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Diplomaţii străini nu mai pot părăsi Anglia. • Demisia cabine
tului Badoglio ... După ultimul: bombardament criminal asupra 

Capitalei, Universitatea a căzut pradă flăcărilor 

J.itua.ţ{a. poiiticd. 
Fa ...... A_ u "_'fi .'W 

tii tenţia lumii a fost Tefiuută in uIti
il) ma vreme desigur de noua lază .a 
criZei politice, a aliaţilor, care Se carac· 
terizează prin ftJ,ptul că s'a treeu·i la un 
nou sistem, acela al declaraţiilor. 

Am. comunicat la timp în z;arul ?'I-O"" 

UdABONAJ 19 (EP). - cnWUL.\ LA 1,ISABONA SVONUL UNEI IML 
NE1'h.l'.l ~OI11·U . .!S.Lr\jUU lNl.'~J!; UNU HOOSJ;.;VEL'.l' 1;1 l'.lH).t(.t.JltlLL. jl'AM 
NA· ... :4Lil'AL A :st.; Ji(;'.l~A OJN'.uWLA., BAZA AC~l'UR SVONU1U AR }'1 
INb .... !"i.-1A·ţ'lUl'l' auu;s~ UE J:"~AGERl At...ltlliNI DIN A...~GLIA 

Gl!;Nj<.;t{ALUL I!llSENHOWER AR F'I lNOONJ URAT IN A.}>'ROPIEREA 
CARllERULlJI SAU GJ!.;NERAL cu SARl\-IA GHIMPATA UN AŞA ZIS 
J,CAMP DU, DE SIGUR NUMIT DUPA ),ZIUA DU, CU INTRARILE SEVER 
PAZI-CE. 

LA WNDRA CmCULĂ BA1"4"lJIALA CA PE ACEST JJCAMP J)« S'AR 
AŞTEPTA SOSIREA UNEI FOARTE INALTE PERSONALITAŢI. IN A<JE. 
LAŞ TIlUP SE SPUNE LA LISABONA CA D. RQOSEVELT ŞI-AR FI MODI
FICAT PLANUL DE CALATORIE LUAND DffiECŢIA.. DE EST. 

tru dec7a71fLţiile d-lui Cordell Huli, Se
cretarul de Stai al afacerilor străine CII 
StatelQr Unile.D-sa s'a ocupţtt întâi S 
de toate de atitudinea aliaţilor. şi in $pe- tarea sănătăţii Ducelui 

s'a ameliorat -
Mussolini 

· cial a Bttttelor Unite laţă de t'!eutri~ cari 
· prin poziţia lor ar ajuta Germania. 
· Avertis-mentele aliaţilor Se referă in 

primul rând In Turcia, Spania, Portuga
lia, 8uedia, Argentina 1i într'o oo-re<XWe 

, măsură şi la Elvetia. 
Dintre toate ţările vizate păcii, Turcb 

este pe primul plan 

Berlin',18 (Ep). -Sănătatea I?uc.:lui . ţiei ~. P. ~ • . ~ .. . 
Mussolml, care lăsa mult de dorit lU tlln' I ŞtIrea. raspaoolti de agenţia ofl0lali 
pul captivltăţii sale în mâinile lui Ba. britanieă de informaţiuni, după care 
doglio s'a ameliorat sens,bil toemai in MussoÎini ar fi foarte grav bolnav nece
t!ltimul timp. Acest Lucru s'a, declarat sitâ.nd ohial' O operaţie, a fost oalificată. 
la Wilhelmstrasse, la întrebarea agen- in L'ltregime inventati. . 

Diplomatii străini nu mai pot părăsi Anglia iar valizele 
diplombtice sunt supuse cenzurii 

AMSTERDAM,18 (DNB). - De 
Luni la. miezul nopţii diplomaţii şi caria. 
rii străini nu lUai au voie să pără.sească 
Anglia iar valiza, dipromatil'ă este supu
,,4 cenzttrii. anunţă. servil'lul britanie de in 
formatiuni. Această mă..~uri luată În le· 
gătură cu a] doilea front a fost anUn-

fată de ministerul de externe. brita.nio 
in zfu& de Luni. 
După ('om se anunţă, diploma.ţii Sta, 

telor Unjlte, ai Uniunii Sovietfee ,1 ar 
Dominioanelor bribnice sunt exeepta.te 
dela aeeastă măsură. 

Demisia cabinetului Badoglio 

După eate Se ştiu# relaţiile dintre Tu.r· 
cia Şi aliaţi (în special Ang~a) nu su
ferit unele 8chimbări~ mai cu 8eamă în 
Irma trativelor dela Ankara în cu.:rsv,1 
cărora guvernul turc şi,,"" manil e8tat u
Itele pretenţiuni considerate la Londra 
drept exagerate. In ultima tn"eme, 1'-1'0-

bie-ma turcă nu mai em privită fin presa 
anglo-american.ă. decât prin p1'isma re
fuţiilor comerciale dintre Turcia si Ger
mania, aliaţii reproşând guvernuiui turc 
că furnizează. ReichuZui tot mai ~ri LONDRJ\, 18. (Ep.)· - MareşaJuJ B&-I britanică. cmnuniştii şi sooiali~tij au ridi-
r<mtităţi de crom, material loloolt pe O dOKlio a oferit Luni după DlBSi regelUi Vie- cat ,aţă. de Badoglio pretenţiunea de a pa-
8Ctlră mare- în fabricarea arm..ame1ttului. tor Emanuel demisia cabinetului sAu, anan- ne în cele mai bune posturi d~ miniştri pe 
Relaţiile incordate dintre Anglia fi tA ageuţia oficioasă de informaţiuni brita- membrij partidelor lor. Se !IOCOWşte tot .. 

Turcia au fost relatate chiar de P08tU- uici. Se CI't'..dP ci regele l-a însărcinat pe că mareşalul Badoglio va lua din nou por. 
ma~ahd BildogUo cu fonnarea unui nou tofoliul de externe şi că. &l' &\·e.a şi pentra raI? de radio. . 
guvern pe baZie mai largi şi În oonfonnita- apărarea naţională. candidat propriu. Sin-

Intre Spa.nia şi Angha tratativele te cu dorlnft>J(\ aliaţilf)r, totuşi nu s'a pul-ut gurul portofoliu disponibil ri.mâ.ne astfel 
CO!\timui încă, cu tC':.r,te că .Anglia a ().. obtine confirmarea. oficialii a ace-slei......,.· oeI de interne ~ntru eare candidatur eu 
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tind în guvern pe reprezentanţii pa:rtirlbo 
lor. chiar şi orga.nizaţi a hli Tit<>. . 

După ultimul _bombardament asu· 
pra Capitalei, Universitatea a 

căzut pradă flăcărilor 
Bu('ureşti, 18. - S. P. P. transmite. 

VNJL DIN CELE MAI VECID LACA. 
SURI DE CULTURA ALE CAPITA 
LEI, UNIVERSITATEA A CĂZUT 
PRADĂ FLACĂRILOR DUPA U11l'I. 
MUI~ BO~.1:BARDA1\fENT ,AL AVIA. 
'J mI A..7\l'GLO-AMERICANE. 
" DIN TOT CE A FOST ACEASTA. IN
!'lTTTUTIR DE MÂNDRIE SI '1'?ADr· 
'PE A 'CULTURII ROMĂN"l<işTI NU Â 
RAMAS DECAT SCRUM. 

Cum var cIrcula veble.lele 
pe .frAd ,1 ,oAele 

Bueureşti, 18. - S. P. P. transmite~ 
S'au oot următcoare1e dispoziţii in legi· 
tură eu circulaţia vehieulelor pe stră:zi fÎ. 
'OS€ole: 

Vehicule de orioo fel sunt obligate să. 
circule pe partea dreaptă a drumului, 
cât mai a.proape de margine sau trotoar. 
El(t vor merge UJIlul după altul, păstri.nd 
" distanţă potrivită pE'ntru a nu se lovi, 
chiar în ("a.Z de lovire bruscă.. 

Sofia şi Bergradul bombardata 
Bucu~ti, 18. - S. P. P. transmite: 

BOMBARDIERE ALIATE DECOI.'\N1) 
DE PE BAZE rrALIE~E AU BO~f· 
BARDAT IERI So.FIA ŞI BEI~GRA· 
nUL. 

Mobilizarea personarului din 
serviciul marinei spaniole 

MADRID, 16. (Rador). - Coresponden
tul agenţiei "D. N. B." transmite: 

J,[onitorul Oficial al marinei spaniole 
publică un decret in virtutea căl'"'Jia intreg 
pet'Sonalul, care Se află in mod provizoriu 
in serviciul marinei, este considerat ca mo
bilizat. 

I 

O misiune militară a lui Tito 
a sosit la Moscovc 

prit ltan.sportul de petrol în Spania. siuni. cele mai mari ,anse este socialistul Pietro Stockholm., 16. (Rador) ~ Coresponden-
Pr .' După cum crede a şti agenţia oficioasl Mancini. prefectul de Cosenf.B. tu1 agenţiei D. N. B. transmite: 

etenţiile anglo-americane faţă de Dupi eum a anuntat post-lI de ndio 

~
8Uedia au fost Micate in legătură CU Regele Petru Încearcă să reza Ive criza de guvern Moscova, in pl'imele ore ale dimineţii de 
illrdrile de minereu de fier pentru Ger- Joi, satfel cum comunică agenţia "Reuter", 

tlfania) însă guvernul b"Uanic fi cel ~ Ru~ureşti, 18. - S. P. P. tr.ansmite: rezolva criza. de guvern. Se relatea.ză că e misiune militară a comitetului iUgoslav 
tatelor Unite ftU 8'au declarat multu- l"legl,le Petru al Ju,gos]aviei a jn'C'€"put I regele Petru ar dori să rezolve criza după a hi Tito a sosit la MoScova, pe calea 
ite. Problema unui armistiţiu ruso-iin. C;J"su1taţiile CU şefii de partide pentru a modelul dat de regele Grocie:i., adică invi- aerului.. ' 

ttdez a rămas in acela.Ji stadiU, deşi •••••••••••••• -." ...... ~.:-.: •• -_.~.'.'~" .-... ' ....... o~!IIi.I@r!!L]!If .... ~r~ ......... ~ .......... -.. ............ 
IlimUe telegrame anunţă că ruşii şi--ar ..... • • 
I Te1),iZuit pretenţiile. Fin:tanda i§i pii.s~ Pregatirile 
etlZâ, acei~i mtuaţie: dUCe lup~ mai ....... 

de invazie ale 
atenţie p~rte impotrivabol.şevismului, aJij.. U rIn ari t e cu 

1'1 de Gerrnania Şi aliaN ei. I ' . 
Pre8iunea erimitlald. a anglo-amert.. I!. e r II ~'. 18. (Ep.) - Purt~toruI de 

IIilntlor de a bombarda Balcanii şi de a cuvant .~J1ltar german a vorbit ~PJ;8 
tci4e pop 1 ţ' .' - remare;! {)Ha d.l'plusare a interesu1w opt· 
t.. It ala Cl1Jilă nu are e!ect:ulscOll- . - 1" ti 1 d 1- f tul d~ 
... 1. A'lCUl t· t R '" DlCi Pul) lce mterua ooa .. e eU\> rOn 'te 
tidir,ă m" erorlst asup a omame') răsărit la. evenimentele de pe Canal. Nu 
,lI\i~' ule ~e >ble~teme impotriva. eri- numai com<JjlldamentuJ g~rman ~'ă 
i\ ~Zor :aTl n a:, lnţeles sa ne. re~~- pregătirile de ÎllVazie aJe aliaţilor de vest, 
~ bi ~car praznUtrea marel sarba- cu cea mai mare a.tenţie ş1 la măsurile 
[ ~ t::re?ttne: ltwterea Domnului. dictate rle imprej'..1rări ci ~i presa eaglem 
. ~r~oru~ român .î.'!i. apă~ă glia ~ t!re:p- ş,i nm~ica.f!ă • .-se ()l':lIpă tot mal mult de 
~eze' st:ramoşP.şt~ Şz nu inţelege sa 00- tema lDVaZU'l. 
l ~ faJa nici unei presiuni. . : Este-1!lart declară pUl'titorul de cuvânt 

multă 
ge11WlJlt, ci Sorietefe nu ~ mul~ eu 
intreprinderea, eşua.tă dela CassiDo. SDIC
cesuJ unei invazii depinde in tnat"t' parte 
de momentul de 8urprinde~ şi posibiHta'" 
i6a unei surprinderi o găseşte portătorui 
dt" cuvânt dedată in smdhll adual al 
te-Jmirei de risboiu. Coasta Canal.uhri po
sedă toa te condiţiile QOOesa.re unei mvam. 

