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Invazia este ultima piatră 'a strategiei aliatilor Care este rastul exercitiilor de 
apărare pasivă dela Istambul e~ Portu ..;a II a a respins Dota aliaţilor. Europa a foat datâ. pe mAna So.ietelor .. 

Tulburările din Liban eootinua. t .. 

tol. 

\~ JLtua.ţia. po..i.{t(Că. 
L~ .. r ._. w=z= 

1 !il - .. 

•• fi 
omete ~lorza Q: cerut modificarea 
conct1ţiuor de armistiţiu pentru 1-

Pt ta.lCL. DL ·vo·rbeşte de .,cowana a 5-a a 

BERLL.'i, 6. (RADOH.) - DND COMUNICĂ: ZIARUL W.NOONJl!Z • FO~ 
}~IGN AI<'FAIRJ<~8" SCRIE DESPRE INV AZlE CĂ ACEASTA ESTE CEA) MAI 
GREA [NDATORIRE ll'rRl<~HISTRATĂ VREODATA L"i l8'I'ORt-\ MILITARA A 
ANGLIEI ŞI A 8T. UNiTE. INVAZIA F..8 TE ULTIMA PIATRĂ IN INTREAGA 
STRAT]<~GIE A ALIATH.oR, OA.RE E3TE FOARTE FRAGILA. ŞI SE POATE 
PRĂBUŞL . . 

Turcia se află intr' o stare foarte critică ~ foamei·. care seceră groaznic poputaţia 
ot' din HaLta ae .'>u.d, şi nu Lasă nici o î-ndo
l1IlI iată câ sttuaţta mareşaluLui BadogLio de 
. ~~ ~co-beLtgemnt". nu este a~tceva decât o 

jormă a SCLaviei. 
DedaraFa contelui Sjorza arată cât de 

IU! repede au dispărut iLuziile aceloT politi
l,t cieni emtgranţi, cari ani de zile au în-
1" demnat am străinătate poporut italian 
~ fă incredi'nţeze soarta sa anglo-america
lIiI nUor. Contele Sforza nu e la puteTe del' eat de abia două săptămâni şi Il trebuit 

. . ISTANBUL, 6. (Rador) - D1. ltIenemen-1 tă perioadă nu a trecut. Viaţa poporlllui 
Cloglu. ministrul afaeel'Uor ~xt.erne al trebuie să se acomodeze ~t;u.i fapt :.ar 
Turciei, a declarat că Tureia să af1i !DO- gownlul are Indatorirea d.e " lua to~te 
mentan'într'o stare criticii, dt'Oaret'e aCIYS- măsurile dictate de reacţiune. 

BUCUREŞTI, 6. - S. P. P. TRANS
MITE: FIIND INTREBAT CE SCOP 
AU EXERCITIILE DE APARARE 
PASIVĂ DELÂ ISTAMBUL, D. :ME. 
NEMENCIOGLU~ MINISTRUL DE 
EXfrERl\1E AL TURCIEI A DE
CLARAT CĂ ESTE VORBA DE MA~ 
SURI DE PRECAUŢIUNE DE PE 
URMA CĂRORA NU SE POT TRAGE 
CONOLuzn POLITICE SAU MILI· 
TARE . 

Principele de Piemont numit 
locotenent regal 

rd descopere in acest scurt timp că toată 
~ ~ po[iti.ca sa a fost pe baze şubrede. Lip-
rjJ> $a de putere a guvernului BaJoglîo aşa o 

raMi caracterizează în fraza: .,Azi viito-ruJ I-
taliei este în mâna unor oameni de stat 
rtrăini cuminţi şi cu vederi !argi". Ce 

'1 in-seamnă acest lucru. în practicq. este 
,'at clar. 
Iei Autorul unei a doua declaraţii este se-

Jlatorul Croce, El ia poziţie împotriva 
plinţulu.i de Piemont, care a jost desem

raTlf- oot de locţiitor al tatălui său Această 
an I locotenenţă fonnează baza compromisu
Di[' lui între politicienii din Italia de Sud şi 
nli!~ monarhia. Pe baza ei s'a format noul 
um. guvern. Declaraţia senatorului Croce a-
lM" rată fragmtatea armistiţiului încheia, 
rtul: fntre monarhie şi antifascişti Intervi:e
'ÎÎ r. wul lui Croce arată, că încrederea în 

4/iaţi a dispărut şi că despre bune rapor
del' luri între monarchie şi gu.vern nu poate 

ite 
tă. 

i\'! ~. 

~eI' 

lui 8t 
.t SI 

fi vorba. Tot aşa de puţin se poate ima
gina, cei poporul itatian să aibe încrede-
re în autorii foametei ei. ' 

AstfeL experienţa antifascistă s'a pră.
buşit inainte chiar ca mareşalttl BadogHo 
fi regele Victor Emanuel să-şi fi făcut 
intrarea la Roma in furgoanele genera
lului Eisenhower. 

• 
- REPREZENTANTUL STATELOR 

UNITE IN F~INLANDA PLEACA LA 
.)lVl.l ... I1VLlI'l. -li eL sin k i, 6 (RadoT) 
LJNtj,' transmite; Se confirmă în mod 0-

fieica, că dL. (jution, reprezentantul ,sta
telor Unite ţn }'intanaa. pteacă în ziua 
de 8 Mai pentru mai muLte zile la Stock
holm. 

- STE'fTINIUS S'A REINTORS LA 
WAStillVli1'ON. - Am s t e r dam, 6. 
DNB. .tieuter anunţă, că şeruL adjunct 
dl departamentului de stat Stettinius 
"(1 remtors azi la Washington.. 
-lN CAPITALA L.iBANULUI TVL

BURARlLE CONTINUA. - Bei rut h, 
6. (Rador). DNB. Cu toate incercările g'u
tlernului şi aLe poliţiei de a menţine or
dinea, tutburăriJe continuă in capitala 
LibanuLui şi. deoarece poliţia a jost ne
UOîtd să facă uz de arme, se deplâng 
It.out victime. GuveTnul se uită într'o 
IItua.ţie foarte dificHă, deoarece toată 
~lLmea pan.-arabă şi mai ales Egiptul. se 
mteresează de aproape de măsurite lua
ttlla Liban, cari sunt calificate ostite lu
tnii arabe, 

-STAREA DE ASEDIU IN IRAN.--1 
IHa.mbul. 6. (Rador). In I1an a fost 
declarată eri starea de asediu pentru in
:te{!~a ţară, cu motit'ar('(l, că ţara se află 
Il razboiu şi de Q:ceea ia măsurile nece
lire. J--""" 

Se cere Împuşcarea rudelor dizidentilor francezi 
PARIS, 6. (Rador) .- Opima p-.Ilblie-i 

franceză este nemulţumi.tă de impu.şcarea 
celor cinci şefi de dizidenţi francezi ca râs· 
pUrul la condamnarea la moarte şi exeml
tarea colonelului Cristofbi la Alger, de,)I\
rece se subliniază că coma:':!d'l.!ltul milit'l.r 
din fost"JI teritoriu de sub o:rrlinele guver
nului din V'ichy nu a făcut ·altceva dec\t 

a executat ordinele superiodlor săi. Oph:'l 
publică. franceză cere ca să. fie hnpuşcaţi 

şi rudele bărbaţilor de atat fMJIcezi dU'

denţi cari ar~ fost areataţi ea ,.,tateci şi să 
se renunţe la această reprP.'m!ie numai sU'l> 
condiţia că ei pot fi schimbaţi cu cei C(}%:.. 

damnaţi la moarte la AI ger. 

Portugalia ar fi' respins' nota 'a~~jatilor privitoare' 
la livrările de' wolfram În Germania 

STOCKHOLM, 6. (R.ad!)r) - DNB eo_\ tra.ctele comerciale au aceeaş valoare şi 1 
munică: Ziarul "Afton 81adett" anunţii, C'lIprind aceleaşi obligaţiuni ea şi a1ia.nţ~e 
că Portugalia ar fi respins CE'rerea aliaţi.k," şi acordurile politice. După acelaşi ziar a'-I 
cu privire la încetarea livrărilor de w{l;f- îne~ut imediat convorbiri ~ntre AngtiS, 
ram, către German-ia, cu motivarea. că Cl~"- şi Statele Unite in R.CelIStiÎ. chestiune, 

• 
Toată Europa a fost dată pradă Sovietelor 

WASHINGTON, 6. (Rador), - Pr~sa 

americană se ocupă cu planurile de bolş.e.Vi· 
zar.e ale Sovietelor cu privire la ·Europll .. 
.,Ghicago Daily Tribun.e'· scrie că guvern~~l 
britanic şi cel american au comis o m'!.:!'e 
greşeală amânând reglementarea 'ahai}!:>i 

graniţelor sovietice cătroe vest până la '.:er· 
minarea războiului. Astfel toată Europa a 
fost dată pradă Sovietelor ş! în aceÎ'1ş 

timp toate IX>poarele Euwpei sunt indom
nate de a se apăra până la ulttma p.iicăt'lră 
de sânge contra eotropitorilor din Răsărit. 

Cum se desfăşoară activitatea diplomatică engleză 

BUCUREŞTI,6 (8. P. P. transmite: 
Potrivit unei informa.ţii din Italia dt> 
Sud principele de Piemont a fost. numit 
locotenent regal al tatălui său Regele 
Victor Emanuel. 

Această locotenenţă formează baza. df 
intelegere intre partidele politice şi mt 
narhie. 

Sub pretextul ocrotirii americnan 
au furat o mare parte Oin 

operile de artă Italiene 
BeTlin, 6. (Rador). - "New York Ti· 

mes" scrie că o misiune americană soseş
te în spaţiul mediteran, spre a lua lI. 
protecţia Statelor Untie valorile de ar
tă, de religie şi de cultură, primejduite 
de războiu. Ziarele berlineze comentând 
această măsură constată că americanii 
au furat deja o mare parte a operelor dt 
artă din Italia, sub pretextul oerotirilor. 

Guvernul polonez face propuneri 
priVitoare la administratia teri· 
. toriilor eliberate 
Stockholm, 6. (Radar), DNB. transmi-

Berlin} 6 (Prin telefon). - Nu este dorului coincide eU pră:buşirea prestigiu~ te: Presa suedeză anunţă că ministrul a
mea. staoilit da,că, ambasadorul britanic lui politic al d1ui Eden. facerilor externe al guvernului polonez 
Jin Madrid sir Samuel Hoare se va în. Deşi demisia diui Eden 8. fost impie> la. Londra a remis d-Iui Stettinius o pro-
(oarce la postul său, totuşi în legatură cu di-cată de rezistenta dlui Churchill, to- ··t 1 d" t . .. 
l',ăIătoria Sa reoont.â la Londra, se fac . punere pnVl oare a a mlnlS raţIa CIV1-

interesante comentarii in cercunle POli~ tuşi criza Eden încă nu este terminată. lă în teritoriul polonez eliberat de sub 
tice gerIIJ.a.l18. Se reaminteşte că. sir Sa' Convingerea că politica externi a rllUi ocupaţia germană. Guvernul polonez 
muel Roare împreună cu lordul Halifax Eden este sterilă ş.i că Marea Britanie propune în această. chestiune un acord 
au fost cân.dva cei mai seriosi rivali ai ajunge în dependenţă. din 'ce in ce mai cu Anglia şi Statele Unite, urmând, du~ 

:~~~~~~~!rtd~~~n ~:nl:;~at~nt~ ~~: t~~~ ;;.e t~;~e e~: E~:n !~:~:!~ pă cum constată presa suedeză, &ă atra-
timp ce lordul Hafilax n'a câştigat ni~ unui desilusionist, sir Samuel Hoare s'a gă astfel în mod indirect Statele Unite 
mic prin misiunea sa la Washington. sir dovedit ~a realist prin activitatea sa la de partea Poloniei. Stettinius a declarat 
S:,lmuel Hoare este serbat ca diplomatul Madrid. Se găseşte deci ei e uşor de in- că va 'inainta propunerea d-Iui Roase
cu cele mai mari succese, mai ales după I ţeles că doni, Ohurchill şi Eden privesc velt. Cercurile politice suedeze sunt de 
incheerea acorduluI Spaniei cU anglo. intoarcerea în viaţa politică engleză a părere, că nici Anglia şi nici Statele U· 
americanii. Se consideră ca un fapt deo- dlui sir Samuel Hoare cU sentimente nite nu au luat deocamdată atitudine 
sebit de remareaJbil, că triumful ambasa_ amestecate. in această chestiune. 

