~O

_~~~

__

~ ~_~

__

~~_~_~---111111

r
r

DamlDeea '1 I •• aa".., :1040

Anol II. Net. "

2 Lei
00. Bihloteca

Redattla II admlnIslrafia:
Arad

Palatului Cultural

I

. Ziarul de allrmare
romAneaseA
al Tlnatolol Tim',

Timişoara

1.
Str. lonovici No. 2

Abon8llletlte: Anual WO lei. pe 6 luni 300 lei
Pentru ţărani. preoţi şi Invăţători 300 lei
Pentru Întreprinderi 2000 le!

Din Anatolia turcească ,tirile ee ne
abundă. în groză.viile pe care natura le.a deslănţuit, dărâmimd oraşe şi
ate, făcând in aeelaş timp zeci de mti de
V'lctime omene,ti;,
.
Cataclismul ce s'a abătut asupra ace,.'..ei regiuni din TurCia. a pus la grea în-eercare unul dintre cele mai brave p0poare.
.
~)/
In aceste vremuri de haos şi ură, când
'/' unul luptă împotriva celuilalt. când a
dispărut cel mai ~lementar'Sentiment de
umanitarism, când credinţa intr'o morală creştină şi iubIre a deaproapelui este
Intunecată de o nouă religie, aceea a fortei fi a bunului plac, cutremurul ~in
Turcia vin~ 'ca un semn. ca un avertur
ment dat lumii intregU, pentru că lumea
Intreaga. orbecăeşte pe căile necredinţei.
Dincolo de raţiu:le şi de simţul. nostru
de percepe~ a realităţii mmt forţe pe
e&re mintea omenească nu le poate pălrunde şi nici a le deslega. misterul
Peste voinţa omenească aceste forţe
iau mullfestat printr'un iureşJ,lroducător de prăpăd.
~ •
. .
Catacli$IDul din Turcia pe noi De-a Inlurerat mai mult ca pe oricare, pentru

e.

<

tehnică
.inferioară

ile . calitate
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Eşeadrlla flnlandeză

a 10.'

condusă

•

de an pilof ilalian pe an avion "Savo)'o"

1

Savoya, pUotU de un voluntar ltdoa. a
condus fJ$CGlIdriia finlandeză caro a bombe.rdat Mk>rcuri Insula estoDÎlUlă OsseL Se
crede că ro!}ll folosesc m8uIII. Ossel ca bad
pentro aeropla.neloe ee opel'l'l8llă pe CCQSta de
Vest .. FinJ&ndet. Bombele anmal-te au produs mai multe iDeendH. A~"f.uaaMe au!'eVl&ait mal târz:m f au tl"aB focuri de mitralieră
_10_ '
asupra ru7"rur.
A
t .... fi .... -de
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ze aa re.",.. _ ......~
Lr neatinse. AviowJele f1n&a..nde1Je a.u fost b
Murmansk, unde au distrus mai multe re:r.te...
"oo.re de petroL
Alte avioane an bombanla.t depozltleJe eu
&.:lmente ,1 muniţiunl dealnngullln1e1 femlte
pa;ra: ;e""

DIAU

Leningrad-Murmansk. Linia. de caJe ferată
t"ODstruită de ruş~ către SuOlllf)lS(l.(ml, a fost
1IJtrlcs.tă atât cre serios, inci.t, roşU DU pot

cercat să. recucere;scă un punct de
sprijin strategic, dar toate atacurile au
fost respinse, In sectorul Kuhmo, atacuI inamic a fost respins. La Suomo-salmi, curăţirea tt'J"(ll1'Uluf a fost continuată. Au fost răeI.ţi 169 prizonieri. La
Raate şi la. Nord de sectorul Salle. luptele continui.
Un remot"Cher d1\<;man a eşuat lângă
fortul Koivistv. E('hinaJ'w va.sului a
luat-o la fugă. pe ghiaţă. O patrulă fin·
landeză a pus stăpânire pe r~morcher,
tJ.r aeesta s'a sc~und:lt.tn cursul ~opR'T~n FOI ~'m'~O RM ~
S ji'1
Al, r"~ .4. . AlOLrWII.I..
LAB ŞI DJ<::FF..CTFOS
He':m.ski, 6 (R":t.dor). - ExPERŢII
MILITARI FINLANDEZ! CONSIDEHA. CĂ MOTORIZAREA CARE AR

!!Il trbnttă ~rve in ajutontl forţelor dela

--------~~.

