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DIN PATIMI RĂSARE LUMINA INVIERII ROMÂNEST~ 
- , , 

de. Dr •. AUR ELe O S MAI Ne răstignim pe crucea pătimirii româ.na,ti ca să. învingem moartea şi si dă.Ir.rlm prJa 
jertfa noastrii. o viaţă. DOuă genera.ţi.iJ.<I'l" de mâ.ine. 

Din mormântu:l pătimirî i noastre va 
risă.ti lUllll.'ll& înVierii l'uJl1âneşli. Ne 
lnohinăm cU smerenie sub loviturile dll

reroase ale destinului şi ind urăm cu 
ll'Oică. resemnare toate suferinţe>te Ce 
ae-IU fost hărăzite, ftindcâ ~ suportul 
lor se vor clădi veacurile de mâu1e alt 
trăirii în libertate ~ mărire. 1'r'e0uiul 
lMtrU este plin de dureri, dar ;'Itim din 
Î8t0rie că pe piatra pătimirilor s'au Zidit 
temeliile biru:nţelor româneşti, Jertfa 
~ răbdarea au fost lumina Sf"eu1a.ă a 
mVierilor noastre na.ţional'e. Poate aşa 
t!&'& fost dat ca. la prăznuirea Sfintelor 
Paşti dim an,ul1944 să înă.lţăm altare de 
e&lvar românesc pentru a ne putea măr
turiSi in faţa lor credinţa necontenită în 
strălucirea învierii ce va să. Vie. Cu pre
ţul Bfi.ngelui Şi al lacrămilor am răscum
pă.rat ®alungul! vremii dărniciile desti
DUiu.1. Poate 8Oantl& ne rere acum. sacri
&ii mult ma.i m&ri. ea Şi îzbâ.nda noa-

. Uri si fie mai grandioasă. şi mai du~ 
bilă. Nu se poate ca un popor, care şi-a 
dat totul pentru biruinţa CTUcir Şi a legii 
c:re$i<ne.; să DU primeasc:ă. binecuvânta
rea imphnirli drep'tăţii fi idealunlor 
a1~. 
~ Mpre ale războiului, pe ~ nu 

· IOll-a;m vrut, dar pe ca.re n purtăm p€n-
· tril & ne apăm. existenţa Şi drepturi:e, 
-ne'au invăţat să găsim adevărata cale a 
viitorului spre ea.re tindem. Primejdiile 
ee ne pâmdese fi durerile ~r1 ne urmă· 
resc au devenit factori de unire şi de 

· ~itnţă. In faţa inamicului "C'are ne 
l mcalcă pământul strămoşilor, î.nai:ntea 

convoaieLor de jalnică pribegie Şi fttţă 
~ de bombardă:rile tot mai ameninţătoare, 
~ 1I~am.ul. ~tru işi dă seama că numai o~
il dinea. ŞI diSCiplina, numai dragostea. fra.
c ţea.scă şi sentimentul de unire ~ po~te 
" .wa Şi conduce pe drumUl glonos al m· 
li Vierii ~ mântuirii sale. 
L- După. cum credem in Dumne>zeu aşa. 

I!ă credem în noi înşine, in puterea l}i. vii~ 
torul llOS1;nl. Doar Dumnezeu este cu noi .. "ÎIIl noi. n purtim in sufletul nostru, 
fiindcă. trăim prin eredinţla în El şi în 

~ neţărmUrita sa bună.tate. Ne răstignim 
" Pe crucea. pă.timirii române!ilti ca să in~ 

\'il!.~ moartea şi să. dăruim prin jertfa 
lXIastrn o Viaţă. nouă generaţiilor de 
mâine. Am ajuns la culmea Golgotei de 

e ·lIDde nu mai este drum de coborire spre 
II ~e de batjocură ~i sufel inţă., ci 
it llU!na.i inălţare spre lumina invierii, 
Iti care !!le reflectează. in chip de credinţă şi 

de nădejde in toale suflete~e româneşti. 
~. . Fla.căra. î.ncred'eIii ~ v<inţii de a în· 
~e e&.re s'a aprins în unanima do

f' .l"inţă. a poporului este semnul că suntem 
~ conştienţi de sensul biblie al trăirii noa
~i 'trei este semnul revelaţiei divine că 

trebuia. să. ne răstigmim oa să putem re. 
şi ,~~e Pentru a zidi. o nouă lume de viaţă, 
~ credinţă Şi de dreptate românească. 

.1" . Crezul nostru, izvorît din propria gân. 
~l' Ire Şi aitnţi.re a. poporului romAn, nu 
~r· . t~ de factură optimistă, Ci expresia lo.. 
Iii. @'ica. ~i .coneludentă 18. judecă ţii asupra 
IIi' i:al1tăţi:'Or şi potenţialului române se. 
l~s 1l $Ull;iem optill'l2şti, fiindcă optimismul 

j_ .~ PUtea. printr'o nebuloasă viziune sau 
6 li ~~i.re a. adevăntlui să creieze stă

...::_lucruri şi sen1imente d.ăull1ătoare 
- ~ti;ve1or de 'aZi ce reclamă. luare de 
U'I 

măsuri u'gente şj energice. Dar nu in~ I Dacă ne vom U1i într'un si'l1b:rur efort I efectele dureroase a;le bomba.rdamente
ţelegem nici pesjmismul, pe care aV€m. românesc nici o primejdie nu va. putea lor, cari au creia:t <iaTav&ne de si.llist;raţi. 
datoria să-I combatpm, deoareee prin rezista in fata noast ă şi nici O amenm,- au contribuit în larga măsură. la o vidi
ncgativismul său el poate devetli. 00 pe~ ţara nu va fi atât Je tare încât să nu tă şi s~mţi.tă. oolidarizare româ.neaacă. 

• ' c , ' Eveniment-ele triste ale ultimelor să.pti-

~J~~i~il~E~:::~:' ~~~,;~;;~.. mâni au avut da.ru.l să. reaprindă im. con--f ştiinţa tuturor lumina pătrundeIi.i şi pr:t.. 

ricoI pent"u moralul şi opinia. publică.. 
De aceea, infruntând cu calm Şi răbdare 
toate realităţile aspre ale pre:rentu1ui. 
să nu fim orb~ţi de optimism, şi ..niCi dez~ 
armaţi de pesimi.<;m, ci să. privim. lucru· 
riie in faţă cu toată puterea. curajului şi 
a credinţei in izbândă.. . 

poată fi lnfri.nti de noi. ,Un ~ cu· 
g-et şi o ai.ngu,ră simţire să ne Lege pen~ 
tru 8. forma un bloc de fot"ţă. româ· 
nea.seă., . de care ai nu se 1llaii poată 
a.tinge- nimeni Şi n:imîc. 

Desigur, ei tragedia refugiaţilor şi a 
evaeură.rii rGgiunilor oc.upate, precum Şl 

ceperii situaţiei adevărate Şi să. produd. 
G rede-şteptare la realitate in rândurile 
acelora, cari se mai lăsau până ieri pur. 
tati de iluzii. Astăzi toată lumea ~ dă 
Ik!ama. că numai o des.ăvârşită infrăţin 
românească şi Ullirea tuturor foIţeklr 
vii ale naţiunii vor putea pregăti "a:lea, 
mintuirii şi a biruinţit .' 
~ Pentru mântuirea. .şi biru.inţa nm:tâ~ 
nească nu luptă. numai sol<Yd.ţii de pa 
front, ci trebuie să~ dea contribuţia lor 
IJÎ cei de a.c~, deJa. ea.ri pa.tria aşt.ea.pti 
8ă. fie demni de jertfa. eroilOl' c.eifi '961'8i 
sâ.ng>ele pentru a.părarea. pă.m.â.ntu!Ui r0-
mAnesc. O contribuţie de munci. discipli-
nată, de linişte Şi de ordine. de 1"E'I!ipeei. 
şi de supunere, o contribuţie de credinţă 
in filn«litatea de izbândă a idealurilor 
româ.neŞti. 

Să le tntindem O mâm fră.tead .. 
.11. fmbrăţişăm eu dTagosiEJ pe eei loviţi 
ţie 808riă, iar ost~or de pe front să. le 
trimitem tnchinarea recunoştinţei naa.
stre prin ajutorare a. Celor dragi pe ean 
I .... u lăsat acasă. Să avem grijă ea fie
ea.re Român să. simtă. 1& Paştile de azi. o 
sărbătoare a unirii şi a frăţiei romA· 
DeŞti, să Simtă. că.: ele pofU'tă În SimboJi .... 
lor pră.znu.ire lumina nă.dejiilor fi a fn. 
~ 

Sărbătorile Sfin te'!lor Pa.:.qt] ne fac si 
medităm asupra acegf;or dogme ale re
ligiei DOOBtre naţionale şi să găsim O&

lea m.â.ntuirii prin propovădUirea fi iDo 
deplinirea. lor~ 

AUREL COBMA 

DOAMNE, FĂ SĂ· TREACĂ DELA 
PAHARUL,' ACESTA 

NOI 

Răutatea oamenilor L-a prigonit, puterl~ 
le lumeşti L-au apăsat. Ca Om Ii..s'a supus, 
iar când paharul fU pUn, când legile d1U:l
ne:reirii din El împlinind scadenta. !le rogi 
Tatălui: .,Părinte, fă. să tr.e ... ,ă dela mine 
Paharul acesta", Şi EI a fost Isus. 

Cei buni. cei ee se jertfesc pe si De, sunt 
int6ldeanna biciuţii atotputerniciel altora. 

a celor care alt crez nu au decât pute". 
lumeasc.ă, banul sau z:biciul, ca 8e~ ale 

acesteia. 
A pătimit ISU14. Şi neamul nostru,. ac1llJl 

în să.ptii.mâna de sfântă a.mintire PflIltnl 
PntimUe Lui, mai mult ca oricând. plu. 
moşle. Pă.tim~te. şi pentru ref 

Pentru că e bun. Pentru că rău nu a. fi,.. 
cut nimănui, Pentru că n'a cerut ooe&0e uu 
e al său. şi n'a r&nljt la pi\mlntuJ ea", nu 
e udat de sângele şi !ii.udoarea Cf'lor de O 

credinţă şi de O' limba ('.u "oi toti. 
Şi era singur ISD8 cind ee .t'IlgR. Şi sin-

gur ela când cântă COOO§W pentru lăpăda
rea lui Petru. 

Troparele cele drept editoare ale 8~. 
nelor uoastre la .foU Mali. clntară intrebă
rile mustritDare ale :nevlnovă&iei: 

- Pop&rw meu, eu 0&0a.IIl poetit eu. 
voul?! 

- OeIor orbi, lumWă le-am dat. 
- Pe oei Dt>pntiDci~ i~a.m vindecat. 
- P8 t'If!Î In temniţi l-am Mroea..t. 

Cu toate .. ~ '" ~ II pironir§, 
_t~ ... L da maai • .,iIU, Iar 
....... - ~ IAd a'fMt ~
ti le hnpi.Iiiră la ....... 

• 
Mâine-d, dllpl· ~b!,ptata bombaJ:dare 

a. Capitalei uoa.stre de că.tre aviatia a.merj,. 

I cană, Maftţlalul Condncător rosti eaviote 
mari, eu :rezonanţe pliae de conţInutul aoo~ 
hUa$ tropaI' al mu~rărDop~ 
• • ~ •• AzI elIul ne ~ eraclIe strt,.. 

moşilor şi gindul'ilel noastre se intorc diI 
bOU spl'tl apărarea avutu.1ui nostnJ. IN L0-
CUL INŢELEGERU ŞI DRErTATll DIN 
PARTEA ACELORA PE CARE NOI mOl 
ODATA NU I~AM AT.<\.CA'f ŞI FATA DJ! 
CARI NOI ŞTIAM SA. PAS,TR.\M RECU~ 
NOŞTIN'fA PENTRU TRECUTUL N~ 

I STRU. A TREBUIT SA TRAIM ORORu...E 
UNUI BOMBARDAMENT ••• "'. 

Pentru ~ vină" De ră8tignese l' Pentru 
oare vină. ne-au locă.lcat hotarele! 

Noi DU .m Juat pi.mâ.ntuJ nimănui. 'PA.
mbtul pe e&t\'! n apărăm. e doar al D08tm. 

OouImţit de inseşt patenle mari,. care ... 
tăzi bH I!Ierijălesc eu nejustificată patimă. 

• 
A t=-eia zi, Isus se smulse de pe eruoe, 

inviind., 
In vi'<1re a fost şi va fi. pentru cei OEI eftd. 
Namnu1 Domrn. va binemerita prin mov

teJ' viaf.a.-A 
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.,ACI A _ .... 
\'1A.TA UNIVERSItARA L.- r.MISOAR.t 

Lucrările Institutului de Geografie al Universităţii din Cluj .. Timişoara 
lBstitul.u! d.e ~ cam Cluj in poo 

.-w. tiaut .. TPni ...... faI1&t. de îm
prejuririle politto. ale allul:_ 1940, a fn
seria în analele activttă.ţil. ,tiinţifH.~ un 
eapitol. bogat in 0IS"Mtili. upuneri fJ. 
G.ooume.ntăIţ privitor 1& ~ romi.
lMMcă .. "I'raruJlln.D1ei, - h4elegâDd 
prin t«asta toate provinciIle traIlsear
.pa.tine: Ardealul, Banatul, Crişa.n& " 
MAr&1Ilureş - atât din pqct de vedere 
atri~ ~afio elt ~ pou.torie, geopo. 
litic, antropogeografie, etG. 

volmnul V il al lucrărilor' Institutului 
de' Geografie fiin Cb.I.j a vUat lnmina. 
~Ui în aoe-i an J& TimifoaI'a. ia 
edItura H Vrerea" şi oonţlne un bogat 
ma.terial, pe care îl vom prezenta. fiUooin~ 
in ooloanele ziarului ;nostru.ub form& 
de rezuma.te. 

Cuprinsul &oostui volum este urmJ.to. 
rul: ~ 

Al. Bona: ,.Le Ricehesa Na.tun.B 
del1a Romania • 1& Loro protezio.ne" ... 
~ planşe f. 1 la&rtă.. . 

G: Năstase: H Ţinutul Soroeii. Un ll· 
nut românesc dela hotarul răsărit:ea:D. 

SabiD ()pftaDu: "Te.rase artificiale 
pentru eulturi ba RomAnia, eu 7 plaDfe 
fi o hartă. 

Ti.beriu Mol'aria: E1(>mentul Germa-
ni e din TransilTatria.. 
, Şt. llaneialea: Tra,nsilve:n1a tn elrţfle 
,româneşti de ~fie aparUte plnl )& 

i 1848. Cu o fignră in text. 
Al. Dob~: Scurtă privirţ istoriei. 

uupra Român1ler din Sătmar ti Să1a3, 
_ 2 blrţi. 

Victor Motogna: Dhtulll.. (Contribn11e 
la Istor!a Românilor in v. IX-Xl). 

Vinti.l" lliJliilleseu: Unitatea pă.mAJ)o 
tuJui " poporW1.li românesc. ~ 2 bă.rţi.. 

Heinz l"elehter: Die BevolkeI"UJl.g" 
dit.hte der westUchen Teile des Rumăn1-
8chen Banates in .leD. Jahrea. 171'l~ 
l.8i309 und 1930. :Mit a BlldtaIeln. 

Alexandrina Haţiegana: Evoluţia" 
'importanţa economică .. re~lei hidr~ 
grafice din Sibiu. Cu 3 figuri în text '1 
1 hartă. 

Victor 'l'ufesca : Rolul eoooomte allto
mâniei în cadrul Europei Nout. CI1 4: fi· 
~ u ri în t.ext. 

N. Al. Rădulescu: Probleme roml-
aeşti dunărene. Aspeote ~oe. 
Cu 3 figuri In text. 

Mara N. Popp: Pă5toritulln clmpie, 
In cadrlll vieţii putorale româ.neljtl In 
eenere. Cu l) figuri ia tGt ti •. pl~~ . 

Sora HeriO&r1a ~: GridiDiLrital 
in Banat. Cu 2 figUri in text fi • planşă. 

Angela Vlad.PopOViei: Exploa~~ 
pădurilor şi plut.ă.ritul pe Y&ka Biat;ri. 
ţei Moldovene. Cu 1 planşi fi 2 bi:rţi. 

Nicolae M. Popp: Populaţia. Ba.netultd 
in timpul lui Iosif al II·lea. Cu 3 fig11rl in 
ttxi şi 2 hărţi. 
. Ion Maxim: ~.. ~ 

(Transnistria). a,tma eonstderaţiUDi 
orohidrografiee. Problema lsm.nlJlui 
l!ău. Cu dou! figuri in terl. 

Ceea.ee e&racterizeuă. şi dă contur 
preoia .mdiilor publicate in ,.Lucrările 
institutului de Geografie al Uniyersită
ţii din. Cluj" este obiectivitatea ştiinţifL 
c.ăimPreuDat.ă oU aobrietatea expunerii şi 
ctocamentarea bogatL In aaest fel, pseu.. 
~inţa profesa ti !n ţări dnşmane 
nouă, este eombătută prin argumentărl 
aerioase. 

Pentru a inlesni cIrculaţia acestor stu· 
d!i "i :n străinătate, ele sunt rezumate 
fie tn limba franceză, fie in limba ger
mană sau italiană. 

Ne ingădnim _ observăm loA astfel de 

5tadIl aa o clre:uJaţle prea redusi ID. ....
n!Ie pnbIle. 8eri8e de oameni de spedslI. 

să.viLrşeasc* puterea de Yieată • nt'alll .. 
lui, eonştiinţa aaJiona1ă. 
Dacă mljlooa.eele tina.nelare ale Uni· 

versitlţ.ilor nu ingă.duie rispândirea 11l
erărilor lor pe o Bcară mal întjosi prin 
punere. In vânzare, endem utIl _ ee( 

pnţin 'FolBe ~ de ori ee fel, să 
fie obligate a abona aceste lucrări, iar la. 
anumite ore, să se fMă lecturi eu elevii. 

Sunt prea preţioase studiile publieate 
In lucrările UniversităţU().I', ea. ele si ... 
fie la Îndemâl1a unui număr câ.t ma.i ma
reo de cititori. 

SUbliniem eu entuxiasm opera _dr
şib\ de Institutul de ~fie al U~ 
tdtăţii din CluJ, l'efnglatA temporar la 
'timisoara. . 

tate, t!le1l.1l trebnle si se a(lreseze n1lJMl Oam~nn de ştiinţi grupaţi In ~ 
• ....nor le ..,ee1a.ft1ate. BftdaI ~ Institut 51Int fItOldaţ;l vietorl~i. t'IO fteea
patItt IJI al JM:orIef., .tunel r.bd opera I re adeWr deseopertţ pe floGDturlle dI'fIP' 
~rfsi ... ~ dlmen",tunDe nonnata.. t3ţn romAneştt 
lui ele ~, arte să tn~ ~ - .. , GRl('rt)Rl!l BUGARIN 

t ION MINULESCU 
A -.rit ....... uftoruJ poet al .... t.t aostzo.. .. ~ .... _ la ,........ 