'.'.' v .' _ .- ..... ------•• ---.................................. - ......... .......... 

respectă aliaţii promisiunile date Cum A • 

IŞI 
HELSINKI, 6 (Rador). DNB 

transmite: Ocupandu'se tie conferinţa 
internaţiona.lă. a muncii din :FiladeUia şi 
de declarutia. sc-oasă sub titlul Cbarta Il. 
ladelfiei p~esa finlandeză constată că 
toatâ lumea a pierdut încrederea. în cea.
ce priveşte proiee.tele de reglnmental'e 
a pă('iL~lui ales popOllrcle mici sunt pline 
de neincredere "ăzând Charta. At.ia.ntku~ 
lui ÎIlIătul'a,tă,. si înloC'oiti. eli Chartlt Fila.· 
.lem..,i, ('ar~ ş{ (',a ni aV<"a YalntH'~ numai 
in /l('('] {'RZ, da ... ă ys. fi a('~epta.tă de con' 
ferinp de pce. 

Ziarele finlandeze se miră .• în legătura. rat Moscovei tot concursul autorită.ţilor 
eu aceastA problemă de declaraţiile date 1 militare şi civile cehoslova.ce în ('8zul da.. 
de mareşalul Badoglio şi principele moş~ că trupele sovietice întri. pe teritoriul 
tenitor Umberto. anume eA Italia con ti. Cehoslovaciei. , 
nuA lupta. ~Iă~!lri. de aliaţi .. Ce fo~ mai Se pune intrebare.&, ce Înseamnă cu. 
pot avea, alta.~l dm ~cest ~Jut~r, ('and se vântul "tot concursul" şi dl. Beneşt care 
vede foarte bllle că m teritorIUl ocupat br .ţ' . r- ă 
de el &>mneşte haosul. jar elementele a prehUlt as~menea o Iga lUnt. ar 
tulbure aşteaptii. nutn.'tÎ momentul ple<'ă. N:meurslll lmut parlament, va fi pus 
rU trBpeloT ocupante pf.'ntrll fi. pun'" ţara Într'o situaţ.ie foarte grea mai ales d~ 

t 
In '-]ispo~iţia .'~i dis('J't:'>pa MIIS('U\'t:'>1. In Si:'> ti~e. s~mă cum an r('sptWhlt •• ~liat·n 
a('eea..~ sltuaţ.le se găseşte şi dl. Ben(>~, prOlwMunile lur claf(l statelor miel. 

1 o.a.re DeIltrl& aareca.ri promisiuni a as"", l' .,.~... -.,J .---- '.,.: 
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Viata SOFIEI VLAD, mama poetului VICTOR VLAD DELAfttARINA 
LI 5 Aprilie & in~his oohii pentru 

Iiotcleauna. in vârstă de 93 ani, in eomu· 
laS Oh1mt!u, Sofia Vlad, nă$CUt8. Rădu~ 
ieseu, căreia - pe lângă meritul de a fi 
WE!84ut şi dăruit neamulUi pe poetul 
m.t Delamartn&, - poezia ti IDUZica 
~a&'l. de dhleoaoe \le c.rpa.ţi, dela 
~ul secolului trecut şi Inceputul ee
bri de azi, îi e!lte trtbatarl msi mult de
olt oricărui altjlustru Dume femenJD diD 
... vreme. 

A.eeastă personalttate eu !ntrette eali. 
&ţi de literati, muzicant!. Şi pedagogâ. 
1upi. eum o ea.ra-c·terlzează DI Caius Bre. 
Iec!eDlI, .,.mtr'e viaţă aproape seeulară. & 
\lat parte la ee- mai insemnatA fi lnt& 
IeBantl fsză a evoluţiei culturale ,p pw:,li
tM • neomulu\ Dastru'4. 
:tMă din fragedă <"Opilă..rie tatăl slu, 

Il&inenl ..wrtr&l Rădulescu O!ll Ci&COo

la, li angajează ea. inmruetor' pe plH,Dt'" 
Io:l Neuma.nn, _re se declari eln,gur de
~.şft de eitre eleva sa tn I!Iemt tf,mp. 

Abia dupi:aa lingur an o. .ll1d~ la 
IAnta de 15 ani, In 1866. exeentă Intru 
k.ncert pllbli~ la Timişoara. s'>.lata .. Pa· 
~ca" de Beetb.o'?en. dovedind exeep' 
Jonale G8.litlţi .. pianistă.. 

Se mărită 1& 1'1 ani oU Ioa.n Vlad, 
himpretor în Satul Mic. Din aoea.ată 
Ultorie se ~ Vie tor. mat târziu 
~tul Del~ L u oi&, ounoeauta 
'&ntă.reaţă., Pa-1'. foi L a li r a, acea
ita din urmă violonceli stă şi pict()l'fţi 
~lmente profesoară pensionată de 

.. pi~ dela Şooala Normali. de 
rete din ~oj). 

In pranii ani ai olsătoriei luă ]a o 
...... 00' ______ .. _ ••••• 

"JtrJ a g da' I " J/.. SuM.",..,. 
Premiera TEATRULUI NATIONAL 

Drama realistă "Magda" a. lui Suder
tnan a.r putea fi considerată C4 învechit4, 
iau. - ce-i mai grav - demodatd. doe4 
problema pusă n'ar ji încă ţi azi acttLol4 
la no'" 

May...Lu este o ceLeb'l'4 cl1ntdreaţ(f, CM'. 

păsinu.u.-se întâmpLător î" OTăşdul a 
Mtm, se simte atrasd de casa p4rintecu
că din cam a fost gonit4 eu mtil~ ani 
inainte de un părinte autoritar. Acesta, 
.oţia 80. - mama vitreg4 - " l'Of'Q mai 
mică a Magdei o prime.c cu bucun., 
însă conjhctul cdO'l' două mentflLităţi ja.. 

bucneşte vioLent fi fciri poribilitaiea 
unei împăcări. Acţi"" ... rii.1AGt4 tA,.. 
diu.! J V N KBR-ilor .u. Ge1'1ft4ft." 
aLtădată. o societGt. et& pt'8;udecdţi deo~ 
sebit de accentuate, car. _ jort mătu"G~ 
td abia recent cU ~ul14 I14p,oul· 
.ociatistă. 

ln~erpretarea premierei de14 Teatrul 
Naţionc., din Ch.l.j-Timişoora Il 10st tnQ,

giBtrolti in. Tolu.rit. priacipal.. J>..M 
VlOR • ...:A DIMITRlU, ca, JlaQUa, • GVUt 
o creaţie minuRat4. Dicf'unea ei-laIc « de 
o rară perjecţiune la aebitul precipitat 
pe care-l foloseşte. Pe 1"4nd ualta~ 
plină de triumjul ei, .u .d-robitil ele 
umiLinţă, G Jost me,-cu ac,", tn4T •• 

mediană. D. NAE DIMITRIU. in colo", ... 
tul bătran. a fO$t un aae1Jărat aimbo' al 
conservatismuJui jamilim: li ~ 
sclav aL unor moravuri levere det?mitc 
prejudecăţi. D-'I'a SOFIA MICLE, Q * 
nără debutantă, in lO1"G mied, "4""-' 
unele stridenţe vocale fi PioiciUM ez::III

werate pentru. o fată (d. tnărimtlJ .. 
,am~L,E::' oună prusacă, dând tottifi dovui 
I,;erte U.e talent. GreşeUte .emnalate ac 
~ot uşor indrepta, ca şi exagerările ti-Mi 
,purCA PERIJ:;'{EANU, tA rolul unei le
meI Vu.Lgare. dar totuţi O VOft Wen.d
lowsk~ 1 D-na MIA MATEESCU fi d. C. 
A. RUSSEI puţin monotoni. D, G. AU
ltELIAN, în iubitul de altddatd. cui om 
Cu ambiţii burgheze, a fost in nota rolu
lu.i. O. N. SASU n'a. confirmat imp1'esia 
bună din .. Cerurile Spun". totuşi trebuie 
mai bine îmbrăcat. Un locotenent pru.!ac 
poate ti sărac, da,. este elegant 1 D-n41e 
V. DRAGOI, M. NEMEŞ fi N. COMLD· 
ŞAN, în roluri ,eeundaTe, cortc'te. 

Decorul d-lui EUGEN TRUCINSCHI, 
Cu mijloacele existen.te. foarte potrivit. 

Direcţia de Bcenă a d-lui ION DINES
ţU a interpretat greşit personagiui Ma
riei. care nu e o BACKFISCH, ci o fatd 
ilinecrescută de 18-20 de ani. da,. în
bolo nu poatl' ţt df'dt Tăudatd. 

Specta.coLul] fOl1l'te bun, va face scrie. 
N1C. IVa . 

parte arta. pianului. Vizitind expoziţia tru p1nn: a.nia..re6 ciobanului, Doina 
universala. ~ Vier:a la 1893, admira in ~rămioa.ra, Logojana., (fixată pentru 
sala de pia.ne pe un bătrâ.n gărbovit, ea- prima dată pe note la. 1882). 2. Pentru 
re cânta stralucitor 1& pian. Intorcân- voce şi pian: Doina Primăvara. Cu poezie 
du"se acasă. !fi reia exerciţiul, în mod şi muzică. proprie. 3. Inedite: Piese de 
ma.i mult autodidMt. teatru pentru oopii: lA Ha.Ial, Ro-,. dia 

Soţul el. moare 1& 1884: ftiM tnmor.. Sp~ Oala ea pIbeDJ, .eeutl dbl .... 
mântat 1& Budapes~ lingi Efti:mie nIi cu m:aztnă, Compo.rAţie p:nJIp!'ie.. 
Murgu. Traduceri mai 1neemnate: Războiul 

Aetiveazl ea. profesoarâ de pian şi vesel, operetă de 1. Strauss, eorurt eu 
de limba germa-nă 1. Azilul .Elena textul tradus din limba. germană in ro
Doamnă" din Bueureşti..cotroceni Intre mân~ şi inverS, cum şi nenumărate ne
anii 1883--87. Apoi se reintoarce la Lu- duri pentru voce şi pian. 
goj plnă la moartea fiului său, poetul. In literatură, poeziile, epigrame1e, 
Vietol', in 1896. oO\1!,ându-ee DUmai ea. meditaţiile, traducerile şi alte genuri pu. 
muzica ~ literatura. bUcate indeosebi În Familia lui 8. Vlll-

Fiind o fire dontică de & M MlltiV& ID& can, oum ti numeroase nepublicat~.
rea în artă ti litere, fi...a. luat diploma 1& se ană ca ma.nUf:Hri."!e onginale !n pose· 
Institutul Pedag~ din Caran.sebeş, iar Ii& fiJcei răpoea.tei. Laura Vlad-Cb!rză-
m toamDA laJ. 1896, pleacă 1& lIUinCIheD. ;tA .. 
CU tu.. ei Laura., pentru. a o tnBl'llie 1& In prlmul r3zboi mon(na!. Sofia Vla<! 
AoadernI.a 4e Pictură, 1lllde rămâne pâ- l fost deportată, dempreună cu fiica • 
ni la 1908. Aaf., ]a vârsta de 50 de ani. Laura. 1& Şopron, sub motivul c:l auni 
ea .toOmtl -traordin&ri audiază. "81:> ,..nesigure politiceşte't, 
lJleIIQoe cursu.rile de f1lozofie Ji ped&go-I Eliberate In Aprilie 191'7, le retntorc 
~ie. :fUnd prima femeie aJdtmisa pe atuncl la Chizătău, fiind ţinute fi pe mai de
lD Un1wrsl~te, "eu eondiţa. de & nu parte subvigilenţa jandannilor cu pene 
ava pretenţ1a de a ocup' ft&uD post la. de COCOf, până la venirea României Mari. 
stat in Genna.nia". .Aiai s'a stin.t compoozito&rea ~ liter&ta 

La 1~ se reîntoaI"Oe la L~oj, trUnd Sofia Vlad, dormindu-şi somnuÎ de veci, 
aei pâna la 1915'vapoi la C1llzătău în după propria-i dorinţă, fără să fi fost 
C;:Jlla stră~~ preoţească, iulburată de pompă funebrl şi discur-

V~l~roal!la aetivttate m~l eompo· suri, In cimitirul din Lugoj, alături de 
zitonea a Mestei rare femei, se remarcă atâtea rlimăşiţe pământeşti CU ilustre 
prin unn5.toarele lucrări publicate tn nume in cultura românească din Bănat 
EdfuJra Getbauer din Bueureştl: 1. Pen.o NICOLAE URSU . 