Noţiunea "lupta pentru Sevastttpol" 
C"are &pa.re iu ra~1e de front ger
man .. , d~se:nmeazi cea mai mare z-ooi 
fortificată. din lume. Retragerea tr~r 

aliaţilor sunt 
de GerlTlania 
g~nnane şi române in această zoni.,. w' R 
fMut in cea mai mare ordine. Aeest 
lucru l'e'hul ti. şi din faptul că sovief;ele 
Dau mai repetat cifrde de prisonie.ri 
anunţate intii.. NiCI tmd(o, n'a roo~t so
\'ietelor să Îoconjoart" şi să distrugă tm.. 
P'" in retragere. Centrul de gra.vit"te al 
IIDtregu1ui front de risărit se află ~ Pf\ 
mai departe in sud stAnd aoom sub ~ 
nnl atacllnlor de stil mare :sovieti ..... ~ al 
t'OlItraatacurilor noastre, 
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.. !Mwe.bilităţi.kr puhtilce, 00 toate ne· 
~ )egate de spaţiUl geegra!ic al unui 
J)OPOT, ar urma ea formaţiunile Şi insti' 
tuţh1e conducă,t.oa:re tiI'ă-F reCruteze 
aw'J[Ilbrli lor de pretutitlde'n:i. 

Adioo., • dupi eum lJIlităţi,]'e geO-
p-aiice (provineiHd alci.tueec intrE'6' 
cupriruml teritorial. al ţării. să. existe el~ 
mente corespunzătoare in org'3Dismul de 
condu oore; pentru o cât mai justă a.pre
ciere a. nevoilor locâIe .şi pentru o cât 
:mai perfecti ecllilibrare & gospodăriei 

renera.le. , 
Da.că în ceea ce priveşte provjocia 

no&Btrii, nu i-se poate nega. importanţa 
iR alcătuirea teritorială a ţării, Banatul 
DU s'ar putea spune că. & a.vut in w1Jd,e6. 
\ma oameuii săi pl8.8aţi In poM:uz1" 
eond u~re, pe măsura acestei Jmp:lI'-
tIaInţe. 

Nu l'ăută.nl si analizăm quzele, In 
orice caz DU li(lea de valori a detet"lJlina.t 
a.eesl lucru.. ai. mai degra;bă.. oare
care loză de .lCrupuk,.z.itate gooopod:ăci.
Ce&::iC:,;. OmeDita. care st.ru.neşte pe bănă· 
~an ori de oite ori e să.-ţ!i asume • răs
pundere de J1terea o~teso şi. iendiIţa 
lUi hotărîtă. d. • tDtrona. în or:ree gospo
dăria pre~ fi corectitudinea.. Şi DU 

greşim câDd spunem că din aceste mo
tiYe, mu:l41 ~e băn.ăţenii ea.pa.bili, 
~ ferît să lWOfite de posibilităţile pe 
nrt !mprejuririle le ofereau. 

Aceustă. - fereală - n'a împiedeoa.t 
inSoi pe nici unul dintre a.ceş1:t bătnăţeni 
aii-si pună forţele spiritua.le, priceperea 
C"ospodărioească, înţ,:,legerea tehnică., ta
lf,ntul artistic, în slJjba. propăşirii Ba.na.
tului. E aceasta o râvnă care de mult • 
ajuns tradiţiona.Iă şi cuvintele devenite 
lozincă; "Tot Btt?t(ftU-i jrwttce<Ju au UD 

inţeks mult mai adiine_ Nu e cum se 
crede, uneori şi pe alocurea, {) frază care 
~ exprime "fă.~oŞenila." şi ingâmfarea 
binăkn.nului, Ci dinpolrivă o lozi,nci de 
permanf'ntă stimulare. iar mândria care 
il c"lr:l('t('rizcază e îndreptăţită. ' 

DLn acest punct de vedere pnVite il!" 
cn1rile şi pentru const~l.tarea a.oee~ 
sustiner:, dovozile sunt destule. Ca pildi 
ear~ct~ristică e sufich:-nt si dăm, alei· 
tui~a si activitatea desfăşurată de 1n
Slitutu( SOCial care funcţioDe!lĂ tn ce.pi
taI,a Banatului şi care în ultima. vreme, 8 

conCentrat forţe ea~bjJe si. euprindă 
toate s2ctoa.rele de probleme fi viaţi c0-
lectivă bănăţeană. 

E ac~~sta un exemplu oare face dova· 
da. un<'i stări a.ctua1e. Dar t.ocm&i din 
acest motiV l~ alee, căci oricum am 
judeca. lucrurile ace6't i.nstitut mă.rturi· 
se~te o continuitate a acţiunilor cari ho-
tărit au avut un mere progresiv, până să 
aju.ngâ la aoeea.st.ă. formaţiune de vigi-
1en ţă. şi ceTeetu'e .. problemel(ll' ,i feno
menelor sO(!ia.:e. 

O privire 8.rl.lllcati spre trecut e l~ 
ritoare şi ne &1 ată limpede realizările de 
până aci. ComplU"'8.tiv jude<mte aceste 
realizări (st&rea 1e luc.t'1Jri trebue pn.. 
vWi sub toale raoorlun1e) ele ee aşează 
categoric pe un· plan de 1IU!l~riorita.te 
fuţă tie realizările din oricare altă pro
vincie 8. ţăr;i 

BanatUl e pravincie bogată, este ceea. 
ee îlld(!()Ibşte3~ Şti~ J€:S'pl"e Banat. dar 
nimeni nu s'a îr'l:emt cum <"fa a.jud1s 1a 
ace:1stâ stare şi ma'. ~les cari sunt te
m.eiuriie morah.! ~i bpr;tuale ale a,(,.-estei 
8itua~ii. 

Ball<t'ţeanul până ~i în vremurile de 
prIgoana, de dominaţi<3 străină a a.vut o 
atitudine din Cele mai hotărîte. A fost 
făra îndoială regionalist, dar înainte de 
toate a fost româll. Şi nu e fără. .semni·' 
ficaţie că. od:nioară s'a nă8cut o "zicală" 
ca aCeasta.: 

. ~u·i Român ca Bănă.ţeB.nu, 
Bănăţea.n ea. Logojanu, 
Logojan ca. Bredice'8l1u. 

• 

DACIA 

AT IT U DIN E 
era de importanţă mai cupri.nzătoare; I folos_ - -. _.~.~ .. 
clar & fost totdeaU'l1& legat sub toale ra.- Iată O "at1tuditleK eare pentru mulţi 
porturile de pă.mântul oopjlăriei Şi al români poate fi de bună învăţă.turi.. 
stră.moşilor, pentru care a luptat cu ŞTEFAN GOMBOŞU1 ........................ ~ ........ -......................... . 

- PENTRU CATEDRALA 
REZUI,TATUL COLECTF~ DIN ZIA. ra, Lei 25.528; Eleva Afrodita Pop., Ti
I~UL "DACIA" Nr. 82, IXI 13,954.456. II'isoara, Lei 300; Elevii ucenici eomer-

Au contribuit la. ()asa Si. ~piscopii cia'li Timişoara prin prof. T. Popa, Lei 
următorii: Elevii li(!eului comercial, Ti- 8050; Eleveleortoonxe a liceulUi "Notre 
misJoara Lei 3938; Cpt. Ion Stanica, Ti- Dame" Timişoal'a 27.850; Of. Protopoo 
misoara Lei 100{); Ele~e Gimnaziului pese Bircl1iş, Lei 100.000; Of. Protopo.. 
de fete ci. I-IV Timisoara Lei 21.722; pese Vinga, comunelei Satchinez, Varia-ş, 
E'levele şcoalei normaie de gospodărie, V inga , Lei 149.850; Of: Protopopese Bn· 
Timişoara Lei 11.740; Elevii liceulUi de ziaş Lei. 118.143; Of. Protopopesc LIpo
construcţii Timişoara, Lei 2935; Consi- va Lei 100.000; Of. Protopopeso Tim1-
lier Pavel Disela, Timişoara, Lei 5000; soara. Lei 260.1)28. Total Lei 14,763.04L 
Elevii ginmaziulut "V. B8Ibeş" , Timişoa- Coleeta oontin:uă. 
....................... ~-=: 1eo .••• ' ......... -••••••• -

Ni se plăteşte cu aceeaşi monedă 
Se ,tiQ det>Pl'e ospitalitatea Basar&- cătatorie p-e&. 

bcilo~ ee·a Oevenit pI"averbială.. O "'" In gari!. Domn.iţa Elena., am fost tra· 
u.-. toţi fiii aoestei ţă.ri.. ee,aU popasit taţi cu &OeeIIiIi oSpitalitate fră.ţeaacă.. 
vreodata pe meleagurile bă.să.ra.be.ne. .t>remilit&rii, şColarii eu voie bună ne 
Astău, când ţara aâ.n.gerea.ză, e.tAd transportau ultmul avut ee-l ma..i a.vem. 