_&1 ploul de trei ori pe u.ptl.ml.nl" Il ... ,.lama la Predeal" ti lIJel C6 .,marlnar 
e8atând" la prorf. neînţeles de marea ee D MCU1ta fări să-I Inţeleagi, el in ~ B1I
~ ~ pe ea.re el 14 Iubit ea e ceta te de atriveehl eontunui ti de poetice 
baglol, boolbardat atAt de absurd şi 1leO lIliMlOJte Ibtr'o si de prlmlw.rf., 1I1tb:na prt.. 
_vad • poetului !dmbo11st. De acum • Ii le inceapA ... eomentar amAtnmţtt ti 
erltlo al operIl sale poetlee şi dramatlce, III! va 8C08.te In evidentă lnerans neobosită 
a tpirltoIOi • de .. bnbogăţi Ibnba lOOIâ ~ ea cele IDIlI cJoelkate ti erigtDaIe 
............ a.-tda 1ID a!ftI de ~e e... .. t k dat....... dia ppoei8 ~ 
pAnA acam ... ~tra, pmtnl eritlcl " f!lologl-d. ta .. terie de a .. nl8 .. de 
Dpl'eSlvttatx!J psihică, limba roml.nea5CĂ Ti mâne aproape aetntrecută. 

Hlnu1fl8ca a incercat - ea adevlrat: p oet-1!ă-şi transforme *18 III potoZÎe şi 
.... ta fIIi'Ite.... dl:a marfIe~ IIOlu:ţU, pe eal'e le - .. dat el yteţft In 1'MI"ral. V 1 a ţ a 
•• t • p •• 1 b 1 11 • a , oeI. i e. Ia ti In doul cm11Ite ftU:zofta aeestal poet. 
~ a gă...odt In fnunuseţne poetice "-'&lita ea cOI1oretă a ~ "Ja!rtifteazea C'!l ftm.. 
damen1ală. MiDulescu a iubit viaţa -. poMle. ea izvor IlfI8eIeat " etem de ln!'JPiraţll, 
ImbluAnd bibelourlIe pnga.,e eu imeosita,t _ munţilor Intr. --iIe -.lel ele wlup
-.a 1IP1rltaa1e,. )1 ia u 1 •• e _ .. 1. bit, I p. • m. Da, Mlnale!lca a iubit" pe 
om, " a.oeMta e8te JIl&l"fJa şi distinsa lui amanltate. Filndci '1lmnal aeest poet de 
.tntc?le Intime şi totale a putut fa ce abstracţie de urâcltmile Imanente ale 
omului. dMcoperiod " .aoeptând In el IIIIDI&I ceea ee este baa. .... b1Aod. in-
tIuIoptor fi triţeec. Cine a stat multi neme ea HlIIlakleca, ..... a trebuit si 

. ob8ene, ei el lIr'& oaree1Idl -.pirat pe om, .umal fiindei :recunoştea pentru el enlml 
pe eare omul DU vroia sA le 1P'Oe şi ii cerea sforţări spre lnmnL.~, pe care omul lIa 
ÎJleerea sAle lael. Mlnul~ va ră.mine In marea pleiadA de lDtelectu&U romAni dlD 
epoca dela 1900 " p&aI utld oei mal .m cer ti e:daziat idealist " iubitor ele oamenI, 
III lublrfa .. esletiei. , 

El s'a ţinut Ia o ~ de m.&l'M ~ eare a 8emildtoru1nl. .. eldar a fost 
putin, şi In lopti disereti al doetrinele po poraniste. Ptlntra Minulescn lrumu:seţDe 
_1aIe lDorIM "ba tot&Il1aM spirltuali ,1 etnici • poporahd •• neţD ~ .. 
.. re rare Ila .. aevote tii ne limitaU! şi poate ehiar. altemfe de dlvene1e 40etrIne 
IMI hoc. EI lI1I 'VI'Ola M ~ ea obUgato l1e nteratnra ea luptă, cum MI :B.ee. ea -
In perfect acord eu evoluţia naţi'onali ro minească din anD aeeia - de eA.tre talea 
tele marl ,i Imp1mi.toaI'fI ale Semănătoruhrl. Pentru el literafma era eAmpul In sre pp 
et1lI eapta 4l1l 8eI1lnlU'atJea tMplraţtel _te splendorOe eereştt " le dl TeStmlDtaI oei 
_t poetle, Indlfeft'ftt de eaugomlrne dMaetlM ale toomor Jliemftl. 

Minu1esC'll era considerat ('!Il şcf al !JeG 111 aimboUste la Iloi. Lucru eu cle81h~ 
Iae:net. JI2 era Im&glnht la lIJI!II8ul. el ta bea matertantatea dulee a ftrinlIll\ ....... 
ct-I aMtt. pIMflce, enprbIzA.tftare, p1tnl" lumini fi ele erlgtnalttaflfl. De &eMIl a II 
patut p.~ - ft,l'i nlel__ artH'IeI1I - 81: plMllJe cele mal subtl!e __ ftDe ale enta
tatal rombetlle. 

Dar M1n1l1esC1l murInd, 8e impune a fi Indelung lntăţişat. poate ebIar " de aoI. 
D. D. Burileano: Recherches mop'holo

giques dans le defile du Ji1l. CU 1 8~~ 
Tiberiu Momriu! Col~ne profeson. 

lor de ge.)gI·afie din TimiŞoara. 
Cele 480 de pagni ale volum.ului se !n. 

cheie cU un pengerio reneta.tttlui profe
sor universitar V. Meraţi1I deoedatJe. 
Timişoara în 17 Ianuarie 1943, a eărtd 
activitate ştiinţifică., euprinsi !n 23 de 
lacl'ări "a situat printre ee{ mai de !leit' 

mă munf'itOl'; în marele eI.mp al vieţI"l I 
spiritua1e româneşti. " 
.o<'l ..... ~,('...o->O<>o~.~ 

C1trpI at'lflI'rte prime " - .mde-nt - Insuficltmte cuvinte. Ve 80artA ,,lnwnată", f.UDJ 

ar slee el. SI trieşti In~ paraclis de Ima glnl ~ sil mori In haosul de bombe d-zute 
i!e aeolo, ele ande - pentru. Minul(!!IIICQ - se revărsaa" ea torente clumn~
râmile ele lumini ,i de dragoste ele viatA. •• Oh. IY" 

, '. - .'-,-v<-_ 

Atentiune! ,r Atentiune! 

SALON DE RADIO, ttPHILIPS~~ 

Vinde: 
. Aviz pentru agricultorl' 

Se adUCe la cuno§tinţă agricuZt<YriloT 
care doreSC să C'lLltive bumOOc, că:pot "ci 
primească sămânţă de bumbac dela Olt
ciui Bumuaculul prin firma ,.,[)800t~ 
Arad. Str. Moise Nicooră Nr. 1!~ TeZe
fon 25-25) unde VOT primi toate itldru
mările necesare. -

Renumitele aparate le R a ~i o P R Il I P S 
Maşini de cusut electric "MUNOlOSu 
MAŞINI de cusut "STADlONu 
Maşini de cusut "IDEAl" pentru croitor 
Lămpi de Radio 
Lustre. reşouri şi toate materialele electrice 

la preturi foarte reduse. 
Cultivarea bumbacului este mult mai 

rentabiLă decât orice alte cereale. Âgri
culiOrii care UOT insămunţa bumbac cel 
puţin un hecta:t'J tlO1' fi scutiţi de mo~iZi. 

:~~dn~t:cn:!t =~gr~~:;~pr::' Propr. POP PETRE, Timişoara, Bduf Carol Nr. 14 
batere« tobei în comună. Taxa pentna 

&'&.eG ţă,gă.duitLţă, 
s. auei dan JWU cI.opoteJlO JnVien.i. 
O ei CW. ~ trClit oopikina itl ot

IIwsjera patriarh.ală a aatutu, românesc 
in.diferent din care parte a ţarit, alu~ 
căm. cu gândul depa1-te ţJCO/.O în lumea 
acooa a basmelor ti • credinţelor ade
vărate. 

Pentru "oi lumâl1..ările aprinse, dall- : 
gatul clopotelor Îa 6ărbătOUrea ClCeaata 
CI primăverii. ,u"t eoocări dragi, oare 
in·me in Il'Ufletelor nost·re, tn fiecare a·n, 
o Singură zi~ o w,me pierdută. ' 

Privim in urmă drumul, lung pe oare' 
J-am 8trăbărut fi căUtăm departe ifl tre· . 
cut popasul binefăcător. ' 

"Orist03 CI in1.Jjat din marţi ct, moor· , 
tea pe moarte oăZcând fi celor din mor- ,. 
tnântwri $ţII ~kr. 

Sunt CtWintek CtJf'e fte adună in ttufkf' 
o ca'1dură fWUă, o Bimţim in gânduri Şi 
in inim<l. 

O lacrimă fte Jtcnecd ,e dbraji, w. 
arde, tIpOi alta ~ mcet un ~ oală 'e : 
revarsă bi:nefăcătar potolină ~ 1 

gândurilor. 
Nu putem Inţelege dacă in pldMul ..• 

GCena mut ~ odih"itor am Închi3 o ... 
rere trecută oMU am apMM o nouă .. ~ 
rcmţă pentrU mâine. 
Â~em o clipă de de~, tk ltI& , 

ţara, tk /'rttrno3 fi dmlgătul clopotelor 
bate ttl mimeZe ftGIIa.Stre CItI o făgădufnţd. 

B marea făgăduinţă II ItWieTil pen'tn . 
noi "pentrU N eamttl tJCe8tQ, ik atMtc . 
ori~ • 

MTA MAltTAN JAL!! 