.00 •••• 0 ••••• 0 •• .000 ••• 000000000 

Gânduri către refugiaţi 
'J' S upUelai DntlunH româ.neJ respingerea ei In nef1reee, ... lnceput aeole, an-

.d~.au yen~twi~ iureşullor asiatle, toate revă.rsănle exoduJui ră8ăritEan 
Ilă.tre cnvUizaţie. ZărIle răsăritului, pentru Doi şi pentru Europa intrea.gă de
pa.rt.e de a a.\'~ o semnificaţie mesianici In sensul spre eare ne.am tndrept&t al. 
iarele şi mf>rţi.i, aU fost I}l au rămas mQreU InsA.n.gera.te, prevestitoare de rău. 

P<mte, cA insă.s:i veghea noastră. lndrep1ati spre aeest răsări\ JSe.a făcui 
mal atenţi fa.ţA de lumea unde Dumne:aeu fu pentru a doua ori rastlgnlt. Ilndi
!6rent de expresia lui polltleil., de culoarea lui ideologică, ca şi de toate formele 
m care se ~morfozea.ză in -deel1J'SQl timllulw, pericolul dela ri.si.rU. e impOl'-
tant pentru nOI, prin perma.nenţa luL I • <... " : -, ' 

Politica externă a RomAniei • nerUjat adosea acest postulat. Ne amintim 
de eelebra retorl(" 8 ilustrului nostru Titulescu când se străduia. a ne convin. 
ge ~ ar Ij r~WI coefieientul de presiune a) forţei;" antagoniste asupra hotarelor 
roma.neşti., pr18 convenţii tutelate de Societatea Najiurulor, a.ceasta In • epocă 
in oare defiuiţiia agresol'uJUi rU8e6fl preclzată de ln_o,1 LitvinlY\'. Ni a'a sugera'; 
astfel, lluloia soourităţii absolu'" ca ti eum destinul unul neam traiectoria ho
tarelor S8Je, ar putea fi asigurate II aparate eU p806te, eUID .. f~ fi aeei. al pe
elflstolul KeU.g. Rusia bolşevici. a reuşii astfel să-şI eamuDeze intenţiile fi. 
odată ~.. ele, intensa pregătire .. rI., bot 
~ la .ră.~ărtt, faţA. de Rusia ne-am îngrădit eu o Razie, faţA de învolb~ 

rea. revmowstă, tare ne Ql.eIlinţa granipJe dela apus, n800am complăcut In 1.1. 
DlOtau. Ific& .lnteegere. ~al, ~'MDI ~* • eJipă .. eoJUJ--ta poUtici .. 
acestui ~sm internaţionaL. Dimpotrivi., n'am ezitat .... 1 demtn1a'" ctearI.n
dul (In Zla.:rul Ve~tul d~ odinioară) .. pe D ficţiune~ aşa cum a'a ~ dovedit. 
IL O sea.mi de bănăţel11, am avut intuiţia certă a nesincerităţii _re despă.rţ.ea 
statele membre ale Mieei Inţel~: Am inteles 8~te., prbl rana d6801dsi .. 
&na~lul, I'&ll~ care ne ardea pamanttd Şi sufletul, dar e1l care, tars. s'a 1mpă.. 
eat pană 1& U;ltare. aoeeaşl ţari\, oare, trăind in beatltudinea. 8Iguran~l, trimbi
tati de p-an~eJoquenţa <?en~vei, DU putea bănui pe atunci, fi. incercările aspre 
ale d~tlnulul,. v~~ refugIa ca.ndva\ tocmai în aaest Bans.t injumătăţlt, românii 
cttn ~lDei proVluru: ,Ardeal. BucoV1l1a, Basarabia, Moldova ,1 Tra.nsnlstria.ll 

le Buoureşti •. ignoranta a ur~t eh iar pe !IOen" unde, Tina.s&, fleâ.nd baz 
iJe IIeC:IlZt a improVizat Banatu), dâlndu·iono8J'ea pardonulul d8al& proeminent şi 
de8plrţPt In do,:,! Atât:,u reţinut 1I.llii din ~icaţ1a I'Omân~ • Ba.natu-
1111 '" db! tragedia lui! N am uitat aeeastă satirA a eomie.ului nostru el.reia, l-sm 
avansat 8Cfta, l'ă, vinovat no e dânsul, cl. ('ei ee, J'âzft.nd 00 hoho~ ba.tj06Uf'ftIl,1I 
PJ'1n l!psi. efe Y.r:yelege:re, lacrimile zecilor de mii de frap rlma'l pe cJin:a.fari ~la 
praznicul UIIU'U, j ~ '. '" , ,., < 

bau, pe uea. .vreme, .,blar " blnlfeDl, ea.re, pe ma.rglMa Congrt!8t1lul dela 
~oara al reofugl&ţilor din Banatul de vest - primi! :refugiaţi _Işt strigau 
m~Jorarea de a nu ne pune rău ('u sâ.rbil, ÎntOCll1a.i cum 8U1D.t fi astăzi deIe
ti~ti, care tie intreabA, de ee De războim cu Rusial r" 

Aceşti defetişti, ACeeaefjl Ml'e rMeau eri de glumel.e la. adresa BanatuIuf ~ 
(Iare ee b~nră azi e1nd Londra 88.U M08CO\'a. anunţă eâ.te O victorie pe front, DU 
sun.t d~t produsul politicli Doa..~1rfl externe (',are se !rosea in teama de a fi ată.
('ati, teamă pe care o neutraliza. CU ficţiunL Astfel ta. DoI a fost cultivat, Indirect, 
~efetismuL o , • t 

Restrâ.ngerea. teritorială a Româ.niei, sta dovooit - durere _ necesară 
l'egăsirii forţelor ei de reacţiune. Din t'ontractarea umHinţH din îndârjirea. pres_ 
Ugiulai rănit, trebuia 'i trebuie sii vină promtă şi eficace, destindere&. 

lati-nt\ atei in Banat, 1Dliţi prin tragedia refugiului, româ.ni din cinci provin
~~l. Si ne cuno~tem Şi să .inviţ.ă.m • ne ap";:cia. Să Iim 88emmt apel&J' zigă-
1.lte, generatoare de energii nout. Revi.rsarea In Istorie din Banat va. fi din Bana. 
tul lui Eutimie eMurgu, propo\'Ad'.n[Orul dela Iaşi doctrinarul frămâ.ntArimr lui 
lliUOMea, tribunul CâmpiUQJ' Libertăţii, intl\ml pref}Cdinte, pr&p'U9 de Băml1ţill, 
al AdunArii dela Bla.J! 

Nu dtn vina lut e nl8tri.n8 terltmiaUceşte ae~t Banat. Dar e n. atit mal 
larg în dragostea lUi pentru tota.litatea rcmfu:1ească~ Cll utât mai' adânc in Inri.
dăcinarea spiritului pe care J .. păstrat Intotdeauna viu şi româ.nesc, ~l care. 
!fat istoriei peste 45 de GeneraH. Trăi~te deci, In hl.tenţa acestui oolţ de ţară 4\ 

tradiţie de mândrie ~1ilita.ră., din care s'a înălţat DragaHna, eroul dela .TIu. ~I 
eare dă un sens prec,lS neamu1ui, acum şi intQtdeaUl13: Cine stie să moal'ă. in 
lupii. Ull va fi Invi:ts n!elodatit , .... /" '~oUiir~' '~' <~;._. o. mv.LElWA. 

Ltml, S M&t1l 19t4 -
Pe Emil Cioran nu-l pot accepta inta. ' 

graL. Pe,te petarde verbale fi voin~ tel. ,1 

tului 'fI i.storie, violent4, bTU.Sc4, t&l'ld. 
toan. m.4 intcreseazd jlu.;ru.l viu Iii!> 
dărăptu,l nervurii aprinse. Acel şipot el ': 

• '1 
esenţa pure, caT' g~ fi..... I 
,... <, 

. N'am 1'&ut pIc. .u.:ul0a.8e .... 
cute In aer. deoda~" de o ,tructu,4 
$'Up1'anaturală fi n'am a.u.zit de nici Un 

sfânt can ,'ar fi născut eu aripi. 
Toate-ţi au legd:turi18 101" cauzale, l0-

gice Bau mai puţin logice. fi toate IU 
plecat de pe paie şi din bălegar, ca fi 
din leagănu~ de piatră. 

Eu nu pot nega tTecutul meu daC; IN 
dragul biruinţei romane. Dacă tablele 
de bronz li lespezile şlefuite au "ă'I7Ial 
ţără date utorice, tGblete de carne di~ 
animd 6tmt mai grăi.toare fi nu nd#eo
cen. cum I'U8ţinc latlnul-cărtttTar ei 
MARTURISESC. ' . 

Nu-mi pot nega trecutul istoric din ' 
invidia pentru cei ce au creiat mai' mull ' 
vi nici a.mbiţia mea "u trebue stI fir 
deşartă, printr'o .mţinere adamică _ 
pentrucă pot oricând, ti adevărat, ~dJ. 
coei ffJT"m4, dar niciodatd esenţa. Acea. ; 
sta e moştenită fi e1J ute a.ceea a'l 
poartă, nevăzut, mugurele eXiste7Lţej 
viitOOTe. 

In.ţeleg, prin acealta, ed nu am a4 mei 
văicdruc de-alungul meandrelor tUC4k 
ale trecutulu.i negat. ci am să cout gh. 
mut izvorului eu fir mbtefan. Şi, C\& il. 
t:lonU apoi, voi po1"1U î. 1WWl d",me~ 
Bpr. -.it. td.1'4m.url iIfor\cc. Voi IftOfiijlcc 
albia 14 rdd4cin4, _Udp4n.d ~ 
vrut4. 

~ Pft1eet ~ uonitaiea tro1Uj~ 
rării ~ .. 14 .... iem. d.ac4-l 
voi tltribui, CQ indiapm.rc:tbilă, a eolofI, 
tură dacă. 

Niciodati! tron.rfigtJ.f'A.1'e(I nu viM &it 
luminif'uJ, de loafOT fi dia geometrl4 ... 
lănţuirilor logice, ci cU • .mtga şt din m. 
gic. Di" mjlet. 1a1' wfletul l-am mo,u. 
nit, uite de pe crutel.e uua: de ldtlgl 
Tibilcu'l' fi Tapia.. Capul purtat in bdf, 
deaLungul triumfului 1"Om41&, ne u,..,.,a. 
1'qte iBtoria. CII o ft4lucd uliniştitom.'p 
piatra prinde g'l'aiu dm. addncime. Re
pt'Of fi T'Ufinc. 

Nu lUI plac, .. mergem 'ta Unn4 eo. 
",,!ui Roman.: preferăm .crumul Bteltl~ 
arse fi "e wem fn.Oi d. gmbă Ce1'\U14 
IUcdt 1J'1)/ec. \ 

Setrmificaţiq. c:dlc:I4rij.,. otTav4 .'111 
uitat-o" mei Inţ.elnul Jertfd ei nu .,.. 
ICdpat. o preferăm i", acelaş fG.$tuIJ/ 
P."'aznie pl mortii, CQ p, tn'etnuri !4 SiIt' 
tnuegetu%4.. Eate Jiftgu", noa.rtr4 %Ufft 

uriaşII. ele mTC c41'fiLc 1"'017l4ne ,'au fm 
ţi pe car, eNtenţe!e comode au negat-o. 
E,te ultimul gir părn.d.Atean.ei totodat4. 