Basa.raben.i.i sunt nevoip să."Şi pă.ră.'it'!ll.- Crucea Roşie ne..a oferit ee.i gtlBtvl, 
9ci. cuibul Lor drag, pă.mâ.ntul moşteni.: hrană caldă. Gră.diniţele de copii, ljOOa.. 

din moşi strămoşi, sunt plătiţi cu ace.. lele primare cU D·nele lor au oferit celor 
~i monedă. Fraţii de aoolaşi sânge ,i de o vârstă. cU ei şi mai mici: lapte, p:-ă
acelaşi neam le oferă. ~i binevoito~ jituri, sandviciuri etc. Doamne particu. 
re ospitalitate. lare oU inima buna şi cU dorul binev"l-

CcIr~ 

"Aft-U1e",l" ,..teii tie t-lHiu 
euu.. Steţtiheltw,· 

In editura ziarulUi .,Ecoul" din T1~. 
S08l"a, a. apărut de curând un volum d~ 
~i intitulat ,.Apuseni" semnat & 
d"'DI. Floriea Oiur'&-Ştef~ poeti 
moţilor, al cărei suflet ti. ldentifîoat eU 
durerile, cu niruinţeJ.e fi credinţa ACeS' 
tui popor al munţilor, poporul stiTllC'ilol 
cum l-a numit auW8rea.: 

CA.t colţurile asprei De-:unate 
CTe8CU poporul stâneilor ~ vajnie, 
un Horia, Iancu şi-au crestat, prin 'l'!'eQlurl 
poteci le spre 'Visul lor !l!marnic. 
Cu sUnca. - cu viscolul aeemeni -
s'au rldiC'at, viforniţă llIi zloată, 
DU nrlmai Horia, munţii 'ntregi tromirl _ 
~u sA.ngerat sub blestemata roatA. ! 

Toată Betea de libertate a acestui PG .• 
por care voo.CU1i de-arândul a sângera! 
peatru ea. ne-o redă intr'o formă imI!! . 
dabnă, talentul de6ăvâ.rşit al poetei: 
:m munţii mei, furtunije sunt mari .•• 

Când VQr porni !n haina lor ('e8. verde. 
Să se ferească. eei ce au • pberde, 
C"'aA vor Idrobi fu coarne largi de bmr
Să-i sature de malul plin tn aur! ... 

In poezia: Să nu ne drU, Măria. Ta! , 
strigătul după drept'8lte a uIl'l1i ne6l'I 
tntreg: "1_' les Banatul t~i ............ pn· ... ~s;n- tor au astâmpărat plâ.ns.etul multor __ 

,I.lII41 • 4-)' UZ,,,,,.," <JV' Să nu ne dai Măria Ta _ de-ar fi ~ datoria de frate. pii refugiaţi. Diferiţi delega.ţl au îndr. 
.Afezat aici in cel mai 1ndepirtat colţ mat ace~ lume suferindă.,repartl· De vii să se îngroape tn pământ, 

al ţării, departe de sgomotul asurzitor zând.o unde trebui.a. Ne apă.ră.m păm!ntu1 JlI06tru sfânt! 
al tancurilor şi bubuitul infri~ă.tot' .1 Toţi dela mio la. mare a.u sărit !n Nu toţi ee mor sunt morţi pentru vecie; 
tunului, acest pământ imbelşugat şi bi. a-iutorul fraţilor lor căzuţi în suferinţă.. Vestesc nădejdi străm~i a~i de glie, 
noouvântat de D-zeu zilnio primeşte ,i O) Ajunşi la locurile de popas. am intiI- Ş; paşii lor, Prin ve~<'1ll1, sună grei, 
a.lină suferinţele fraţilor săi refuglaţ\. nit ţârani ee ne"au dus bagaJele, ne,au Noi n'avem drept el d!tn ee ne-au da: el. 

Banatul ii prime:;.te cu compătimire şi hrănit, ne-au arlăpoa"tit fără să ia vreun Poezia patriotid. & poetei Ficlria 
le oferă tot ce poate. Am văzut în gări la ban dela noi. Ciura-Ş1:i;fănesC'U cuprinde în tr' o forni 
opriri, oferindu-se ceai, gustări etc.de că- Am întâlnit intelectuali, eonducăto1"i literară pura,- tot sbuoiumul şi toată. it 
t . t' t 1" '1' t . al' satelor ce n .... au dat tot spr1~;',,·t ta. re melec ua 1 ŞI pr

eml 1 an. "'..,....~ tQri& &Ce6tui pământ fi. .. acestui J1IeII 
Am văzut în gars TimiŞoara. Fabl'lcii, dulcind a~tfel neagra noastră. pribegie. atât de inCercat, <re Vitregiile soartei. 

.... 'm D n le in - ru t·t a' t . cele eu Am dat o viaţă. întreagă, .cum sun· 
vu - e ca n,l e c Şl . Tot atât de ......... ~........ ilie evidenţia.!l zâmbetul tineresc pe buze îşL sacrificau tem nevoiţi si primim. l" ... ....,.~ 
somnul dulce al zorilor dimineţii, impar.. Banatul ne plăteşte cU acei aş monerlă, t!alentul a.utorei ti in poezia lil:iei p 
ţind ceal' fierbinte pâ.ine etc. celor firi. fie în veci binecuvantat! ca.re o găsim in partea a doua IL voltm ' 

I Alla N luI.' casă şi noroc. ingheţaţi şi distruşi de o egoes~ll _ 
.................................... /.......................... .... O mare sensibilitate le desprinde dj~ 

P -1 d · tit I · f d I laş fiecare rând. Este v~iea. goană dup! J UI oru ges a unuI pro esor e a i o clipă de frumos care tie deestramădD 
Sâmbătă 15 Aprilie 8 'IL. pr6'Ulltat 1'\. reda:!ia. ziarului nostru lID. ~ofesor I rerQS odată eu vtsuol ea.re a ~eca~-o. 

refugiat dela Iaşi, - al eă.rm n~»sa ţme ~.l trecem. cu. v~er~ ~ ŞI a de- In poezia "Poveste cu o papuşa" 
pus suma de 10.000 Lei pentru aJuto~ca t'op111?r re.~ugla.? .f~ră ~rm~ .. l!~ poveste-. VeŞnică a a.e~1l:ml oare Vi 
ne.a declarat ci este b1[ormat că. se psesc !llul~ O?Pll ~ă.~(,Jţt! fără parmp. '1 şi trăese fn lumea iluziilor, se dăm 
fă.ră rudenii, cari n~esită ajutorul «!dor_cu lIli~ ŞI pos!bIlltăţi. . lor ca. apoi să le vadă eam. pier copl~ 

Gestul Dlui pwfesor dela laşi merib toată lauda ŞI e an exemplu pilduitor şite de realităţile: 
pentru multi. Dar ultimul ei drum a fost srme soare _ 

Cu acOO.stă ocazie facem un apel la re.fugiaţii saa autorităţile ea.ri eI&Il()Se Ţipat de păpuşă ea~ m08l"e. 
eopil afla.ţi în situaţia ~e ~ai. sus si ne com~nice numele lor şi locul unde se p... Aeei temA o gMim te. ,R&n!r~ 
sese pentru a putea distribUI această soma. ~, -" .1 

Ziarul "Dacia" îşi face o sfântă datorie faţă dE! fraţii, noştri in refugiu, du- Rămll de-aewn, rămM la U!ş&.mea. ' 

mnd să le dea (-ilie o mică bucurie în aMste clipe de grea lncercare. Să. simt că 11ngă mine mai trăe,ti. 
Facem apel la toţi bunii românJ si urmeze gestul oliţerulu~ ea:re ne-a.pus]a Inch18 fu plAns, ea "Il eart_ ~ pov~tJ. 

dispoziţie solda ~ o lună fiii a profesorului dela laşi ea.re a d~ralt dm salarIUl s&u Ce-am gângurit-o, anIror eâll.dva. 
suma .de 1~.004? Lei, pentm a putea veni în sprijinul ~lor ee au fost nevoiţ.i să . IA -ARIAN JALEr 
pliece In prlbegle.. . ._ ~ M .m. 'i ................................................ ......--............ ' ...................... -.-.... ,-_ .. 

TURNEUL UNIVERSITĂŢII CLUJ-SIBIU LA TIMIŞOAR . 
PehteehniC!a a 10.i&5 categeric după un joc mal bua.":'· fo~rumoll.a comportare a jPcCJt.:,resUI 

Turneul echipei Universitiţii din Cluj I acţiunilor. In prima reprid joeul . este cat destul de rapso~o. ~~işorenii 
la Sibiu nu a coresplllllS în mare parte egal, cU mai multă rutină şi mai multă ex~lat mai ales"pnn atitudlnea ca~ 
",teptărilor. Aceasta în primul rând c(,mbativitate Progresul mai putea mar- rlCa in faţa POrţ1l!, lucru care le"a'p 
pentrucă universitarii nu au putut veni ca încă dou·ă, goaluri. ma7care~ repetată, ~pre deosebire 1 
au echipa lor complectă şi astfel nu au După pauză superioritatea liniei de UnlVerSl.tatel;l. .c3.;re fi a p~tut apropia 1, 
putut practica acel joc de ansamblu prin halfi a Universităţii, care & silit &ta~ ~actura. JOC~~l timişoreJ1ilo~ numai : 
care au fost cunoscuti în decursul jocuri- lor să se menţină mereu în faţa POrţIl Jocul din mlJl()'CUl tp-,renu]UI. 
k.r pentru compi6n~tul de războiu. ProO'resului a determinat o Victorie Scorul ste deschis in m. 9 a repl': 

Golurile din eohipa studenţilor oaspeţi lnUl~dtă. pe~tru stu,lenti. prime prin lliidulescu, ~ tot el mare. ' 
au fost umplute prin debutul unor jucă- Gonlurile au fost m~rcate de Lnnku ză şi în m. 17. Replica Universităţii. 
tori timişoreni, angajaţi in echipele din (2), Coracu şi Pozmor pentru U, fi Se- ~ezumă. la un goal me..rea.t de D 
Capitală, veniţi acasă sieşi petreacă săr· c('şan şi ,"odi pentru Progresul. in m. 29. 
bătorile in mijlocul familiei. Soluţia s'a Universitatea a j\!cat în următoarea După. pauză Stepan, Rădulc.scu. 
dovedit eficace, mai ales în prima zi fermaţie: Pop - Ioanovici. Adoo - GiurgiU stabilesc rezultatul final d~; 
cand halfia,Wetzer, Ure&tintu (Rapid). Wetzer (Rapid), Urechiatu (Rapid), ce Universitatea ooneficiază de 
Marcu (T. Severin) a putut zădărnici Marcu (T. Severin) - nădulescu, Poz. multe cornete neexploatate. 
atacurile înaintării Progresului. I'10r (Carmen), Lungu (Rapid), Jiv~(}$ Echipele au jucat in UTlllă1.oareiei 

A doua zi Politeclmica • jucat însa. viei, Coracu. maţii: 
atât de impetuos, încât toate rezistenţe.. Progresul: Morariu ~ Taborski. Ro~ Politechnica: Lăzărea.nu -,- Nî 
!a Universitiţii s'au dovedit zadarnice, man - Slatina. Cntoraş, Chevereşan _ viei, Corbuş _ Mi1iţescu, Stcpan, t 
aşa că gazdele au c~tigat clar, mai ales Sec oşan, Coti, Malcoci, Purece, Vodă mis - Giurgiu, Andreescu, TIăduk: 

Conţinutul acestor trei şire pare loca- datorită unei rutini superioare în faţa (Ripcnsin). ~ Bugariu, Dee. 
m:at ea spaţiU ~i persoană: nu fări.lipsă porţii. In matohul de desC"hidere Politeobni-ea Universitatea: Lipoti (CFR) _. 
~ adevăr, dar valabilitatea lui cuprin· Incadrarea Chinezului în acest turneu a Învins Chinezul cu 8 :1. ram, Wetzer _ Dumitra~. Muscă, ~ 
de bre plaiurile bănăţene. Fiecărui bă- nu a fost o inspiraţie fericită, (!ăci poSi- PoHt.echnica-Unl.versatea 5:1 '(2:1). cu _ Ţăranu, Rădulescu, Dascălu .. 
1tlţt!"lln i--se poate aplica această "zieală.". bilităţile acestei echipe au făcut ca pu· Matchul a dovedit că timi::;orenH sunt bl- covici, Coracu. 