~~lţW~' 
~~~, '...A-.-&. 
~fA.tN""'7'-V:-Ul. .... ttfL,) 

IERTI' A INGERILOR. 
U" popor GtUftOl aMd h anţ}UjeaI , 

intr'un război, eate CCJn§.titmt de toa# " 
Bacrificiile pe care trebUe 8ă l.e fac, ~ 
Suntem incă depGnc fie tirmpu.l oG!II' ~ 
dreptatea poate fi cGftigati fără iertI' '. ,j 

ÂCţmtsiZ. O!ensif}~ oât fi de.!eMitJe li I 

o limită, oare Se inoodreo.ză moralei Nt • 
boiul~ iar GCeiA CQ"8 de300n8Wen 
.aceaatG tnOrală .. I'&L1'ClU.Că '" nilllÂo; 
orimmazilor de război. 

Citind vltimiLc oomcmioote asupr 
bombardam.entelor _ecutate de avioj 
anglo-Gmericaft<i ~ ţărilor ' 
~ei, a_ tXizvt că această cwiaţie *' ; 
m.ulţu.me'lte aICi arutlCe ""mai bombf .. 
ea "iUnCă ăiferit. obieoteJ printre t# ! 
fi păpufi ~ioşiw., ....etc Bă Gtf'G' j 

oopiti Pf."I't"' G1 omor« ..... ~f' 
8~ poate gă.ri ocUifi,clati't) (1(11"8 să ",fi 

reze a~a cum -8e cuVint!, GCeG8tă ac~ I 
Vocabu1arul fIO",", e6fe preei 

pent", _ tIC da. ~tC ca 8ă. 

primăm '" cum'nte fWOPOIiia crim 
a ace:Jtei ocţiuni., 

Nw. ~em cruţare. Ne-am ang"' I "'tr'.. ~ ele tI%t~re ",' t 
.0-1 aaporlăm. Cer .. -.1 .e Zupte 
ou (Jf'm6 cinstite. 

Cum răzbOiuZ a pornit \'lsă pe pali'. 
(lf'ătptă mai 3U3, crvem datoria de ti !li 
10 tJdăpo.n ~ii copii oi Tim· ." 
rn, duc6ndt.t-1 rot mai depp.rte de .-
trele G.!Upra cărora 86 indreaptă at (l1 

crtmiMlă G croi4ţiei aliate. . Il: 
Âm făcut ~ facem de8l1l1e ,fertft ~ 11 

tru dreptafea 'IlOO8tTă, 0fJ să mai ~ 
neVoie şi de o jertfă a ingeril<Yr. ~. t~ 

p 2 au ~?~~!1~ ~ 
RADIO \Î 

5J 

~ 
1f 

~. GIANONE;fa 
IV. Bulevardul Berthelot nI'. 6. P; 

SIJl'orsala! Pinta Brătiano .I!t 
d~ra o vor vrimi imediat după rom. Telefon 30-Z0.' Nr. de Inreg. 203/10646.,.' . 
~,. -4 JB58. . ;; .- .~ 7 -r_~A.""""".""""" ,,--.;'~~ ... 

. .... ____ ,._ _)':-:' ji'i,~T,~+i;;;,,·j;, •• a"!i;';WY:_ 'C'iir'ţ - ., ;';;" :r0i-.--~:;.;;.;r, -.:.îii~:I:i:~.;~:·;.:'.\~::.:;r:~~ 
Cam. Com. nr 187/103911940. 18'11 bi 
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P R O eL Al\'1 ATI A 
MAREŞALULUI 

CONDUCĂTOR 
Onfimtl de zi al MareşaJu1ut Conduw,

tor, ad:Msat Oştirii Române, are caraet&
ruJ ti cooţinutul unei. declaraţiU11l sokm
.. Ia faţa datorie{ mtUi a Intregului 
IIf)Rm luptător de a apăra ţara şi pă.m3u. 
.. atri\m0:,.'ieSe ea o român~o;că. vfh>.jie 
" ea er'Mtinească incredere in Dum:ne..... 

Patria se apăt'ă în prlmld rând dt> tă.tre 
Orjtirea RQIl\â!lă care are in constiinţa sa 
btdemnurile nei'nduplealre, pe eal'fl le 
rosteşte Patria oridrcâte-on ea este ame
amf;a1lă de primejdii reale. Pe frontul de 
blptă stii. vitea_ Oştire românească, şi 

MareŞalul Cond u ctitor il reamm 
~te-:,.l~in birbăţia şi prin luPta voastră 
.ie va hotărî soarta Patriei !1i a. vetrelor 
romalJ't'Şti". Nu orice vitejie ating~ ţin

.tele mari ale apără.riî şi ale salvării Pa
triei, ci mnnai vitejia care ·este jnstifi
~!tă de o mare iubim 00 neam şi de., 
mare credinţă m Dmnnezeu.. )farc~aluJ 

1 : 
l' Condncli.tor nn scarrJl. ocazia să amin-

tească ostaşilor eA Oaştea Română este o 
i .• o-'\sfe binec:·uvâ.ntată de Dumne-zeu. «h 
~ ea. se luptă numaif',pentru sfint;., 
dre-ptă1i ~ ('Q\ ea nu porneşte in ră.zboitJ 
dt>cât după ce şi-a e.Yaminat ad'iine şi cu-

~ , rajos cugetul, în care ea. descopere pe 
~' Părintf~l(> Ceresc,. 

• . CeeaN' Îndeamnă la vitejie este şi pa-
d l~nnea morţilor noştri, cari - oum declară 

rr:lll~al ni Conducător şi cum ştie toată 
• :, lumea - au căzut eroie fn nenumărate 

Il!pte dPahmgul vea('l]riJor. Legătura 
dintrE' ~"lwraţia luptătoare de astă'd şi 
Iotr3bltilii din tl"e('ut, face ca. legătura 
din ":iufli'tul românesc să. fie O Iegă1uri 

,. dl~ nehiruifă tărie a intregului n(~am ro-

, ll:2.~ese în laptele sale de apărare. Mare
.. " ",Ş~~U! COI,dueă.tor are grija piirinteari 
f~' !M s~'oaf!t în evidenţă faPtul, ci poporul 
~t; lUIll:lQ nu se luptă pentru. a lua ' pă.I:nlm_ 
M furi ~trii.{ne şi a intinde robia peste Deal

~. IlJUn. şi popoare veclae, ci exclusiv pett.bIu 
a pa~nnturile sale stră.m~sti şi lJlumai cu 
~ I01,ln<'.a sfântă a l'IeÎntreglrii Statnlui 
~. ,,?stru 1181ionaJ şi istorie. .,Voi luptaţi_ 

Zlce osta.,iIor M..'lt'eşaJu] Conducător
pnntfll graniţele Patriet""". "Nu existi 
suflt1' de român care să nu simtă toată 
dl'f'ptatffi ce se cuprinde în l/upta pentru 
~fţ{>Je ]~atriei. pt'l'C1UD oriee minte ro
~afleaS{'ă. înţ~Ie<~e că UD neam şi, maj 

!li' lI~es DealUul D 08tru, nll a cml08cUt al tit 
~\:nă in \iaţ,a, sa istorică decât Îllfoeata 
lul)lre pentru hotareLe de sânge" de 
cultnră r.1e tMii iJ'ăştina.,e. 

J?ar o nrsită, atât de mireatA ('tUn este 
1lr<;I!a neanm1ui nostl'n. se imp1F!lPlŞf;e _ 
dupa eum diJdari ConducltoruI Sfatj,llui 
- numai prin sacrificiu. SacrifieH por
IIlt nu nUDlai din vitejia fir€'3scă a noo.
IltIt1ui, ej iIHlr(·ptăpt mereu din flt'CeSi' 
tat.a morală de a afinna dr('ptul de ,iată 
~ llllţ!nnii intJ:!a~ri. AŞa s'a d.:>svoltat iSfo. 
('n românilol', ('ă viata româneasm nu 

.. PWtte si fnS(lmne a1t~w doj'rât htpţll pen
r:'!:1 .dr:ptate~; dr~pfate roalizată ou 
8::lerificlU. 

~.ict?ri~l românească nu este, lară~~ 'li 
~1lt'Şl1'e dl' ffJlt~ mai mari .lsuprn Unui 
r\~ntllm de folţ.e mai mici. Vict.oria. 1'6-
~~n~s.că nu este o ]uptâ l}entTII izbfl.nda 

:1.1(>& a u('amullli, Ci este klpta pentnJ 
, ~laţa dl'e1t[.fii. f'ste spiritU3Ii7~ ,-i(.fii 

?~ In faţa morţii, ,.:\I"ătati lmnii - zice ltla 
;;. ~;Salu] - O~tÎl'ii Ro"~âl1e. ci !itim §ă in-

l
i .ll~!'tn pt>ntr aDu muriu • Vietnrie si 
. \1{'ţii. ÎnfrâDg(~r .. si moarte - iată ~ 
SJl~t!\'elE'>. pe ('..arp le deschide În faţa 
~nlitlinţt>i I"Omâul'~ti l\IaI'P'Ş.1lhd C-ondw 
fIOtor, - AdtH'I\ti Îll hmtă. hotorirea '11llUi 

•. ~r! <',u'e i~i :ul:i'iră pimântul- iată. 
,~f.lD.'\luI SHurem llliuptekrr româ.nM;ttf 

.. 'f!lYrtl'T.î'!le C<'r(l nl'pm,.ll,. desfăşo.'lră sub 
j " d'IC!el'f'a. ~hr:q".~'"l'ui României. 

Pa~~~t ill'~n eli' :li f'~te o prMJamaf.ie. a 
~~I'l .!}.fill! rn ::J !)"!>'fmi7.a~ D ... Îl1 vit~ji~ şi 

7f ~t.\l, l'"I.r"-i:h' româneşti JNmtru apă.. 
:~ legenda.ră a pământului Patriei. 

DACIA: Pag. S. 

DRAMA ANONIMATULUI BĂNĂŢEAN 
_. Contributii la .anifestul unei emancipări, de sub imperialismul Inei confuzii --

Motto, ,.Am. pie.rrltIt primol 
ră1!boia mondial PeGtrn că am 
fost doar un popor ameţit de 
politică; Tom c.âş.tiga. cel c1e-a1 
doilea ră7Jboi mondis.I, pentru 
că suntem &cum un popor p0-

litie. Lozinca din vremea de 
luptă & naţional-socialismului : 
.. Devino politic sau. mori!"' 

(DT Goebbels, fD. Nr. din 20 
N:ov. 1943 al guetei .,.I:)u 
Reioh", articolul •• Secretu1 
aceetui ră.z:boh"). 

Un cotidian din Capitală publica de 
curând un articol în care arăta ei ~,eel 
dintiiJ ziar român~ a fosi SCOS dt" ei. 
f;re ardeIeantd Pa.ut lorgovie1. Iată eum 
-:;e e..~jcă mptlll ei În Ba.na.t avem ., 
pI"t'să 8t'\risă de tirant«, 

Afirmaţiun.e& "are nevoe de pr~za.. 
rea că nu mun& ucenicii - adică. ga:tb 
tarii ţărani din Banat - sunt bănăţeni, 
oi şi maestrnl~ adică PaUl IorgoVioj11. 

Alt ?Jar din capitală ~ amm eâte
a.a zile că ..,după SibiU, oraşnl ea.I'e a 
preluat lI1l fragment din ,...estrea spil'itu. 
a.Jă a Clujului, este TimiŞoara. Renovat 
şi intinerit. teatrul munidpa.l si .... dftto 
t'his porţile pentru ansamblUl NaţiO'll&
lului şi OpereI şi desigur pentru actua.
InI r'itm eultnral din eapitala Be.na.tulni. 
speclaooalele şi problemele eelor două 
instituţH artistiee eonstitue5e o Însem
nată contribuţie«. , 
Mărturisind noi in prealabil ci, In .,.. 

!itatea noastri 00 Mnăţeni, suntem să,. 
~ul de a fi apreoiaţi e:8:clusiv in măsura 
în oare am ti trilbntari .,uiva, fără ea in 
realitate să fim, - cazurile mai sus 
arătate şi cele pe cari 16 vom mai dU. 
- şi totuşi, tot n()u& ai ni Be spună ci, 
suntem 1ăudăroţ1i - vom face preciza.: 
rea că bine era ca. a.utornl ei.tatelor de 
mai jos să. mai spună în privinţa Operei. 
N aţionalului şi Conservatorului din 
CI uj, că. acestea. a.u )o.at naştere, ca in
stituţii de Stat, ebiar inaintea Operei
din BucureJŞti şi oi temeliile lor aU f~ 
puse de către fost:n1 m1nistn1 IU Artelor. 
d. Tiberiu Bredioea.nu, din Lugoj. Şică 
mai E!Z"aU şi alţi bănăţeni tn rânduiaJa 
aeelor instituţti. Mai mi~i salI mai marI. 
ea, de pildă Onae. Bănuţitl, Vanoiu, Pa. 
veI şi un oareo&re Traian Grozaveseu .... 

In acelaş ziar S8 mai afinnă eă nTi~ 
mişorenii se gândese de pe aClll11 . ea 
n-a.1ă mândrie la eHpa eând eeIe două 
Instituţii de ami îşi vor retu. locul de 
pîini Mum in vla.ţa euittlrllli.. Tran
silvaniei. Poate de aceea. işl trimit tine.. 
retul la Conserva.tor să. urmeze Arta 
Dramatică, muzica, pregătind din bmlă 
vr~ elementele :necesare injghebării 
llDui ansamblu }Iocal((. 

E bine insă, eă autorul mai adauga. că 
,,,in 1817 S"a iltSltlg1ll"at intrmtQI din oră,.. 
şe.lele BanatuluI, în prt!Frenţa Impă.r3If:a. 
(nIt un teatra construit de piatră.. Est;(> 
fără. iltdoin.lă ee( dintâl temptu lidleat 
'I'haliei, pe teritoriul de azi al Firii." 

Mare noroc in a.oost: oitaţ domnilor. 
Altfel s'ar ti putut orOOe ~ În vreme 
ee in alte părţi exista teatru, bănă.ţe
lrli - 1tWilipuiţi"Vă - erau mei nişte 
primitivi tan:ani, cari săreau dn cracă 
'n eraoi... , 

Mai reţinem din a.oelaş ziar oă "Ideea 
nniversităţji Ban:a.tutu.l safari. întânie
re din pricinII absenţej unor eadre didall
til>e CU prestigiu. eărtu~ eare să 
răspundă atirm:l tlv la ealitate& de bă
nitean<T. 

E () comoară euprinsul acestei fraze. .. 
Ea oglindeşte întreaga. drami a romL 
nismului di.n Banat, la descifrarea şi ]"(' 
medierea căreia ne permitem a invita 
pe toţi bănăţenii purtători de eondeiu. 

Tragedia, dra.ma, au 1& bază o eroare, 
spunea EschU. Nu eposibilă, drama sau 
tragedia. nici ea realizare în literatura 
dramatic.i, nici ca ipostază a existenţei 
mnane, fără eroare. 

Care este eroarea dela temelia dramei 
anonimatului bănăţean in eoncertul llfir' 
mării celorlalte Provincii? Este oonfu. 
zia Ardeal-Banat, ce se face la Est de 
Carpaţi. O:mfllZia e Vinovatii - şi cei 
cari n'o combat - iar nu vreo lipsă de 
creatori bănăţeni, N}nfuz;la ce se fa.ee k 
Est de Carpaţi - şi ~are pl"opat;ându.se 
dela. ~ntru, ameninţă să-i molipseasei 
. ~ ardeleni fi ~ biDi,teDi - unde sa 

înglobew teoretic Banatul in den~ de îndoctrină,ri intl'1l bin.ă.ţenIBnl. Atunei 
rea. d.eopotrivă. generalizantă ~i des per. bănăţenii., ca. suită a !ni, pătrundeau în 
sonalizatoare a Ardealului. con.'1tiin~ publică. drept eee.ee 3lUlt. 

De ar apare în Banat, zece Tolstoi pe adioă bănăţeni. Nu s'a intâmplat iosa 
minut, o sută de Wagneri pe oră, o mie aşa şi din acest motiv, in locul unor in· 
de Platoni pe siptâ-mană şi un milion de operanta lamentări, trebue procedat pa
Emineşti pe lună, - răul nu va fi re- Zitiv. trecâ.ndu-s-e la oele ee an rămas 
mediat., c.ă.ci intelectualul dela Est de tie fă out. .} 
Carpaţi, Va persevera să afirme verbal In alegerile din !919, ~ au avu! 
şi în scris, 03. &cei wagneri, tolstoi, p1a· }oo în timpul conferinţei păeii bănăţorlil, 
toni ~ emineşti, sunt .. ardeleni". pentru .,i, ml li se atrăsese atenţiune-

Ce trebue fă.oot? Trebue ÎndoctrÎuală eă ei rămin bănăţeni, rm'&r daei mii 
Ţara intru băn.ăţenism, după. ce bănă~ fmrăţl~ei JX'!litcl ai )oi A. C. POPOTiei ... 
ţenii se vor fi indoctrinat pe sine. citind erau ardel~ au Uitat ci nu ar fi jm. 
multde mÎl de pagini ale .. Cărţii de aur" pietat asupra memorie! lui Aurel C4 
de '1'. V. Pă.că.ţia.nu, "Din Istoria. Bana· PQpovici, dacă n'ar fi "lI'otat eU învăţi. 
tului Severin" de PatTlciu Drag;a.li~ oeii din Ardeal ai 111i Anrel C. PopovieJ. 
.,MQll()gT3Ifia familiei Mocioni" de 0,. toi cu Ion Le. Brătiazm. 
Teodor Botiş, ..,In lume" de Ion Popo- Au Uitat ei ei, daoii. n'ar ti votat .,. 
viebBă.năţean~ versurile lui Victor fnvăţăoeti din Ardeal ai lui A. C. Popo.. 
Vlad Dela.marin~ .,Literatura bănăţe&- vioi, n'ar fi fost lL.dversari ai ArdeaJo
Dă dela inceputuri pănă. la Unire" de lui -..:. oare i';' implInise fruntariile - fi 
Ion Dimitrie Sueiu, "Istoria Româ.nUO'l" apărători ai Banatuluit a.,imi soartă 
Bănăţeni", "Unirea Bisericii din Tran· se di9mlta in aeeI moment in eonferlnţl 
slvawa" !Şi .,Memoriul pentru integrita- păoiL' An uitat bănă,ţenii să ceară 
tea Ba.natului foO de Dr. ah. PoprJVi.m, clriar şi .rdelenilor şi ţării intregi si 
..Naţionalism san demoorllţle'", .,..."itat şi voteze eu Ion 1. C. Brăfî.1nn ('are apăra 
Naţiune" de Aurel C. Popoviei, .. Istoria in clipa aeee& integritatea Banatului In 
Banatului Timişan" de Grlselini. br()Ş'U~ 8OIl1erinţa t>i~ii. Nu oote de crezut ei 
riIe lui Emanuil Ungureanu, "Eutimie ardelenii şi ţara întreagă. nu i-ar fi as
Murgu" de Bogdan-Duică" unele articole cuJt<l.t. cllîar aşa orf"nÎ eum rămăsf'0S6ri 
Şl conferinţe ale d-lui Sever' Boeu. des- prin moartea lui A. C. Popovid ... 
pre mooione,şti şi Vi.cenţiu Ba:beş, bro", ••• Aşa s'a intimplat că bă.nă.ţellt~, 
,ura dc.ss.le "l4 questiva du Banat" şi mână in mână eU a.rdelenii, au .,trâ.ntit" 
"Drumuri şi răseruru". diOOU1·f:It.u d~1ui în alegeri pe Ion 1. C. Brâtianu. 1& ,Lu.. 
Iuliu Maniu pentru invalidarea manda.- goj, in inima Banatului. ~ 
blui de Sorooa. broşurile d-lui Aurel E. Infrângerea e1ectorală a lui Ion. L C. 
Peteann, monografia Caranseb~u]ui de Bră.tianu.' s'a eomunieat de către }J1a,o 

~col~e Corn~~u. broşuril~ d-lui Tra-I miaii ţărîi~ t.:l. egra.fi~, eonfe~ţii piabt 
lan Slmu, studIile d'llli Traian Topli cea,.. faptul oomlllllcat fillld ~lSlV peatl1l 

nu despre Murgu şi Vasile Maniu ale plerJera Banatului, asupra eăruia di ... 
lui Vicenţiu Bugariu, literatura lui' Nie. euţiile erau în toiu in ziua aceea, durând 
Tomiciu, studiile lui Miloia, Ion B. Mu~ de 15 zile. S'a spns:t 
reşianuJ Ion Stoia·Udrea, Petru Nemo. - Dacă băniţenii ar fi de aeord eli 
iann. un inteTview acordat .. Ve..r;;tului" Ion L C. Bră.tianu., in privinţa preteDoo 

J 
rl~ d. Ioan Lupaş ... Grănicerii bănăţeni" ţll1nilor lUi aSupra Banatului mtrE«, II 
de A. Maroheseu etc. eto. '. l!leotea.n victorios din alegeri, mâ-oar el. 

Tara. insă nu ~te ti flldot"trinată Tot. procedau şi ceilalţi, dMă. aveau 
din· Banat oi dela. Centru, fu primul maturitatea politIcă necesară de !l !JlOEIoo 
rând prin bănăţeni, "'Rri din Banat ta orioe disensiuni eând e rn diseuţ. 
pot seri in publicaţiile Centrulnl, ditn- integrit~tea frontierelor ţării. Rezult,lt" 
zându-se scrisul lor pe intreg cuprinsul tul alegerilor arată limpede ei punetul 
pământului românesc_ de vedel"e al lui Ion 1. C. Brătianu S=lll 

Ei. sunt cei dintii c1iema.ţi., în ·intere- nu este impă.rt:i;;i.t sau Dll este inţeles, 
sul ţării, deci şi intr'al lor, să. Înlăture eeea~ este a.oe1a.ţ'l llleru. u ~ 
riul, pent:ru ~ ei suferă eeî dintâ.i din lată de ee-i necesară, o cooştiintă bi-
pricina tlli~ el petrecl.ndn~se in sectorul năţeană.. . 
lor. !n~edinţat lor de na.ţiune. Este ea necesară azi pentru oă am 

Si încerce bănă.ţenii a.oeastă mdoctrio nvea de formulat rwe:ndieări teritoriale 
Dare. Chiar daei ea este mai grea de. In viitor? Nu. Aoeas1:a priveşte gu~ 
câ.t si gâ.ndeşti şi SCrii despre Shakee- nUl ţării. Noi, eetăţenii mi nm ţi , u.e. 
peare, beethoven şi Baudelaire.. putem gâ.n.di in.să la viitor. Ne putem 
, Petru Maior unul din cei cari ati gândi să nu pierdem din Banat şi ~ •• 

oonsî.ltuit t;i'initatea şcoalei 1a.tiniste, Ctl ne-& ma,i rămas. Să nu se repet .. ~ 
avea incontestabile ealltă.ţi da filosof _ din 1919. Pentru aoeMta este neasaf'ă "' 
constată undeva d.. Lucian Blaga. Da., oonţ;tiinţă QU ajutorul căreia să pi
insă văzând Maior că in eI;pa. aceea, trIlnrlă ap.-,l ,In !ntTeaga conştiinţă. n .. 
naţia a.vea. nevoe nu atât de filoaofi cât tinnaJ.ă. exietenţa individuşlităţit ~ 
de o eonştiinţă. naţională, el s'a oondaJD. riee r~mânE!l!ţt1 Il Banatulu. Căci istoria 
nat la istoriografie, renuntând In deleo- lUI ee termin! niei azi, niei mâine. ma& 
tărlle tie filosof. A fost 'un saYÎJ'it'do poimine. Iar col'erinţi de paoe vor ma.\ 
greu dar l-a î..1.out.. Ce folos ei otneni~ fi. Nu <4lui SIUl nouă oi %leei. Noi să eiu. 
rea al' fi avut 1Il1 Kant ta plus, d .. ~ na.o tăm 8 ti pregă.tiţi IJI pentru oeA dintii!, 
ttunea. care poate da mai mulţi RanţJ, eare 2ep&rt.e ~~ !Dai poate fi. _ . 
p1erea? Pentru un neam ee renunţ' la Ifltll de ~ lmţt~ întru bănaţem3DS 
toate si cm atât mai mult la desfătări in- este de O foarte IIial'e actualitate Şi de 
telectuale. 8 ce nll ee poate $pIlll8 despre eei preoou. 

Naţia, ca să existe avea nevoe de. paţf ~e etl,'eă fntimp ee satul arde, bal:. 
conştiinţă. naţîona.Iă.· Când • 'n\ a.vea.. ne piaptii.ni. A.e pieptăna..În timp ee 
va putea face filosofie. Si rerwrhiză.m Bat'IlI arrle, este toomai & te ţine departe 
dezideratele personale potrivind1J"le ~ de dezideratul ratnâ.nis:mullti bă.nă.ţeneeB. 
11 naţionale. Să ne înoo.d:ră.m. intâ.i in Cu ineetttl se w. ana aPoi de De, in 
naţiune gâ.n.dea. şi ;ă.t>tuia, Ma.ior şi eB OllCl.O domeniu de aettrta.t.-e, O valoare 
el un Eutimie Murgu, nl1 Aura! C. Po· bănă.ţenească a fost, este şi P08.t~ fi ~ 
viei, un Alexandru Mocîoni ale cărW fn viitor o vu10a.Te, rom.âneoasei. rări. a. 

I Polemici fi.IOSofice, CU lilosol .... t gem,au se afirma intr'o diJ"OOţle earacteris.hi 
SaVieky. publieate în .'phllQb"Ophisehe Ardealului ci tooInai într'o direeţie (II'" 
Jahrbuoh". sunt euno$cute. racteristioă şieşi. 

N'ar putea renunţa oare şi ;mântrlto- ;,Răvlâni 8ta:biHt l'A n\\ despersona.li%'1~ 
ni d'e condei din Banat, câte puţin.. 18' rea bănăţemlor e necMari În intenroJ 
poesie, proză literal'.i, în sfârşit la tita- naţiunii. ej îndoof:rinarea. aeesteia. intru 
ratura pură, nu de rot, dar să eonsa.~ bănăţenism, continua alimentare a in1i~ 
măcar jumătate din cerinţele lOt' lă.1!n' V'iduaHtăţii istoriee bănăţene. căd asa 
trjce de creaţie, spre a S6 înâo;;trilla. pe per interesele superioare de Stat, năzu-
dnet llPf)Î ţara, Întru hănJiţentsm? inta naţitmii de !HJi păstra în vifto!', 
Dacă marele ('!tl;rctător politie 81 Rj- inh-f'~, fruntariile. 

mânîlor, Aurel C. Porovi~!. din Baaat. Fănăţenii. p!'in rcvc:1irea. la ner;C;ol'A
nu murea în 1917, atunci desigur ('~ Etate şi prin tndoetrinarea tării înt" 
nl"imul guvern al R'1mâniei nr fi f",st hănătenism, 'rrtm prl('ÎPllla nffltrit la .f".o 

format de et S'Pltne rl. Simion ME>~.~· n'\pl;" llctll1ui de r-ft''1t;". Mdifea'1;' 1i'~,.l$ 
dinti în prefata ('ă~ii d-Iui Gr. Nan'1r:s, un !iwr spaţiU fi7il' Mn~+f>ne;t~fl(' ma 
nrofesor universitar demn-e Aurel C. tJ:) .. LIvm JURt:HESCU 
Po~. :Af:tmd Uta1' mai ti tom 1l~ \;, , '(Continuve tu pag. 7)' 
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Spicuiri din activitatea 
'anului 1 943-44 la 

M L'" AdI " ~. •. In ecursu 
diferite fabrici A 6 E [1 O ft economică 

-!. __ MQL:_ ·....,.rn. 1 ..... 
- ~~,-1ft=... • 

Nrile 1QJleI'i0000e ale Muncii, tnfi1n~ă. 
leCţia M. L. a. i'ntrepri.nderii. D1. dir. lu~ 
hu Mihailovici, foarte tnţelegător co
Jnandamentelor impu~ de vremuri", dă 
tot sprijinul său secţiei ca ea să progre-
8eIIe Si li dea roadele dorite. Dela in
cepu' este inzestrati cu o biblioteCă ~
re conţine Jn'&Î mult de 100 volume, din 
toB.te domenii'J1e sCrisului românesc, aşa 
eă mUiDteitorii in vremea. lor liberă au 118 
tndemână. cartea. atât de foloe:loare in
st'l"l.lCţiei omeneşti. In sala de le~tură a 
f1Wr-icei S'Unt la dispoziţia muncltorilor 
ziare. . 

Sub rondtreerea. d-~i Eugenia Ciun
garlu, oonducătcea.rea seeţiei ,.M. L.", a
eea*a a avut o acţi:vitate destul· de ..... 

III ndrul falbricej eeoţia 1& dat n::tSi 

nmlte ,ezători cultu.rale-a.rf:istice, la e&ri 
muncitorii &u ceeitat poerd.i, monoloage, 
dia:oa.g'e, ba chiar şi piese teatrale. ea.. 
rol compus de 15 membre, sub ooodu· 
OOl'ea. d-lui A. Bena, a exeeutat frumoa· 
se bucăţi oora.le. 

Şezători In stil mai JnM'e, secţia a dat 
In decursul anului 1943, de 2 ori, la. Pa
l1Ltul Cwltura.l din Timilj08.I'l1.. 

SeCţia a vizitat în deeursui anului de 
3 ori spitalele de răniţi din Timişoara (1 
Piarist, 2 Spita::1Ul Milit8.T') împărţind 
600 pacheţele. 

Conferinţe au fost ţinute de către dnii 
Sârbu, inv., praf. Cema, Dr. Buia 2 COIl4 

terinţe şi Locot. N. Cojocaru, delegatul 
~ei de propagandă a M. St. Major. 
. ,~ , DOREI. DRAGUESCU 

Pa.trIl a .. &sipn. eleganţa JI _ s-ivitata In calitlţi. modele, ~e ti 
eutor1. ~ articolele Dvs. de modă eumpărându-le numai la 

JlAGAZIN1JL ELll'1!fI 

DOMNIŢA 
MODA PJt:NTBV DAME 

'f'hDitoM'a iii P&1t.tul Palace, Tel.: liS-78 tntre orele 8-13 ~i M--lt. 
Inr. Of.a.. Cam. :)()t!94f., 

Unde patţt: 
8tof1e ftIle eRa JIaI ea:rată; - Mita..... toatll eaIorile~ lucrate ta fabrlei. 
utmali, Ciorapi a:tr.fini natomU ,i. Genţi artisttoe diJl box, III. toate 
~1I, Fn1are şi batlcmi. Llngerie ,i' culorl1e Imprimate " cOlorate ca 
perijaritere. .' mana 8aeo,e dm mătAsnrlla oomandl 

Oe.?ţJ dhl piei exottee, porc şi OOX in . C'!Onloane~ mirtnşi ŞI IJfjuterll. , 
REMAIEM CIORAPI DE !tI . .\TASE. NATURALA EXTRARAPID CU MAŞINA 

SPECIALA. DUPA. CEA MAI MOn1<:RNA. PROCEDURA. 18"11 

A~m la etln<1tinţa on&ratului public din Timi~oa.ra. decbidere& 
magazinului . 

"CRIŞANA" 
_ (~Cernăuţi) 

p O stă y ă r i e, Galanterie, Confectiunisi Articole tărinesti 
Tlmişoara, Piaţa Unirii Nr., 2. lnrl"i. Of; Cam. Com.. Nr. 110/12103/19«. 

. / propr. Josif Crăcl'llll (din Oradea) ~ 

In magazinul "Crişa.na·· onor. ptrblicpoatesă Se aprovizioIleBe CU 

articole de lână ~i bumbac curat (fa.brt caţii propr1-, pe un preţ cu totul 
aooeptabU r dtŞi t<lt felul de articole, fabricate din ţară. 1930 

, La Restaurantul "M ERe U R" din Tilli,oar •. 
1. Str. Palanca Nr. 2, de Sfintele SARBĂ TORI, precum fi intre timp, hree-t 
pând cu data de azi se serveste, renumi tele v.iltlurii de DRĂGAŞAN!: 

"Tămâios" superior la preţul de 200 lei peste stradA. 
.,Borda"superior ]a preţul de 250 lei peete ~dă 

.. . . ., ,,Barghilla.", ~,1"9Ze .. la preţul de 150 lei peste stradă 
'!,' o~" , .,Alb. ,de .. , ma .. " . o 'la'preţul de 150 lei peste stradă 

In Zlle1e de: Marţi, JOI, Sâmbătă fi Duminecă .. serveşte lot felul de 
~~ . ". gri\.taret precam 'fi mititei 

PENTRU REFUGIEA TI .. ŞI EVACUA ŢI, atit mlncări1e calde cllt şi Cele 
reci, seserveSC~ cu 10% redueere. 

. On~tul Public intreoa.rele Permise de ordonanţele in vigO&I"e, are la 
dlSpOOlţie, renumita ORCHESTRĂ 'itRU BERT" formată din membrii ~a
euaţi,u.nde SE C.A.NTĂ TOT FELl,JL DE CÂNTECE NAŢIONALE, pre
cum fi dasice. . '. . _. 1931 

Vase şi tacâmuri 

Termene 
:50 Aprilie 

- Depozifnrii de Vere cu ridicată. să 
a.chite dt/8ren!a de ta.j'e. 

- Până la ClCeaslil dU'iă s'a prelnngit 
fabrioarea barhortul1.~.i (ie prune. . 

- UUimul term en pentru, preschim. 
b,.rea biletelor de 1, 2) 5, 20 ~'i 100 lei, 

Lici:hl'!i 
25 Aprilie 

- La DirecţitIJlea .xl. I-legiona.lă. Sll· . 
vică Arad, se va vmde 720 In. c. busteni 
de plop. Licitaţia se va ţine şi la Ocoa· 
lele silvice Pecica si Iuliu Moldovn.n. 

- La. Direeţit1IÎea Regiolla:a Silvică 
Sebe,-Alb& ee Vinde 117.881 m. c. che
restea aburită de fag, 

27 Aprilie 
- La. Primăria comunei Albina., ju. 

deţul Timi~-Toronta.l, pentru vânzare! ' 
materialului lemOO6 de lucru. 

Ref'er.orja 
- Legea Nr. 195 pentru modifieaxea . 

fi completarea unor articole din legea • 
1lnpoz:;.tuluii excepţional 5 1& sută pentru .; 
apălI'a:rea ţirii. (Monitorul Ofiei8J: 78-· • 

I 1944). . • 
- LegtG Nr. 196 pentru modificano.a 1 

şi oomp1etarelL unor s.rtioole din lE€e3. I 

impozitului pe spectaoole d±n 1 ~ t 
1943. (Monitorul Oficial Nr. 78-.{)4,1l. • 

- ~gea Nf'. 197 pentru prelungirei 
legii Nr. 203 din 1 Aprilie 1943, pent:u 
lD&jor&rel& lm'J?COlitulud pe autorDoibile.. I 
(Monitond. Oficiaj Nr. 78-944-. . • 

- Legea Nr. 1.98 peDt'N modifiC!Lrel ! 
J.etrii Nr. 285 din 1 Aprilie 1941, pel1m II 
Infiinţarea tmUi: f.'imbru statistic. (Monr t 

. taru1 Oficial Nr. 78-~). I 
' ..................... ) 

"FIUL LUI AN!'ON'W NOVOTNr 
ttlrnătorie de eIopotIe societate pe a.cţi" t 

~ I 
I 

OONVOOA:BK 

0ncI'. 8I:ţlona.ri, al :ti.r'Jnei. .,Fitll bIi AatG
Aia N~. tlllrDltCJl'ie clIe e1opobt 8'p.A' Tim..,. ...... Jria .e .... la.... I 

~ ...... ""1, ... ţIrM 11. I 
.A&!Ir'llie 19M. ora n Ja Wroul ta • 
dfIa TI ........ D., 8I::rada lAmet Nr_ 1. Il 
~""',11~ a2 11 

pe. ~earea pr'OI8(i1u6 ftrIbal ti a ti 
fieruhlI. 2) ~tara bllan1t.thrl pe e 
1941S, rapcrtal ~ de admin 
fi al IJOIIIitlilt::lllllt ele eeasr.Id.. 3) H II 

despre ............ clb«ţ!wtel ~ P 
__ ti ~ tie eeDIlO1'f. () .AJeff lJ 
~ ~ de ..,.",tn"'~ f!I«L.tI-
9al a1~.5)~ ~p 
de ~ ...t. azot. _. al etBtuteIor. d 
~ ]IROIPW8'i. lut1 aett 
pnera'fl a meultJrrlw prscn,i tu 
~~~ la ... '" 30 ~~ 19i4 DU 8e 
'ţine, a.dIai..- aoal _ fh:IeMl pe Iius 
21l1aht 19t4t, flirt ... -.eţkeclt Il ftI 
TfmţtdID _. 