~ ~ y-t 
rW:vUn41'ea ~CII p41actntuculw: fugi 
de ei I Acceptarea NfO'IIttilw fi G 'nm, 
tenţei pămdntqti. Acecut4 accepta.r~ 
paradoxal, este Insdşi garanţia riscu!uII 

Pdrerea 01 orice mijloc pentru atinge
Tea 'copului tmui. Neam este mOTat, ~ 
iar ,,'o ~t 4CC8ptaJ Acecssta este şi ad~ 
menirea f'Î lingura gre~eală a. lui Dect 
bal, care i-a lItrcu pieirea. Fireşte o piD 
re, care, pe de alti! pu.rt.c. i-a adu. o ~ 
gată răsplat4 aUTOTald, mitică. Dar 0111 
peire. pentru~ neamul Jid, • fost dlUl1t 
truocu~ -

Conceptul mai ma enun.ţat este ,.0ft\I 
nic şi mein firii 1\OO.!i'r .. Btrein sufl.1U' 
lui, deşi mintea. il accept4. 

Credinţa mea est. oi ttUmai pri"*" 
perfectă proecţie dacă n.e vom reltuJ c6 
rarea de argint în luminişul istoriei,'" 
iar ceeace unii oataloghează drep* I 
.,epidemie dacă", nu este decât Te1Ie1IÎ 
rea la propria fire fi lingura caT' gI 
f'antează şi transfigurarea şi saltul j 
însăşi existenţa noastril. 

- PAVEL P. BELU 

ATENŢIUNE 

Soldăm CU mari reduceri intregul 
nostru stoc de 

CANDELABRE 
IOAN GROZAV ŞI CO. 

Timişoara 1.,' Str. 10 Malu S. 
tnreg. Of. Reg. Com. 110/1392142 

, 2041' .... 
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poşta refugiaţilor 

1 .. _ 1_'''' 
" D. ci.pitan .N IWLA~ li t'i (iti &EA.N U d.i.n 
~ ;OtJrpul de Munt.e, se a11ă la sl'italrJl Z. 1. 
t. 518 Notre Dam.e din ;I'lmişoara şi caută. pe 
~ 4. prof. Grigore Ungurea.nu,. refugiat din 
.. iBecău. 

MARIA MALAI invăţătoare evacua-
t- • din comuna GăIeşti, jud. Lăpuşna în 
~ 1, !comuna Ghilad, jud. Timiş·,Toronta 
l'Il caută pe familia pr. Pavel Danielescu 
~ copiii Margareta şi Veronica refugiaţi 

1). 'din comuna Răspopeni-Orhei, pr Mihail 
Iti Groapă refugiaţ'l dm comuna Nemeren
fi ea..soroca, pr. Gh. Bocăucea refugiat din 

comuna Lărguţa-Cahul, pr. Ion Vârlău 
it ,refugiat din comuna Hănăsenii de Pă
!le dure-Cahul. 
41' OCRAIN MARIA cu sora şi 2 copii 
!ill refugiaţi dm comuna Berliuţi. jud. Ho
:o- tin în comuna Dognecea, jud. Caraş, 
el îşi' caută sotul subIt. rez. Ocrain Alexe 

concentrat la reg. 29 inf. 
!in VASILE BUHAI refugiat din Cer-
141tnăuţi la Timişoara, Str. S~muil Micu 7, 
fie . alută pe Ştefan Balan dlrector şcolar 

din insp. şcolar primar Iaşi şi Petru Va
di. sile Balan din comuna Fântâoele-Boto-

:; ~'ARTIN ISIDOR refugiat din comu
.ţei na Sarova, jud. Soroca, in comuna Co-

morâşte, jud. Caraş, caută pe Marti.n 
Chiril inspector al telefoanelor cIn Chl

m4 ~ău, Martin Daniel impiegat de miş
Gtc care refugiat din ltcani-Suceava, Mar
Ae- tin Ana invăţătoare din Tighina şi Ti
:~ motei Mizinschi din Bolgrad CahuL 
li« VASILE BACIU din comuna Ianăuţî
~ Hotin, refugiat in comuna Vărădia, jud. 

Caraş, caută familia pr. Teodor Armaşu 
din comuna Cobălceni-Hotio, pr. Gh. 

: 't.rmaşu din comuna Moşani-Soroca~ inv. 
Oh. Burdujan din comuna MarglOea

". Mdăuţi. 
. NICOLAE ION AŞ refugiat la Jimbo

iit l!a:, Str. Lorena 29, caută fa~iliile Mi: 
.. hail lonaş, Maria Leu, Vaslle Leu Şi 
;Jo. . ~lexandru Leu. 

"u. ___ -------_._---.. --,~ b 
b4j, , 
ft'I6. 
rt'~ 
R .. 

1'. 
a« 
rtuol 
SfJ,fo 
e.drl 

feri! 
'at'11. 
~ 
~ 
ali· 
,t4r~ 

:ului 
l~e- , 
d,
adt . 
)ee~ 

piei" 
oI»' 
, cari 

l~ 

1tUr'C 
J4 (4. i 

iei,'" . 
repl g .. 

~ent 
r' ,. 
Ltu! ~ 

--1 
~guIl 

E 

REFUGIATI 
Puteţi câştiga zilnic rJŞOr 1-2000 lei 
cumpărând renumitul a.parat de rema

. 1&t ciorapi cu mâna marea."VUr[O. 
, ftB,", costul ~tA 12.000 lei. Firma vă 
m"aţă gratis, 

Firma. "VICTORLO\" 
ARAD, Strada Eminescu nr. 42. 

Of. Reg. Corn. 1045919[942. ,20t3 
.C_llL = r I 41+ 

Cinem.a CAPITOL 
D.~IELLE DARIUEUX 

apare ca toate caJităţile ei de vedcl.ă 
cuceritoare intr'o comedie spirituală 

SITUAŢIA INDUSTRIEI DIN BANAT, 
Doleanţele expuse dlui secretar general al ministerului Economiei Nationaie 

In sala festiv,§. a Camerii de Industrie I P. Hertzog dela întreprinderile Hertzog, 
şi Comerţ din Ti.rn1şGCl.ra a avut loc con· Elemer Krayer. ing. ll'osatti, directorul 
afătuîrea reprezentanţilor industriei din general dela Romite.x, ing. Vigna.tti, ma,.. 
Banat, sub preşirlenţia. dlui Mihăileseu re industriaş, SoMa, directorul fabri-eei 
secretarul g€lleral al Ministerului .hlc.o- de ciorapi .. Standard", dr. PIăia.nu, di· 
nomiei N4ionale. Au fost de faţă. d-nii: rectorul primei fa.brici de mănuşl, l 
ing. Livius Faur, director ministerial, Margan dela fabrică de lanţuri dr. Nieo
şeful Regiunei VTIl-a industrială, prof. laeviCi dela fabnea "Fadepa", Bu<1in, di· 
ing. Lupan, preşedintele Asociaţiei fabd- reetornl fabrieei de aţă "Progres", La~ 
canţilor din Banat, dr. C. Băran, repre- tel' dela fabrica fie cărămidă, Nl\Y dela 
zentantul concernului Băncii Timî:-)oarei. intreprinderile "Hamer şi Nay". 
ing, C. Beşa. şi Iosif Gergei. vic.epreşe; 
dinţii Asociaţi...: fabricanţilor din Banat, E:\."P'lTh'ERIJ.E REPREZF.NTANTI. 

~L ~ IA)R INllUSTRIEI ' dr. Partenie Dan, directQrul general de-
la Industria Unei, rlr. Mocanu. direl'to' 
rul general dela MIlTginea"Reşiţa, Chl?· 
vereşan, dn-ectorul fabricei Bohn. d;" 
Jimholia. dr. Drăgnn, se<"retarul gE'oe 
ra.l al Uniunii comercianţilor, dr. Giur· 
giu E. ValeT, secretarul general al Aso
ciaţiei fabriea.nţilor, eol Negrea dela 
prima fabrica. de pUstii. 001. A. Pop d~ 
la. prima. fabrica. de spirt, dr. Păcurariu 
dela prima fabrica. textnă timişoreană, 

Consfătnirea a rost conv()('.ată la do
rinţa fllui secretar general al Ministe
rului Eeonomiei Naţionale, care, pentru 
a putea vedE'fI. situaţia ec-onomiC'ă li. in· 
dustriei din Banat. s'a deplasat 11'1 Timi~ 
şORra. Cu acest prilej, reprezentanţii În· 
dustriei şi-an expus doleanţele in legătu. 
ri cU criza acută, prin care trece indu' 
stria din această regiune. 

D. ing. Lupan a arătat, eare este si~ ....................... --..... ---_.ojIo.-----....... 
Matchuri de football şi o mare gală de lupte grecD-romane 

Pe Arena Banatul se vor disputa două 
matchuri interesante: un match de old
boy, apoi partida Crişana C. F. R. din 
Arad-Politechnica. 

Echipa studenţească depune cele mai 
li'iudabile eforturi de a oferi pubJicului 
timişorean un program cât se poate de 
)Un. Faptul că aceste vremuri grele Po
ltechnica face sacrificiul de a invit.a pe 
;FR. Crişana din Arad, este încă o do
vadă in plus de consideraţia pe care e
chipa studenţească o acordă publicului 
timişorean. 

CFR. Crişana este o echipă, care se 
bucură de un nume foarte bun la Timi
şoara, deoarece ştie să lupte ~r: mod fair 
până tn ultimul minut, utiliz,'\,nd un in
treg bagaj de cunoştinţe şi un inepui
zabil elan. 

In ultima vreme s'a constatat Ia Cri
şana eFE. un riviriment îmbucurător in 
formă, astfel că matchul cu ·Politechnica 
se prevede că va corespunde aşteptări
!or, iar mulţ.imea de prieteni ai Politech
nicei, cari vor asista la match, vor ple
-ca mulţumiţi 

Partida incepe la orele 17. Matchul de 
old-boy incepe la orele 15,15. 

• 
o competiţie puţin obişnuit§. va avea 

loc tot Duminecă, cu începere dela ore
le 10,30 la Circul KrateyL 

Anume aici va avea loc O mare gal1\. 
de luptă greco-romane, eu un program 
quasi internaţional. cu participarea ce
lor mai buni luptători din Timişoara, 
dela CFR., cari se vor intrece cu luptă
torii din Odessa, Chlşinăut Iaşi, . Turnu 
Severin şi Serbia. .. .............. ' ........ ' ............ -.-.. -...... ~.-.-.' 

Prima Fabrică de Spirt şi Industrie' Chimică 
din Ti.mişoara S. P. A. 

Inreg. Ia Cam. de Corn. şi Ind. sub No. fi. soc. 354 din 6 Det. 1931 

CONVOCARE 
\ 

Domnii acţionari ai societăţii noastre, sunt convo-
cati În adunarea generală ordinară a 74-a, care va avea 
loc in ziua de 30 Mai 1944, erele 10 a. m., În sa!a de 
şedinţe a societ~tii, Timişoara IV, Str. Muller GuUen
brunn Na. 33, cu următoarea ordine de zi: 

1. Raportul consiliului de administraţie. 
2. Raportul comitetului de censori. 
3. Stabilirea bilantului. 

, 4.' Descărcarea consiliului de administraţie. 
5. Descărcareaconsiliului de censori. 
6. Luarea unei hotăriri privitoare la intrebuintarea 

beneficiului net. 
7. Alegerea cop-sinului de administratie. 
8. Alegerea censorilor şi a supleantilor. 

~ 9. Propuneri. 

tuaţia cambustibilului Şti a forţei mot.rice. 
D. ing. o. &2şa a expus situaţia fman-, :, 

ciari. Dsa • arătat, 00. evenimentele din· 
ultimul timp, au avut repercuslUni din-
tre eele mai defaVorabile asupra comer-. 
tutui şi circu1aţied JnărfurilOl'. Astfel 
lipsa de cumpăritori a dus la. c stagna-
re în eeeace priveşte vânzarea produ.se.o 
lor finite. Această situaţie ma.i este agra.
vată. şi prin faptul că multe eomenzi -
primite eU mult inainte - au fost stor
nate, iar cele ce aU mai rămas în vigoa' .' 
re.. Această. lipsă de vânză ri ea-' 
re IL provocat incetarea 'în ea' 
sirilor şi la oare se adaugă şi imposibi
litatea. ineasării, ohiar a creanţelor mai 
veclll, apoi restrângerea de eătre bănci-
le oreditoare 8 eredi telor acordate până 
acum industriilor. 

