici Dor nenoroei• 
rea lui este c5 s'a lnbol
n!vit de epenlilcil! .şi i se 
recomandll operetie. Acest 

Str. General Cernat Nr. 4 t6nllr însll neav&nd: nici 
un fel de posibililate ma
terialii, fiind complect pau
per, de o se interna în 
spital unde trebue sll pl5-
tească alit spitalizereo cât 
şi operaţia. Astfel t6.nlrul 
este supus pieirii, după ce 

Mîni,terul finaotelor aduce timp d� Dproope 3 ani ;,i-o '- ampl#Dt;I c�Jor inttru-Jti (acut datoria faţ• de tar• , că prin legea Nr. 6:)4 d;., 5 a a 
Decemvric 19+4, aa previzut Având în vedere sltua!ia 
ci pentru cumpărarea do ac• tânllrului de mai sus, şi
tiuni, procurlle trebuesc leva• probabil c5 în aceiaşi si• I.iute de wtantele judecito- tuaţie se mai ghesc şi rcşt.i aau de către ootadi pu-
blici, · alli tineri, supunem ecest

Prin le11ea Nr. 154 din :; caz spre soluţionere Dom•
Martie 1945, se acorda un ter• nului Ministru de Rllzboi, 
men de !2 luni, pentru •tabi!J.. cere sper5m cll va lua o 
rea proprietăP,i actiuni.lor no• h t'" • A I " ml .., f t . t o arare m sensu ca :oauve care au os neeoe1a e · d t t Î în buru circulând cu procuri .orice esco�cen ra ' n
în alb anterior datei de 5 I timp de 3 luni dela data
Decemvrie 1944, pentruca aatfel 1 desconcentr!rii, în caz de
detinlitoril de acţiuni •ă •• · înbolnllvire şi cu situaţie 
prezl„te aocietătllor emi!enle slab!, s! fii tratat ambulaî<> acopul ofectuhli traneferu• t I • li ţ d hai acţl„0Uor pe numele lor. or u sau sp1ta zaf, n mo 

Se alra11e alenUunea asupra OU totul gratuit, de orice 
termenului de 51 luni in care spital militar din ţarii• , 
ae p06te efectua hao.•ferul deo Aceast! m!lsu1'11 fiind cu oarece dup6 data de „ Mal 1�4$, at&t mai bine ve 'tll u nu •• vor mal putea efectua ni • C 
uftel de tranaferărl de �uni c&I lara av&nd datoria de 
pentru cel cui au cua,pirat a•şl ocroti fU fn orice timp 
aeţluo.l pe bui de procuri la. ,i mal ales dup!ce aceşti 
alb, • fii şl·au fllcut datoria fot!

de ea. Sperllm deci cll o 
m5sur! tn sensul arlltat 
se va lua c&t mal ur11ent, 

Piiol de arlu ,1 aecad DU 

ae poate ,coate din morile -to• 
merciale declt pe baza de au• 
torizatluni Cllre se emit in Bu• 
cutefti de dtre Primăria Mu
nicipiului Iar în provlnclo de 
Prefecturile de Judet. Pentru 

il tmpi•deca efirilo de fiini 
firi autorizatu, aaentli de COD• 

!:rol do pe l&naă morile comer
da1o, vOt veriEiea ,1 vor semna 
atlt po autorizat!• clt ;i pe 
facturi, 

M!111,urul l'lnanWor prin 
ara Nr. li6b.662 face cuo 

111,lor aale ta aul,. 
•11tr,pi:tl\t!lt,«oat•

tructorl, care plb.l la 31 Dec, 
194-1 fuaeaerl acutitl de obll•
e-ativitaleo tinerii re11J1lrelor
comerciale, cu lncepe.re dela 1
Ianuarie a. c., aunt ohli11atl ol
tiol reat,lrele de contabilitale
pe ca.re le voc prciecl• - la
cerere - oraanelor Elacale .

Celor ce nu vor preunl;a 
te11hlre!e, aau ou le vor tine, 
U •• va dren "* tl• cv.w„

Vtll\lt. 

-·,. ; 

3 

CASA CIORAPILOR 

,,E L .., B E,,
ANTOŞ şi VECSEi 

MARE ASORTIMENT în CIORAPARIE, LINGERIE 
M A N UŞI, B AT I C U R I  

Numai m5rfuri de CALITATE 

Vtzitatl cu încredere 
Magazinul de stofe, 
manufacturii şi m!tAsuri 

- LA -

Postauar1a Romana 
CONSTANŢA 

Str. Ştefan cel Mare, 21 bio 
lntotdeauna bine asortat şi 
cu preturile cele mai eftine 

Parrumerla UEnus 
Propr. RADU BANU 

Constanja - Strada Carol, 5

I
este aprovizlonat6 fn 
permanenti cu toate 
produsele de specialitate 

Mirel renumite, de calitate 
auperioar6 fi eftlne 

Vb.!tajl-ne şi vei! fi mulţumiţi. 

Cu tot efortul fAcut fi  
cu tont! bun5voin!a de
pus! de învAţ!torii no,tri 
pentru o şcolaritate c&t 
mai mare a copiilor noftri, 
totul II rAmas în zadar. 