".' ...... 11 ........ ·_··· 
19M-, . JI!IIII'tBoffaw. 

o ..... :.~ 

eftin la O~N~OOĂ.&B b .... _~,a generaJ6!l I 

H E S S 
d.*Jra - ..(iraci ........... jator" 8. Â. Jlf 
~ .... _wţo~lG30~ 

____ -.___ 19#, orele n o.. m. in. iocGlul/~ ~ 
Ttmi.ş~:JTG 1I~) BtfI. Cll~.jJ OraindJ4 
Si: 1) De8CMăan» painţei fi OO1IIntll/ 
rea ~ ') Prezentarea ~ 
OOMilivlcd de adtn4ftistraţiei fi a ~". 
Nlu1, CI ~ fi el contului cit ~ 
/it " ~deTe, de6cWeţtrea 007\$iU~ 
de ad~ " CI CeMQrnlui. $) b'! 
gerea COMiliuM tk Administraţie f 
O~. 4J &eniuale propuneri. ~ 
afttuJ. de Admm;..nraţie. - Go-nt Eil .. 
iri 81 Decemvrie 19'13: Âctive: Ca< 
73.155.-, Bfecte 1.t5.935.-, Debir: 
188.999.-, IMtalaţiuni 579.508.-, li, 
furi !.356.570.-, Total: 3.344.167, 
PfJ8ive: Oapital 600.000.-, FOTId de 
~vă. 490,OQ(J.-, Fond erea-nţe duh: 

propr. LUOIf. fUNM 8e 44-359.-, Amorti:roţiuni 15,38.'" 
ORAVITA " Credft01"i !,069.5.'S,-, Venit 1'(1; 

~. Cun. 4s COmerţ Nr. ~~_l~~_;~J"o __ -_-.-_-_--'!'ehII--0Il-: ~,..,..---1_S96-_~:z:~~f~~J~J::6-t~~~Mit J9j3: 56tl~'; : 
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DumfnM'l. 15 . .'\prm~ lM4 J) A OI A Pal', 5 . 
• k r t"-

Z I L ti IeD E T O -1 , E 5 I P E tI T RUT O T I .............. ~ .............. .;~.aa.a .. .aI ......................................... ... 

- TRADI'j.lA, Li..:ti.K.'" N1!:SCIU~A A 
TlE'J'U N O .. l.SJ:XJ:<... .d.lLKN ARi..: l'!'.j DA 
fi/TllROUA .&lA...t'lGAJ>.;.U.J<..:A (;K\ AD.!!:
• .iBA'!''+' A. ~lil.N'.r.EWR :SAl~BATOIU 

DE PAŞTI: CIlIRSTOS A L'\VIATI E 
JrADF.JDEA PE CARE O TRAMi;)llTI.:u't 
CA PE O URARE OITITORUnR NOŞ

mI ŞI NEAMULUI LY.fREG: IN\-'l})
aEAl 

_ OONATm.E M, 8. REGINJ~I l\rA~IE 
ELENA ŞI A DLUI l\IARI<:;~AL ION AN~ 
roNF~'"iCU. BUCUl'eş.ti. (Rador.) In legă
turi cU apelul MAjestăţii Sale Regina Ma
mA E!~na ;;.'a deschis o listă de subscripţie: 
Au Irlb"eris: Majest.atea Sa Regina Elena 
lei un milion. d. Mareşal Ion Antonescu leî 
1Ul mil·jon, dna Maria Mareşai Antonescu 
\ei 500,000. d, pl'of. Mihai Antonescu vire
~intf'le consiliului de miniştri lei 
rlOOOOO. Lis".a râmânlE' deschisă. până. la 23 
Aprilie 

_ lNA.LTA DECOR."-ŢIE OONli"'ERITĂ 

I ' DLUI DR. AUREL 00&\lA. PogLs.vnicu1 
.mtului Croat a conferit dlui eon.silier mi
.isterial dr. Anrel Comna Ordinul Regelw. 
Bvonimir in gradrll prima clasă cu cruce şi. 
stea, acordâ.ndu-i in a.celaş timp şi titlul de 

a· ~ Vitez". Solemnitatea. inmâ.nă.rii decretu1ui 
a 'i Il insigne lor a avut loc la legaţia Croaţiei 
U din Bucureşti, unde In faţa. membrilor le-
~ gaţiei d. ministru dr. Branco Ben-:!on a ţi-

- REDACŢION AI.E. Proximul nostru 
număr apare !1arţi. 18 Aprilie la orele 
obicinuite. 

- DOMNII MAGESTR.A'J'I ~.lII.Cţ:i.oD&ri 
superiori pot lua masa la Popota Refugia. 
ţilor de pe lângă Popota Garmzoanei Timi
şoara Cercul Militar 1, etaj. 

- 6 VAGOANE DJli GRANIT PENTRU 
CATI<;mtAJĂ.. Pentru Catedrala Timişorii 
g'au comandat dela Ujilioara Il vagoane de 
granit. Acest material se va folosi pentru 
pavaj. 

..:.- ADUlIiAREA, GENI<~RAIA \. A..~O. 
Cll\ŢmI :FOŞTILO& LUPTĂTORI din 
Gărzile naţionale române din Ardeal şi Ba
nat din anii 1918-1919 se va ţine la 30 
Aprilie 1944, ora 9 dimineaţa. la sediul A· 
sociaţiei, din Ihcureş"'J, "tr. Olteni nr. 36. 

_ DESCHIDEREA CINEM..4.TOGRA
FULUI.,ABO". După cum suntem infor· 
maţi, Iloul cinematograf .,,A,ro" din Piaţa 
Traian va primi la timp autorizaţie de 
f'mcţiona.re pentru a se deschitM de sirbi.
tortle paştUor, Film-lI de def!lchidere este 
"Ne-am întâlnit In miez de noapte" eu cele 
lllAi frumoase "edete ale Spaniei. 
ţ, ..::. PENTRU COMBATEREA EPIDE-
M11LOR. ll1 vederea comibatetii epidemillor 
Ministerul Afacerilor Interne 8. dat o di~ 
poziţie prin care autoriză eomunelc- care 
nu au alocaţii bugetare în acest scop - si 
desc-hidă credite su.plimentare, sau extra· 
ordinRreo dună cum va. fi carol. 
~ PREl'lTt. DE FI~OARF.A ~Ot\RF ... 

LUI. Ministerul Am('ulturli a h!'>tă,ră:~ ea 
pe Ungă preţrJ! de 30 lei-'la kgr. d~ flO!lrM 

808.relui să !!I! mm dea 5 lei la kgr. primi. 

Ordinea serviciilor divine 
Dumineei 16 Aprilie I Duminri 16 Aprilie 

Ora 5: Slujba Si. In.vieri. BlSERlCA DIN IOSEFIN 
1, Ora. 9,30 Sf. Liturghie. 81ujE>..ş~: 1. P. ~lli.hlillCA l>1N lOSEFIN ~-

Slujeşte P. S. Sa Părintele Episcop C. Sa Dr, Ştefan Munteanu.. C. Givule
Vasile eU urmatorUl sobor: Dr. P. 'j.'iuo- seu, Or. D. Bodea, Iova Firc:a., Constan
l'a. Ioah Geţla.. Dr. S. Vla.d, C. Givule- mn Oomşulea.. Diaooui: Aurel Mihailo-
seu, Dr. D. lSodea, Dr. D. Belu., L F'ire&. v.ici, Cântă c()ol"lti ea.te.d:mlei. Dirijor: 
Dr. V. VIăduueanu, Const. Comşnlea, şt. Prof. Dr. Nio. Ursu. . '\ 
Terelean. Diaconi; Mihai Gligor. Vale- Ora. 15~30 V ecernia..--
riu Pe-rtanu. Cornel Lugojan ti Petro 
Martin. Corul E-pisoopiei., Dirijor: Prof." Luni 17 ApriUe· ., . I 
Sava Golumba. BISERIeA. DLN lOOEFI'N ....,..~ 

BISERICA DrN FABRIC Ora 9,30 Liturghie arhierea.scă., C'lt ur· 
Ora. 5: slu;jba SI. Jnvier.ii, Slu.jeşt.e: mătorul sobor: Dr. P. Ţi.ucra., 1. Gheţia., 

_ 1N~J:'J!~VJIE LA .JIMBOLIA. Domni- L P. C. Sa Dr, ştefan M~ Şet'ba.n. Dr. s. Vlad. L Cri.eiutle1. 1. Firea... Dr. V~ 
:li pl!'a farmaci.stă dela FlIJ'ma.cia Oficiului M. Şora, Traian Golumba, Gheorglhiţi. ~ C. ~ ŞI.. Teret;eaa. 
e., de Asigurări Sociale, Timişoara, a fost de- Oiaoon: Aurel MihailovieL Diaconi: M. Gl:igor, V. Perla.nu, c. lAI-

, lega.tă de a executa inven-::.arierea 1r~turor Ora 9: Liturghie a.r'hlereas08. la Sf. goja.n fi P. Miatrtin. Cântă Corul Epjsco. 

lIut eu aoost prilej o c:l'\'ânfal"e aubliniind 
a r&porturile de prj~enie tntre poporul ro
~ mln şi croat, D, dr. Aurel Cosma e."te al 
le trtilea româ-n căruia i s'a conferit această 
1, Inalti oin!ltirţie. 

II Medicamentelor 1& organizaţiile Medicale btseri.că din Fa:brio cu următorUl sobor: piei, Dirijor: Sa:va Gohr.mha.. ' 
11 tiin jud. Timi.ş-TorontBJ.. In ziua de 6 Apti- Dr. P. Ţîum"a. Ioan Geţia., Dr. S. Vlad~ Biserica dia Fa;bri.c, Rlujeşf:e I, P. C-
Ii< tie a. e, a inspectat Farmacia Dispensarulul Ioan Crăciunel, M. Şora, Traian Golum- Sa Dr, Şt. Ml.IIIl'I;eI&nu., Şerban, M. Şora, 

M.edieal, dela suboficiul Asiguririlor Sooia- ba.. DlaOOlli: Mi'hai Gligol", Valeriu Pe- Tra.i8/D Golumiba.. Glheorghîţă. Diaeoo: 
" 18, nndoe in prezenţa Domnilor Doctori, Kon- ria.nn, Cornel Lugojan şi Petru Mllrtin.. A. Mihailo'Viciu. 

.. 2'Sdt Nicolae şi Scheipner Gheroghe, s'a pro- Corul Speranţa.. Dirijor: Pref. C. Se-- Ha.rţi 18 Aprilie ~ ~. 
III eedat la. jnventarierea şi evabarea tuturor viciu. , . " •. ~,.,'~ ~'" ......;. i L,Ora. 10; Sl .. Litul'lhie. ,... " 

medicamentelor, găsind totul In 'perfectă :. •.• _ .... ~.-... -•••••••• -•• ..t:. • ...L ...... -.-•• -•• -.~ .......... ~ " ::~=':~=r!'t!,B.;".: Noui modificări În apărarea pasivă 
l' SARBATORILE PAŞTELUI. Inspectoratul _ ~ aduce la cunoştinţă g~era.lă -eă tn.. &Iclivitate, Se deschid rerestre.te. !!le !ncltid 
• regional al muncii Timişoara.. comunică: In c:ip~d ~u da~ de ~6 Apr~e ~ 1944. popula- robinete le de apă de lângă apometre ti 

lilele de 14 şi 15 Aprilie 1944 magazinele şi Ilţia Timiş,oarel ~ fI prevenr.a despre peri- pulblicul se refugW:ă. 10 a.dă.pos!rJri. Unul 
ltabihmentele comerciale pot ţine deschis colul aerlan dupa, Cl'.lm urmează: sau doi membrii din echipa de stingerea In-
In tot cursul zilei, cu S'J:primarea repaosu- 1. Pr:a]arm~ea •• Constă din repetarea ceputurilor d.e incendii l!It'!I urei In poc:hl 
hit de amiaz, salariaţii luând masa. prin ro.. de 3 on a unUl ton mal:':. de o durată de 15 clădirei respeetfft., iar restul rămâ.n lângă 

~ taţi.!>. Scara, toate stabilimentele pot in- s~un~e., A~est ~:nnal se va da ori de câte materiAlele de stins incendiul. 
ebide cU o oră ma.i târziu. 011 aVl3.ţla mamiCa se apropie de Timişoal'a. 