+.:!!II"!.

Conditiile de pace.....
· _
ale Frantei
IIrivir. Ia IIretinsele Initiatile de

StefMll trans

mele zile. Aoes1iesvonori. au oferit pre

mitA!I: Se \Tede acum ce 800p avea. 8vonul'Ue ri.spândite de presa angIo-fra.noază
. privitor la pretinse Iniţiative de pooe pe

text ziarelor pa.risiene de a inzista
Bbupra atitudinei guvernului francez, ca
ne, după cum 86 spune va căuta să în·
ceapă negocieri de paoo. numaJ. dac4 ee
retta.blllindependom.ţa Austriei, Pelo--

-..e Germa.Dia şfVuluaea Sol'ieticl
va
\, .... lRiteri aeutre . . ti .~ tii uiti-- lI1el şi Oe~ şi dW WUer ,11oco

-~-~

ATÂTA A TF.HNlC1ENILOR, CAT A
LUCRĂTORILOR.
SOLDA ŢII SOVIETICI NU CUNOSC
MANUIREA MAŞIl\liLOR ŞI LE TRATEAZĂ DE ACEEA CU INCOMPETENTĂ. DEACEEA, ARMATA RQ..
ŞIE ESTE TOT ATAT DE SLĂBITĂ
PRIN ABUNDEŢA DE MAŞINI. PE
CĂ T E DIN CAUZA LIPSEI DE CAR.
NE.
COM.uTJ>"-I-nuL TRUPEUm
SOVIETICE ESTE DE ORIGI~
NA FlNLANDEZA
Helsinsk~ 6 (R~dor). Generalul
Grigore Stern, comandantill trupelor
ruseşti de pe frontul Finlande1 este de
origin·i finlandeză..
Numele aău adevărat este Georg
Mattson. E! este originar din localitatea Marienheim.. ca.pitala insuloelOt"
Aatat.
Pină acum câtva t!mp, L'ltăl lui Stel"ft
impreună C"~ fami1:a sa. Ioauia la Hei.
sInski. und~ .stăpâ!lea o mare avere. ;

PATRUI,ELE FINT.. ANDEZl'J
OONTINlr,\ HAR<TUlALA .

HEL8INKI, 6 (Radar). - Pat~
linlandeze continuă să hărţuitJscă P'
Dace
~ în ExtremuZ-Nord~ ina:intând ;.
unele puncte destul de departe pe ten..
teDenţl BăI vor Il exclusi dela cellduee~
tariul sovietic şi atflCând pe la spate
precum şi dacă poporul geJ'JD.8,1l este dis trupele To§ii. ' Distrugerea liniei ferme
pus fii dea chezăşU pentru a garanta ci dela Murman8k de către patru lele ,,"w
prbnejdia lmperiallsmuJnl uaţlonal-socla wndeze nu se confirmă Oficial. /n fst·
mul OaTeUri este de aşteptat o tiM
Ust nQ se \Ta repeta. Numai lB . . .te Qf~w. Ttt8tla800, e:1:ercitată pe u,. cdt
oondiUl Fnw.ta va depuae at'II1t\Ie. . ~ . • mai '11UJNI ttUmăr de ",net. CI' pt..ţif..