Nu e mai putin adevli• 
rat cA ou fost şi  sunt inc! 
foarte multi înv!f5tori ,1 
profesori cari nu-şi fac în• 
destul datorio. Aceştia tre
bue s11 intre în leealltete 
şi s5-şi dea bine seama 
de marea greşelii ce o fee 
nu numai faţ! de lndlvld 
ci şi de natiune. 

Ministerul educ•flei na• 
ţionale, prin pleioda de 
inspectori fi sublnspectorl 

(urmare I• P•î• •·•>

MICA PU BLICITATE 
Minimum 10 cuvinte. Cuvlntul 30 Lei

Oferte da •ervlclu 

- Bllllat, 17 an.I, •Dtll'Jem
imediat, ca om de ,eqrlc:lu la 
z.iar, oferte şi preienU\aai a ee 
adceu la Ad.Ua z.iarului ,:,oştru, 

Cereri de locuinţe 

- Loe•intll compual din
patru ,au cinci camere, hol,
bucăilTie şi bac, cavt şprc În• 
chirie.re j_mediat,J, ,ă fie în ju• 
rul Poştei la 5-600 metri. 

Otett�Je ,e pfimue I, fi«, 
pentru T. Mateescu. 

CumpArArl 

- ·C,..plr 5 re11ale literă
diver1i, !2 revale llterl titluri,
1 cui linii, 2 a,ee decoruri ,i
50 kvr, albitură dlvenl, Oferte
la ziar ,ub .Li!eri tipar".

- C.apl.r 100 ol, Spai,c:a
sau Îi11•• fătate, Adreutl Sie• 
llan Conşbndacbe, com. Pe,. 
tera, jud. Conatanta. 

- Bleilor cu qblatli, ln atare 
buni cumplir imediat, Ofertele 
la &iar oub .Ric:llor" . 

-Cuaplr mafini de calculat.
La ziar sub .Calculator•. 

- C.aplr orice cantitate
de bbtie tipar, orice mirime. 
Plltesc bine. La ziar aul, 
.Hârtie tipar". 

- Cna.pit Imediat, · 2  biro•
uri, !2 dultpurl fi 8 acaune pt, 
birouri. Oferte la dar aul, 
.Mobilier·. 

- Matlall de scris de birou
cum pir imediat. La ziar aul, 
.Mă,fn& ,crt. '. 

- CAater decimal pt. 500
k11r. cumpărl imediat Ad-tla 
Cent..li a zl.rului .Coottaota • 
sir. Carol 156, 

V&nzirl 

- Y6tul maşină •cri• cu ca
rul mare, ma.rea .TypeW'riter"'. 
1tricaU, bună pieee scbimb. 
Pret convonabil Adresa la zlac. 

Cmstanta 
1111 11■trtlll 1,1.,1 li !li� p hlllllPI 

Dlrfc.tor-proprietar : - M„lal li• acrii, in bună Tiberi• Petrilla·Slltinnoa 
1ta,e, orice ,...,ci, cumpilr im"• Dlr·tc!ia, Redac1i1 ,1 Ad•lia Ceat„ll : 
diat. Ofer!• la ziar aub .M. Const1nta,-S1r. Reg, Carol I N,. 156 
$. A. Im · 

I 

R«laţlii Re,tooaJo: 
Ctrn&\'Olla. - Mtdgidla, - Mao1alla 

- Clu]lpir imediat caii de ABONAMENTE: 
bani cu chei �i broucă buoi. Cool CEC Nr. M.173-.Rurt�11•
L, ziar aub .Caal baol", 22.IV-JO.Vl.9'5 AparitiUllpL!j)O ltl

- 1\1„lnl de cules fip011ra•
fică (Linotyph, TiP011nf) cumpăr 
imediat. Ofertele H primesc 
la Ad,tia Centrală a ziarului 
.Conatanta•, pt. .Tlpo1JI11Ele". 

- Ca111pllr dulapuri, mue,
birouri ,1 ocaune pt. birou. Pli• 
tesc bine. La ziar ,ub .Birou•. 

- IJ• •odln şi una oobi de
llf,tit cumplr imediat. Adre&aU 
alr, Alexandru c.t bun Nr. 65 
Cooatanta. 

I.VII -31.X'1945- • zllnicl 4.000 •
2'2.IV.-3t.X1194b-pt. iostit•III 15.000 ,

PUBLICITATE : 
Mica publicicate i mioimutn 10 cuvinte 

cu_vlntul ZO ltl 
Marea publicitate: 40 lei cmp, 
Reiiistrul publlc•tlilo, periodice 

Trib. C-ta Nr. 2/1942.IV.25 
Autorlzatfa Mlntsteralul Propaeaadel 

:suvfdul Central al Ccnz.urel 
Nr, 2635) 1�"5-.Ul,6 

Autorizaţia Prcl,cturtl Jud. Cooalanl• 
Nr. 9)26/1945.IV 12 

M•nuic1lsetc: nu se toapolall 
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