Băn~lţ~nn1 eu toate acestea ha. s'a blicul şi se simtă ca. fu braţele 1'11 ),!:1l teu. f,P pregătiţi pentru a putea susţine mat- In matchul de deschidere PrOl) • 

afirmat. atul'c: oânrl aven o tnsărrinare Iată rezultatele tec:hnice: rhuri cU e0hioe de prima mână. In ge- Învins CU 2:1 (1:1) ne CblnE':!~l', g,:, 
~t!.U d:,ti:1C'rl o demll:tale care depăşcn Cniversitatea-PrqrcSlIl 4:2 0!:2). "erlll p()1;t~~'''ni('a 3 făcut o impresie' rite fiind ma (late în ordine dE' M~' 
.hfltW~.wm b.<\m6kPf:d'ÂlJ1.J4ic.ăhg Mşt~ $ a.nilllat_ E!'~ _.YAr)~~~ .. .[;p.lţ l,61M~.Il~..a.u..iu-_L(l?_L Co.ian_LChJ "" Ilo' 1" ~ 
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Pilda crZttjneas~ă a uRui I 

Istaş 02 pe front o ACŢIUr-,JE 
Şti 1'1 II ~ n C" ""8 n_POf&ş 

NA'rIONALĂ 
Viltoarea de patimi omeneşti • u.eslri

... bW1ă parte din fiinta aees!ui ncum 

.. 1 ... a.svâ.rHt pe po\'ârniŞcuri din cale afara 

.. OOlţnr08S6. Din prwiua asta am ajuns 
_ hotarele ro.'1tignite la răscruce de vremi 
IWJlioo. iar n~a.mul de câ,ţll'a .:mi mco!l.OO se 
pse.,te Intr'au continQ exod, Dela un (',a,

plt de jară. Imne niLndtă de dUl"eri .,i cno
ti adăpost ş,i mângil.iere. Deşi in ce:.l.'>ul ni 
.f)lspl'~le& mai ex.istă '" astă.zi bestii 
n cap de em cari nu vor odată CQ cs.pul să 
... .fr'!leagă poruncs mare a ~snllli de faţă. 
~te snfletele a~tel1 an ~n"t ză.vuare 
·rrete ~ rnglnH:e. Inim~ nu riUnas de ere
..... Btrrele t1~ite de- 1Ut!9Oal'f'lB pom&

aDOI' s'au strâ.ns eu gu5t de mneezea.l1 ÎAI' 

albaJ ochnor s'a făcut UIla ea mocirla dl"ll
lft'IIl'fIor • Nu de ltT'iJa " d-.erea MeStnJ 
~ Nu. CI d~ teama. cA l1li 'vAd urni ţi 
iiD enlcn.,uril~ eu.1de ,,1 pnfO&8l!l In eaft p1.. 
IeRn ('1\ pn~ ea In n~ ddl.torL 
~te aooasti 1mne mănmtA,. pu1iDI. 

ti'oa~ă şi ingrati., există ilGtu." In ţara 
româll~~'\.'K'ă 5nfletle ea.l'Ilie Ifl ~ite 
...n ţ,â.5Ut~'IC ea o J'II.Ză fuIgerit.oa.ft ele In. 

mină in berLIUL en~ ~ eaprlns pentru
.. prin trăi'rea lor de ~ dlpă ~ "
.noe temelie oe>uă viitorului aceste:i Ro-

JDânu. Unii îşi impart bruma de sărăcie ca 
eet plecaţi in pribegie, alţii inti!ld un bra1 

" m1ngâ,lere celor ostl"Diţi. lai' o parte s,l. 

ruti rana sân~rândă penin .. Imblâ.nzi 

Ilurerea. 

Prlll~ aoeştia ~te demn de subttn.mt 
pilda creştineaACA. a dlui căpitan Remrut 

Itn, care a trimis tatălui să. suma. de 

:t5.000 lei să·l Imparti sub fonnă ~ aju
ic:mre ele\,i]or sri.l'sci ~ buni dela. ~la prl. 
",:l.r5, din ]Uaidan, jud.. Caraş. 

In scrisoare d-sa spWle: .,Numa.i aşa 
.tnţeleg să am o bucurie de Paşti. Cu alt
ceva nu mli aleg, 1\Iă. bucur daei. ştiu că 
pot produce o cât de mică bucurie altora. Te 
rog judecii" apreciază. t.Qtul ~ ,..w,i dacă nu 
IUnt îndreptăţit să fac aceasta acum, aici", 
Iar mai departe adaugă: ,,Majofta7.ă. su
ma dacă. e nevoie, pentru Il face ceva. bun. 
au 1) simplA formalitate fără de vnJoare". 

Serisoarea. acestui fiică-a. e insăi1ată un

deva departe, departe de tot în fundul Ori-
ml'ii, w;,de trăieş~ toa,tă mâ.ndrla nobleţei 

'roman~ transplantată in d.â.rzenia. spiritu
lui d:J.C. 

Cu fu!a crbpală. spre inami'C-, Şi numai 
sp;e inamic, muşci.nd pă.mântul cu dinţii ; 
IOest O!>taş gă.-.eşte prilej să. trimită solie 

de biruinţă. pe meleagurile oopilă.riei lui de 
acasli. Şi nil este prima datA când că,P. ~ -
mus Ito îşi frlnge sufletul drept hrană pen. 

tru cei mulţi şi nevoin.şi. Scrisorile lni de 
pe front sunt psalmi de Eva~le. Ră.vaşe 
dtl foc În Cartea Neamului. Chezăşie ne
alrllncinntă in biruinţa noastri de mâine. 
lndl'8~tar de viaţă, 

Da.eă cetil.ţUe bibli«l Sodoma şi Gomora 
au fost lmstiit.e de pe faţa pământului. pn. 
buşima tor lj'a dawrB.t f.a.ptuJui că in a.mân

două cetăţile DO s'a găsit Iliei un suflet eu

lat Şi neprihănit. 

Urgia iadului can s'a năpustit asa.prs 
IC%tui N cam cu râvna de a-l dis-
truge, nu se "a ~aliztl niciodatAJ de-
oarece in ()e.tatM Neamului românesc 
existli. mii şi mii de suflete curate ase
UI[dlJi.teare căpitanului &mus ltu. 

Sall'al'ea nOBstri\ niciodată nU s'a făcut 
P!'!n bandiţi şi mişel. Altarele strămoşetJti 
~ fost pângi1rlte de toţi aceia In cali s'a 

tmibărit necuratlll, dar jertfelniCtlI II mmas 
de cremene, cea mai nebiruită ehezăş16 a 
~tui popor. _ 

Pilda Oftîaşilor noştri de pe front e I 
Aghiazmi. şi ouminecăturii. in marea săptă
lDâ.nă. a Patimilor. 

- Vameşii şi fariseii din pretoriul rominesc 
In(l()rseta,ţi de rugina v;J'CmUor de alti
dată, se Vor prii.buşi într'o bună zi ca. un 
DI,OIOZ în drum. in calea feţilor frumoşi cari 
işi f!l.(l datorin din plin pe toate teatrele. de 
l'J)tii., iar peste amintirea lor vor hă.ui pa
ItrHe de noa.pte, lnng, tprelnug ca un cân. 

__ tac de înmormântare. 

"M.-~ HAXW 

o problemâ din ('ele mai ar2.i:tr:are 
pentru noi b8Jlii.ţcnu este Şi va n.m:i.l.l1e 

j inci muU.a Yrl'mc, problema llc.laEL:iU 
sau mai bill€ z:..s, a denntaliti'iUi ;~,?:st;e. 
~"Tijorarea C~e trebue să. c{lprin:1il pe 
oncare din nOl la citirea diferit21m> bu
letine şi sthtistici demografice aici la 
noi,~ esîe _co~plect justifica.tă., pUllâ:1du· 
ne 1ll faţ:i ra.spunderea morală. pentru 
viitoa.re~'e generaţii 

Impotriva acestui rău penitnl a. cărui 
rezolvare se im_pun puternice ofe:nsive, 
aunt chemate sa. luPte, cele mai iJ1dicate 
mstitt1ţiuni: Biserica şi Şcoala. 

rohiale, impun.â.nd preoţilor O vie actiVi· 
tate pe teren împotriva tuturor fucto.ri
lor, ('ari contrlbue la depopnlarea. Ba.na.. 
tului. Prin pr(c,dici si cu concurSUJl on<a-, b 

nelor ad-tiv~\ fieoa.re preot este indato
rat a mporta acţfunea mtrepr;..nsă in 
această direcţie, stridUindu-.se cât mai 
mult posibil. la 00111 bate cauza. ooa mai 
Vinovată.: concubinajul. 

In convingerea că acţiunea. intreprinsă 
de slujitorii Biserieii - acU una oare 
trece pe primul plan al problE'm€:lar mir 

ţ:fonI.'lle - va fi dusă cu râvnă ,,]0 înver
şunare, Cerem ca organe1le statului să-i 
geOOOld.e,Zle la fel în aCeastă htptă, , ~ deI?Hnl'l. înţe}~. a ae~ cauze, I 

EpisCO'pla Caran.sebeşului li. dat o drcu,.. 
1&ră tuturor of. protopresbiterl&le şi pa.- SE'VER DAMŞA: 
; .......... ,_ ........ --~ _ .. ~., .. - .-. -,. ........ _ . .: 

Poşta refugiaţiIor 
ti 

-~". 



II Psg,10. D ACI A .. --................................. .. .............. ------...................... .... ... ,Jol. 20 Aprllw, 19U 
~ 

'! · [llleA PUBliCITATE I Cinemato~htl 
fiI.elor grandioase CAPITOL CămilluI l.dustriqilor Arad 

Mi saua 

Cinema URANIA Arad 
\ 

;S lei .co,,-a.ntul apal't" În fiecare zoi. Anunţuri 
~ pnJDe<!.c .a Administraţia :damlui in Str. 
I II~U Nr. 1. l'elefon Nr. ll·~. 

.Vânzări -.. Cumpărări ' 
~De "iinza.re in cartierul vilelor vilă cu ff..aj 

3 apari, 8,500.000, casă in centru cu 
etaj 6,500,000, vilă cu 6 camere şi cu 2 
intravilanuri 6.500,000, casă in c2ntru 4 
a.part. 4,5o<l,OOO lei, casă în centru par
ticular 5 cam. 4,000.000 lei; casă în cen
tru 3x3 cameră 4.500,000, casă în centru 
2 apar.., 3,000.000, casă cu 5 apart, şi 

prăvălie 1.500.000, casă cu 3 apart 
1.400,000, în Pâmeava casă cu loc mare 
800.000, in Bujac casă cu 2 cam. grădi
nă cU 80 pomi fructiferi 550.000, - 10 
jug. pământ 2.5D0.OOO, 6 j1.1g. pământ 
1.800.000. pământ de închiriat 120 jug 
Oferim casă de vânzare dela 200,000 lei 
până la 20.000.000. Agentura HAASZ, 
Str. Dr.1. Petran. N'o. 3. Telefon: 22-24. 