I::entla Stefanl Si svonurlle presei anglO-franceza cu

,

2

care a bombarda' insala •• tonland Osse'

1
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Oslo. 8. (Rl\dor) - Stefa.ni: Ziarele din SuomosalmL In lupta dela 3uomosalm1. fin· TREBUI SA FIl!4 FORTA ARMATLI
Oslo declară că Norvegilt nu va permite IalUkzli n'au a\'1It artilerie fi au Infrânf; MODERNE, CO:"STI'rUIE O MARE
nici unei puteri străine să·şi creeze baze pe forţ.e80vletiee mult superioare, aproa.pe DOSLĂBICIUNE PE!\T'"fRU ARMATA SQ..
teritoriul norvegian pentru eventuale aju- mBIi prin acthitate de patruJe, distnlgW.ld VlETICĂ, •
toa.... Uitare ce ar urma să fie aoord~.t..e c'1nW buătărUIe de oampa.oie, apoI rezerve-SE ŞTIE CĂ TRUPELE SOVrE'n.
Finlandei. ..Aftenposten" afirmă ei Nol'o le aUIIl1mt.are. IIopoi oonv~1e, până 00 tna- CE AU PIERDUT NUMEROASE CA·
vegia. va sprijir.i Finlanda In conformitate pele IliOvktiee din a.ceasti regiune, ajunse-- RE DE ASALT, C'ARE APROAPE NU
cu eonvenţia dela Haga, din 1907, care per· seră a.Pf'OOfi)e si moa.ră de foame.
POT FI FOLOSITE PE UN TEREN
d..J· 1 d
~
nJte tranzitul e arme ~. materIa e e raz..
COMUNICAT
FINLANDEZ CA ACESTA AL FINLANDEI.
boi. fă.ră ca tertele puteri să albă dreptul
b i.... o;......~;
6 (Rado~). _ Comu"'catul
DIN EXAMINAREA TANKURILOR
să protesteze
.ntQ~'~'''''.
militar din seara. z:..lei de 4 Ianuarie: CĂZUTE IN MÂINILE FINLANDEe
Ziarul adaugă că Norvegia ,i Suedia Bunt
Cu excepţia tra3erilor de artilerie ZILOR EXPERTII TRAG CONCLU.
!-.otA,rlte să dea a.jutor Fin' aridei, in mod ne- obişIl'U.ite şi a activtt.ăţii patrulelor de o ZIA CĂ FABRI< ~ATIA SOVIETICA
,oficial. dar 00 el0 8EI opun tranzitului de parte şi de alta, ~1l11 de 3 şi dimin-eaţa DE TANKURI ESTE DF.FEC't'UOAtrupe.
zilei de 41anuane au fost relativ calme SĂ. SOVJETELE VORBESC DE SA·
ACTIVITATEA FECUNDA
in istmul Careli.!!i. Pe frontieră, la BOTAJ. IN REALITATE EC:ţ'T'E VOR·
A AVIAŢIEI FINLANDEZA.
Nord-Est ,ie Ladoga, situ3.ţia este ne- BA DE REZULTATUT.. UNEI MUNCI
Helsinki, 8. (Rador) _ Reuber: Un avloo schimbată. La AWuloki, inamicul a in- DE CALITATE l7'JFERIOARĂ, NU

~--.:

6 (Bador.) -
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·ru5ii folosesc armament

ti. victima a fo~ poporul ture. alia tui
avstru. şi mai presl,lS de toatedun n~amd
tare a dat dovadă in ultimele ecenu e
l) putere de muncă şi un dinamism, care
ti fac de necontestat rostul sub soare.
In An'atolia maJoritatea suli-straţilor
au fost turcii din K.omânia, colonizaţi
recent acolo, de 1ceea este explicabilă
rnâhnirea noa.stri., wmpăb.mirea pe ea:re ne-am manifestat.o Într'un gind,
dela Rege până. cet .m~i umil ce~~ean,
.\rind in ajutorul Vlctimelor. tnmlţându·le după putinţă. cfrande şi impărtăfÎndu.i cu cuvinte de îmbărbătare.
. Sub~ auspiciile .şi a.utori!~tea ~eeon.
testa~ta.a conducato:-Jor sal, Turc!a ~o·
dema. ş1-a eluptat un rol fruntaş 10 Vla·
ţa popoar~lor. ~plJ.Ilând~-&e ea un fae.,
tor de 'ordin-e ŞI prcgres In. Sud-Estul
';" E
,'.
Uropcl.
~il
In ascensiunea. Sfl a fost lovită. de un
" crâncen dezastru. fM" care, făcâ.nd ap~l
1& vechile sale resur&e de energie, va
.avea tăria să-l înfrunte, pornind O acţi lme de ~facere Ri de cicatrizare a ră·
!Ulor deschise fări voe pe trupul său.
In aeastă acţiune ii va Insoţi gândul
n05tnt cel mai sincar de popor amic şi
aliat.
nOMtJLUS P. ROŞU