Llll\lprinderile mdu;;tI'ia.le lucrează nor. 1..a Brlzul ace~t~ semnal, In timpul zilei 
~ mal. ~i în zilele de 14 .şi 15 April'ie 1944, VIaţa econOJl'Uca şi circ~laţia işi co~tinuă 
iIt! PUtin-d inceta lucrul 1& orele 12 In zba ik mersul. Noaptea. traJrvalele nu vor ein:Iul&.. 
~ Ui Aprilie 1944. Pr~blicul ~e IIfătutt M fie ga.ta & - ... 

1Itf' In .... ilele de 16 şi 11 Aprilie 1944 este ~~ fugia In adă.posturi. A'tAt ziua, eU ti 1lMp-

~ pao~ d~min ical complect, toa~e httrePrin~ t~ specta:olele ~or. fi î~treru'pte. ial' pn. 
denle mdustriale şi eomerciaLe fiind inchl. bhc~l va fl !mpra.ştIat cat mat mult. Re~ 
le ia.r satariaţ,i-i lor fiind liberi fUgIuI în. adapostur;. este facultativ. 

Saloanele de frizerÎie şi coafuri. (atelie- Magazmele 'tm~ obloanele d~a vi~e. 
te), vor fi deschise în ziua de 17 Aprilie 2. Ala~ am1ană. Se dă ea fl pAnă. 

~ 1944, de la orele 9--12 " în ..... h:l-"- acum, pnn S'.mete scurte. Durata ae:m. 
In h

'd ,1 "'" <lE" VOl' n lul . d 1 ~, ~ 
ele in ziua de 18 Aprilie 1944 du ă a w e a arma s amarit la. 2 minute. 
~e 14. ,p La 8.UNJl acestUi :semnal. fncetează. orice 

Ptrblicul care s'ar găsi pe stradă. la 
darea alarmei, se va îndrepta spr.e cel mai 
apropiat adăpost VJblie, nefiind admis să 

ee oet1!p8 &dăIposturile familiale au ale 
iMtft:nţi:ilor • 

3. 'IIIoeta.rM al.aJ"meÎ. Se va da cu :!!Eml~ 
ltabl lung de o durată de 1 minut. 

.. :ro ziua de 15 Ap.riile 1944, Intre Ol'ele 
8,36--9,30., ee .,.. faee un exerciţiu de verI
flearea fu.nleţionărlt sirendor. Publicul este 
IDvitat să pculte cele 3 semnale arătate 
mai 8118, pentru a le cun~ , ei a lua 
mlsuril. -.ounţate J*.ft fiecare eemna1. 

~DOLF SCHAF AR "OMNICOLOR" 
s •• _ 2 __ 

fi'lERĂRIE 

TIM 1 Ş O A R A 'V., 
PIATA GEN. DlM.GALlSl\. !'Ir. 10 

Intrare Strada V:\dirf"SC1I 

ml"()g, Cam. Corn. No. 225110429 

Se A... II. 

Culori de anilină ' 
Bucure,ti 

TELEFON 27-80 =;;;;;i!1 f:" IJlt1Btl delChldere. propri.t MIe rmeuraale la 
.... ~~~';"fnmişoara 1. Str. Serr.t Muşat 1. 1864 

~~oo~~~~~ f-~~~~~~;·~~';'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'1' a e 1 mII r 1 inoxidabile SA.RBATORI rEBIOIT. 

1aI'8a.zi ODOr. elklatelel MIe !.rl~fdere 
~ini de fiert cu petrol 

!~ătari de mori 

!ObJ le de fi el' ~ 
~ODlierfl de paturi 

!..a ti Ili • • « ă t it efe. 
1857 

w 

GEORGE H U B ER 
. casă de maziei 

TimişoaB I. Strada Eugen de ~vo J'll IL 
Inreg. Of. Rec. 55956/93 

PianEl - A('!()rd~lIe fi tot ~I' I!Mrtloole muzicale. . , 
19318 

, I 

m... m_ 
- PENTRU J1'Iro"TREPRINDI<~RILJ<'; CO. 

}IERCIALE ŞI INDUSTRIALE. Se re· 
aminteşte intreprinderilor comerciale m
dulftria.le ti civile că sunt Obligate si.. ina
inteze ~..ariatuh.i. de Stat al Indus
triei prin Cameriie de Comerţ tabelele de 
~ftal, cu situaţia dela 31 Mar!:.ie 194<l. 

;:." o"~ 
,- SCHIMB DE MARFURI INTRE Ro. 

MANIA ŞI TURCIA. Acum trei săIptămâJ1i 
a plecat in Turcia o comisie feroviară ro
mână, care a <nmpiirat de acolo importante 
cantităţi de aramă. şi bumbac. In schimhul 
af:estof mărfuri noi vom livra. Turciei pe. 
'treI, lfenmă şi motorină. (Rador). 

,,~ SlJ~lE PUS"~ J .. A DISPOZIŢIA CON. 
sn .. ua .. m DE PATRON.4.J. Sumele rea.. 
lizat~ .. u incepere dela 30 Octomvrie 1943 
şi eL. _ ce se vor realiza în viitor din per. 
ceperea diferenţei de 10 lei de kgr., cu care 
taxa de oonsumaţie a zahărului a foet ma
jorată In 1943, ~ pun la dispoziţia Consi
lhlui de Patronaj al Operelor Sociale. ne.. 
eretaI a fost publicat astAzi In Monitorul 
otteUd:' 

.. ~~ J 

'" .(iRA.DAŢD ACORDATE PROFESO. 
RILOR SECUNDARI. Printr'o decizie a 
MiniS"terul~i Curtuni Naţionale s'au acor
dat gradaţii de merit, cu mcepere dela 1 
Aprilie 1944 şi cu plata dela această dati· 
m.ai multor profesori şi profesoara din în: 
văţământr.l1 secundar, normal fi profeeionaJ 

- DF.LEGAŢtE. D. inginer IO'n Milul. 
~ a fost delegat a îndeplini funcţia d~ 
Seeretar General al Ministerului Lucriirilor 
Ptrbliee 'i al Comun·jcaţiilol' tn lipsa dlor 
Secretari generali T. Andreescu Caloe li 
Al. Zarilopol. (Rador). . 

- TALHAIU EXECUTATI LA OON. 
STANTA. Curtea Mluţială din Cons"..anţa .. 
cond8jnmet la moarte pe tAlharii Belenoa 
TeftlDte .t Ododenco Gherasim, de fel din 
Su1ina., vinova.ţi de furturi repetate in. tim-
p:zl eamuflajului ,i crimă. Ei all fost .... 
cuta.ţi ieri. (Rador). 

':'" INGHi!:JiliEA CONTRACTULUI CU 
ANTREPB.ENOKll PENTRU TERMlNA. 
REA OATEDRAJ.Fll OBT. ROMANE TJ.. 
MlŞOA.&A., In ziua de 13 Aprilie crt 8'a In· 
oheiat cont.ra.cttJl eu ant.l"ei>renorii • pentru 
terminarea Ca~lei on. române Timi. 
f08.l'&. Au f03t date lucrările de tâmplă.rie. 
SCulptură. şi pietrărie. Lnorările se ridică la 
valoarea de 30 milioane. 

":..... tJE1Io"TR.<\LIZAREA REZIILTATlJLUI 
COLECTELOR PENTRU CATEDRALA.. 
C~Oruliliul Eparbial on. român a dispus c& 

89. ee facă. centralizarea rezultatnJui colec. 
teIa: .pentru Catedrală în zirl8. de Marţi 18 
Apnhe ert. Se atrage atenţia preoţilor eari 
au 8Sl1p1'a lor Mt:fel de liste. 

- APROBARE DE REGlJLAMENY 
Prefectura j:1deţnlui Timi.,..Torontal eu. de: 
eiziUDea Nl'. M29 a a.probat regulamentld 
pentru Infiinţarea şi perceperea taxelor 
pentru pompieri pe anu1194.4/45 al cOmunei 
Pa~. i . 

- DR. OORr.-TEL LWB.\ ~.a reluat eon. 
8UltaţiUe Tinl.ifoara IV. strada t C. BTă· 
tfanll ,15/a. 1950 

~ {qj MI Ş in i de ser i s 
CONTINENTAL 

Maşini de calcufat 
>THALES 

')I} ... 

• • Masini de reprodus 
CENTOGRAP'H 

PA &3 
ct'~ 

TIM I Ş o A II. A. L .,.{" : 
; I Bol. Iteg., Fennnand 1. ~P!:~:~~ 

Telefoat D-6I. re",· 
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"' ........ ~ PRIMA FABRICA DE CIORAPI DltJ TI~1IS0ARA. , ..., 
STRADA ~1. KOGALIIICEA'IU tlo. 11 _________________ SN _____________ __ 

Confectionează ciorapi de copii. dame si bărbati, -
DE CEA MAI BUt4A CALITATE 
in toate mărimile. culorile si desenele; din bumbac. 

celofibră SI mătase vegeta!ă 

Furnizează Drodusele sale in intreaga tară~ bucu
rându-se de o neintreculă incredere. si de o una-
nimă si Derfectă apreciere. din Dartea Onoratei 

:"";~':~ sale clientele 
, , 

»A ce IMI« RUSCHIL 81 LENNER 
Agentură comercială pentru mijlo

cire de băuturi spirtoase, me
tale, produse' chimice, imo· 
, bile, Inchirieri, şi servi .. 
-, ci u de c o m isi o .. 

• nar B O V U
-" , I magazin 

de primul rang 

I Propr. MIHAI OCTAVIAN MORARIU 
... ... o.. ~ •. 14iUonp.M 

succes. Aloisiu . 
Wagner 

TELEFON: pt! 
Beuturl 51·00 
şi intre orele 
.18.30·8.30 Nr. 

" -
32-72 pt~ fmo-. 
bile şi inchiri
eri: Nr.. 49 -22 ... 

"'JIIIII'" 
;:;... .... ::::= -=,;;"':"_J::: ::=:::= 

TIMIŞOARA 1, Strada V. Alexandri 4 
Telefon: 16-12 

." 1n"'1. Nr. FI. Ind. UOf9795fl~. 
1~ .» 

------._----~------~~~~ --~~----------------~, 

r 
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Bănătenii găzduesc CU drag fraţii eV3cuaţi 
f'r.'a. atâ.rtl.care.& hot..areklr la a.uu:l e.,.. mugi&ii. d.iJI pkple bâ.nt1lite de 

li'Ot f.ca~ii .llIO$tJ:i w:de.le,l.l.l. ~ ~ duşmaai lWe pămâ.nt.uLui roomoMO. Ei 
!1'Dpipkva.nie.i. ca.n au lJ:ebuit _ .se NLU- toţi .... cer a.ua.post, priJ:nire eaioa, Iri.
~ au &i..J.a.t in rl'~0a.r& ~i î.n inu"eg ţească.. ereştin~i ŞI roma.neasea.. ~.le 
HaDatul., Q caldă. Şl trai-C'js~â pr1lDire. ueseJlidem larg poqÎ1e că.minurlior ~l 
Suo;t. DlU..ţi fr.a~ axa.c1eru. c.u,rl. ~14W re- in1wilor noastct), ea prin lWbrăţi~a.;:l,.:& 
~t ~:i rostw"i «:un0lll.lCe de bwl& reU· ea.ltJă ~ eare..i intâpiuam" ei să simtă 
i&OUit.a.te în Met..«>pot1a Ba.natudUi. l'u~ legăturii Ikt .sa.nge şi lege dIntre 

l)oorul~i &!a;gu:$1.ea. lor de vatra strii.- lupi fiii !'<Ieauuuui şi ~easta. sa.-i iută. 
~..a., nw.u.a.i aceasta. ~ focul .reas'" şi îmJ.W"bă.teze ÎD. »tarea. lvl' w.. 
kU;JDei. jor - d.acâ. n' a.r 1.i l.OtIaS&Ă p&t.l"tO- ..... tă. 
tiei chemare -. mulţi fi..IU tnwoîor:o:e Să nu ultim Illft de sl.rael, de w.dQ. 
refugiul .in st,.aJb:ilitate pe aceste plaiuri "' şi orfanii din acest r.izooiu, de răniţI, 
.. de mănoase. &.IÂt de binecuviultaie de boă.lnav, de bă.trâ.ni şi neputincio~i, 
... ~ ti tnw::Idf~ prin ....... e&ri toli aşteaptă să le şterg6ll1 • laed. 
A ti hănlicia ~ iutr'o bubel- ..... pe ubn.z," le aliDĂlll • dura.t:e, 
flPti. griidină.. sA le Intindem, DU numai din prisosul, ~i 

t 
lil aceste zile grele câ.n:d hotB:re1e tlr1!. să le tmdmn, nu DD1D&i din prisosul, ei 

. bte1e noastre hotare -, sunt din DOI! dtiar din puţinul n~tru~ tot ~ le 
... ameni,D:ţ&te de puhoiul pirtgâ.D.iită.Fi- paIl putem da pentro ajutorarea. lor. 
t tril a tdl,pi de urgia. ti b1.&stă.mu1 ceI.ot Mal presus de toate să. trezim şi Intli.
~ fără. de lege şi făriL Dunmezett, fraţii tim în noi conştiinţa. legăturii de sânge 
t IUJ6tri MQldoveJli, BuOOVinen:i.,. Basara- şi lege dintre noi şi toţi fiij Neam'll 'Li 
~ au trebuit să...ş pă.răsea.sc.ă tot a.vu- nostru românesc de pretutindeni. Să. fim 
m1. rosturUe fi .,ă.minele lor. pentruca gata de • adu08 pentru binele~ reîntregi-
1& primească. un a.dăpost pe aceste pIa' rea şi ină1ţarea. din viitor a Neamul~ 
iPri pâ.nii. vi1:ea.z.a noastriL armată va birui oriee jertfă ni s'ar cere. l'ara., nea:aî.rna. 
.. 1CO&t.e pe dvFanj de pe pămâDtmile rea şi reintregirea ei inainte de orice. 
iicumpei noastre ţă.rL P8Iltuei intr' o :tal'ă liberi., refăoută la 
BanIL~ Ai Bă.năţend.i .-.........- eu drag hotarele ei fireşti şi îndlt~ată sunete-• .:;;. __ . ....:-pe fra.+ii ~~tru: .. le ,te prin înţelegerea, iubirea. de fra.te ,i 

.. ..--=o>"')" r~ u.e pământul strămoşese a fiecăruia şi 

...... ~. cJi~ ".1101' pettece prlD lDuaoe, atră.da1nieă şi. lăd pnci • 

...... pJJdmi bă.ni.~ ~turora aVtOl asigurat şi biaele dia vii-

i
·· 8'&11 tor:rnat comite~ pent!'G ad\mL..( tor al fiecăruia din noi • 
.. fondurilor, s'au adresat a~~, .sunt Toate să le purtăm eU supunere fati 
&Dt1ne e&d. dau ajutor ee10r l~J?8lţi, ~ .. Inalta noastri Stăpânire. dândo*ne 

r ameUt '" t.o ~ plăcere datot'la ~tnO' toată silinţa si. facem din pa.rte-ne tot 

I
I aici ~e. a da adapoSt aCCSto'r' fraţi ni- ee ne stă în putinţă ea si trecem eu bine 

păs1;Ulţi ck'la 'Vatra strămoşeasel. peste vremurile de grea cmnpiru\ ce au 
StâDta Epise'ople <Jr"1;O<kJxă romW ~n venit asupra noastru, Luerbd aşa. pu

i ~ prin P(irintd. ttoStrs Ârhi~ tm:n nădăjdui ea Mâ.ntuitol'lll Iisus, 
I f1II Dr. VMile Lazm-e8CU cu m!.nă.1Iarga Cela-ee prin invierea Sa a biruit pii.catul 
i -. braţ fnalt a.jut.i Zi de zi. fraţiilor nostri. şi moartea.. să adaugi darul Său a,co!o 
I Iati. cA.t de rom.d7ieyte fi cre~ti'/l.f!~te} unde puteril~ noastre nu mai ajung şi 
I .. ~ Btăpâm.tJ ~"' Păstor .nt.- ea aeest ajutor de Sus să. biruim şi noi 
r ~ la ~& oare ee ft. eiţi III Ispitele vremii şi AA ne i11Vftlllniejm de 

I! ~ ~erl!e d'Io Eparhi.a P. S. Sale m o notlă vieaţă., intr'o Ţari. reîntregită~ 
'1 Ikm Inv:I.ertt Domnului: liberă. şi întinsă peste tot pământul 10-
i ! ... Tara e străbătută .. in ItrDguI şi lata! emit de Româ.nifr• B. 1 ................ ~ .. I ....... >., ••••••••••. • ....... . 

•• Poşta refugiaţilor 
ODe ttie ..... 'amilia... ntugi&tl A,rya& Alexe refugiat din Chişinău ac--

4i.u jud . .Bălţi com. Nieoreru. Agafia Rusu. tualmente invă.ţă.tor la Jamul Mare. caut 
.. trei eopii fÎ fraţii Petre Rusu, Elena. pe fiica mea Tatiana Arvat studen~ la Fa,. 
~ rog si anunţe pe aoţ.1l ~ pe fratele cu1tatea. de ştiinţe IaJL 
lor RllSl Elisei apit&lul Z. L 517 Timişoara. Păl'ă--,ean Onotrei refugiat din Căminul 
Oa.nea Teodora, refugiată din Chişinău. de Ucenici str. Traian Nr. 13 Cernăr*. caut 
eaut pe fratele meu Gar. Public Gheorghe părinţii din comuna Cadeă. jud. Suceava. 
Moise rmde _ găseşte să scrie pe adresa M!3.ma Aurora şi tata Ioan Părăşean şi fra.· 
Cenad11l Mare caa Nr. 652, Acolo JlUntem ţii Dorin ,i Die Părăşean şi verişorii Vel'o. 
repartizaţi după ~giu. TotodatA rog ~ uica ljIi Ghoorg'he Andron·le. Părăşeaft 
da ~ el adresa. unde s'a stabilit poliţia Chi- . Onofrei Bul. Regina Maria 15, Că.minul de 
tJ,năI1. tkeniei Nr. 1, 

Gerber Iane, calIt pe familia ~ Bet'oglatuJ Bopnlooel Nicolae din Cămi-
Alexandl"U, Ter'.z:ia. ~i copilul Gheorghe,. re- nul de Ucenici Str. Traian NI". 13 Cernăf:lţi. 
tlgiaţt din Cernli.uţl, le comunic 'li mA. ~ e&llt pă.rinţii mama Veronica ,i tata Artb
Iese la CenaduI Mare casa '11. 652. Re.g d:!că nie Hopulet]J!f, !'mţii Danicean ~ Onofre! 
tie găseş'".e să. ammţe u,(l(> tunt. Hopulenei din eom. Caeiea jud. Suceava. 