, Dau În ar~ndă 100 jug, pământ arabil în 
Lăţunaş jud. Tlmiş. Adresa la ziar. 

b Cinema FORUl'.,1 trad 
Telefon: 20·10 •. t<:~~ 

A Z 1 !;'~~~~';:~' 

Cea mai fantastică 
1 realizare senzatională 

Paolera Neaaro 
Filmul misuI'elor şj emojUlor tari 

Repr.: la orele 3, 5, 1 şi 9 fix •. s. = ............. ~ ........ , 
DIFERITE F'IW2\IOA8E t\RTKOl..E 
PENTRU SF. PAŞTI GASIŢI lA 

NOUA COFETARIE 

»PARADIScc 
ARAD, STRADA EMINESCU 18. .. ....... ~~ ... _ ...... ~ 

ANDREI' 
CROITORIE MODE&XA DE DAME 

ABAD, BuJ. Regele FerdiIiand Nr. 5 

~lefon : 160-74 

"ARCOM" 
•• L>\. CAINELE NEGRU" . 

ARAD, BuJ. lV'gele Ferdinand Nr. 20 

TEL EFO N~2::S::-:2:.2-====== 
Prugramm senzaţiona.l UJl mai tare film de aventuri! 

Cel ma.i duios fihn de dragost~! Cel mal bun film_ sen7JltionaIt . 

Amedeo Nazzari --- Camila PilDtto -... Loiza Ferida 

"LOZUL 18.000" 
Un itlm de o scţiune dinamică fanta
stica! Mai senzaţional şi mai misterios 
ca filmele de OOW-BOY a lUi DICK 
.. - - - roRAN, .' 

.Casseria deschisă începând de Joi. dela 
arale 10 a.. m, Rezervaţi biletele din 
timp pentru evitarea aglomeraţilor~ 

Jr.trnal ONC 109 

Matineuri Duminecă., Luni şi Marti la 
orele 11.30 a. m. ea lei 50. 

Repr. 3} 5, 7, 9. 

I J) 
" Tesătorie Mecanică" 

ARAD Str. Gr. Alexandrescu Nr. 32 

Telefon: 25-83 
l .............................. . 

MAGAZIN DE FIERĂRIE .. ;fl: 

,NOSZKAY CAROL 
. II;~: CROITORIE DE DAME 

-,.., .. 
'.' ~ --!-:7 ARAD. Bu:' Regina Maria NI', 12 
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ARAD. Bul. Regel9 Ferdinand Nr. 23 . 

~ .......................... Keae .......................... .. 

Industria Agricolă' Ardeleană 

.Societate Anonimă ~. . .. 

:\ B A D 

Moară cu abUri, fabriIcă de spirt Şi de drojdie 
Fabrică de ulei vegetal neoomestLbil 

TELEFON: 1.8-00 
; Adrl'S8 te legrafică: INDAGRA1U, 

• 
Cl.TMPAB-VAND t 

INDUSTRIA TEXTILA Bijuterii antiee, lllOdeme.~ 'AC'f.;J!; 

şi pietre 8Campe~ ~_htet: ~Jf'i? -ARADANA 

'l'elefon: 12·32. 
Cmema de premlere. ·ron şi proee
ţie ireproşabilă.. Sala b!ne îcă,lZiti.. 

AZI [ 
l.:n program excepţional, continwl"lea 

marelui succes. 

Dmu; uenn de pe mare 
cu: MARIA l'rIERCAD}~R şi 

MASSL'UO SlmATO 
flfnml mnri!()r pa~il1ni şi al avenhl· 

l'i1or senzaţionale • 
R('Ipr,: la 3, 5, ., şi 9 fix. .......................... ; -Linrflria "LUCe~~FnRUL " 

din Zălau 
Propr. GRIGORE AVRAM 

ARAD, Bul. R{'gil1a l'ttaria. Nr. 2-4 

~ ............... ~ ...................... _-
SIOP!! 

"LA DOI ARDELEUI" 
Mllga:zin de sticlăde, geamuri, Îneadră.ri de 
tablouri Şi articole de menaj. 00 p~ 

eftinc. 

PROPRIETAR: ŞTEFAN HAŞ1'l 

ARAD, Piaţa Avra.m Iancu Nr,l'1. 

~ ...... _ ...•. _.~ .....•. ~ .. _. ..: ........ ~.::..::-..... _.-.~._.=-.) ; 

JNSTALAŢIUNI MEDiCALlIi 

IOAN BARTHL 
ARAD, Strada Ioan R1IS8u Şiriaull ",", :15 

. CRISANA" ~ 
" " 

P:tQpr.;. MARClJŞ ~ BAlCi\!N 

J\RAD~ Sti'. ffl'. A1e-x.a.nd.resca Nr. If 
'1 

t 
\" 
ti 

,=-,.:._~.:..-._ ..... ~ •• : ... -._~ .-.:-. ~ 

Telefon: 18-'78 
"E;. .ARAD. Valea Poietului Nr. 1 •• ..-h.. Biroul "Biiuterie" Comunicat 

Aducem la cunoŞtinţă pr~rietari1or 111 li 
clUriaşilor de case şi apartamente din co- e 
plinS"ll Municipiului Arad, că in veder~ In: 

AnurenJI Carol şi fii S. A. 
FIERARIE EN GROS ; 

.' 

ARAD. Bul, Regina ~laria Ne. !$ 

,-

"lII li" 
.~ II i FABRICA DE CALAPOADE 

Slioznvi Insii 
ABAD. ST. Olpita1l Ignat NI'. 19 

TELEFON: 19-a9 

'f 

Str. Horia S, et. 1" dela 2-5, tel. 12-10 

carliruirii evacuaţilor - să nu închidă ~ 
-.-:-.~.-.-.-.-.-.-.~ .... _. - .• -••• :,.; să p':irăse~ă locuinţele, ci în perms.nen\l C 

să se afle ~ln încredinţat din familie, .... , r 
pentru primirea lar. ~ INDUSTRIA FORESTIERĂ 

"BIHOREANA" 
s. A. 

In cazul când Drapriet.arul sau chiria': 11 
apar.amentului. părăseşte Municipiul, 1rJl!; 1 
obligaţi a depune cheile loeuinţelor la Îl1ett' 

dinţatul sau la intendentlll casei. în 3Ş& fi 
ca organele Biroului Evacuaţilor să ii pili: 
ta afla fără pit!rdere de tim:p şi să poe!! , 
încartirui evacuaţii. ' 

Celor ce nu ge vor conrorma li se vor # . 
ARAD, strada Cloşca Nl'.'i), ",,"1" ca sancţiuni l-egalc pe lângă faptul că ap.ll' 

..... .;.":' tamentul în cauză se va deschide":,'1>rin int~ , TELEFON: 14-25 
venţia organelor oficiale cu forţa şi se ,'(Il 

•••••••• _~~~~~ __ ~~J.a e.'Ya~l~ţii. _c~ _ol'dine de r~ 



OACL~ f'a~. 1. 

Zllr~IC DE TOATE SI PE"NTRI~' TgTI ...... 9,e~ ... ,~~ ........ aBaa ..................... f ••• I............................................... iK~~ iproNa 

- A.VAlI,'SARI, D. ing, Ioan &va, felul 
IIrriclului Apelor, regi;mea V~II. şi d. ing, 
1). Debeleanu, sulxlirectorul t'egi"€'1 L E, T.
tdat, an fost inaintati la gradul de inginer
p1 el. I-a, pe data de 31 Martie 1944. 

_ PLATA SALARllLOR FUN{l'fION.'\.
JUL()B PUBUCI. BUC"Jreşti, 18 S, P, p. 
tr.um,ite: Ministerul de F'inanţe face cu· 
..,.n că salariile funcţionarilor publiei pe 
!rina Aprilie se vor plăti începând d~la 20 
ale lnbei, Pentru funcţionarii dep9.rtame31. 
tekr .... se evaC"Jiază inainte de 8.C("88tă 
etI :mnlsterul de Finanţe 8. dat diapoziţii 
• ~ să li se p]{lte1Js(·ă tnainte de Ii

eeMt:I. dată. 
- FRUMOSTJL GEST A,L UNUI CETĂ

pcAN DIN GHlRODA, Dl Bogdan Ion din 
~ a dmat Primăriei Ghiroda Nouă 
a tetoeD In Intindere de 400 ~j, p, pentru 
lIIIri:N& etmttfrr:tlui comunal. Autorităţile 
dia (]Idroda DOU! adue pe această. cale muI
tomlft dhrl Bogd:m, e&lIe fn vremurile ace
lteIl grele a 1nţeles - el!!. intotdeauna - să 
fie eel dintru la datorie. 

- OOLO!'Io'II DE VARA PENTRU TI
J{ERET. Autorităţile $portive din Timişoa
IIL 86 ocupă de organizarea ":inor ta
bere de vară pentru tineretul nostru. Seo
pnl taberelor estJ& ea. tineretul să poati be
ttefuia, pe lângă o recreaţie la adăpost de 
~Imente. de pom'lnlităţi de II. presta şi 
:muncă de folO!! Obştesci stâJld tn ajutorul 
famfl1ilor moblIi!:'aţflor. 

- O NOUA. OOI~A PENTRU RE
FUGIAŢI. In urma a,pelului adresa! ţărU 
dt către M. S. Regina Elena, Comitetul 
Municipal de Patronaj a luat iniţi1itiva să 
organizeze o eoţectă. In bani şi materiale, 
tn eolaborare eu toate soeieW,ţi1e 6e bin&
facere. Colecta Incepe în ziua de 16 Apl'i
lie şi va d'Ira pAni la 23 Apn1ie. 

- NUMIRE. D. Ioan Be.1enaru, consilie!' 
la Curtea. de ~ Bucureşti, se numeşte 
pe termen de 4 ani,. preşedinte al Comisb
ZIei di8cip1înM9 centrale al Colegiului Medi
cilOl' ~ dftt Rom:tru&. 

- PRUIELE DE ASIGURARE RES· 
fANTE M'mIsterol Ah:ceriIor la Interne a 
cta.t _oziţMnf Pre1'ectnret tldeţului Ti
In~Torontal pentru: !n9Crlel'eB In bugetul 
lM4---45 a sumelor restante pr:iIvitor la pri
mel~ de asigurare restante. 

- NU SOOOTI'J'I ~ ee:i Incarc.!"llţl ~ 
'fIOI ea mosaflrl n~nlţt. Ei Jl-au ~at 

~ au mal de plVţ, din eauza rădbl>iului CJ\ 
să'1'f apere viaţa. Oricâ.nd puteţi fi :.II. si
vlaţ1a lor. ; 
' ...... ~.-..~ ... ...-.-.-.-.-.. 
~J.aţiunea pentJm a.jutor reeiproe 
... Chariiasu Timisoara 1, Burov. Regina 

Maria Nr. 14:. 