D. dr. Pa.l'tenie Dan a arătat, că pla.ta 
rumiturilor exeoutate nu se [aee la 
timp, subliniind in acelaş timp şi eontri
hupa ce trebue da.tă pentru împrumutul 
apa.rării na.ţionale. 
, D. dr. Mooanu s'a ocupat de situaţia 

transporturilor, eerând să. se raţionali- , 
zeze necesităţile de vagoane p.P.-ntrn • 
putea să fie puse la dispoziţia industrii
lor. 

D. Chevereşan a ar.itat, că întreprîn. 
d€'.rile au de supGrtat in plus eheltueli. în 
urma majorării ref'..ente a cifrei de afa
Beri, fapt pentru care a cerut, ca aeeste 
taxe să poată fi calculate în preţul fina.! 
de iia.ctumre, fără a se mai cere aproba.
cea prealabilă a Comisariatului general 
</1 preţurilor. 

D. eol Ne.grea oeupândUsse de starea 
de spirit a lucrătorilor, a arătat că. în 
răndurile lor domneşte linişte ti in~
de re f.ăcându'f;i fiecare datoria. urmând 
ea u1 aeelaş timp să le fie aSlgurată 
existenţa. 

D. col. AmoS pl)p a arătat. ei in ulti
mul timp se Qbservă pe piaţa econoo:rie.ă 
1 ipsa vânzărilor • 

D. Păcnrariu s'a. ocupat de lipsa ma
teriilor prime. 
După. expunerfie făcute, s'a. înaintat 

un memoriu, care cuprinde doleanţele şi 
situaţia industri.e din Banat. cerând ca 
aooste dezidera.te să fie rezolvate cât 
mai curând posibil. 

D. Mihăilescu. secretarul general al 
Ministerului Eoonomiei Naţionale a pro
mis reprezentanţilor industriei, ei în li
mita po8Lbilităţilor va satisface dolean. 
ţele, mai ales că industria din Banat are 
saroin, de IL inloeui toate intreprinde
rile refugiate. . 

Pe lângă. acest memoriu, altul B fost 
inaintat forurilor conducătoare locale. 

,,,; L L Oprişa .. ~ ....... -.... , ....... __ .. .. 
\ 

Cineva~ caTe semnează N. A. Micu 
profitlind de lipsa unui serios controL la 
i:io.Tul p Vestu!" pe caTe cândva, l-am gi-

I rat in calitate ~~ director, stT.~cur~ndu
se şi printre V11llenţo. cenzuTt\, V1zează 
fără să aibe însă curajul a-l numi, zia
rul "Dacia", scriind: ...... nu ne-a sur
prins atitudine CTonicariloT ofidoşi CaT& 
au făcut reportajul juneraTiiluT". 

E vorba de inmormânto.rea mult re-
gretatului Iosif Vanciu. . 

Pentru cititorii .,Vestului" ţin să pre
cizez că d. Ion Stoia-Udrea o. luat cuvân~ 
tul cu cunoştinţa şi la insistenta mel:1 
personaLă, deoaTece preşedintele Asocia
ţiei scriitorilor romani din Banat eTil 
absent. Totuşi d-sa n'a vorbit în numeh 
membrilor acestei societăţi, ci aşa cun! 
s'a precizat în .,Dacia"~ dupăcum însuŞi 

Domnii actionari care vor participa la adunarea ge- aj~:!'tOrii bănăţeni, prietenii lui Iasii' 

nerală sunt obligaţi 'ca cel mai târziu cu 5 zile inainte ~:~~e~~l~\!~fir~~:~:!~~~ţ~~~~~o~: 
~~riml::EJ .. f'lHi.i>, de tinerea adunării să depună actiunile lor la casa SO~ roţi a(~nstituţiHOT noa.stT~ .cuttumle 

• .... • _ ... • ..... BineînţeLes, muJţi nu au obfcetul de a 84 
t7n film plin de viaţă, o povesth"", I cletaţll sau la legaţlumle romane dm stramatate... îmbulzi in. ~chii f~ecă~i gurăcască ~ 

________ a_l_u_i _Ba __ i7.a_~_. _____ implicit nlct in aceta al necunoscutuh.c 

. ~!!!;** ... _ 20ij~ C~NSI~IL.L .. Dl1E.#~.AUfHI!~~J~ d~ noi N. A. Micu· C• MIU-LEReA, 
-------""! .. ."" .... - - -- -- ~ """"'.' ~-_. ~ ~ --.... .,.. F. J 
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Duminecll, 7 Maiu 1944 
~-:=r_mr _~ ,~a.~~ .. 4_, ____ .. __ .. ____ ..... ____ .. __ .. __ .. _______________ D_A __ C_I_:. ____ ........ __ ....... --------

!lCA PU9UCITAIE -i cuvântul apare În fiecare zi, Anunţuri 
rlmejjc la AdminUttr8~a zlaruhd tu Str. 
Mir~tl NI'. 1. l'eJefon Nr. 11-%8, 

ânzări ~ .. Cumpărărl 
~ vânzare in cartierul vilelor vilă cu e:aj 

3 a.part 8.500,000, casă in centru cu 
etaj 6,500,000, vilă cu 6 camere şi cU 2 
intravilanurl 6.500,000, easă In centru 4 
apart 4,500,000 lei, casă in centru pal'· 
ticular 5 cam. 4.000,000 lei; easă în cen
tru 3xg cameră 4.500.000, casă in centru 
2 apar.. 3.500.000, casă cu :5- apart. fi 
prăvălie 1,500,000, ca!!ă cU 8 apart. 
1.400.000. in PârneaVll casli cU loc mare 
800,000, in Bujac casă cU 2 cam, grădi
."ă c'l 80 pomi fructiferi 550.000, - 10 
Jug nâmânt 2,500.000, 6 jug. pă.mhtt 
1.80\: GOO, pămân~ de inchlria.t 120 jug. 
Ofemn casă de dnzare dela 200.000 lei 
}'lană 'a 20~O.OOO. Agentura HAASZ, 
Str. Dr. 1. Petran. No. 3. Telefon: 22-24. 

Maşi~ă de firez, panglic~ şi diferite JIlo.. 
tosr.:! la. Schamberger. A~a.d, Bul. Regele 
Ferfl:r.and Nr. 48 (Mipl'lt negru). 

Alron001ll refugiat din Basarabia, sp~ :' .. ~li· 
at în viticriitură. vel'ificaţte şi pomicu1-
tură, caut post de administrator de mu~!t\, 
sau vie, sau orice ocupaţie corespun,..l. 
toare, pretenţi:tni modeste. Adl"68A la , ... 
da.cţia ziarului. 

[ 

De vi<lZllre 7 jlgăre şi jumătate vie, casA.. 
pres. pivniţă, garaj şi 1000 buc. pom! 
frudlferi. Total 3.500.000 leI. AdreA 
Ltvls. Toth, Str. Gh. Popa Nr. 9. Arad. 

Cinema FORUM Arad 
Telefo8 : 20-10 

Repr. ~ la orele S. 5. 1 iti 9 ft.I 

AZIl 

Formidabilol film li.. succel'l 
.A extraorlli1U\r 

Să·ml canti Tigane 

LI 

.................. 
In curind !18 va fi~hide 

RESTAURANTUL 
" CONTINENTAL" 

Arad, Piata. Avram IaOC'll N'r. 10 •. 

Propr,: P. MOLDOV.l.l'lil refqpat: 
din Cernăuţi. * 

Uâ.ncări alM6, băuturi fine, crl'tar 
'!Ipecial., muUcă ela-siei. ~bHeuI va fi 
dettt'tat de O renumită ,)rt'hestr&. care 
va 508' 1& dfJ&ehi4el'N lGoaJulul. ....................... ..; 

o ignifugare CU 

"U NI FOC" 
, a I vea z ă j mobil u I care 
valorează milioane 

R 

Vinuri selecte din viile 

PALLAVICINI 
fost Selensky aflaţi numai la firma 

EDMU D VJIGNER -= , 

depozit de beuturi cu ridicata 

Tot felul de beuturi in mare asortiment 
ARAD, 8-dul Regele Ferdinand No~ 57 

Telefon 26·25 

Fabrica de "biuta H ubolorului 
• 

Telefon: 27 -53 
Având serviciul de transport 
reorganlzat,' furnizează la 
domlci liu În orice cantitate 

ghiată artificială 
de prima calitate 

Ar 

Oţetul din vin este unicul care dă gust bun 
mâncării şi oevătâmător organismului .• Mu
rături/a puse· cu -otet din vin ACE TU M 
! ! sunt neintrecute la gust ! ! 

Fabrica A(elum 1.1.1. 
Arad, Calea Dorobantilor No. 14 
Telefon 29-71. • Interurban 107' • 

F 

Toată lumea 
face abonament de ghiaţă la tabrica 

" 
F LORA" 

Arad. Bul. Regele Ferdinand Nr. 33. 
TELEFON 11·41 

e •• CWJD· ... _ 

uP A TEN T" 
unt w t ;m -., ma 

Prop"': IULIU CSORDAS 

Industrie de ciorapi şi tricotaje 

Arad, Str. Doroballplor 59. 

T~IMon: 22-59 

Agentura de lemne 

"ARBORUL" 
RADU şi COMP . 

Telefon: UV79 

Arad, Str. Teodor Cion ... tr Nr. 3. 

S'IOPH 

"l A O O I ARDELEni" 
~1:lga.zin de sticliirie, geamuri, incadriri de 
tablouri şi articol.e de menaj, cu preţuri 

eftine 

PROPRIETA R: Ş; EF A N H AŞJ 
ARAD, Piaţa Avram Iancu Nr. 1'7 •. 

:..._ ...................... .. 
ATENŢIUNE. ~ DOAMNELOR! 

Yizitaţi numai Salonul de Cosmetică 

IULIA HAJDU 
ARAD, str. M. Eminescu Nr. 20-22 

Telefon: 21~81 

Autorizat de Onor. Minist. Sănătăţii 
C"'?Eft' 7~_ . 
Un progres 

capitala 
pugilistic În 
Banatuiui 

In ciuda timpurilor grele prin uare trl'l-_______________ , ______________ ii. ~ cem, Asociaţia sportivă C:F'R Timişoara, 

a inaugurat ri noua sală. de box, lup-... __________________________ -.!& te greco~romane şi.educaţie fiucă, în 

centrUl oraşului (Str. Carusso Nr. 3, et. 

»CRIŞANA« 
; ;o.. ;;; • 

Industria de Cânepă din Iratoşul 
Propr~ George Rocsin 

ARAD, Bdul Gen. Dragalina "r. 16. Telefon 21-16 
lnre&,. Cam. NI'. 10804/941. 

I). sală prevăzută cU cele mai moderne 
instalaţiuni pentru desvoltarea tinere
tului amator de sportUri de sală. 

O sali modernă şi igienică ce poate 
pregăti un număr de eca 400 tineri ama' 
tari de box şi lupte greco·romane. Con· 
ducerea tn general a sălii a fost incre< 
dinţată. vrednicului preşedinte al serţiei 
de box-, Ion MillJJailovici căruoo. î se data- . 
t'f-şte în mare parte această realizate, 
ia.r ca antrenori de box au foSt angajaţi: 
lan Istrate, Ciocan D-tro şi Flr;rea. Mi, 
hai. La secţia de lupte greco-romane 
este în.credinţat maestrul C~O~ Fran' 
cisc. 

......................... tii~ _____ .clla,.."'.ti~ _________________ .. 

Această sală. unică în Timişoara, DU 
este destinată numai pentru mem"rli 
CFR~ului, ci pentru orice categorie de 
amatori de box şi lupte, intelectuali. 
elevi, studenţi, meserinşi, etc. 

La 

Restaurantul 

"DACIA" _lC"f · 
{I',I Arad, Bul, Bt'!g. )litria Nr. 11. 

Telefon: ~'7-11 

t"u .. lcepere de a5tAzl wtl orchestra 
N. ~ERBAN, dela Parcul I,Aro't 

.. . 

firma H. ELI.MA N iun. 
.. .m .............. · ........... U ........ 85~ua .... mB ..... ,· 

Intreprindere de materii prhne 
, . 