III.,

t 2-66

Cheia succesului
fi landez:

rosesc

R o

lejac(liii 1~lBfRtmtl.

Suedia ,i norvegia le opun tranzituru; tie IfUl1tJ

CATACLISM

_as-

I

Teleron:
Apare sub egida
tt~strel BAnAtene"
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INSEMNARI FU~ARa

Radio
8AMBATA, 8 IANUARIE 1940:&\DIO-ROMANIA. RADIO-bUCUREŞTI
RADIO-EXPERIMENTAL. 12 00: Ora, Co-

OR;.\ŞUl

ta tlunărU şi a barei Sulin&; Sfaturi
aăre,ti " 19ieni:e. 12 10: Con::e~ de

de FllARET8ARBU"
fi.
I

Wtriftgtfrl-

.AidCI,aub eond. muz. a lui

Ulcepaud din a.o.ul1922, pau&- în vara
.nului 1930, eu mici intl'e...uperi, VOl
tranacrie din Olemorie ln&em.n&tele
producţiuni Ue muzică. sinuonica, d. a
XIlatică. şi de concerte singulare, aUZlt~
la Viena, pentru a lIublirua c~le expu.e
pânl aici pe terenul de inspira~ie Şl pro-ducţivitate muzicală. _ vieneză..
, Incă la începutul se:wnului UI22, bisericile di:J. Viena ofereau muzică reU.
glOasă autohtonă. Aşa de pildi Biaenca Sf. Ştefan executa, .ub orgonhJtul
Karl Walter şi capelmaistrul Rabei,
"Missa Chora.l1s",ae Liszt. ,..Missa miminor''. de B, uckner şi lf'antezia şi fuga
peste un coral, de Max Reger, iar în
sala Soc. Musikfreunde, Leopold Reichwein. dirija orhestra Simfonică şi corol Musikfreunde, cu orgonistul Fr.
Schiltz, "Missa si~minor" (Hohe Messe). de 1. Seb. Bach. _ Opera reprezen.
ta. în afară de dramele lui Wagne,' şi
.. Fide"o" de Beethoven, mult reperlOT
italian, apoi baIetele "Scheherazade",
de R. Korsakoff, şi "Legenda Sf. IOBii".
de R!':!hard Strauss. Opera populară
aducea ca noutate a sezonului pe .. Bo-.
l'is Godunow", de Mussorgsky. Orhes- I
trel~ simfonice, sub conducerea muzi-I
eală. a dirijodlor proeminenti vienezi si
a maestrului Mac F:ee (NeWvork)" in.
Aeriau in programul de iarn~: simfoniile nI, VIII, IX !;li Te-Deum-ul de
Bruckner, scene din "Salome", de R.
StraU8S. Uvertura la .. Klitehen .on
HeUbronnlf, de Han!§ pfftzner, Serena.d!!
grotescă. (ie Kattnj~g. !imfllnia U-a de
Fr. ~khn,..idt. Iie-duri cu orhestri de G, 1
Ms.hler şi simfon;i1,e lui Beethoven, inelusfva IX-a.. _ C01'Jcerlele erau onora,

w

_ _ ..., ...