INVITARE I 
f. On. nle:;nbrii al asoeiaţiunei pentru 

Iljutor reciproc .. Charitas" prin prezen
I.l sunt ou ()noare invitaţi & lua parte la. 
. Adunarea Generală Anuală I 
.nre Va aVea loc în ziua de 23. Aprilie 
1944 la ora 3. p, m. 

In caz că adunarea generală nu &r pu. 
tea aduce hotă.rări valide, în ace} caz se 
\'a ţinea la 7. Mai 1944, în acelaş Ioa şi 
timp, precum şi cu acelaş program, fări 
consideraţiune la numarul memhrilor 
pre~nţi. (Conf. art. 16 din statute). 

.. La adunarea generală numai acel Pot 
lUa parte şi vota, eari se prezintă. eU 

~ CarnetUl de membru. 
1" Ordinea de zi: 
, 1 Deschiderea adunării generale de 
~ c~~re preşedinte şi denumirea a doi ve
~ r"lcatoti. 2, Raportul anual Şi inainta· 

rea. bilanţului pe anul 1943. 3. Raportul 
~ Comitetului censorilor. 4, Bugetul anu .. 
n: lu:, 1944, 5. AlegerI. 6. Propuneri. 

- INTOOMIRI DE REGULAMt,:XTE. 
D. general C. Deliceanr.l., prefectul judqu;ui 
a dat o decizie pprin care s'a fntocmi'!: o co
m.iBie pentru redactarea regulamentului de 
organizarea, administrarea şi 1'uncţionarea 
Tipografiei judeţului Şi a carierei de piatră 
din eomuna Lucareţ, 

- EXEMPLE FRUMOASE DE DlITAT 
Cant·ina evacuaţilor cu sediul in Piaţa La
hovari, ţine să mulţumească şi pe ;,:,(;eastă 
cale tuturor acelora care. cu ocazia ~fin:e. 
lor Să.rbători ale Paştilor. nu a'l uitat pe 
cel ce şi-au părăsit caS1:. siliţi să pl~ tn 
pribegie, Dnele văd. S'm:Ofl Veveriţă: 70 
kg. făină albă ~ 2 kg IflT\~E': Viori·~a dr. 
Dh-lna 48 bue. prăjituri cu eremă; Prof, 
Andree8CU Şi dns văd. St(}h~!1e5e'l 2 tone : 
domnii Şt~.fan Dr!gan, măcelar 18 kg. ear-

- DARURI PEXTRlJ El·c\OU.\l'l. D. 
dr, Titus Rusu a donat Comltetului d€ 
Patronaj suma de 5000 Lei pentru eV8.cuaţi, 
iar organizaţia Muncă ,i Lumină dela fa· 
brica t,Progr6.frll" a donat suma. de 18.000 
Iei pentru copiii retugiaţilor. 

- POST VACANT DE DESENATOR 
TEHNIC. La ,coalele tehnice aeronautiee 
(liceu industrial 'i şcoală de ofiţeri) din 
Mediaş este vacant Ult POSt de desenator 
tehnic, care se va OO"J:pa prin concurs de 
către absolvenţi ai teoalelor de conducători 
tehnici sau ai şcoalelor tehnice industriale • 
Candidaţii VOI' Inainta direcţiei de ~ttldH Il 

şcoalei actele eoerute de codal tun~ţionarilor. 
publici până la 15 Aprile.i a. c. SalariuJ lu
nar va fi de circa 15.000 de lei nettQ. 

ne de miel; pmt'. AUr,'l1Stin Coama. din Ora- - DONA TU P~TRU &IA."ASTIREA 
d€J8. 1 miel; "ra Cotul Olimpia. 2 miei, adic8. SARACA. Pe seama mlnăstirei "Săraca" 
11 kg. carne. !5 kg. zahăr. 1 kg. orez şi 25 s'au făieut următoarele donaţii: Primărla 
bite. prăjituri ett creml. Jimbolia 100,000 le!.; parohia. 50.000 l~i; 

- DA'rI PENTRU REFUGIATL Se fa. primăria Cărpini~ 5000 lei; primăria J..,e.. 

(!le un călduros apel, cine an!! po5ibilita~ I nauhei~ 2O'?O0 ~ei; Pr~ări& ~ia Mî~ă 
să doneze II.limente pentru cantina refugia- aooo lel; prlMărt& Chema 5000 lea; prima.. 
ţt10r care ftmcţionează vis-a-m de gara ria Inregsă.ul Mie 0000 lei; primăria Bob.. 
Domniţa Elena, III localul C. F, R. da 2000 lei ti primăria JamuJ Mare 2000 

_ SUBVENŢR PENTRU GRAJDURI lei. 
DIN FONDURU"E OOl\IUl\'E. In şedinţa din - ATI AMENA.rAT pod'Jn1e il't'.; bile!.::;' 
10 Aprilie crt. s'a făcut o primă repartitie unde Ioeu'iti cu saei .la nist~, găleţi .:'! ap! 
• imprumuturilor din fondurile comune de lopeţi, eumale. tlrnăeoape. topoare? Dacă 
MllStrueţie o sumă de 11.800,000 Iei. A- n'aţi indeplinit 8~~epre~pţii din ~ 
eeastă sumă 8e va da la cil'lC& 14 grajduri grijenţa voastră, 1"i Y. va irosi .,,"tu.l tfJ 

comunale. trudţi agoni&it. 
' ............... -.-......... -.-....................... ~ 
Bonurile de alimente valabile pe săptămâna 

1 7 ~·23 Apri lie .1 944 inci usiv 
Pâ.inea neagră, pâinea albă şl chifIeIe Carnea se distribu6 pe bonul da mi.la.i 

se ?OI" vinde numai pe bonurile de pâine No. 23 câte 1~ (un kg. fi j:umăta.te) de 
din oartel& individuală Nrll:' 276, m~ p6l'808nă pe săptămână.. - - ~. 

UntdelemnUl se distribue pe bonul N o. 
278, 279, 280, 281, Z82 câte 300 g'l'. pAl- 6 de ulei, câte Y2 litru (450 grame) de 
ne saU S (bitle de un bon, sau cu cartela persoană. 
colectivă. . Săpunul de orice Iei. dlst:rtbue pe 

Unturs se distrlbue pe bnnul No. 10 bonul No. 1 de "ăpun din oartelll il'ldiv;. 
al lunet Aprilie 1944 dte 300 gr, ·(trei. duală sau prin cartela eoleetivi. Rqia 
sute grame) de persoană. este de 250 gr. de un bon. . 
~ .............. ..-.=-... :-••• _ •••••••••• :.-.-::...,~ 

, ,ÎNCĂL T ĂMINTEA" s. a. Timişoara 
CONVOCARE 

Domnii acţioncri ai firmei J,In.căZţăttMnteaU S.A. Tim~()(Sr4 st.Htt oont)()C6ţi 

in OOU11are gener4liJ on:Un4ră pe ~ de ,.litri 1944 Ma.ll G. "'. '" 1oaJJwl.oote-. 
tăţi.i din Timi~J Bulett. RegekJ l'erdi tMftd Nr. 8J .. oond 4 delibetU ompm 
următoar~ ordine de d: 

1. De:JchidhretJ ti COMfituirea: a.dtm ăril generflk. 

2, Raportul con8'J1iului de ad-fie Da 2'pt"a anul"t de g68~ 1.943. 
3. RaportuZ Ceft8orUor asu.pra onul ui de gestiune 19fJ. 
,J. Aprobm'64 ~ţulu.i fi conturQ or de incheiere fi ~ets~ retrfbu,ţfu.ttfi 

ce1\SoriWr pe emul 1943. 
6. Alegerea cen8Orilor pe timp de tmtm. 

7. Alt6 prOVU"€f'L 
ÂDlJINJf>TIM.'1'Oft.TJL U~Ia :. 

BILANT INCHElAT IA SI DECEMVRIE 1941 

ACTIV: Numerar 297.:594, Aranja.men .0.000, Cauţiuni 19,500, Debitor{ 68,.182, 

Mărfuri 2.044. 542, Total Lei 2.469,818. 

PASlV: Ca.pl~ 1.000.000, Fond de re~rvă pentr." dubiOlli 26.568, Fond d. 

.rezervă special 342.382, CreditOl"i 1.000.000, Beneficiu net 100.868, Total Lei 2 .• 69.118. 

PROFIT ŞI PIERDEIW 

PIERDERE: Salarii 722,495, Oheltueli de admin.i.etraţie 325.564 Ch~ltweli gen. 

rate 684,409, Beneficiu net 100.868, TobU Lei 1.833.336. 

PROFIT' ; Venit brut: 1,838.336. Total Lei 1,333,336. 

10M AblflNTSl'RATORUL IDiIO 

- Sl'SPJi:::\O.\REA RI'~PREZENTA. 
1'IILOR DI'; (;f~~";r.li\ Df:LA OREl.E 2L 
Di!'ecţiunca. C~nematografclor Comunale 
aduce la C'"moştinţa publicuJui că fn<:epând 
de Joi, 20 Aprilie suspendii reprezentaţiile 
del a. orele 21. 

- IX .c\TJ<;STIA EVRErLOR SCUTITI 
MEDICAL, Se aduce la (,:,lnoştintă tuturor 
!1\Trei!or din oraşul Timişoara, ca~i .:>unt tn 
aibaţia de dispponibili. scutiţi medical, să 
se prf'?inte la ~rcul Teri~orial T:'!1i!'l-To. 
rontaI după cum urmeBză . Pe Zrl3. de ts 
Aprilie 1944. ora 7 dimineaţa din contg, 
19:J8. 1939, 1940, 10"11. 19 :2. 104:":, 1944. 
1945. 19'16 şi 1947, ee ,"~;:,. j,:, 1!l Apti'l\!! 
1944, ora 7 dimima~a 192~, UL~.:fI?O. 

1931, 1932. 1933, 1934, 193.5. 19.}1 şi lP37, 
Pe ziua de 20 Aprilie 1941 ora 7 d:::::'!.leaţa 
1916. 1917, 1918, 1919. }!l2::l, 1921.. 1922. 
1923, 1924, 1925, 1926 şi 1927. Ac~i I'e nu 

\ ~ vor prezenta vpr fi daţi lipsă la apel ti 
trimişi in Deta.'}ame-ntel~ ext~.rioare. 

- CAl'II'TOR LA PAROHI,\ GJ<';l.U. Se 
pwblică concurs pentru ocuparea posblui 
de c.âtttăreţ bisericeso la parohia Gclu. pro
topopia~ul Vinga. SaI a l"U 1 lunar este de 1200 
lei + 1140 îndC'mnizaţie de scumpet'€:. Ce
~le se VOr înainta la Oficiul protopopesc 
Vlinga. Se cere ca să fie cn diplomă de 
eântăreţ. 

- OONCURS DF': PREOTI LA OIlE
CHEŞ ŞI JAMUL MARE. ConsiliuJ eper
mal ort. român din Timişoara plibHd din 
oficiu concurs pentru complectarea prin 
numire parohi,=i vacante Checheş de cI. 1. 
eu bermen de 3(1 zile, Cererile se vor Înainta 
protopopiatubi R.ecaş. La fel se publică 
concurs pe term-en de 30 zile pentru com
pledarea prin numire a paroh iei vacan:e 
JamuJ Mare. prGhie sub clasă. Cererile se 
vor inainta Pl'otopopiatului din Buzi~"' 
' ......................... . 