Import-export 
Administratia Arad, Bdul Regina Maria 24. Ta!efnn 19-53 .:------------------_. __ ._-~--- .,-------

Conducerea sălii a fixat ca. tad luns: 
l'a. pentru tinerii, ce doresc să inveţe ŞI 
să se antreneze sub snprl1vN~herta 
ml€'ştrilor sălii o taxă de 2()(l lpi lunat 
Suntem autorizati 1\ comunica pe 
nceasta. ('ale b1tUro'1' doritorilor. t'ă pen' 
tru a putea fi Îns('M!'!i in O!'i('are din tI:e: 
ste sel'ţii sportive, vor trebui să p~e1.1n· 
te un certificat medical, care 83 RSJ~~ 
integritatea sănătăţii fizi('e. llI'1l1iiD 
apoi ca fiecare part1<'iPAnt să fie lunS! 
verifieat de medicul sălii din punct d! 
veilere medical. 

Inscrierile se fat' ~n fiecare zi dUpi. 
,masă. între orele 16-20. 
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ZILt~IC D E , O A , E PEttTRU TOT I 
__ SERVIClTlL DIVIN PIN BISERIC,'i I 

)nI 'l'IMlŞOARA-IOSEj<~lii. Dumin(!ci, 7 
P.il ert. serviciul divin va :fi oficiat in t·i
lIriel din loeefin de urmaioriul flDDor de 
~: pr, lova Firea, pr. Dr. V'JCtnr VIă
.-nu. fi pr. Const. ~ulea. RMpun:!IU~ 
" le TA da Corul Cat-xlral sub ccmduoe-
.. d1ui prof. cir. Nic. U1":Yl1 
_ NUMIRE.I\ DE ADMINISTRATOR 

fI SUBADMlNlSTRATOlt LA CAMINUL 
DI UCENICI Nr. 2. In ziua de 4 Maiu ert. 
I foIt instalat de către d.l. iDB,p. Vasile 
twta, dela Inspectoratul Regional al 
l[Incii din Tinrlşoora, noul !l.d.ministrator 
~ lIU!::IRdministrator 1'8. Căminul de Ucenici 
It. 2 din Timişoara Fabi'tc. Nouii numiţi 
lUt dl. director T.-..tdoran rut. dela Căminul 
le ttoe:rl:id din Cernăuţi, L'etugiat ~ dl. 
Pltra.ŞeU Daniel 8Ubadmint~tor. Aceste 
lI!I1ÎI'i sn.nt eu caracter !)roVi.zorlu pln! 
~ term.fna;rell anchetei deIe. aeest elmitt. 

- OĂ'TAl\&~U SUNT I.NVrfATI SA-ŞI 
PLitEASCA L'\'1POZ1'1'ELE OOMUN ALE. 
~tari.i eont.ribu.a.bili wnt rugaţi si-ti 
piiteMCă taxele ti impozit.e CQDlunale 8<.'.Q. 

1Icta, ca Primăria. să. nu fie silitl .. lua 
_Jlile de rjgoare fi .ia uecuţie contra 
4ailtOrilor restanţi, ceeace iugreu:neuă adA 
llJinistI'aţia şi stâ.njeneşte bunul meq al 
11llJl"ări1()l'. Fără. plata regulată '8. taBlor ti 
!mpa1;itelor nici Primăria nu-şi poate ... 
Cllta plauJl de lucru ia inter~ cetăţeni.. 
lor. 

- ORARmL DE LUORtJ IA P'BtM..k
BIE, 14 serviciile Primăriei M-micipiu.:ni 
Timişoara, eU lncepet'e dela 1 Mai 1944 s'a 
!ntrodua orariul de lucru dela orele 7-14:. 
PdbUc.ul este rugat, in iDtere.ul propt'iJ., 
si .. prezinte la aerviciile Fimăriei In ora
le de dimineaţa, pe cât posibil până. la. 
orele 10~ P.mtru că mai ~u. fuD~onuii 
ei poată luent. uecooturlla.ţi" Il rezolve 
rari tntâ.rziere setel. in trate. 

- LUNI ~,RIOOLETro({ IN LOO DE 
,,BOEMA" LA. OPERA. Din rauza im
bol:năvirii unui interpret prinoipal, Luni 
8 Mai Opera Români din Cluj~T1miŞoa,.. 
ra. va reprezenta, in loc de .,Boema 0' 
anunţată. ,,Rigoletto" 00. dna Mihai, 
d:nfi Diducenao, Ursulescu etc. 

- "GRAlUL ROMANESC" 1;'1 REIA 
APARITIA. Graitll Bomii1dJO revista de 
atitudine, oare • CWloscut ~<etuirea ~tito
ri1or. ya reapare In condiţ.iUDi tehnioe G

ce;pţionale. 

- UNIFICAREA RENTELOB. Mi. 
nisterul Finanţelor, Datoria Publiei. cu 
ord. No. 5042O}1944 f&ee ounoaallt ei s'a 
prelungit termenul pentru deplUltll'ea. la. 
unificare a. titlurilOI' şi cupoanelor specia 
ficate în Decretele Legi N1'. 88'9 şi 890 
până. la 1 Aprilie 1945. Se exeeptea.ză 
certificatele fracţioIULre de rente 4% 
Funding emise de C. A. M. a eărot vala
bilitate Il expirat 1 .. 1 Nov. 1Mi. 

- VIZAR·EA OON'l'RA<1rELOB DE 
INClIIRIEREl Proprietarilor de casă, 
oare nu aU vizat contractele de inahirie
re atâ.t pe trec"t cât şi pe curent li se 
8QQI"di un ultim termen de 10 ziJ~pen~ 
tru a viza aceste eontra~te la Percepţii
le respective, Mre s'aU mutat la adrt'''M' 
le unnătoare: Percepţia CiI"(! 1., In M<"' 
hala, Piata Avram Iancu, P"l"Cepţta 
Cire. II., fn Fabri<, Str, Preot &nt1l1 

Nr. 7. si Percepţia' m. in Eli s:lbetin , 

n 

- lNSPEUfIR IA INSPI!X1TOBAT(lL 
OADASTRAL DIN TDUŞQ.\RA.. D. Cti.a 
Pastia, directorul cărţilOr tunciare fi B 
-.daatrului funciar din ministeI:"W Justiţi ~i. 
!naoţ.i.t fiind de Wii eonailier 51vie L Ciil
riulea.nu şi Lacian Mine~ inspector:'ll 
ngiunii, .. 1Dspectat in.:;:ppectonhl eadas
tnIl dia. ~. Dea a arătat el se va 
fat.I& • repa.rt:bare a iog:inerilor cada8trali 
d:i9poniblli fi e:rtInderea un'li program de 
eadastru ee se ft exee-lta tn cupl'iMul aces
tei regiuni. 

-- BONUBILE DE ALIMENTE VA· 
LABILE. Bonurile de alimente vnla.bile 
pe săptămână. dela. 8 Ma.i-14 Mai sunt 
următoarele: Pâine: bonurile din carte-' 
la. individuală. No. 297, 296, 299, 300, 
301, 302 $i 303, eate 300 gr. de persoani, 
88.u cartela. colectivă. UntUl'1L: se distri 
bule pe bonul No. 11 a lUMi Ma.i 1944, 
eAte 300 gr. de persoană. Ca.rnea: se dis
trilbuie pe bonul No. 26 de măls.iu câte 
B~ kg. adecă un kg. şi jum. de persoa
nă săptămânal. Unt de lemnul: de distri
buie pe bonul No. 7 de nleiu cAte Vz kg. 
(litra) 450 gr. de pet'S0811ă. Săpunul. 
de orice fel se distribuie pe bonul No. 
1 de săpun din cartela individuală sau 
colectivă. Raţia este de 250 gr. de un 
bon. 

- RANlŢU MUL'fUMESO PENTRU 
DARURI. Răniţii din SpitalUl de UU~ 
rurgie "Dr. Â. Câ.n.dea." din aoest oraf, 
aduo cele mAi ealde mulţumiri D1lei 
Flavia Dr. Munteanu din Tlmi,oar&. 
pentru darurile aduse "diatribuit.e tn 
ziua de 5 Mai. S'au împ.irţit: 14 kg. de 
vin, 1 kg. Vermuth. 110 cozonacî, 200 ţi' 
g~ri. 1% kg. ,uncă. 

- NU PLATI'fI PREŢURI MAI MAttI, 
DII OAT CELE FIXATE. Dl. Primar, .:u 
fICa'ZÎa controlului făcut 'VEI pieţele m~
piultti, a constatat el, puii de fript ee ri ld 
eli. preţuri mai JD!ll'i deeAt cele maximale. 
Se atrage atenţtm.ea publicului consum'l.~ 
tor, să nu plăt~ă preţuri mai mari de~ it 
!ilie stablli.te de Primăr1e şi afI..şate pe pi.li
li, iar 1n ee.z de refuzarea. V'ândrli, cu ,n. 
pirătorii mmt rugaţi a se am..sa, ga.rd~l\
uului, sau domnIlor controlor;: de pe piatli, 
OOIItribuind prin aceast& f,otod""tă la. reprl
Wft ~ulei pe piaţA.. 

-IN ATENŢIA PROPRIETARI. 
~})Ec CASE. Administraţia Finan
eiarâ. atrage .,tenţiunea proprietarilor de 
case asupra obligaţiunilor impuse de 
art. 21 din Legea. Contribuţiuniior Dî. 
recte în sensul că: Dacă o clădire care a 
foSt ne-întrebuinţati (goală) a. devenit 
producătoare de venituri (închiriati 
~tlI ocupată de proprietar), dacă valoll' 
rea locativA a. clădirii s'a majorat cU cel 
'PUţin () pătrime, proprietarii sunt obli· 
~ţi8ă depună la. Cirtmmspripţia de Con. 
Btatare tn raZa căreia se a.flă imobilul, 
In termen de 30 zile, o d~laraţie din cII.· 
re s[ rezulte modificările arătate- mai 
1U!l, tn caz contrar având de suportat ri· 
torIle legii. 

I Piata Lahovari, ('unoseand ră dllpă ai"'e"'~ 
stă. dată se va. race <'ontrol de f";l"e"llnelt> 
fise.'11e şi celor g.9.siţi tn n(>l'e~ll~ II BI" 
vot' ltresa acte de eontt"ll.,renţit!. 

. - IN ATENTIA lL\CF.IAltIWR ŞI 
HORTICUL'IORILOB. Mă('e.~ sunt oba· 
gaţi a depune, până. la. dau.. de 10 Mai a. c., 
O deel.'8.rape 1& Adminiatraţi& Financiară, 
de numărul porcilor tăiaţi dela. 1ata de 24 
Aprilie 1944 îr.clusiv. Volr face a.ceasti de
claraţie n.wna.i cei eare !IoU S'lportat tP.xa 
fixă d.e 350 lei pe cap de porc, drept eebi
v&lent al impozitulUi peno'"U. untuns. topi tii , 
tn vederea achitării dife~llţ~i de taxe, ur
mând ca in viitor să achlte ta,"-ll. fixă. de 
840 lei pe cap de porc. Deasem-mi, hortl. 
cultorii vor depune o decÎal"3.ţie, d~ supl'a-: 
feţele C'lltivate, până la 9.('e~ş ~ată, ati.
tând npra.faţa sllriilor, g(n"gevet~lor t'1~ 

geazn & terenurilor cultivate ~u flori di~e
rit. şi trandafir-i, precum, ~ a pepiniE!~lor 
pentrll arbori şiarbu~ti d" o'!'!lt.ment. 

- ,V ĂLUL F'ERMEeAT-( se numeş
te vofumUl de poeme în proză. pe care 
aeriitoarea Mia Marian~a.leş l-a pus 
Illb tipar în editura .,Daci& Traiană.". 
Cunoscând calităţile deo$ebite ale diatin. 
~i ~criitoare, aşteptăm aparaţia acestei 
earti cu o deosebită curiozitate ,i nerib, 
dare. 