de Korsa.koff, baletul •• Nussknacker",
de Tsehaikovsky ti ,.Ienufa", de lanacek. - Seria marilor spectacole vieneze
este tncheiată de Arluro Toscanini, cu
un ansamblu de 300 protagonişti dela
~cala din Milano, cu .,.L.ucia··;ti "FalstaU",

ner, l8.r aebutU11a upera mare şi-l iace

la.11 Martie 19U in J,)Joema:'.1 cântând
a.latw'ea. (le i...otte Lemnann.
Sezonul :tii:.:!;)! 26 ne aUuce pe "Amicul
j·rltz'.. , ele Jtlaso.:agni~ la Ope:l'd. nlare, eu
îl1SUŞl autorul la pupitru, rolul titular
tiin" cant&t c1e UrIJULVe8CU. l-'e tunpu1
Din producţille românilor, reţinem.
aCe:3La, Grozavescu sa face tot mai lU~ I concertele artiştilor Pruner (contra
bIt pe scena Operei de l:Ii.a.t, avand de bass(.. Hel'Z (pian), simfonicul dirijat
pac.;enere pe celebrele 8ehna l(urs ,t de George Pavel (pe atunci profesor la
Aiaria ler~~za ("li'aociulla. del West"). 1 Conservatorul din Cernăuţi), debutul la
Simfonicile aunt încununate de .,Lied '1 Opera populară a bă.năţeanului dr. Tivon du Erde", de Mahler, Variaţiuni tus Olariu (bariton), in t,Traviatta",
pe o temă de Berlioz, de Braunierls
eu Sofia Munteanu şi dirijorul bulga:,
requiemul lui Verdi, simfonia VI, d~ E. Hadschief din Sofia, cum şi triumful
Ma!ller, lieduri cu orhestră de E. Ea- celor trei cântireţi, Grozaveseu., Atanils Breisach, apoi Simfonia domest1- nasiu şi Ursttleac, la Opera pop., in "Ca·
ca, Simfonia alpilor şi Suita din. \7aleria" şi "Pagliaci", sub cond. muzi.,BU ger und Edelmann'~, de R. Strauss, caIi a lui Jean Bobeseu (Cluj).
poeme şi simfonii, In prima audiţie, de
Restul programelor in anii următori'
Kornauth, Kodă.ly, Wellesz ~ Lustgar- este tot atât de variat şi de aceeaş caliten, Q\UIl ti un concert simfonie de mu- tate, dar, depăşind cadrul însemnărilor
zică ruaeaacă. t dirijat de Serge Bort- noust e, se va rezuma la: muzică simfer
Kiewitz.
nică şi de' cameră de SchilHng, Wein~81P.tul 1~ Rubinstein ne aduce ul- berger. Korngold, Barl6k, Renhighi.
brode cn-aţu coreografice dup~ muzică Kr~nek, Szimanovschy. Rinaldinf, H.
de Kors~~off, Uusso:rgsky ŞI Raw:! Gatl, WeTlesz, Weigl, Al. Ber~ ( ..Woz("Bolero ).
zek". la Drem, mare), Petyrek. Krenek
Opera se Intrece pe sine In primjeI'1'!C,.Jonny", la Opera mare). Pisk. ICorle" Turandot". de Puccini şi "Dr~. nn.uth~. a., în afară de "Missa solem
grQ!~rhenope:ruJ de Kurt Weill. In com~ nis", de Beethoven, cichit wamte'rlan.
p,ledare, Te<t:frul National ceh din Bra- oue'"ele mozarllf!'1e, nnui inscenate. Ri
t181"""'(f. 'sub COJ'lt1t!cen""l re'P'etatulllf
conee!'tele periodice din comnozitH1~
Osl:ar Ne"h~l r('''re~;ntă piese, necu- ma~.,trnor -eonsllf'lrati. SChllhprt. GoldnoBcute nubhtmlni Vu"ne7.. .,Lucerna". mark. Brahms. 'P_.~l·"''''r ~i Mahler.
de Vitezlav Novak, ••Zlaty Kohomtek'"
_ Sfârşit _
4

j

,i

w

goepoprlnz.
Oro}:ef!trA Glcl'. Ionec:cu-Găină. 13.00: Ora;
Radiofonice; Sport; Diverse. 13.10: Continua.rea. <'oncertului Orche!.!tr~f GieA Icmeecu·
Găină.13.40: Muzică vo::ală