ROMANIA 
Judeţul Timiş-'l'orOOltal, Piasa Vinga. 

Asocio'lPa de păŞU1llLl a oomunei MaHat 
Nr, 34 As, din 10 Aprilie 1944, As. 

PUBLICAŢILTJ'tJ'E DE UClTAŢIE 
ORALA 

Comitetul de cund:ucere al Asociaţiei 
d~ păljUDat ~!.a.ilat, judeţul Timi'Ş-Toron, 
ta!, in conformi tate Cu dispoziţiunile Art, 

I 55, din legea pentru orgarllzaI'Ca, '1dmi· 
nl.strarea şi exploa ta.r'eJ8. păşunelor pu:buţ 
ea.tă in MOIllitorul Oficial Nr, 66 dhfi 19. 
M3rtie 1943t deoa1"eoOe nu s'a prezentat 
mei un sol:icitator îndreptă.ţit la păş~ 
comunală din oomu:ni.,deşi au fost invitaţi 
prin batere de tobă pentru aceasta, adu .. 
(:eJn 1<\ culWŞtinţă generală că, în ziua dt'l 
Sâmbătă 22. Aprilie 1944 ora 10, ee va da 
1eZ'enu1 de 160 jug. cad. ne-însămâ.nţat 
pentm pă.şunnt loouitorilor îndrep.tăţiţi 
dar nesa.tisfăcuţi diin comunele din hn~ 
p:-ejurimi, - pe anul 1944 dela 1. Mai'U 
19,14 până la 1 N ovemvrie 1944. la casa 
eomunei, (sala de lidtaţiuni). 

La CaZ daci. nici aee.asta procedură nu 
~uee ]a rezultat, acel teren de păşunat • 
~ se " da tn arendă prin licitaţie 
publică orală pentru păşunat, sau pentrn 
cultura plantelor de ,nutrf'ţ, prevăz·tlte in 
]~ !ruSlrrH~nţionată, loC'Uitorilor din c0.

mună, sau din alte, preferându-se cre&
oătorii de vite. ÎIn Ziua de Sâmbătă., 29 
Aprilie 19H: ora 10 a, m. prin lkitaţila 
pnblic orală ce se va ţinea La casa 00. 

munej Mailat (sala de licitaţiuni) ace
l('ra eare fao ofertele mai favorabile. 

Preţul de strigare este Lei 1,598.000 
ade-că. pro jug. cad. 9988 Lei.. 

Oferbanţii in prealabil vor de>pUIOO ga
ranţia de 5% la suţi în numerar sau in 
f}fE!'ICbe garalD'tate de Stat, 

Mailat la 10. Aprilie 19-t4. 
Primar, preşedin~: Farkas Tamas 

1965 Presidiul 
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În marele succes 
mondial 
Dn imn de slavă inchinat eroism:dui Jaronezilor! 

dUpă .,.m II ritoral romall al 
la. Cl .. A IlD f; F 4. R R IER E 

\numai ia CAPITOL 1968 
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~Iarea bătălie dillRăsărit 
ia fornle intensive tot -mal 

Situaţia 
române 

din 
din 

Crimeea 
16 şi 17 

--.. Comunicatele 
A;lrilie .... Rusia 

inima Ung riei şi 

de Război germane şi 
străpungere 

În 

fefJhtu.r:i!rJ, .. 
__ o •• 

MM .<=n ." .. - , te aM I 

Dela marele cartier general al t'uebre
rolUl dm ZiUa de 16 '''l,rme, 

Coma.ndamentul Mila, .11 <11 armat!'i g!'r
malUl comuuid,: 

In sudul l:l'Jmel'j lrtlyde gel'luRlle lji ro-
n1ane au oprit in !01'de lupt.e boîţ;evieii ca
re w-mea;d!. m;şml'ea nuastră, dlstrugând 
28 tancuri inamice, In "iulenie lupte aerie
lIe ,i prin artileria llntia'!'riunii. s'au dobo
rit 36 avioane inami<-e, 

urm:. ria 
RO~I\âniei 

o 

spre sud, (.,vln1aalAl"ucue Ulallil\:e au 
lloS\; respinse, 

1n ~a.Orul Stl'~'pa formaţ.iHe arillall:el 
şi ale trupelOr ~ au 111lătw'at un cal' ul: 

ilO'" ItllllJHC ŞI au rt:sl'Uls alal.:Uflle Hla' 

l.Hic.e. La '.1arnOI}Ol , ... pele nOas~le ,c
Ilind dinspre vest au P~"'l'UllS prUt iUlIl:e 
greJ" palid. in PO'LilHle lIlalU ... ., lle al'll; 

:cl'ie, culeg8..d de pe <1t'UJU (N1rtea oin gal', 
rlÎZllRna el'oieă., tare a s~râ.pwls hUiile 
iflumi(:e spre Vest I:onl'orm cu ol'(Hnele 
11rimite, Aite părţi ale garntzuanei se 
nl'lii. ind. in luptă tU !namkul superior C"d 

forte, In at..e~te luptt' au t'ost tiistruse 19 
tand.ri imunil'e ~i 031 tunu"j. 

ilU1Ui, La Sud de Bt'reziIla, la Răsărit de 
ostrov si la l\ord rle :Pleskau atacurile 
lt,t-ale al~ in.Ullleuluj s'au pră.b\L~it. 

La \: .. q}Ul de poti uela 1Iiettuno au fost 
l'Ct>:'i'iIlS0 atanu'i1e 'oca,le ale inamicului, 

UEI", frontul de Suu se raportează nu
mai adi\'itate tie rt't'Ulloastere si de soc. 

U rutel'nit-ă t'o,'maţie d~ a\'i(}~ne g~ele 
de bc·n.hurdament germane a atacat cu 
efect bun în nOllpte tre<;ută. punetul de 
sprijin inamic dern, insula Lissa din 
f,lţa r'u,'stei dalmatil1e. -

laţi rmde va trt'!bui să se infrâmgă. rezis· 
tenţa armatelor noastre fără. să mai vor
bim de poziţiile de pe Nistru} de jo8 iii 00 
umb('le părţi ale Pruruhri. Să aŞ~ 
!a ce se va hotă.rî Stalin. După. OODs111'D1Ji 
enonn de forte al ofensivei sale de 1:al'nă. 
t,l trelr.lie sărşi dea seama ei in continua· 
rea atar'ului său a ajuns la partea. cea 
mai grea a sarciDei luate. 

Comunicatul român 
din 16 Aprilie 

Comunicatul Comandamentului de Că.. 
petenie al Armatei asupra uperaţiunilor 
din ZIua de 16 Aprilie 1944: 

In Crimeea trupele româno-germa.ne 
au oprit înaintarea înamicului pe coasta 
ae Sud_Vest 'a peninsulei, I'auzându"i 
pierderi însemnate în care de luptă. Iji 
avioane, 

Pe Nistru1 inferior şi in regiunea OI'
hei rezistenţn trupelor noastre sprijini' 
t .. de escadre de aviaţie a respins mai 
multe încer<'ări de pătrundere sovietice.. • • • Pe Nbtrul inIcrior :;1 la Orh!~i aII (>ţiuat 

OllmerOa"fj ata<'lIrÎ ale in.unicului in fata 
rel.Î!oitentei trujlelor sprijinite excl'lent de 
., iaţie, Pătrunderi IO('Hle ali fG!oit z.R\'oritl'. 

bl ultimele zile s'a d)slins ij mod SIle
cial compania 7-a R.;'gimelll uitli de grt'i1ft
diri de tam'uri ~r, 11 <.le ~ub I;oman<.la Jo-
ootinentului lI<'ng!oit, 

Iu noaptea tr~ută formaţ,ji putentitt" 
<le a\ ioaue tie bomb.lrdament germane 
au ulacat obiettive de .. ale femtă în {jc< 
minA df'l Nord. ' 

La Sud.Vest de Kovt>l boIst"vi<'iÎ au 
fost resllin~i CU toate dificultAţile tere-

Formatii jnamiee de avioane de bom~ 
nardame;lt au ex€-('utut la 16 Aprilie şi 
in nl'api,(' 'trp(·ută a1a('uri hworiste împo
triva ofa,:,ului Rel~"'ld, ' BlJdap~sta, şi 
Hra~.o,,; In spedal în ('artjere]e de Jos 
tt:ini e s'a pr(l'dus naguhe şi pier.teri în 
!'litnul populaţit'1. Yfinătf)rii ~enn1lni ~i 
r(lll''\'lL nrec'um artileria antiaeriană au 

doborât 17 bomba,'diere innmi('e, 

In regiunea de N:Jrd·Est a l~ului. eu 
(lcazia unor atat.'uri locale, înamicul a Silo 

fHit pierderi sângeroase. In aooastă 
regiune şi mai la Vest au fost distruse 
în oursul luptelor din 10--11 Aprilie 13 
care de luptă. iIl3Jlli-ee, 42 tunuri anticar, 
O baterie, capturâ.ndu>se n.enumărate 
arme, arme antitaIlo, muniţii şi material 
diVers. 

, t 
1 , 
• 

Bătălia din Răsărit cu cea I.a l1onJ\'e.st de laţ.i lnll~le noastre au 
pro\ocat bol1;'~vH:ilor pi.::rueri ~ailgeroase 

in maintitri locale, La l'ăsărit de ~tauislau 
trupe sO"iehce au fOst l-es)Jin~ !oil!rc sud, 
Atacuri r['peta t.a so\'idice in !)ccloml stry· 
pa au eşuat. 

, mai mare 
se continuă 

intensitate Pe restul frontului nicioa.cţiooe de 
luplă mai importantă., 

·a 

li 

La ,ost de Taru0l'0l atacatorii spriji
• iţi de a,'iaţ\a de bombardament şi de lllp
tii şi-au continuai jmdntart'a in lupte crim
cene. (iarnizoana. 1'Ilrn01'01 re-lÎstă eroic IJoe 
1Î1:ier-d de n~st a oraşului im,wtri, a atacuri· 
k>r mel'eu l"eIJe1al.e so\'ietit'e, 

In QOa.lt~a. treculă puternic.e formaţiuni 
II(l'rmarw de a\'ÎoHne de bomhardam"nt au 
atacat gara Sarn;\', 1'i'au ohsernlt nume
roase eXlll!Ylii !;ii inc-en(W, 

I.a sud lle Pleskau illamicul slIrijinit de 
tancuri şi lwi.aţie a atat'at ,i eri tontă ziua. 
EI a. fMlt respins C11 pil"HI?ri sii!1~l'roase. 

In u1timete 2 zile au fost di"truse '72 tancuri, .. 