Zelea Arcadie, Niugiat din Căminel de Hopulenei Nicolae Bul. Regina Maria 151 

Ucenici str, Traian Nl'. 13 din Cernăuţ:. îşi Căminul de Ucenici Nr. 1. 
eaută părinţii din comuna Boiau jud. Cer- Gorgian Constantin. actual la Căminul de 
năuţi, mama Ana, 5':lroril') Florica şj O~~ rlcenici Nr. 1 Timişoara Bul. R~gina Maria 
lrat~le Gheorghe. Adresa: Bul. Regina Ma- Nr, 15 refugiat din Cernăuţi, caută părinţij 
ri1l. Nr. 15 Căminul de Ucenici Nr. 1. Valeria şi Dumitru. Gotgian din com'-ll1i. 
Elenul Saptefraţt lli'e domiciliat provizorh Patrăuti jud, Suceava. 

la Se. ~ Sllbi~erl Elect:ro-meamicl'll11miciue Gheorghe, actual la Că.minr11 de 
t lIII!f.r. 3 Aug1mt Nr. 11 ref. d1n Cerrumţf.. Uceniei Nr. 1 Timito&ra Bul. Regina Nr. ] 5 
Roagă pe toţi a.ecla. ee ştiu ~!~ 1Illde refugiat din Cern!uţi caută r ~ "inţii Ecate
s'a evacuat Maternitate din Chişin'a"l rina şi Ioan Irimiciuc din comuna Patrăuţi 
pentrn a ma pmMI In enrent eu 8Ul'OliLL jud. Suceava. . 

• i W 

Toată lutnea foloseşte: 
PASTA GUBAN 

peDtra pantoft 

GUBANOL" 
pentru metale 

MATADOR 
pentru moliile 

Produsele Fabrice' = 
propr. G U B AW PLAI 

Timişoo~ n. Aleea Sofia Imbroane t. 
mr, Of. Reg. Corn. 45/10371937 

GlJBAN 

Tf>lt'.foD : 40-38 
1931 

111111 :&iIii:tlrli./S!l---:'""*'-.-D""$IIt ft'" 

Drama anonimatului bănăţean 
(UIlIWY"f: d.î.n pac. 3). Odati. inlâ.tu.r ... tă. OQniU2.l~, iut.lnţ& 

nife.ta.re • ,!lIl.ntul14 loC Il~ ~ opti~ de1ol'lWU:1ttt de pa.nă. ac; 4,._, "e va 
voc 'putea. p.nt.1 dlw.şii pu _ restul 1',r.,. vedea olar că nu J:).;UU\.t.u.l e hpdH. Je va· 
vin.au!or. (,IU '!,ara. '! 10l'i e.i valorile lUi ell.lstenCe ~unt nega.~ 

lndout.ri.na.J;·ea lări intru binăţellf»m din cauza unei coniuzii, din cauza ~:H'l· 
- olearea. po.sibl1ită.ţilor de Ve!:uCu..R~. erori de geografie, pe care tr\olou.e .:la'.: 
i.dentificare "J'OC\W.oaştare .. sp&JjfJ.. comba.t.em -din râ,::,puLeri, blintialllla·ne 
eulu local - va fl.ergo tumurea.l& Cont.. d.iD t.oat.e pâ.rţJle llupotriva conseclnţcl . 
~ei de pe oahelarii OOllştimţei pub.iee lor ei deZastruoase cari au lOVIt in in3;).~ 
in privlnţa AxQe-.i.lulQi. fi &na.tului. iAcegl'itatea. frontiere~or etuice. '. 
AtDJlOi Banatul 1111 n. mai fi inexiste=l.t In trecut tnvâ,ţă.mantul acadcm:c ro,' 
teoretic, după CUlll nU este inexIstent in Dlâ.nese se mindrea OU un Eutimie ~l>ll:'" 
fapt, fapt ee e fireSc şi trebue să gu, Tineu-Valea, Iosif 01ariu, Ion Saro~~ 
zdrobească 1llineiuna teoriei - nu Va Petrll Barbu. Dr. Vasiei, Dr. Netlc[('fl. 
m.a.i exista in conş.tinţ& publ1eului oa U11 .A.oademia Raman.i de asemeni îşi av,:,& 
fel de ane:d • Ardealului, f!II. un fel de membr.i ei, fondatori saU ordinari din 
nebuloasă IlUbistorici. lipaiti de oOlua- Banat. Ma.i recent, falanga corpului rii. 
rurile personalităţii. ' riaetio universitar bănăţ.enese nu vedem 

Inlă.turarea eonfuziei ar face iTll!)(8i- ewn s'a ricşorat pr:n prezenţ.a in md' 
bUă afirmaţl.unea greşită .. autorului ar- )..,.eul ei II. uor nume ea Dr. Vi"t(',r Babeş. 
tiMlului amintit că •• ideea înfiinţării Traian L!,I.les('u, V:l"ile Loj(>hită, dec'ccl, 
nniversltăţil Banatului In1feră intd.rzi. Gh. Ciuh'i dela catedra regTctatulni ~?ă 
ere din pricina absenţei unor C'.a,dre di- tuneanu, Daico,,;cl, B!·anc"vici. S.'ll)in 
dl\ctlee de pref:ltig-iu eărturărese tmre!>li MnnnHă. P. RqmnC'antu, Dr. COl'lI,l a :t 
răspurlă &firma.tiv la calitate$. de bănă· 1 Andreescu, D:. lovin. Dr .. 't'.0m~, ~'11('1.' 
ţea.n4". ' Fim, t D. :::lucIU ('te, J.1YIU .THrr,\.('SCU, 

Articole de modă 
pt! dame şi copii Jc ~. ~~ 

3"f> f~ ţ"Y 

, u~ ~ot . 
~ O~', 
V 0'9«· ~cf~1" 

'\?"' ~",fIS' Haine şi li r.gerie' 'f:'4 

~ In mare asortiment ",:~ 
,c· 

~&!!.!:'??:!!'!?'l~'~'""""""""~~"'-"<.:n.-.... "";;i1~~ 
• ... IIiMilillli1llliili __ W~ .... I~~ii>oalIiiÎOIIIIM!iI .. ~IIiii'loiEIIW.iIIi/i_bl\Il:il,lOCJl!<::· ~"~.~" ~ .... 

/ ~ '"Croitorie militară şi 
". w v • Claprazarle 

Timişoara~ Piata Unirii 13 ... 

loreg. Cam. Corn. 841120771944 

1~ 
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Fabrica este una din cele mai moderne din toată tara posedând războaie 
mecanice pentru ţesături, fuse de tors lână nepieptănati, diferite 
maşini pentru tricotaje, războaie pentru ţesut panglici, maşini pen-I l._r r~u 3. şireturi de ghete, o uzină pentru fortă motrică, insta~atii complete 

lf_~opsitorie de lână, bumbac şi mătase, apreturi ŞÎ toate maşinile 

A .. ~ 
<iIIIIIII!B~ 

~3&tSiit1I ... -_...... ., - - .. --.::, , ..... 
~ 
~ 

v 
.' -anexe cu utilaj ultra modern. - ----------

ai 

.,Industria Lânei", produce in afară de stofă, fire de lână Kammgarn 
(fire de lână nepieptăna tă) ciorapărie tricotaje, panglici şi şireturi. 

~----------------------------------------------. 
Pentru asistenta şi recreiatia socială a functionarilor şi a muncitorilor fabrica 
,.Industria Lânei h susţine pe cheltuieli proprii un azil 
de sugaci pentru 100 copii, un club sportiv cu tere-
nuri p ro p r ii şi cu secţii de football, atletism, 

I---------canotaj şi tennis---·------

TIlllIŞOARA 
1955 

t aA ;14: 2 ZSSS 2 tuat_lUMUSC.. _aa _= baalAt uz a as LE 

mIlWHII:ml!lIHili!llln1illlUIIII:11IHI"UllllllnlmHm~IIIHIIIII~IIlH: mmtll~l1l!mlUWmamllmllnmllltttmmnlll\lllllllttHlmnlllmlflD . 

I ' ,MAGAZINUL ., 

Titn.işoara ~., 

J !! ' 

~ Inreg. Of. Reg. Corn. No. 292-7378-934 I 
~ ; 
I Timişoara ·1, Str. Alba Iulia No. 2 I 
~ I ::: 11 ' 
I Telefoane: 38-77 li 38-78 I : 
~ ! 

~ m In clădirea teatrului II i 
~ .. 1, 

I l' I ~ 

Blllev. Diaconovici Loga No. 34 
, ~ . " I Mare asortiment de radiouri la ~:~~:nken i ' 

I priză, cu baterii şi portative ~~a:iz G. i . "Jrrreg. la Camera de Comerţ şi In (luatrie Timişoara sub No. 2594 reg. cro
b:ol<tgic Nr. 63:841·934 reg. anali tic şi la Tribunal Timiş.Torontal sub 

No. Fi. 626}1934 

: ' 

Telefoane: Administraţia 41-18 
;'. 

Magazia 27-09 
1951 . Dep. cu detail 12-83 

I · I dame I 
3 Biciclete şi motociclete pentru I dom.~i I COpII 

I 
:.i 
ă 

I Maşini de cusut I 
în diferite modele 

I 
i 
~ Maşini de scris 
I engros şi en detail 

1.1lIll!_il~ IllJl!l!!!I!!lIUIII!I1llII1IUUUIIlJlliIIlltUIIIIHIIIIIIlIiIIIIIl '. 
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Lln~erie şi Ciorapi 

"LUIZE" I Prop".: KISS I .. UIZA. I 
n6se. Van~ .• 

se remaiază ciorapi 
Timitoan IV. I"ta Drigălma NI'. i. 

Inr. Of. R~g. Com. Nr. '3.4.6f1Q7S9/941. 
. 1&5S 

• 
= 22 II 

DOUl'OBUL 

ION COSTIN 
(refaciat tlba Oerai." 

eonsuItă pell.tnl boU fftnel, naşl:.eri 

fi ohlmrgie 2-5 d. .... 
Timltoara, n. Str, PC'fitlliaast Nr. 18 
(lângă Şcoala Norm, de br'liţi.rorl) 

1915 

= 

bEX 612C1 _. 

Atelier de cureiar li şălar 
Executăm pactuaJ tcO&ie 
lucrările in brao!J& ~ . 

, 

lOI! 
1 

Bijuterie modernă 
Cumpărăm sticle goale 
de un litri 

1 

FONTA VASILE 
BuleV&l'dul Carol Nr. 5. 

Ln tncnno,tilntare teIeIoaIeă le ,tdleMl 

dela domioilia. 

In'. Cam. Muncă. Nr. 4.2549]94.3. 1855 
:MAiU4WMifWW + ,. 

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

!!OAINI 1[).lUJl~!OINl!IUJ SICO; 
,""""':'-:.t",-L ţ , fI .... ,-, . ., '~--. _ ! . - < 

CEASDRNICĂRIE şi 8IJUTERIE, engros şi detail 
T ~ milO a rai, Str. EUGEN de SAVOYA No. 7 

Inreg. Of. Com. Nr. 51il20111941 

Doreşte sărbători fericite 

onor .. clientele 

~·.b 

· ,~~ Elrlll BINĂTEAl!Ă" 
., 

-

• 

·oan)'ack, . iosif Maywrln li Matei Winlder 
('-- .. , ., , ,~ ,-

doreşti Onoi. ~ .... 
SA.RBATORI FERICITI; 

r ărbători fericite doreşte ODor. clientele 

"IP>iiViNIIIJJE ILfE 'IPI~OMOINliOR,r 
Propr. ONEŞAN IOACHIM 

Timişoara U', Str. Iosif Gal 5 Telefon 1372 1859-2 

• = 
SARBATORI FERIUITr 

doreşte nnor. eUenle1ei sale 

BIROAŞ PAVEL 
1935 

"FRUCTUSU S. A fabrica de Dte 

-: -...:: .. ~-;!.: -~. ~-~..:...- - -
. --' ";;-. tGHA T-IK 

Telefon No. %l-Ui ti 60-6.';. 

mrec. &eg, Dom. Uj1069i193b. 
Tlm~ l Sbt. M~ I..'l'd.: M-ft 
IDr. Of. Reg. ~. NT'. 33()jl0.Tl3/4115A 

.' 

•• 

"P H O B U S" 
{ 

Societate" :Anonimă 
de Electricitate şi. Technică 

doreşte Onor. clientelei sale 
. 

sărbători fericite 

CINEMA 
C 

O 
R 

S 
O 

1M1 - --... ___ f T_2L222( 

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

, I 

, 
.' ' 
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"ne • 
5 lei cuvântul apare în fiecare Li, Anunţuri 
.. primesc la Administraţia l.Îandui in Str. 

~Iără~tt Nz. 1. l'elefon Nr. 1l·28. -, 
Vânzări ... Cumpărtri 
'Fabrica cnwu .. ă mudemă cu i.n.sla.aţiuni. 

cazan stabil, clădit ClJ711eră cu rr.aţinărijl~ 
c.!;e mai mOdo.cne i~oCa: de fabrică., b.rou, 
aproviz,;.'n9.tă 1;U 1!u}r~ri pentru fabrinlrea 
oricăror ll:-:icole ctJim.i~e, din ID()ti\" fatr.i
lla: urg;mt de vânn!'e lCI 2,OOO.DGU. In 
urti€rul vtlelOf' ca:;ă ,;:u 6 c:unerc şi C~ tat 
comfort';1 o..t>tf:.OOO lei. Casă cu 1 X 3 ca· 
m~re, tOl comfortul ŞI 1;( 1 în cen:ru cu 
8,500.000 'ei, idică,fl.CO casă rartlculară 
n'lu'l cu 3 camere. cu .ot eomfortul 
l,3fJO.'yj') lei. (.,"l! .. â particuhră cu 2 cam 
cu grăJlnă mare, Mi>a nouă în Pârneava 
1.3Gu.::'OO lei, Agertură văd. lui .Albert 
Haas::. str. 1.· Petran '';0. 3. Tel. 22-2!. 
lnreg. Cum CC.ID. 3C3, ,liH2 • ................. ~ 
Magazin de modă 

" L y O Il e " 
:'IARE r\SORTBIE~'T DE POŞE1'E, 

U}.lHrua.t; ŞI CONf'ECŢIUl\î D~ DAME 

AR:\D 
nU!~\'nl-dul Regina Maria Nr. 2-4. ............ ~ ..... 

S a, ~·I· CrUl1Q:1 \îl lUI 

şi Greblă Iuliu I 

Bodegă şi Berarie 
,t-r t~ V la il !>~ A" 

AR.\D, Ph!a ."-,·ram luncu ~r. 18, 

...... ~ ................... 0-.. . , 
Cof;:;tăria 

1,3 uel UrI 
ARAD, Pinţa Avram Iancu 16. 

r4&-"~"''''''<C-.~ •• ''''''''' 
Pari'umeria 

ARAD 
Strada Emin~cu Nr. 15 .... -.................................. : 

Res>,aurar\tul 
, 

~~ro! t~1uller 
ARAD 

Bn1f":a~!1l1 R~gd\) F::rdill~d !'ir. 2'1. 
~ .... ~~ .............. ~ .... ~.~ 
ELi3ABETA BUG~~tRIU 
broderie artistică 

AH.-\D, Str. }~minescu Nr. 15. 
..... ~ .. ..;;> .................................. .. 

L A ~ • Ulî1.anal"la 

r-l O'.QI A" 
" ;;..l!.~ ... .............. . 

AH~]}, Strada Eminescu Nr. 11. 
........... <4> .. ~~ ... <Oo ............ . 

\'l;l.IT.\ŢI SALONUL DE PĂLARll 
PT. D.\:lJE 

~ .... ~bft G:~~'~~' II j j,.~~ .. .. 'btI w_ :.p .. ~~ 

ARAD, S~rada )'1e!ianu Nr. 1. 
•• ...,.._ ............. <e> ....... 9 ... . 

Al.·,";.NTm:,a: DOA}U'rELORt 
Vizjt"~i ')Up.lai Salonul de Cosmetică 

HAJDU 
i~J~; \D, tr. ~t gmrll<'S{'U Nr. :!O-22 

'r.lerp.n: ~1·81 

T' S· ăt-fo" -lfllSt. an a.u 

-
Cinematograful 

filmelor grandioase 

------------------;- r ~::~..$;"',J.:1;;~',I?'c',;,..>'·:vf:.:,.r:'~~.)._ ..... ="'1 

CAPITOL ~n~;.:t~~a~i~ot' Arad 1, ~ineT.a URAr,JL~ frad 
==========~T~E~~~L~E~~!F~O~N~2=a~.2~2~-========== 

prograrnm St'nznţional de Sft. Paşti!! 
Cel mai bun fiim senzational! 

Cel mai tare film de 8.'icnturî! 
('cI mai duios film de dragoste! 

AmedeD Nazzari --- Camifo Pilotto .. - Luiza Ferida 

"LOZUL 18.00'0" 
Un film de o acţiune dinamică fanta,... 
stica! Mai senzaţional şi mai misterios 
ca filmele de COW-BOY a lUi DICK 

FORAN. 
,Casseria deschisă începând de Joi dela 
orele 10 a. m. Rezervaţi biletele din 
timp pentru evi~rea aglomeraţi1or, 

J~.ll"l1al ONC 109 

I ?tIatineuri Duminri, Luni Şj l\larţi lu 
orele 11,30 a. ro. cu lei 50. 

P~r. 3. 5, 7, 9. 

..... m .. Ga*mQ&=c'c7t==~ .. ~ .. ~~ •• i~'.f~U.5~ ... ·.~lll .......................... ~~ 

A~·n. " " -- iI..~w 
prOpr. M. BELICI, ARAD; str. dr. Ioan Robu Nr. 6. (lângă lel .... foane), 

Prezintă şi vinde cele mai elegante modele de pardesiuri ,taileuriuri !;oi roehii de 
dame. Calităţi superioare. "uitaţi ma gazinul fări Obligatia de a C'umpăra. 

Termeue s<,urte de livrare la. comenzi. Of. Reg. Corn. 1086111042. 

Sărbători fericite! 
doreşte onera.ei «:1ieolele 

" 

COflETARIA ~ 

I~ I '" II lE -. II .1\\ Proprietar: . ~., ~ N 16 1 ~ G. CARGNEl 

Timişoara B·dul Carol 6. 
Inrerf. la Cam. Com. Nr. 25t-11273-94'! 

Set. IOA:~ CRIVUŞ 
Confecţiui1â pt. dame 
R4.>;; sprijinul onor. Dame, să aibe toată in· 
crederea pentru confecţionarea d-e parde
sit:.ri, tailleuri şi paltoane. Preţ eftin. Ser· 
vl<h prompt. Modelul'i nOi la dispQuţie. 

ARAD, Bulev. Regina Maria Nr. 9. 
Etai. n, Apart. 28....•...... ~ ....... 

fier, Turnătoria de 
Fabrică ~e 

• a. 

maşini 
Execută. tot felul de maşinii noui 
Şi reparaţiunI agricole, motoare 
şi roţi dinţate. :-! 

A n A D, STRADA ABATOR ULUI No. 1 • .............. ..,.... ........ .. 
Madrea ~ ... iaxa 
Modă pentru Danle 
ARAD, Bulevardul Regina Maria .so. 16. 

, ....................... 
Magazin de textile en-gros 

"Scharle şi Andre" 
ARAD, Bulevardul Regina l\laria !'i'r. 1"1. 

Telefon: 17-02. 