- A INCEPUT DISTRIBUIREA LĂ. 
MAIELOR. Economatul judeţean pentnl 
aprovizionarea funcţionarilor publici fa. 
ce ('UnoBoUt că. a început distribuIrea lă. 
mâielor. Instituţiile pub1i('€:, autorită" 
tite si intrepr;:1derl1e sunt invitate să-şi 
trimita. (1 elegaţit , pentru ridicnrea 111.· 
mâ.ie!ol' neeesaTe, Luni. în ziuR d~ 8 
Maiu, Intre orele 9--13 ş.l 16-19'. ............................................................... 
Lunea, Miercurea li Vinerea nu se mai consumă carne 
BUCUREŞTI, 6. (RadQr) Dl general va fi hot1tă de prlmăriile locale. Annll# 

IOn Arbore, mkliililtrul Apro.vizionărti a ~a are vroe să facă. cumpărături numai 
semnat o decizie, care a.pare în Monito- pe baza aprobărilor date de aomanda
r-ul Oficial şi întră. imediat in vilgoare. 
In s~sul ei orice consum ~ Carne prQ&- mentele teritoriale, ministrul AproviziQ-
spAtA. -u de conoorve este interzis în in>- nă-rit, ere. Fabri(lile de JIlezeluri -.ri 
troaga ţară În filele de Luni, Miertmti ,i vând fabricaţia lor în orW]ele unde lune). 
Vineri. Restauran.tele, bodoegiile, looalu- ţiona?ă., vor depune intreaga cantitatea 
rile de consumaţie, măcelftriil etc., ne- extfecţionatl oontra bonurîlor valabile 
având voie si servească. clientela în a-ce· iar primăria va (8.('& pe baza a.eeut. ,i 
ste zile decât cu păsări şi peşti, dar şi I a listei eomercianţllor eumplritori un 
mezelurile vor fi vlndute numai contt'a conarol :riguros bl oeeace privette distri· 
bonurllor de cartelă a.le e§.ror valabilitate 'bui~ eărnei.· . 

- AVIZ PENTRU MESERIAŞI. Me~ 
seria.şii dela ()raşe precum şi cei din 
comunele rurale găsiţi Iară adeverinţă 
de tnsari.ere la recensământ, se vor pe
depsi OU ooncentrarea pe timp de trei 
luni la unitatea sa de origini. Aproba
rea va fi. dată de Corpurile de Annată 
(TeritGriale) respectiv . 

Pentrn eef mobiliz:aţ! pentru lucru şi 
cei scutiţi de mobiHzareseoncentrare, 
găsiţi fără a.cleverinţă de înscriere la. re
censământ se vor inainta tabele nomina
le la sfârşitul fiecărei luni la Ministerul 
de Războia, Secretariatul General pentru 
a li se cere anularea la ~·!an>le Stat Ma~ 
jor Secţia M. O. N. T. :Deasemenea VI)I' 

fi pedepsiţi ou; Mneentl'area pe timp de 
t.l'*t luni ,1 patronii atelierelor, C/lTe nu 
vOt' comunica 8ehimbările survenite In 
perwnalo] a.telierului său, sau ll1I VoI 
euno3şte locUinţa lucrătorului pleca.t din 
serviciu. 

I _ SARBATORIREA ON:KI ELlSAISE
TA MICUIA. Inspeetora.tul wmeii dm 
Tim.işoara~ Camera de Muncă şi Căminele 
de Ucenici. au luat frumo·:!.Sa initiativă de 
a llirbători mtr'un cadru tl'rie1;eI'leec pe dna 
EIiM,btta. Wcula. directQars. Căm1llului de 
Uceniee din Tilllişoa.ra, 'are B. ~ut la 
peMi.e .,1 da.ta. de 1 Apri.,;~ 191-1. Sărbă.to
rirea se va face printr',) :na3ă ce se va 
servi Dl11ll!inecă, 7 Mai a. <:., or0e 12 a. m •• 
îu looalul Căminului (le QCf''1ice:lin Bul. 
Bea-theLot. Prietenii, cunoscuţii şi fostele 
eleft ale ci.w.inelor BUllt rugaţI a lua p!l.r1e 
la această masă.. 

- CIRCUMSCRlPŢll DE _\,PĂRABE 
PASIVA. BucrJl"eŞti, 6 (Radvr) - Mini.s-

. ternl de Interne face cunoscut că pe lângă 
toate centrele de poliţie ,prlX:um şi pretur., 
au luat fiinţă circumscripţ.ii d~ 'lpărare l'a. 
siV'ă de plim ajutor ş.i PO~ll'!'": pentl"l &,iU
torarea sinistraţilor. Victimele bombarda
mentelor aeriene se vor !1'"Azenta imed':at, 
după alarmă, la aceste 8,tt"rit~ţl, CBl'\ \(\1' 

faee totul pentru salvarea avut'llui de sub 
dăamltllrl, eertificând eu proces-verbal 
paguba. suferită. precum Şi ~.~adt11 de d~!!
trugel'e Il valorilor şi avutului dtst!'"lS. -.. ~ .. _.-.... __ ._-~ 

PRIMARI.\. COltlUNEl 'R,..!> COVITA 

In ziua de 13 Mai, ora ::'0, ,~ va ţine liei 
taţi. pentr'l daua in lu:rare a construirii 
Primă.ri~i,. suma. de 3.6.50.000 lei. 

In CB."lI că la. termen1ll de ffi:li ~U5 nu va 
aVea rezulta.t licitaţia, a. doua licitaţie ,. 

va ţine in ziua de 23 Mab 194( nr 24!~7 

;:;=rar=! -_. . ;.;:;., 

CINEMA CORSO 
Dtc~1 M~i 

ULTIMA. ~I 

BARBY BAUR 
în 

SecretUl r,lorii ROS~i 
- ORELE DE BffiOU LA ASOCIA-

Lrt, .. 1'IA: ME..~J<JRIAŞn.oR. Asociaţia mese. 
• ţi: ~110l'. comeneia.nţilor, induatri~ilor CErATENI! 

Jurnal ONO 111. 
lteprezentaţU la S. 1. 1 şi 9 . 

Mi. " muncitorilOr romAni din Timişoara, 
a.ne ldu~a la eunoŞtinţă. membrilor Băi, că 

Ultima repre'.llfmf.aţie tn~ la o:rel~ 9 
Alliguraţi-vi flvutul, . eontr& oombt lol' 11l<lOlldiare. .eumpiri.nd din timp 

'an' ~ln~ la nOi dispoziţii orele (le serviCIU 
~ bll"oul Asociaţiei sunt: lnninte de ma. i dela. 7 la 9. :După masă dela. 4. (16) la 

(19). 

11.11 

brIi 
de 

laJl. 

AIROMAX" "EXTINCTORUL Luni, 8 Mat Premlt>ri 

.(a.parat de $tins iftca.di1) I apr.t de ConwtdamentQI Aplrlril pwvo d~la CASA CU FANTOME 
Ins· 
. e şi 
ereI 
lnar 

pe 
pen' 
aei!' 

ezÎu, 

!l'Il~ 
nâ.~r 

una! 
ltd! 

rln~ 

.. 
Atelierele mecanice AI RO" 

" 
•• 2d.t_.:C~ 

- .. nâZ'!l~~~-.r...e 
Lt •• .-.,tl' ~~. __ 
• "- ...... ~ _~. __ ,_n ~ ~._ 

"FRATII KAISERMANN" - propri~: It. WEBER. '1'imi~ .... , L Str. EuIM a., SavoYf1 1 • 
Inreg. Of. Reg. Com. n:r. t/ţl9981l1944. Telefon: 49-61 204~ 

, _ .. F -. ATEN'JIUNE Il I 
:'Iaşi,-~~=~ ;:0. şe~~:::-A:: Sube şi chemineurl de teI:'8eoti ~1 falan!8. artteole de bael&tă.rie de tot "VĂLEANCSAUMRUAl.. RSOUlt;AL'lUE~~, 
cultură din Sânnioolaul-Mare, Jud. felul re'listente la foc, obiecte arti9tlce~ livrMză ~rDmpt. eu preţuri _ I 

Ti~ modeste propr. GH. UNGUREANU 
execută. reparaţii le maşini agric!o. MaI'9 asortiment de articole &!iml'n· 

le ca: bator.e de treerat, tra.ctoa. VIe TOR 1 ALU C ACI U tare: eonse1'Vtl. ni;, ou'. brânlP.turi, 
re, având secţie specială pentru . . .1iniaă afnmatl.~ meU"lllri. n11('re. 

=e~~~:~: :~;: :~:~. ba~ IIliHllmI!IIlUl~llllmllmllUlilljllmltrulullmlilllmlÎmltimt1il1lOOfUlllWalulmmlll~_illlfiil!IDW. 1 \ ::.~;;~:~:.~~ bonboo.oe, ete. 
Deasemenea necutl orice ('1)- ear~ ." : .. : TELEFON: 2''70 