Radio-jurnaL 14.20:
ri). 15.0():

(dis;;uri). 14,00:

Muzică variată

(dlscu·
cul-

Spt'<~t~ole; Ştiri artl~tice şi

tu;ale; Publicaţti. RAmO ROMANIA.
:::'8.00: ~l'3 st..răjerilor. 19.00: Ora ; Mersul

vrewi. 19.02: Cronf,,-a dramati:l şi muzica'ă. 19:17:Compor.iţli de r, Suder. 39.150:
Radlo-~urnnl It' limbl\ m'lghlar!. - RADIO
ROMANIA şi R.t\D!O EUCUREŞTI. 2000=
La apa Iorda.nuJui, do Pl'. Gala Gu.laetlon.
20.15: Orchestra da 8alon Radio, dirlj. de
Const. Bob~cu. 20.45: Radia,jurnal (1).
21.00: Po..crt.a ~adio. 21-'.5: c.:mtlnu,~re>, eon~
eeMului O"Chestrel de salot.. Rat:io. 21.415:
Muzicii doedlUl8 (d!ecurl) 22.10: Radio-jurnal (il); Sport. 22,30: Câ.ntece!e I.pe1or
(discuri). 23.00: Muzkăr()mAD~!u!t'1 (dis
curi). 23.45: Jurnal pentru !I~ruătn!t<lte tn,
limbg, francezi., germanii., eng'(lZă ţd ita.w

Hani.

J
DUMlNECA, "1 IANUARIE 1940.

RADIO-ROMANIA, RADlO-BUCUREŞl'l
8ADIO-EXPERIMEN'l'AL. 9.55: On rel.tgic.asă. 11.15: Concertul S.jcietă~li Române
de Radiofuziune. Orcestra Radio, dirij. de

Alfl'ed AlessandrN>cu; solo pi-an: D-ta. Na·
dia Cheb3lp. 13.00: Ora; Cota Dunărli Ifi a
bare{ S1llIDa; Radiofonice; Sport; Diverse.
13.15: Concert de prinz. Or"'!hestra Grlgora,
Dlnicu.14.0Q: Rnoo--jurna1.14.20: D-ra Ro-