...................... 
Ceasornicar, bijutier şi o~tici3n 

c.. I ~.'I ,.,~Imo an r 

"S Z E PE S V"~ 
Fabrică de trăsuri pentru copii 

ARAD 

vi~ă.vjs cu Teatru. 
l .. ............. _ .. , .. ~ 

Parfumeria 

II E L' I TE" 
Propr.: IOSIF PROKOPETZ 

ARAD, Bulevardul Regina Maria Nr. 12. ............................. 
Gheorghe Perva 

Croitor pt. domni 
ARAD 

Strada I. G. Duca Nr. 10. 

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

'1. VESZI 
OPTIC-FOTO-SPORT 

A~U.TF;UR FOTQ LABOR:"TOR 
:\.RAD. Strada Vasile Alexandri Nr. 1. .......................... ~ 

fratii AODOilVi 
A\'!'Jicr tW p":izinne pt. r.epUftUOO oro- . 

ARAD, "Al\". Regina Maria 19. I Magazin de ghete 
şi modă bărbătească 

loagelor. ARAD, vÎS-a.vis cu Pl·lnuhia. 

,-~-' 

TelefcJn: '!.2-32. 
C~!1t"ma Ge pJ'ert1i""re 10:1 şi prOeC
ţie ireproşabilă. Sah~ b~ne icălzită. 

AZI! 
Şi În z!ldf' urm:"l.'oare : 

ILS.\ POLA, ADJU:\i\"O RnlOLDI 
şi LUCIANO DE inmROSIS 

JURNAL NOU O;'\C. 
RE'pr.: la 3, 5, 7 şi 9 fix. 

"E L'e CTe O ~~'J 
tog. rureşan& fo.~ .. N.C. 

ARAD 
. Strada l!râCallu NI', 1 ................................... -....... 

~h'lDICATI1L CO~mHn.·\~;'nLO" 
JH<~1'AILl:::1'I Dl~ ARAD ŞI Jl'DEl 
UREAZA 

FE~I~ITE 
31 ErHBI~ILOIt SAI 

o ............................ . 

IOSif SIOYUDUITS 
fOTOGRAF 

ARAD 
Bulevardul RI"giua f.laria Xr. HI. Etaj t 
..................... ~-. .. 
P- • i" -1( t-j-.J ~ r ~i: t' :iiţ~09 .~ ~ · ". a 
L:lWIiI ~~'·ti~~ir 

cofetărie 
ARAD, vis-a.-\Îs cu Primăria. ......... -.... -.~ ... 

EP~Itn~~~ 1~~~t'tlJ~fI!~t!n b~ liU~~ftti . Îti~d~~L~i~~~~;1 
lUOUISTA, ARTICOl .. E DE. ~mDA ' 

ŞI l\IARU1"t"fIŞl.JRI 

ARAD 
Bulevardul Regele Ferdinalld ;>';r. 13 . .. ~ .............. -.............. . 

N. BLAGA & CO, 
s. r. N. c. 

!\IAGAZlN ln~ l\iOD . .\ 
BARBATEASCA 

ARhD, Bnlevarrlul ltcgina Mnrh No. 24 
........................... .....".~--"!>-_ ..... 

Ion Breceu & Cow~. 
ARAD, Piaţa A"mm'lallcu 22. '1.\'1. 18-1'1, 

l\IARE ASOR'rnfENT DE :\:.\. 
RUNŢIŞURI !}I JUCAIUI. 

• ................... + •• 

Restaurantul ,,~\'I~i~,~!t" 
Propr. Caracioni Gheor;::e 

Al~At) 

BI. R~g. }'crdinalld 1, \'is-ă.-'·is de prin1ăril 
&>rvl."şte la lll'eţul'i cml\'cuabile 
b1'uturi n!t'''c, Grătur special şÎ 

tot fe]ul de AperitÎ\'~. :-: r.1uzică ... ek~lii ... .......................... . 
SIOP!! 

l~ DO· ~ ~~.::nrl fH'r t: 
J ., l, L~. j~~r r. lii , 

, " W 1. A t:tl....;lla, ,-.;:> Il I 
llal1;azin de slidihh', geamuri, ÎiH adr.iri 6 
tab:ouri ~j al"ti{'oj.f' d~ mellaj, ('u r,rl'(UI 

dtine 
p n O P RIt:: 'T.\ H: ~ T F: F .. \ N n ,\ şI 

A1~AD. l'ia!a AHam Iancu Nr. 11. 



~----

I 

r 811rmb'td, le Aprl& lM4 D A (lI A }'a~, 11. il _______ & _________________ - .... ______ ....... _III-IIII==_nMi"i"t~ . .",,~ .. m'I'Jt~ r-·· = 

Răspuns catnpaniei de 'defăiOlare a oştirii 
CGnverszţHle sliatilor cu privire la relatiile ţărilor neutre cu Axa. După războiu 

regele Greciei va abdica. Stalin nu poate părăsi Rusia 
,jLttulţitl po.€ltlcĂ - ~~~ --(j lnJll!ll'"nUl britanic Şi Qmdioo", incear-

<XI din nou .:.a Mtermille j'urc,.a ca 
iii ,~ rela-ţiA,le wnw/'(,i,a.le cu ~ In 
lI!Mst _€f1.S a f08t trimisa o tIOtă bişlam'*" care cupriru.le o Beam it d6 chesil-uni 
~e la problemele com.erciak,. Pe 
~ ~ Ang!ia a jiJow.t. propuneti 
P .s..ăiei de la intrerUP e kgătur1Je co
~ cu Gerrn.ania. 

ztanU 7PelLringjDrs Dagblat" obsef'
trei lud că o w,..erupere a relaţiilor co
---.zc dmtTe SUedia fi Germa~i.ia, ar ..... f. ~ 8u.edia pie'f"deri ron,Ji· 
~ fi • CQn(rodicţie cu politica. de 
~ • ~ ţări. P. 16ng\l 
__ Ma ~ .. ""feri pierderi tn40 
P 6& pwIOf de wdere militar. 
p~ ti ajunge la un rezultat preci3 

la ~ ~u. după confm-il1ţa ţir..u,.. 
li 0Il repreZ~ presei} ~ cătf"e Our~ 
IeU HuIl, ld Ne1D-York au inoeptd co... 
~ pri1>ifoa:rş lG relG;ţiila CO'1'ner'

oiale ale 8tfl1elor fleUtr~ CU axa. 
Pri1l ret"'9"VeG diA t7iaţa politică a 

BegiJui, Vi.dor B~l, Italia.oa;pd de 
MnSl dÎ'ltrş oei ~ ~ oameni 
~tm aeelt[ ~t fi penirK poparu.Z ita.
-. .A.dteZe '"' M trădare lUnt două fi 
.o~ ~td pe'ni1'l' soar
,. ltllliel. U-.u. Ion Iiioâ~t in <mul 
W15j ~r al doilea in cmul194S, când ti 
roorddt o 1:argă (llf'lUlJi8t16 comuniştilor, 
~ fUt/el dreptul 4d "It Întoarcă in 
ItoUtJ. ~"... toată politieG «l, Rege
.;e Vmor EmGm.H!'1 nu G f6cttt altceva 
d«dt .ti dT.ecd Italia la 8irsmţ1.a tragică 
pc ,... o ~ fJ3tăd. . 
".".. Tifo ~ ~1e.s 

,:trili~ 8e ~ intr.,. lung etrtico1 
k ,er'3I1ana h&i TU:o~ de titlul "ă.u de '71I.(lw 

• fi de pt:D"ti.mn.ii ş{U. El f.IOn$tată că 
pW ..m ,.. ~a J"dvt obţine tm ră.".. 
,.. ."..,00dtar Ja mtreOOrM~ Cine t1 
,...." pe Tito mm-~ Dacă Tito nu 
' .... ...,.,..". Mgvr (JCest titlu, nu există 
.:ti ~bU~.s,. cleodt acetU oă el t$tt 
...., fii Gf"IIn<â eri"'f'O.1ii. Chtar ţi po.7-
tMl de mdio Ltmdra. li contribuit la ~ 
tii iMpre3Îeprătând că partitanii lui Ti
te. oricare __ .......u 4~ al C'" 

lIGt8ă ~tiOe. 
. Oor~ ~ei DNlf. tnJ.'M. 
!nitet cii" Me.t'iOO M anunţă că ofiţeml 
~ ...... inoeroat Duminecă A 
ate.tat ~ prefedintelut WJtului 
Jr~. ~ di", Viaţă, !azi, in.,.. 
ma rănilor pri~ite in timpu~ atentatulul 
1. işgă.tură <* aeeM a.tentat ou loM fă
lMtc tnaI& m.ulte arestări. Poliţia me:.rioa
ftd 0I!I"0IeItea.zd cauzele care ou du.! la • 
rmt atentnt. 

•. Dupei cum 6e afVj din Berlin, In con
'trinţa de presă dela mi'li$terul de tQ)o 

terM gerrna.n s'a vorbit despre un arti
col al cttM$cutului ziarist nord-amf'ri.. 
ca,. Oaiell, apărut in revista "Lock«(, ar· 
tiool in care acesta face 8USţinerea fan
tezistă că Un:itme4 Sovietelor nu rar 
intere8a de nimic altceva~ decât de epo-
ca de pace de ~5 ani după acest războiu. 

Dtn Washington 8e enunţă că minis· 
terul de răzbOiu american, ren.moscând 
i71,~ccesele suferite în Italia, a hotărât 
să pună pe planul prim al producţiei de 
ră::boiu fabricarea tunurilor de calibru 
greu. Ooma:naamentu,l americrm, astfel 
intenţionează să pregătească o nouă a
mâ.nare a termenului de invazie. 

Regele 
abdica 

narea 

Greciei va 
după termi .. 
razboiului 

Bucur e şti, 14. - S. P. P. TItANS. 
!tU'I'E: POTIUVIT ~'EI Ş'l'llU DIN 
CAIRo REGELE GRECIEI A ADRE. 
SAT POPORULUI SĂU lJN APEL IN 
(:ARE PROMITE CA, DACA ABDICA
hEA, VA CORESPUNDE DORL.'''l.'E. 
LoR POPORULUI GREC, EL VA ÂB. 
JlI()A D:lEDIAT DUPA TER~UNAREA 
R!znOlULUJ 

Pe Jll.C:L.StU"a ce din sursă. bOviet..lcă. Alt: toriului el. Acela, post adveI'8&t de ra· 
velor ~U'tl trupe se 1a.ce m&i aian~toI. 1l10, 111 UU," de .LJ. A!U'uie m e.Illo.lUWlo;ll 
p'rUl.ul.!JJ.uc.w. ~WJ.J:tUL w·a,)UJ.~ Q.e LUC, uw.u. ora lJ.W dlllJ...if. O\tIlU·&2.H:auQ.LW:ie 
~are lle p~w.",,1.e g,j,IJ.,UOU p<l.W.OW.\.U1 Q,llWJJ. Uagnmt b<ruscâ.w11.otoda.~ rcallt.a.t~,~;. 
al ~~d.I,.U,(;I, .bi.LCOVUl~i ~J. Jnoj.(iUV~ ,,.mîorma~Wlue laUiiate de nemţi po-

l-'~ ma::;UJ.· ... ee diu sw..s... SOVJ.t:Llea se trivlt carur'a, ei au U'imiS mari L.ti.4J.irl 
~wa. &vW.U a.ou.a. ~ w,leg01"lC aerielle III KQwa.wa. sunt în intrtogiIuc 
c.& .. ,.lnalntarea. trupelor roşii mar"n€a,. ta.L;;l:, aueva.nu fiinii că a.părarea. a.;.:es. 
ză all1ceL.i.lllN Qln cauZa COllul)4UUJJ.or la. teJ. y;tl'L a luS\' in inr.reghue iasa.tă pl: sea.· 
vorablle ale apararil S411t l,&ul.l.a.tUl evi- ma ÎV'rţelor aeriene ronulllt .. 'Şti." 
dent fi dlreot al erortUiui Dl1Ut.a.r con' ltespelltul auevaJ:ulW- este Q lege pen-
vergent, rom.ân.o-gerJlWloll Sp.l"lj.w.it pe re- tru un popor cu simţiwlinte OO'~i:c'>,;l ca. 
oiprooa loialitate şi nesdrunQinată cazna.., tel german şi aceasta contrariu aii~ţîlor 
raderie de arme atu-a. i mora.te, hQl;.<:l..ri- BOV~t;u{)i peILtl'U care tovărăşia. de lupta 
toare pentru reacţiunea în pregătire. este o socot.t.o.lii şi mai ales o aiaotre. 

PrQpaga.nd.. în fa~ npot;tt:i rostită Continuâ.nd totodată campania de po. 
prin ordlllui de zi al Mare~alul ConJu.eă,· negnr~ a virtuţilor strărnoşeşt.i a.le nea~ 
tor, citre Oţltire, ordln de ZI în oare lllUl.ui nostru, porult din nou pe dl'umu:ri~ 
BV&cneşt.e &t.răbuna. ma.nurle româ.a~· le oonosoute al.6 pL'loogiei, un post de r .... 
ci iou ia.ţa. pri.mf:ljdiei cont.i,.nu.i C\1 ind.HJ:'- dio auversa..r din apus in emlslu.nea dlD. 
j:ire ~t.ă. ~ de ză.dârruCia. ei, 11 Aprilie 1& orele 15, a difuzat repetă.od 
campania. de defăimare a. a.rmalei noa&. tie asemenea defăimarea din zilele prece
tre ,i între~nerea unei atmosfera de dente: 
blam asupra e1'Q1CU.W ~i eroicwUi eivism. ,,Maiorul rus MihaUov, scrie lntr'un 
al Neamului oare este tot oU sufletulliw.~ I z.iar SOVIetic ci românii. cari părăse&f.l 
gi bra.vii n~tri din vâ.lvata.i& de toc a casele se întorc şi sprijină armata roşie 
frontului. liberatoa.re care se poartă. faţă. de ro-

AsUal: In ziUa. de 11 Aprilie In emt.. mâni cU politeţa ei consideraţia obi,. 
siunea dela orele 11,15, postUl de rauiQ nuită. '. . 
Mosoov. a difuzat privitor 1& operaţiuni- Aceasta dupA ce numai OU cinci zile 
le care au aVUt loc la Odessa: inainte in emiSlunea dela ora 8.10, ace-
~ldaţii germani. cât mai alea cei l~i post a.a.versa.t' \le fiWJ.O, a...LU2.a itlli 

româ.ni au fost complet de.mora.ilzuţi. tim b.omâ.nut, dupa care: 
Soldaţii români ridicau ma.n.ifeste im- .,l!unvoa.Le întregi o.e ţărani români 18 
prăştiate de aVioanele sovietice le a.sCUIl- Văd retragâ.ndu..se in gra.bă. in data 
deau şi le 'Vindea.u populaţiei si le ci- inainwli trupelor r'JŞ!i." 
tea.soă scoţâ.ndu-le de sub pulpa.ne." t'entru ca. la li Aprilie in entisiunea 

Aceasta pentru c\a. la. orele 19 In' dela orele 14,30, un post de radio veain. 
aceeaşi zi, o agenţie apuseană. a.dversari si. retransmiti a.rb~olul ziarului neutrU. 
Bă. trans;rnită tot din Mosoova: "Volkets Dagbla.d" din care cităm: 

"Multe trupe ale Axei, dintre care eei HRefugiaţii din Basarabia ii Moldov&, 
mai mulţi români au fost găsiţi ucişi pe sunt extenl1&ţi după peripeţiile din fuga. 
cheiurile Odessei". lor in faţa inaintării trupelor eovietia, 
După ce numai eu şase zile" !nainte 1& Oe.re au ~hiztţionat toate alimentele 

5 Aprilie în emisiunea dela ora 19, un din localităţile oucer:te. iar pr,Jllll8.l1ifea· 
post de radio, adversar din apul' aeu- te indeamnă. populaţia ai masaerue 
zându·ne de continuarea. parlicipi.rll pt'eoţii." 
noastre la resboiul difuzase: Sunt fapte triite d$ Boi, earl ea ,i 

,Germanii au adus în România nume· eroismUl strămoşes., al mâ.ndrei noastre 
ro~se trupe şi în speais.l formaţiuni &fr ostlri rămâ,n ecrise In sbuoiumata !uon.s. 
nene pentru a. oontri:bui la a.părarea teri. tril. istorie, CU riuri de sânge românese . 

Stalin nu poate părăsi Rusia pentru a se intâl~i 
cu dnii Rooseve!t şi Churchill 

B 11 el U re., tI, u. - 8. P. P. TJ.l.A.N& 
&U'l'E: PRESA EL VEŢlANA. AFIRMA 

CA. INTALNIREA PROECrATA IN. 
TRE ROQSEVELT, OHUROHILL ŞI 
STALIN NU VA AVEA LOO DEOA. 

UECE STAUN A REFUZAT ACEA.S,. 
TA. EL AR FI TRIMIS o SCRISOARE 
PIUN CARE ARATA CA OFERATIU. 
NILE MILITARE AFI...ATE IN cirns 
NU~I PERMIT SA. PARASEASCA. 'fA. 
BA.· . .: .... ' I . '. 

Slujbe religioase pentru pomenirea celor căzuţi 
in bombarda.entul dela BucurelU 

Bucureşti, 14 (Rador). - In bisericile 
din Ca.pitală s'au ofieiat ieri dimineaţă. 
sluJbe religioase pentru ~e& ce
lor căzuţi în bomb~ i.D8m:Ilc 
din ziua de 4 April 1944. 
După Mvârşirea parastaselor, familii

le fndol1art:e s'au dus la cimitire unde 
preoţii au tnălţat rugăciuni către Dum-

nezeu. 
In cadrul act'8tOr proees:iu:ci s' 8. slujit 

la bi8erioa MavroghaDi p&rIUIt&sUJ fostq.. 
lui miniStru plenipotenţiar JIW Popea
cu:-Pa.şeani, în prezenţa reprezect&nţilor 
d-lui Mue,al Conducător al Statului. fi 
a d-lui pro!. Mihai ADtOlDoel8CD vicepr .. 
~il1te1e eonat1iului de mtr:Dftl'l. ; 1 

Generalul Giraud renunţă la orice activitate publică 
BERNA, 1-:1: (Rat1or). - Corespou.. 

uentul Agenţiei DND comunică.; 
"Exchan,ge TelegrUIJh" a.nă din Al

ger, din e-ercnrile din imediata apropiere 
a generaloJni Ginnul ei acest. ,i,.a dat 
SUlD1a de inutilitate. dreptului de a 80. 

menţine Impo~ vointei eomftetul:ui 
din AIger. 

El ar fi lAsat să S6 inţeleagă. că a.re de 
~ând si renunte la orice adivff.&te pa. 
b]j~ • . 

• ., ... _~ ............... ! • J. ...... J 

Intre aliati au inceput conversatii cu privire 
la relatiile ţărilor neutra cu Axa 

A..'USTERDA.:."} U (Rador). - eo.. 
respondentul Agenţiei DNl3 transmite: 
D. UulI, Secretarul departamentnhll de 
Stat a declarat, după. eum &nunţi Servi
ciul Britanie din Newyork. eu prilejul 
unei conferinţe de presă el între aliati au 

inceput conversaţii privitoare la relatiile 
comerciale ale statelor neutre cu A:xa,. 
Conversa ţtile 8f) referă in dosebi la ţi.. 
riie neutre din interiorul bloea.del. Dea,. 
semeni ar ti început negocieri ea mal 
multe state Deut:r8. 