La (,!lIml de pod dt-la !IOeUuno inamicul 

B eri in, 18 (Ep.) - Marea bătălie 
ti in ri!!lă.rit. s.e contuHIă cu cea mai mare 
illtc'lshate. Atacurile so\'ietice chlte in
tJ.i cu ezitare s'au întărit ct)nsiderabil şi 
in spednJ in Crlmeea aU ajuns la cea mal 
mare violenţă. In timp ce pe frontul 
~ar\'a şi la Pleskau inamicul a suferit la 
sf:~~ihll săpt.ămânii l~e ma.i grele pier
~eri pricinuite de apărarea germani, Du-

I 
minc{'ă s'a,u produs acţiuni de reC'l

nWdştt"('j şi 00 trupe de şoc mai mari Î'll 

"!latini Iltrg d .. !a Ber('zina până ]a 
l·'eskau. Se df'dUI'(' din al'est fal,t in
tfnţia de st,-ăpu~ere aso\'tetelor În 
R"Pllst1 ~1!iune, 

La răl'ă.rit de Stanislau dlvi7iile so,'i,,
tice Înaint.ate la sud de Proskllrov spre 

\"';t aU ajuns în contact de luptă cu tru· 
pe gt'rmane şi ungare cari au evacuat te· 
,' .. nul ~nă la SirM:. In 9A'eIlstă regiune se 
observă. de Jlrt'zent, exceptând Crimeea. 
ce](' mai ('vide'llte intenţii de atac ale lui 
Stalin, De altă parte se semnalează în I 
spaţid dt'la Kovel pâ'flă la Ovidiopol O 
ae!Î\;tat"" ~ atac a trupelor germ'ane. 
ACf'st lu('ru se v~de şi la 'Iam\lpol unde 
c-Jntrar <,.om!micatelor d~la radio Mosco
Va, părţi din garnizoatJa germană. au 
~trrlrwns confnrm ordim'Ior primit.e şi 
.lupă luph~ ţ?;rt>le s!)r(' v('st unindu-se eu 
t.rupeI", ~('rmane "('nite să. d~presoare 
ora"nl în timp ce alte tn!pe se află În 
l~ptă. 

Situaţia din .Crimeea 

In cursul zilei aviaţia anglo-ame:riC8.' 
nă a executat atacuri de teroare 8.SU-' 

pra oraşelor Tumu Severin şi Braşov, 
producând pagube in cartierele de locuiţ 
şi victime în rândurile populaţiei ei .. 
vile. 

Comunicatul român 
din 17 Aprilie 

Comunicattll Comandlamentului de ci
petenie al Armatei aswpra. operaţiunilor 
din ziua de 17 Aprilie 1944: 

In Cri.meea atacurile inamice au fost 
zdrobite în faţa poziţiilor de rezi5tenţă 
germano-române. 

InceTcările bolşeviCÎlor de a lărgi C&' 

petele de pod, precum Şi acelea de a fOI'
nJa noui capete de pod pe malul de VeSt 

MANIEI. La p[}alele de răsărit alf' Cal'- al Nistrului au eŞuat. 
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• ata.<'at cu fOl'te put.ernice poziţiile noa
stre Înainw la sud\'est de \'iUorla. cari 
după o pif'l'dere tre<'ătoare au fost r·N-lIce· 
nte prin contra-afac. Pe celelalte fronturi 
1:Îlm a treNlt "i'tră en~nimente importante. 

O..-spre siHwţia din Crim(w8 inc§. nu se 
POat.p forma o imagiqe clară., LU!ltele se 
dau în dil'ecţia Sevastopolului. 

l\Jomf'ntul de repaus al so\'i(,te1nr pe 
fron~ lil din sud şi tăeerea moso..niţi!ot 
asllpra grllJ)ubllor mijhwiu (tin Carpa~ 
ppnnit concluzia ci KREMLINITL EfSTI~ 
I~HRJ,JOR.'\T DE SI'l'UAŢIE, SCOPUL 
OPERATIV AR F1 li'OST STRAPUN· 
GE,REA IN INIMA {j'~GAlUEI ŞI RO-

pa~iIor, pe Nisfru 5i pe Prut, sovll'tele In zona Nord şi Nord-Vest de Iaşi 3.\J 

s'au împotmolit În urma rt"zisu>nţei ger- fost respinse puterni.ce atacuri ruseşb are 
mllne ('are se- intăflrşt(' constant. sprijinite de care de lupte. 1Itl~ 

Bombardiere nordamericane aII atacat 
ttri mai multe loc.alit.ăti în România Între 
altele ora~1I1 BU('ure~ti, S'au produs p.a~u· 
~ in ('lădirj şi pierderi În sânlll ._opulaţiel. 
Vânii.1orii ~f'rrlllmi ~i. români precum şi ar~ 
ti1('ria.anthwriună an dGborât, după f1l

poartl'l", "osite !lână acum, 20 a\'ioane, in 
mploritate homhardiere cu 4 fl}{)t~are. 

, '._ " In cursul Zilei de 16 Aprilie formta.ţii 

1
- l\h~eanle de dt'sprmdt>re gf'rman~ s'au de bombardiere in,amice au executat a
lf1dw~at î? mijhxm] munţilor ~ri for- tacuri de teroare asupra ora,şelor Bra. lire 

I 
rup~za. banera. Pe cele două aripi zăvo- flfN, Turnu-Severin, Bacău 'Şi Galaţi, (an 

1 

r:lt~le J?;p~mane au oprit inaintarf'., <;(wie-- pricinumd pagube în cartierele de 10 laş 
t~t~, ~!rapunge~pa mt"rt' munţi şi "area cuit Şi pierderi în rândUrile populaţiei II 
~cagra Guce pnn stramwarea dela Ga- Civile. \aţ;i 

I i~i;;ag;g~~i;o-;;ă"di;-r;;;~~i ~·;;;ii·;ii;;; ·dÎni~; ;e·s-u~;; ~: In sborurile formaţiilor nordamericane 
de Iwimme de \ân!ttoare in Gennania de 

. ftol'd Şi mijloc., la 15 Aprilie, au fost dobo· 
rate 31 de avioano!.! inamice. In apărarea 

acestor atacuri s'au disthlS bateriile de 
tunuri anthH'riene nşo.are Ill~ a'·ia.ţ.iei, ale 
arlill'riei antÎ!t.e-ri'ene marine şi vedetele 
de apărarea ale porturilor. 

. Alte succese. româneşti În Bucovina de Răsărit . ~ 
,fOlll 

'~n 

• 

Din Cartierul General al ,Hi.hl'6l'ului b I "1 'A 

18 Apriue. WWanuamen~u1 !!tu"rem al Ilac~ li;. o ~evICIlt)r res.~lnga-?dUj eu piel'" 1 de stră.pungere lnafa·ri. 
r !ler, sageroase pentru mamlC, In noap"""" tr .... tă t t j, _! ...... Armatei (;ernw.ne comunica: ITI' _ ~~... vo-U aU a aea puvem~" 

In zona «le lupta ue1a Mvat;t&pul au ~a .. ~rn~l~. au _rt'U!i:t alt~ UJlItat~ ~I: fonnaţii de aviaţie de bomhardamellt 
g~rl~l:t,()anel sa. s.trabata contorm ordmUiUI germane instalaţiile d .. Cale ferata~ .:IAI~ 

tjuat tentauvele ':)O\'l6LeiOr să ia ti ma.t" - ItI ' _ _ V" 

Dela l'Q.rlierul general al Fiihrerulai, l ime dominanta, l~aJla Il rupe e mamtaie ~ I.e despresoare Kie-v Cu efecte bUne, In spaţiil(' Ot'hitl' 
II Aprilie: Peste Crimeea de Sud au doborât In. I~flte grele, trupe spl'IJlOli,' eiiL.nce de s'au produs mai multe mari incendii şi 

(Jumandampuliul suprem al armatei avJoane de vanătoare germane În ziua 00 3Ylaţl6 şi de trupele S. S. Prin ~~easta s'a distrugf'Ti întinse. 
gtlrma.utl comunică: 17 AprUie in violente lupte aeriene ~9 tern~ll1at I~lpta erol~ă. Il j1,arni~!Oan~: d~ sul) In Italia trupele de şoc ale unui regi' 

In spaţiul dela Sevastopol atacurile nvioane sovietice, in mare parte bombars ~ol~1.~~1~ Ul'n, \:on ~emdorr eazut ~n aJunul Ihent de gt"enadieri austriaci an pătrun~ 
inamkt-e s au pră.buşit in faţa noilor noas" diere, artileria antiaeriana do.1>orand 11 If'şlrll ~ d{'{'orat cu frun;:.elfl de stt-Jar la C1'U in p07itiile inamioo au distrus mai multt 
're poziţii. Pe .Nistrul inferIOr au eşuat alte a,ioane. Lt. Lambert a distrus sin- ;~a d~ ca\'~ler a Crueii de .'ioer. Intr'o lup- Cll!/em~te inaIDioe;i a.U adus prisooit'ri. 
1,'ntativele reinoite ale bolşevicilor de gur 12 avioane inamiee. a (~l'anN'na care a durat ~5 de !oile, gal'ni. Bombardiere nordamerirane au eUt'n-
a-şi lărgi {'apetele de pod şi a pune pi- Pe Nistrul Inferior şi in re~iunea IIl$ zoana apro\izi.fll\ată de flotile de a,iaţie M .tat în 17 Aprilie nO'li ataetIri terorif;~ 
c,orul pe malul de vest al răului. La nord ~ului ata('lul'ile inamioo au SL'ăzUt intru. transltOrt, a J'i".;,;i,stat unor forţe dut;mane impotriva oraselor din EuroPa Ri..J.rI' 
1111 nord-vest de lasi atacuri inamice pu~ citva în intensitate în ziua de ieri. O mai mult d('~'ât. Înzedte. in fOf'lIl ('el mai lean-ă. In spe~iaJ 1~ IYI~rad s'au pro~M 
trorni('-e sprijinite .te bliDllate au fost ras" unItate inamidi. trecută peste râu a fost ~('u de ~Htilcrie ?i de bl}mbardument al'- P,c!!,ube în cartit'reIe de locuinţe şi pier· 
rinse. In spaţiul dela TYll--Stanisl'an distrUSă. In Bucovina de Ră.sărit trupe- rmn, Jf'g-a.nd consldl'rabile forţe inamÎre şi deri in JMJ)ulaţie. 
fI rmaţiile ume;are se află În iuptă. ('u bol$ le române au risipit forţe inami<'e, p-ermiţâ!1d Hstf~1 constituirea IJIlui puf.er- In ('onditii grele pi"!11ru ~lp.ărare ~, 
~('vicii, Trupele germane au rt>spins la In rf'giunea Delat~,. până la St.a.nislau nic front de r('7,;~t('nţi'i. Numai "ună (>e lip.. fost dohorâ.te şase a,'io<>'Il(, in ami"''' d' 
rA~l'it de Stanislau sovwticii. cari §e şi la Răsărit de Stanislau trupele ge-r· ~lIri!e df' muni!if' ~i allă au fă{'ut imtm",ihi1ă ~ătre anărarea antia.eriană germană ~ 
apără cu tenadtate dinenln de NistJOll mane şi ungare au Înfrânt rezistenţa te-- rezistenţ.a pe mai dt'parte li s'a dat ordinul !>uJgară. ____________ .... ______ .... ____ .... ________ .... __________________________ - ________ ........ ______________________ .... ___________________________ ~t 
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