d:ica Bujor şi Alt.x. Bojenescu (voce): C1n·
t.OOe cu Ioana. ,iloni acomp. de tara.f.14.l50:
Spectacole; ştiri artistice şi cultW'al~; P"u~
L1icaţl4. 15.00: Veşti şi sf... tun a~..ricole.
15.15 : Ora satuluî. 16.15: Jurnal PremBt&r.
•___ -"; - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . . .- . . . . . . . . . . . . 16.30: Muzică variatA (Jiscuri).17.15: Ora
~ '~'
, , ' . . . , .
A
,Munca ,i voe buna". 18,15: Ora; Mersul
w
\1re~ii.l~t17:
C?~ce:tul Fan,farei Regimen,.
I tuIul1. Tran&ml.~lUm, cond. d~ Cpt.. 0. Di~
te ~e. l/foye Prihoda" Huberm.amt, CI.)tiV4.,,~ ".. ..u... ........ âtn cititorilor Do- J
. 19 ro::
• "
mitrlu. 19.00:SăpHimâna. 1915: TeatMl:
KrtJltller, Ir07:eJ Duliska, D.,ianiştii Paul'
• ,.a.porua. ,u; Olanda 38.1; Statele Unite "Prima noapte" de N. Căprescu. 2O.m,l: Or-.._ Conne Şi
L
' ştri câteva dm da.tele statistice publicate ~.
?1 8 Şi Ungarl a 2 3%.
«<>
ea Sirofa.
Pe programe
rhootra ,.LuceafărJl" voce: Lill Crăclunetcu
figurau: concertele de Karlowitz şi Si- în Bt'c::Vlarul ~tawstic al României tipărit
1 n c om e ţ t
dft
Muzică df! 1ans. 20.45: Radio-jurnal (1).
!l18llovsky, aimfonia spanioală de Lalo de IU-3tiţuţui C(:ntr'a1 de Statisdc! de sub • R
•.
r o; Ş • cre
muncesc 21.00: Contiunarea eoucertuJul Orchestm:
concertul p. vioa:ră (re-minor). de R: COOO\.l.C<:rea d-lUl dr. Sabin Manuilă. 1 10 omama 3.2 %; m Franţa 12.5; in', I.uees.făru!". 21.30: Cbtece ,1 dan~rt dela
Stra.uss. sonata op. 10, de E. Kanfb, LI.tălLi. &7.. calMO!\U munca, care s'ar pa. : Germania 12.6; în Italia 8.3; Japonia .j.iferlte popoare (discuri), 22,30: Cântece"
concert rusesc de Borlkiewiu ,1 muzj.· U=a int.n.\lIOa ~ al .al·a.ciei rQmâ.n~b.
117 ; Statele Unite 18.2; iar in Ungaria Jocuri roomân~sti (discuri). 23.00: M~că
.ei ele GJazunow.
_
5,7% din populaţie.
di4tracţi~ă (discuri).
In anul unniitor. 1923, la 19 Oet.
Popu,Iaţialdivă "
()OOOooooooo..,~
apărut
Opera ~puI8.ri ~Votk8oper) anunţă p e ; ' :
.
-:"
Unde se hlcsrlla Româala
.,~8.ust , ~t1 TrG1tl'n GrOM'l'eseu fi Vi,?
ROfuiUlfa are proporţtona1 cea mai m&"
nea ~r8U.eac. La Opera Mare, două r'e populaţie ~t..va. lA nat in ţară. 58.4%
LA
~ensi.mlnt au a:istat.ln
/
:r:~t::i s~~~ct';,~r:;'·~~~rltnschY din'popuJ.!lţ;~ mut.c0Şte ~i c~t1ge pâi- tari 140.948 intreprinderi industriale cu
, Ca !lnu:ică religioasă, Biserica evan- ~~ailNu e ~ci o mân~rie 1ll acest record.. 616.743 angajaţi; 119.848 intreprinderi
geUci din Dorotheer-gassl! prin' dirJ- ! r e can se apl",pl~ de tl-cest, procent comerciale cu 268,570 angajaţi, în cele
. de 8UO C'J-nULlCel'ea d-hu
jentul dr. H. Pless ~d Asoe.' corali fi III.wt uass {57.5%),i l>ulgar~(56.2%). 9854 intreprinderi de transport erau an.
ZAHARIA STANCU
simfonică "Uranin'·, execută OrattYrUI'
Să. mi ne lnfcle că du>pă ele vin Franţa
4s Crăciun, de Bach. _ In ooncertele (52.4), German.ia (49.4), Elveţia (47.6) gajate 119.276 persoane; l'lmân la .. <ti- Senmează. interebante articole şi ~
rdm!onfce din 1923/24, 8Ublinlem~ Vita şi Anglia (47.2). ln aceste ţări. adevă.· verse" 7971 intreprlnderieu uu total de ta.gii: dd. Ion Mlnu:e:reu, Dem. L D:IoDt'e8:!U, Victor Eftimiu, Mircea. Dam.1!l.ll.