D. Churchill va răspunde IlRenintărilor dlui Huli 
făcute tărilor neutre 

StockholmJ 1'" (Radar-. - Oore'JPOD" Lodr.a. al Ziarelor Wya Ga.glogt ..An-.ll.a.n
d€ontul agenţiei DNB. tranamJ. te: I da Ji Aftonbladet. d. Churchill. va lUA. a· 
. DuPă cum e.nuntă cor~ 41D ~tudina 8ălltimlna Tiitoal'e CU pn'iil~ 

, 

1& a.mem.nţare& pe cU.rc d. lluH ~fu1 de.· 
partamer,tului de stat uord-arncrica.n a 
a.dl'esat-o neuirilor şi dupii toate proba.. 
bilităţi:~ o va spr~ji!u in totul. 

Nu se şlie deocamciata dacA d, Chur
chiU va fa("e deciardtia de solic.tJ.rizare 
& Angliei cu ministrul a1acer~lor striline 
nord-am('TIcan intr'o cuvânta.re la ra
diO. sa.u întl"O declaraţ:.e in faţa call1e' 
Iii comunelQr. 

C uverr.o!~ in axH t:cr fi 
eva~u~ta Lin lon~ra 

BElk~A, 14 (RadQr). -lmpă. uKlmeo. 
le ştiri illregis~rate tie .,COUl'ier de Gc.. 
nevo". se p-are că la LoULlJ"'a sa hotii.di 
eVacuarea tuluror gU\i~nlelor în exil. 
l>robabil că toAte al.'~tcA VOI' fi S"'~lmu,. 
tate la Cniro. Adevarntul motiv al aces' 
t~i măsuri pare a fi t:!tn"znţa gu't'el:'nnlni 
englez de a scăpa de f) {lQ"ară pe rare O 

reprezintă p;uvernul JloIIHlf'z in {'alt>a re
hţii1ol' dIntre guvernul engl('l. şi cel SQ

vietie. .._ ............ -.~ 
Cinema CAPITOL 

Ua. program excepţ i(ml\} de P;1Şti 1 
Renumitul cioUI) 

CIIARUE ItlVAL 
In marrle fllm de VUri0ttm 

6~~7-:=~~I-,'""~·-~~-,.~,~=-~~~;~ 

Un fIi~~b:..-(';a~ se desf~ră' vll\ţa 'a.rttş. 
tilol' d(l varieteu cu to:t{e bucuriile Şi dure

rile, eu munca şi &~W lor. 
~ ... , .... ~ .......... ~ 
Cinema APOLLO 

" I 

:.;d! 
1.1111"\ 
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Lupte gt:'ele defensive ip Crimeia BIL 0.1 Alt FI FOST ARUNCATE ~ 
ALTE OBIECTE - JUCARII. 'J.'O. 
CUBi R.E'lZRVOARE, •. - A VAN» 
DEASEMENEA M.-\.TERIAL EXPJ..O. 
Slv IN INTERIORUL LOR. 

Moui succese româneşti in Moldova. -.... lludapesta $i ora-"'Ie Ungariei au fost 
bombardate, in două rânduri., ...• Grele pierderi ale aviatiei .anglo - nordamericane 

POPULAŢIA. ESTE INVn'ATA SA NlJ 
SE ATINGA. DE ASEMENEA OBIEOo 
TE ŞI SA LE SEMNALEZE lME
DIAT AUTOIUTAJIWR. R}~PEO 

SttU4~La '" l ţC6.f1.tu.eit~r; 
• u.e 5' ....... -r as 

.. Blif:i,LIN, 111. (,Rador.- - Se fUm, des
pre ~Hfua.fia frontului de rMarit an.elI" 
1~U1l/ete u;rm.atoare: Centrul de gravita.. 
te w upaaţiJmilor de lt~ptă a Jo~t siwat 
Miercuri in Crimeen~ unae conii,..,uă lttp
te grele Şi ca1:'e făTă i1uWiaki reprezintă 
f'epenusiunile, &peraţl1.tnilor de pe fron
'tul din Sud, incepu-le in luna lHartie. 111 
prilnul nind~ bol.JeVic!i, lXwe aruncă in 
lu,p,:u. fenle superioare numericeşte~ ţin.
tesc o (1(:ţiune conjugafa fie toată ~tt1'il' 
gim ca fronmh~i, pe când apMarea ro-
1I7tlHo-gennanâ alcăh/'c~w po:.;ijii de ba
rwj pe sectoare şi duce la lupte mobile. 
DiH imbinarea at:f:stor dou}/. metode de· 
fellsi pe, perlf'rn !tIil·izarca :spaţiu,l1ti. hol
~f'L'IC!t alt 811 j erit Şt ed 1/Im-1, piculcri 
JâllgtI'GH8C, A( es{;ea Uit jo.st deosebit de 
!lnl.VC I1'w,i ales în InpLet de mişcare dig 
fC!J,iuuea Giankoi. Cu tuale pierdeTlle 
lt)r !.Jui'şef;icli nn au. pu Wt stingheri des
PTilldt:1'eu 1IlelodÎt.;u a trupeior germa!ne, 
Cltre ser'.:irag luptând pas cu pM in 
padcu de Rasărtt a peninsuLe,i Crimeea, 
a..stfd că il! prezent grupurile principaie 
de lupta yeTlmme şi i'Omdne au jfHmal 
linH de luptă dese. 

Ve pe j /OntuL d:n Sudnl U craînei Se 

tznlt,:ţă câ forte germane de şoc au pY'i
ciw(i! bol~evicJor şi MieTc:uri pierderi 
m.a1·i prin con!'rWltrtcnri incunt.trlate ele 
succes. date in regiun~a dela Sud- rest 
dc Odesa. 

D--: pe pozi! HZe dela Nistru au fost 
respinSe atfU,'1tri sl1:JlJe ale bolşet'icilor. 

lAt. Nord şi Nord-VeSt de Ialli, tm.de 
sotlteticiiîncearcă să atuce spre Sud au 
dat greş toate opeHtţiunile lor ofensÎt'e. 
Mai multe actiuni au; dus la cuceriri t/~ri
toriHle câire 'Nm'd.Est. In Bucovina R/i
săriteună varfuri Sovtetice au piltruns 
în regiunea dela Sud de Rădăuţi) fiind 
apOi O'Pi'ite şi reSl)inse. 

La Est de Stanislau trupe germane şi 
romane au încercuit Şi nimicit alte fOt te 
Bov.ei:ice pe Nistrul superior) precum, §i 
l-a SI~d-r est de 1.'arnopol. bolşevicii ~1' 
ata.t:Uţ Zlularnic în câţeL.! locuri. JiiY..(l 
reSpd!Şt de forţele locale germane. O 
patnmdere locaLă în regittnea cursULui 
in/enor al Sirewlui polonez a fost zavc· 
Tita 

LTuTniZoana din TarnopoZ opune ma, 
departe prin/re ruine O rezistenţă eroica 
impotriva atacu-rillJr soviet:ce dinspT6 
Nurd-b'st Şi Sud. Din 1'egiunea Brody se 
amUltă alteîooîntări către Sud-Est. De· 
mem'eni Şi din regi-unea dela Sud.. de 
H.ut'el~ unde form.aţi-uni SOVietice de ,'e
CWlO<Lşte~'e au fOSt )·espinse. 

Din sectorul centTal al frontului ăe 
Răsărit nu se anunţă acţiuni de luptă 
mai im.portante. 

In partea de Nord a frontulUi de Ră
sărit, după sdrobirea mai multor divizii 
sovietice în cursul încercărilor de stră
pungere făcute în ultimele zile, boZşe. 
vicii au atacat Miercuri numai în două 

. lO('uri. cu forţe slabe, la Sud-Est de 
PŞfJov. .~ 

P'onn,a,ţiunile de bombarda~ ale 
aviatiei germane au participat cu 8UCCe., 
deo8rbit 1.0, gl'elele lu·pte defenS'Îltie dtn 
G.nmeaa, unde numai avioanele de asalt 
şi luptă impotrioo blindatelor au scos 
din fwwţiune 79 tancuri sovietice. In 
afară de aceasta~ formaţiunile de aVif)(l. 
nP, germane au atacat mai aZett, în stor 
r('(Z(mt~ coloanele bolşevice în mar., şi 
a1.l dimrus ou focul armelor de bord 8j 
camioane blindate încărcate cu oameni 
,t material de război. 

\.' BUCUREŞTI, 14. (Rador). COMAz..,iDMIENTUL DE (JAPETENIE AL 
'l ARMA'I'r.~I, COMlJNICA'I ASUI)RA Ol>ERA'fUL08 DIN 13 APRILIE 1944. 
;' IN (;RIMt.:EA ~tJNT IN CUHS LlP1'E Gla.aX cu INMIICUL CAUE 
J: lJR~lARI"""l·E CU )<'OHTE BUNDA.r. E )-USCARILE TRUPELOR GERMA. 
i~ ~E ŞI ROl\IANE. • 
~ IN SI<XYI'ORUL TIRASPOL FOR'IEI~'E NOASTRE AU OCUPA'l FQZI-
"Ţll PE MALUL DREPT Al .. NISTRU-LUI. 

. IN BASARABI:\. DE MI.JLOC NICI UN EVE~"DfENT IMPORTAJIIi"T. IN 
" SECTORUL IAŞI-TARGm ..... FRlTMOS {TJ"Ij'lTATI GERMANE ŞI ROMANE AU 
~ ~1()l\'TINUAT AOJ'lUNEA DE CURATIRE A' TERENULUI CUCERIT PR(). 

" ~'OCAND INAMlCUl.UI NOFI PIER ÎlERI. ' 
TOATE OOm'RAATACURILE DATE DE SOVIETICI IN ACEST SE<> 

~ TOR AU }'OST RESPINSE. 
,~\ IN lTLTIMA SĂPTAMANA AU FOST nlSTRUSE IN BASARABIA Ş1 
iMOI.DOVA 140 CARE DE LlJPTA. lNAMICE. I .' "',~ 

'. I 

;Budapesta a fost bombardată Joi in-o mai 
,multe valuri de avioane anglo-americane 

Bt.tl.'A.t-'i;sTA, U. (Kador) Cores})Qu
Uelll,ui d-!;Imţiei lh;,o ~J'ailsnute: 
Ag~llt"" lK;&e~r.lUl\.a w'O.ua c".lluuică: 

In DV<Ll".:a spre dui, aVlVd.lle a.Ilf:j.~saxo. 
ne au ~!t,. ... waat in "o.ta. randuri awwuri 
terO,ft~u~ 111 mai mwa,e V3.uu·j 1m1W".rwa 
lludapet;l..ta şi îmup1.n\'& mai WlU"Vr ora
~e diD pruvillde. 

POpUI'lţia a avut pierderi şi stri~ 
ciuni au lt).'it pridnuue cl..adirilur. 

in spaţiul aerian al1.ării in mai multe 
valuri .-lupă ce aU troou't.. frontiera. din.. 
~pre Sud-Vest. Două fonnaţii, eontpuse 
din două vamri fiecare, au at.a.eat Buda
pesta aruneândbombe. 

In tliplI de faţă. M! continuă anooeta 
prlvi'toll.re ta stabtlirea stril-ăci..wo.r 
pricinuj~. 

Avo.anele inamiee au fost ataeate "ri
sipite şi silite să se întoarcă din cb-nm Apâ.l· ... rea antiaeriană • dooorit mai 

multe avi.c.mne de bomoo.rdamenL cu eate de a\'ioa.nele de vânătoare ungare şi alia
Pij,tru motoare. . '..,' t~. J)ellst>:menl "i apărarea antiaerianA a 

re de altă parte în ziua de 13 Apri11e, inirat in aeţhm6 provocând pierderi 
l'am in jurul amiezei, un nou atac anglo. mari formaţiil~lr. 
alllflri(',an de mare amploare a fost erec- I Până acum a, f08t omologată distMlge.. 
tuat împotriva Ungariei. .. rea a 24 avioane de bombardameut In&-
>~ IA ora 11, patru fOJmaţii .. pă.tr1JJlS miee. f, . .>_ ... ~ a.st"~ __ " ! ... 

~.~ Şi oraş~l Gy6r a fost bombardât 
BUDAPESTA, 14. Cor~ondentu1 

Agenţiei DNB transmite: biroul tele" 
grafic ungar &nunţ.i că, ieri, în orele de 
pl"ânz avioane de D'Jmbaroament anglo
americane au atacat Ungaria. Inainte de 
roasă, pe la orele 11, mai multe sut,e de 
avioane inamiceau sburat, în două va
luri spre Gyor, unde aU aruncat nume. 
roaSe bombe. Alte două valuri s'au in~ 
dreptat spre Budapeste, unde aU aruncat 
deasemenea bombe. Agenţia oficială. un-

ga,ră numeşte ataCUl tmp.otri~ Unga
riei, drept foarte greu. Avioane de vână
toare ungare şi aliate au atacat fol"ll'l8to 
ţiuni1e aeriene inami~, imediat deasu· 
pra graniţei ungare şi împreună eu alti
Ieria antiaeriană au silit aparatele ina· 
mica să se întoarcă. Până. acum aU fost 
numărate Z7 bombardiere ina.mice do
Ix,râte. Pagtllbele n'au putut fi incă. pre-
tuite. . , ' 

Păpuşi şi jucării explosive aruncate 
din avioanele anglo-nordamericane 

rerE. 
j 

Mari lupte aeriene Ta ~ord 
de lacal Balaton ' .... 

BERLIN, 14. (Radar). (~u prilejul pă, 
trunderii unor bombard" americane 
deasupra tetitoriului Unga.rIei, in cunu1 
dupi amiezii zilei d_ 13 Aprilie. au fost 
lupte aeriene violente şi de roa.T'e ampl.oa.
re eu forţele de apărare gentlane, ta 
spaţiul dela Nord de menI Balaton. Au 
tost observate o serie de avioane .ina.miee 
dO'borîte. -

Avioanele americane au viorat 
din nou' teritoriul Elvetian 
- BERNA, 14. (Rador.) - Corespoa
dentu1 agenţiei DNB 8DWlţă: 

A vloane llOl"d.americ&ne au Violat dia 
'hou. :oeu.tra.l.itatea EJ:veţiei. Se eomuică 
pf~aJ.: 

Joi după. amiază; 1& era 13 apa.ţiuJ 
.a.erian eweţia.n 8. fost Violat de avi.oane 
etră.ine in Nordulp Nord-Estul tării 
noastre. Eacadrile de avioa.ne de &pă.. 
,rare a:ntiaerialllă el~i&nă au Intrat III 
'8Dţiune .. OI'e1e 13.56, 14:.21 fi 14.21. 
Trei ILVioa.ne de bomba.rdamellit nord~ 

'1IIJIeric&ne au u..iza.t 1& Dubendor(. UB 
avion. s'a pră.blupt nu departe de laeul 
Zuerich. Mai mulţi. membri a.i echipa.gil~ 
lor străine s'au &n1ncat ou para!ŞUtelo. 
AJa.rma a fost. daI/ă. in ELveţia de N0r4 
~ de Est. 

Lupte aeriene În 
regiunea Rin·Main 
BERLIN, H. (Rador.) - Cu prilejul 

raidur.iJ.or făcute de formaţiuni de bom
bBl'diere nord-emerica.ne in regiunea de 
Sud-V est & Germaniei, au fost. în pri' 
mele ore ale după. amiezii de 13 AprJLe 

BUDAPEST~ 14, (Rador) CORES- ANGLO • NORDAMERICANE AU Vio'lente lupte aeriene în regiunea Rin.
PONDENTUL AG:&~ŢIEI D. N. B. FOSf ARUN()ATE PĂPUŞI OONFEC- Main, la care au participb.t formaţW'li 
TRANSMITE: COMANDANTUL APA· 'JIONATE DIN STOFA ŞI AVAND IN germame de aVioane de vânătoare fi 
RARU PASIVE UNGARE ATRAGE INTERIORUL LOR UN APARAT CA- distrugere. Bombalrdierele ametiCa.ne. 
ATENŢIA POPULAŢlliI ASurRA RE FACE EXPLOZIE. ~re erau escorlate de puternice forma· 
FAPTULUI CA DIN AVIOANELE rE LANGA ACEASTA ESTE rosI- ţi\mi de vânătoare, AU suferit pierderi. 
~_ ........ _ ........... , ...... ~ ..... -_e-_ ........ _ .................. . 
Toate atacurile sovietice au fost oprite 

şi parte • respInse 
BERLIN, 11). - Dela Cla.rtierul gene- rept'iate ale soviete-Ior. In această bătălie I cat în zi de 13 Aprilie l~a.ti!AţI.pe tert, 

ral al Filhr«1tlul, 1nattuI eoIlBDda.men't s'~u distins vânitorii regimootolui 228 torul nngar precum şi obiective In suduJ' 
a) forţelor armate eomunieă: german de sub conducerea comantlantu- Gennaniel. , 

In Crimeea tupele blindate sovietice lui colonel Seibert In deosebl in regiune~ Budapestei ÎJl 

inainteze In direcţiunea Feodosia ,i Sim- lo regiunea. Ni~tl'ului mijlociU Şi Tar- cartierele Augsburg1l1ui precum. ~ Îft 

feropol •• fost oprite de forţefe germa.. rmpol prin lup~ indârjite a.u fost zădă.r· Sweint'hfurl au produs pagube Şl piet-
no-române. nicit;.e numeroase atacuri inamice. derj in rândtd popula.ţiel 

In %egion ... NistrulUi inferiOr forţele Dinspr(> Brody sovieticii au fost aroo- In rupte crâncene aeriene, pr('<',um It! 
80vietiea d\l'8 ~cau Qteeen. Nistru. ("aţi Î11dă.ră.t spre ră..tiJirit. La sad de prin artilerl80 a.ntiaerianA a.u fC)"4t dobll' 
lui ali fost DimJelte. Plcskau '!J(wieticii a,. :neluat i.n.eerciLri1e rhe 91 de avioane inamice dintre .It 

La Dord-vest de Iaşi trupele română- lor de pitrundere cu' unităţi proaspăt 74 bomba.rdiere eu patru motoare. 
germane au recueerit mai IUBite loeali- aduse. Ele au fost reSllinse pretutin<klni CâteVa avioane engle-.r.e au aruncat in 
tăti~ distrugând forţele ina.mlce. Cu şi În parte nimicite prin focul nostru de nOaptea. trecută. bombe în regiunea 
Measti oeazie au foSt fieuţ! numeroşi I artilerie chiar tu P1..l/)lCf)e1e lor de sprijin. BerlinulUi şi în wsful Genna~iei. 
prizonieri. DIn Italia nU aU fost anunţate eveni- Avioane de luptă. germane 1'a!lide a1l 

In regiunea Delatin şi, ~t de Stanilil- rooote mai !mportante. , Ri:lcl't • din flOU obiective în cartierul 
L'\u trupele germane RQ respms a-t..Morlle Bombardlere nord,amerlt'lllH'! au ata. L!>ndrel. -Societatea. Naţională. de Edi:'.:.ură şi Arte Gra.fioe .,Dacia Traiană" Timitoara 1., Bul. Regel;=Mihai 1, Nr. 4. înmatr. sub Nr. 52!H~S/1913 la Reg. Of, Com~rţuhi Timil',ioa,I'j 

_ 17 1'''.~ teSpOn.sa.bll: OORIA...'lIIi GROZDAN.· Tipări1ă, la 14 Aprilie 194.4. 
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