Nuova, poem ~imf. dună Dante. de Eu-' rat că munceşte aproape toa.tA lumea
30.668 angajaţi.
Zaharia Stancu, N. Carandi.no, Ion Pas
gen Hubl"Y, pIese simfonice şi muzică dar şi' câştigăde8tul pentru 8Ueţiriere.:
Vom continua CU alt prilej, dând cifrele
etc.
~l1~an~~:.;;' dpe ~tr~~nlllky. MJ)pbtl~SY ~i" unul standard de viaţă. nevisa,t la noi. La
,,.... r:;.
a,,",un ,6
!l~
arp. (cu I
ătul r t t
1 ma1
mai interesante a~upra producţiei romi,.. Un r"rtret i.mp~lonant al marelui lupHans Duhan şi dirigentul P. v: Kle-! cap.; .,,;8 e~, CulU ce ul .
procent de"
. n~.u). Creaţifl'nea de Haydn, cu Furt. l.,a.c""vl ,IDS1ln ~a~lel, stau Ola?da neşti. Credem că Inel de pe acuma am tător transilvănean Valeriu Bra.nIŞOe,
wa.ngler şi ~oncertul jubiliar de 60 de l:'O.l)~ ~: Statel~ lJn..t: t ~~.<ţ), T;>tUŞl Se dovedit că ..~aca" etatlsticăeste extra· ~cmr:e~.ă d. dr. Amal Butea.no t preşedill
ani al lui R'ZChard Strauss1 eu progrl\~1 şue ca 10 aceste do!!<\. Fr~ toată. lumea ordinar de mteresa.nt1 cind îţi dai obo- ,ttlJe Sindicatulvi Pres-ef Româ.ne din Ardeal şi 3anat;
mul: PreJudiu festiv, Pin Italia TiU t.ri.e.şt. bine, chiar foarte bw.~ •••
seala să. o cercetezi cu atenţie. In lumina Bogate cronici şi savuroase note pol'emi.
.
1'.
f
'
,t
Eulensplege ,poelliul."Tod unei Vel'cifrelor ei îţi apar cauzele tndeplrtate. ce coDlplectează. paginile vii şi îlltotk1ănmg."
uneori
nebănuite, ale unor stări de luc;ieautJ.a intereznnte ale exce-lentului hebOpera POPUlari ne aduce drama 8111. oomadar:
zieală. "Die GUkkHche, Hand" do ". Foarte semnificativă e statistica re- ruri pentru schimbarea cărora trebue să
SeMnb~rg, cU baritonul llJrgcr, m:b di. part!ţiei pe profeeiUl1Î a populaţiei.
depu!v'>JI· ,,~"'rturl permanente cu toţi.
rijarea lui Iahwitz. In continuarea muDin exploatarea solului trăesc fu Re).
;ttel r~H.~ioa.,«" subltniem Deut&:hes ntânfa 78.2% din locuitori . .Afari' de
Coshrl unui E"Xemplal : !5 lei.
(IL L)
Requiem". de Brahma ,1 "Requiemu! URSS . B 1...·
••
,
ana
de BerIfot far dint'e din '0"';ŞI u"'6
, roCI o ţara nu mtrece
w'
J ~.l oaspe no- ac stă
R â'
.
tăm pe Knapperstbu8ch fi Dtrk F k
ea
propo. ~e. om ma este - din
I?;'ntre virtU~i, ~ cu concerte de mC:r~ pă.c~te azi o .,ţară. emin1mlente
rasunet, menţ10nam pe pianiştii D'Al- , agrIcoli .• " .,
_iDtFUD film IOlIlantc al pove~tir lor inrlieoe din
ee! mai
Inci Jind de aii
'.
Ve '1ul f.ă!~8'i('
dilltre eA.ntăreţi, pe Carlo Galeffi, Do- ţâ.lln" JI rr nţa, o ţara exportatoare de
nllllil~lljillHm~~!lIIIII!
"".lnico Borgheze şi maestrul Battktiflf. produse a.;;ricole., n·a.re decâ.t 35.7% !),
.' s§ ..
.~l~;ura de pian este ImproST)etft.tă tnregistrăm in schimb cifrele cele ina.i
1
(Domnişoara
'~~:edeP'o!fa7n 1(0,,; lJ)'Sde SeMn- joas~ în celela te profesiuni, de Wl ,Jnaj
1 ue trawfns.k,· bun' ~·e ·t·,
-~.
~.""%,
După celt:brul roman al lut KARL MAY
şi "fese de muziei Impreslonfst! d" ro . '. .'
".
Debussy_
•
'
1 n 1 n d u e t!' i e (lăeăm Ia o parte
cu·
t 'ţ!"nrul OrM(J~!t(JU contln,,1 si eln- URSS şl Bu{garia): Româ.nia are 7.2%;
Margaret Loc1rwood
e
Opera populari, In BoemtJ §f Franţa 33.7; Germama ~.4; Italia. 29.5;
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