menzi de turnătorie in fontă. .,i ' OBAV!'fA, St.!~ .Be&ele ~libaJ L Nr. 22 
... bronz. 2065 mfiŞOARA, n., StT. Ztirieh 18. Telefon: 2l-M. 2OC54 2039 

~~~~~.~l --~----~----____ ~~ __ ~ .----------______________ •• ____ .-__ • _____ ~ __ r __________ ~~ ______ ~~~ ____________________ ~ ______ -. __ _ 

-- w# • ..,;JJ .. -- ........ .. -. 
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71MIŞO/lRJl. Splaiul MUfler Gullenbcunn 12 
.11. 

....................... 
D-nii aoP.onari ai 3ocletă.pi sunt convocaţi in Adunarea. Gene""8.l\ Extrllcrd-inarâ., care se va ţine în !JÎlU8 de 23 Malu 1944 la sediul societăţii in Tim.l.Ş08.ra, Spla. " 

iul Milller Gr.lttenbrunn Nr, 12 ora 12 ~n tru 8. d2eide asupra urmă.to~.re: .lrdin ~ ~~ lIi: _ 
1) Rechoorea. capihlu1ui social ~el a 12.000.000.- lei la 1.200,:){)(I,-, apoi spo rirea lui dela 1,200.000.- lei la 30.000.000. - lei, prin emiterea de nO'li q.l"tiun·j fi 'Dt'eo 

8clrim·haree. celor vechi. . 
2) Mod.i:ficarea ~tutelor şi .adap tarea lor la Cod-ll Comercial Român, preeum urmează.: 

, .. "'~~~~ L Scopul şi s~iul ,.o~i-~tă,tii. 

Art. 1. - Scopul 50Cl,;tă.ţii: Exploatan-a 
industrialii şi comerciaiă de mori de măci
Dat. asocierea la astfel d~ operaţiuni. acvi
rarea acţiunilor intreprinderilQr de 8.ceastă 
na.t:'Jră şi în l€găturii. cu aceste cumpă.rări 

şi vânzări de cereale şi făinuri. 
Mai departe Migurarea ~unctionării ne

!ntrerupte a asociaţiunilor ,i întreprinderi
lor de exploatări fores~iere şi agricole; 
prelucrarea lemnuh"i in .naterii brute şi 
~mjfabricate !şi comerţ C!.e le>ffin In !me 
întreprinderi de clădiri şi -::omerţ cu artico
le şi material de clădire. fabMC~a. de 
sticlă, fabricarE: şi rcpara.re de vagoane, 
fabricarea şi desfacerea con se rvelor, in
fiinţarea intreprinderilor de magazii gene
rale şi de tran.qport, prea-lm Şi orice alte 
Activităţi "industriale, sau comerciale ori 
aprt::ciparea la acestea. 

Art. 2. - Firma societ~ţii româlleşte: 
Moara Mare Timişoreană S. P. A., ungllrfş
te: Temesvari Miimalom lt~::;zvenytars~
P::lg. nemţeşte: T('me,'war,.,r K'lnstmiihle A. 
G. Firma trehue improtoco'<ltii. in registrul 
firmelor la Tribunalul din 'l"imişoara, 

A rt. 3. - Sedi ul soei etăţH: Tim işoara; 
D-.lrata: nt'Hmitată, 

n. Capitalul, a~'mile: 
Art 4. - Capitalul sodet'!l.r al societăţii 

potl"iv·it hotărârii adunării generale extra
ordinare, ţinută la 8 Iunie J 933 s'a redu,s 
la 12 milioane lei, astfel că valoarea noml
nalii a acţiunilor la purtător emi~ de so
cjeta~ in număr de 200.0(1) cu valoare no
minală de 20Q lei s'a ;~u.s la 60 lei {'ro 
tneat.ă. menţinând dispo~;ţia nesc.himbată 
in vigoare. că 60% a acţiunilor trebue să 
formeze proprietatea c-:!tăţel1ilor rorpâni şi 
că consiliul de administraţie bS'te obligat a 
Ingriji totdeauna ca acest >:"ap~rt de pro
prietate să fie respectat şi m'!.i departe. 

Art. 5. - Acţiunile vor p'uta. numer·e de 
ordine dela 1-200.000 şi "or avea cupoa
ne de dividende, Vor fi iscă.lite din partea. 
a doi membrii din consiliul dp administra.~ 
ţie şi anume in titl:~ ~e 1, 5, 10, ~5, 20, 
25, 50 şi 100. Schimbarl în r.r,:>pne;atoo 
acţiunilor se vor putea ef~tua ~umlU cu 
ştirea eGnsiliului de admim~raţle. ~ 

Ari. 6. - In caz de emlS'lUT'e noua con
siliul de administraţie decIde aS"l.pra m~
lităţilor şi timpul achită.r;j costului acţ!U
nilor sutscrise. Dacă. solvă.â1~ pentru ac
ţiuni nu se efectuează la t:ropnl .::ău, <.lc~io
narul negHjent va plăti tn profitul oo:ie
tă.ţii o camătă de intârzi-ere d.e 6 la sută. 

lntrucât solvirea "entru acţiuni se tMI! 

in rate se va libera. în schimlnl :nmelor plă
tite chitanţe provizorii, cari după ultimul 
vărsămint VOr fi converite in acţiuni de

finitive. . .. 
Referitor la acele chita'1ţe proV1zorn, 

cari. n'au fost răscumpărat!' în termenul 
fixat de consiliul d-e admÎn.istraţie se va 
proceda conform disopoziţ;unilor din art. 
110 din legea comercială., '1.dP('~ se vor face 
trei p"lblicaţiuni In caz '.lmd privitor la 
aceste chitanţe in răstimp de 4. săptălIlan:l 
dela data publicării nu se face Dici o plată, 
consiliul de adminidra.ţie le 1eciară de nu
le, iar sumele deja achitate \n baza acesto
ra cad în profitul socielă~ii. 
Afară de aceasta, societăţ.ii ii revine şi 

acel drept. că dela aeţionarul aeglijent să 
mcaseze suma restantă impr~ună cu carne
tele de întârziere. In lo<nl cr.itan~lor pro
vizorii anulate se pot emite alte chitanţe 
noL . 

Art. 7. - Acţionarul b'meficia.z~ de toate 
drepturile şi 8.vantagiile 5arantate in lege 
şi tn statutele de faţă. ' . 

TEXTUL 
tantul trebue AA ri.e şî ~l !l.cţionar afară de 
cazul când legile prescriu acţionaruhi să 

aibă un mandatar lega~; tu cazul acesta. 
dreptul aeţionarului va fi exercitat de 
mandatarul legal. 

Mai mult de o persoană nimeni nu poa
te Incredinţa cU reprezentar-ea sa. 

Art. 9. - ArţiuniJe şi cupoanele pierdu_ 
te se anulează după proced:J.ra prescrisă în 
lege pentru documentele pal'tte'llare. 

m. Organizarea MCjptiţ:ii. 
Ari. 10. - Organizaţia societăţii se 

compune din! 
a) adunarea generală a ~ţlonari1ort 
b) consiliu] de admini~traţie, 
c.) comitetul de cenzori. 'T'T~" 

IV. Adunarea. (' .. MeraIă. . ,---, .. 
Art. 11. - Toatoe drepturile aparţină

toare fiecărui 'acţionar, privitoare la flfa
cerile societăţii, se exe~ită de totalitatpa 
acţi(lTIarilol' in adunare:l g'merală ordina
ră., la Cl3.~ aC'ţionari1 "a ~onvoq('ă din par
tea dir!'Ctbnei. Hoti'i rârile 10" sunt ohliga
torii şi pentru acţionarii c~ri nu era."l p:e
zent.i, 

Art. 12. - Soci"tatea tn f:.ecare Rn va 
ţine o adunare geneJ"aIă ~ Mume in pri. 
ma jumătate a anului. d,::.:>.rt ce socotrlHe 
finale ale anul-Ji trecut sunt inehei.ate. Ac
tionarii se invită de către consiliul de ad
ministraţie la aceastii aduDaJ"O!, 

Act. 13. - Adunarea &enerală trebue să 
fie convocată: 

a) de câte ori consiliul d~ admini~raţie 
crede, că. convocarea este in interewJl so· 
cităţii, 

b) dacă unul sau mai m'.llţi acţionari ('ari 
reprezintă a zecea. parte a c8.!litalulut so
cial pretinde convocarea .ilJicând motivul 
ş.i scopul convocării, 

c) la dorinţa comitetulUi de cenzori In 
car.tri prevăzute de leg·i, 

Art. 14. - Invitarea la adanarea gene
rală trebue să fie cel puţin ca opt zile ina
inte de data convocării publicată o sin
gură dată în careva jurnal din Timişoara. 

Adunarea generală numai în acele ches
tirmi poate să delibereze valabil Şi să ia de
cwuni caI'i au fost indicate !n publicaţiu
nea de convocare. Singura excepţie ede 
propunerea referitoare la :onvocarea unei 
noui adunări asupra Căr.-lia im~i.at se poa
te decide valabil. Adunarea generali tr'e
l1ue să se ţină în Timişoara 're poate ţinea 
şi in altă localitate dacă d1l"('eţiunea hotă
răşte aşa. 

Art 15. - In adunarea 1?'enerală. numai 
acele propuneri ale ~ţionarilor En1Ilt per
mise a se diSC!'lta, cari s'au adus la cunoş
tinţă direcţiunei cel mult pâ.:"ă in ultima zi 
de lucru al anuilli civil ante..nergător. 

'Art 16 - La adunări~e generale numai 
aooi a~ţio~at'i prezenţi sau reprezentaţi lot 
pa.rticipa şi exe(nta. dl'ept'll lC'r de vot, cari 
posedă cel p'lţin 10 acţiuni depu"e impr~u
nă cu cupoanele la casieria AOCietii.ţii ori la 
locul indicat in av-izul de convocu.re, p&"1ă- la 
orele 12 amiază a ultimei ~e de lUeIrJ. an
temergătoare adunării. 
. Art. 17_ - Hotărârile adunării genera- I 

le numai in acel caz sunt valtlblle, dacă- ac
ţionarii prezenţi reprezintă. rei puţin 10% 
a acţiunilor emise. 
Pacă adunarea generală nu poate deli

bera din c8:'.lZ8. aceasta, ea treb·j.e să fie din 
nou <.'envocată. in interval de 15 ule. Hotă
rârile acestei adunări gene.l'ale sunt valabi
le oricare ar fi capitalul reprezentat şi 
număl"Jl acţionarilor prez.enţi. Insă nu se 
poate delibera. decât asupra chestiunilor 
cari au fost puse la ordinea zile, a adunării 
generale precedente. 

Art. 18. - Indeosebi :mmB.·' adunarea 
generală este autorizată ! deEbera asupra 
următoarelor chestiuni; 

1) Raportul consiliului lf' ldministraţi<.' 

Proprietarii de acţiuni, a:p'lrţ\nătorl unel~ 
şi aceleaşi firme sau titlu je drept,. 01'1 
cât ar fi lR număr se considerli de o singu~ 
ră persoană. 

Art. 8, - Z!'ce (10) acţiuni d~l dreptul I 
şi al comitetuhi de cen~f)l"~ , 

2) Inaintarea socot ?!il,lr ~ a c:mturilnl 
rinate: ~tabilirea bilanţullJi t tv-trebuin~a. 

la un vot la adunarea generRlă ,'are se POR
..te ~xercita în persflana 'JI'lU prin repre1.l'n 

• m ba.a ~._ ~~ B.eQr .... 
rea LdQW.r~ ~ul llet, ~.> --... "-~, ~~ 

VECHIU: 
3) Descărca.rea consiIiul'Ji de administra. 

ţie şi comitetului de cenzori. 
4) Alegerea şi amovarea mE'mbri1or con

siJblui de administraţie şi a comitetului de 
cenzori, 

5) Fuziune cu alte soci('tăţi, 
6) Sporirea şi reducerea cltpitalului so

cial; contractarM de imprumuturi. ipote
care, emisiune de acţll noi S'9.U de priori
tate. 

7) OJmpărări şi vfmz!rt de bunuri imo-
bile , . 

8) Modificarea statutelor •. -----~ .. \ 
9) In caz când societatea al' fi pferdut 

jumă-tate.a din capitalul SOCh\], hotărft.rea 

asupra faptulUi dacă SO~letate.1 să funcţio
neze mai departe ori să se dizolve, iar În 
cazul di7..0lvării delegarea lichi1atorilor. 

10) Deliberarea asupra p.Y)puneriIor fă
C"ltt=> de a('ţjonarii in sensul ~.rt. 15. 

1:1) Deleg'area comite','lllli însă.rcinat cu 
număraN'a vot.urilor şi 81~'l.'f'rea Il doi '\(~

ţj(')nari ('!Iri vor verifica pr~('le verbale 
ale adunlirli g(>nE'rale. 

Art. 19 - Adunarell ~e-I'er~11i S~ Pt'ezi. 
d~ază de preşedint!'le con.~iliul'l; de sdmi
nistraţie, iar in Nl.zul im'l\.edecărij sale de 
către vice-preşadinte ori 11. .. :.:nembn al 
cr>nsiliului de administraţie ales anume pen
tru acest scop. 

Art. 20. - Preşedinte'~ numeşte grefie
rul; Proces~~ vel'bale ale ltdunării gene
rale Se iscălesc de pr€IŞednh' 1e grefierul 
adunării generale şi de verifica.tori. 

Art. 21. - Deciziunile .;le ia:J ~u m6.jori~ 
tatea. voturilor ş.-i sunt '')'lligătoare şi pen
tru cei absenţi. In caz :le paritate, votul 
preşedintelui este decisiv. 

Contractarea imprumuturUor tpotecare, 
modificarea statutelor, !u..rhnea eu alte 
societăţi, sporirea şi reduce-~a capitalului 
social. amovarea membrilor oonslliu111i de 
administraţie inainte de expirlll'ea terme. 1 
nul!".ri pe care au fost aleşi, in fine când se 
iveşte cazul din paragTarul 187 al legii co-
merciale, adică. hotă.rârea 'lS11pra fSJptului, 
dacă societatea să funcţion.aze mai departe 
ori să se dizolve: sunt Ulesti.uni a:npra că
rora deciziunile adunării generale numai 
atunci sunt valabile, dacă in !ldunarea p.ste 
reprezentat 1h parte a capitalului social şi 
d.acă deciziunile se ia."l ~ majoritate de % 
din voturile prezente sau re-oZ"',..,entat.e. 

In cazul insu!icienţe:i capihlului, etc., 
adunarea generală con.vocată din nou deH
berează valabil în senS"ll celor cuprinse din 
art, 17, Alegerile se fac prin qdamaţiuni 

mată sau :m.&re'.18Crisă a fL."m~i dedesubtul 
prin buletin secret. 

V. Consiliul 00 adtninio;tl'aţie 
Art. 22 . ..L Consiliul de ~dministraţle se 

compune din 1-3 memb~l, .}"\Te se aleg de 
adunarea generală pe 3 an i. 

Art. 23. - Consiliul de artmL'li'straţie re· 
prezintă societatea şi semn('a~ firma. ~m
nă-tura valabilă a firmei se face prin aI.li. 
care a stampilei sarI prin ,Jl5cripţia impri
mată sau m.anuscrisă a firme de diessu;rtul 
căreia trebuie se puse două semnături. A
ceste două- semnături provin; 

a) ori dela doi membri ai ~nsiliului de 
administraţie; 

b) ori dela un membru al cO'lsiliului de 
administrare şi dela procn!"l.stul in drept 
inregistrat la Tribunal. 

Art. 24. - Consiliul :le aciminiat.raţie este 
însărcinat CU conducerea ~I'~('erilor socie~ 

tăţii. ce se va face conform stat"ltelor de 
faţă cu drepturile şi respon<sabilitatea pre
scrise în legea comere-iată. 

Consiliul de adminÎ:5traţie 'llege dintre 
membrii săi pe preş,dîn',e ,i pe viceprşe
şedinte şi stabileşte pro~r'll'( ul de muncă. 

Deciziunile se iau cu 1J,9~ot'itatea gene
ralii a voturilor. 

In CU de pRritFt.te .de voturi, hotărăşte 
votul preşedinteklt. 

fleliherărila Vflr fi ~on~"mnfl·e in 1'1'0-

~!-!e.verbale ş.i se vor sem"~ d~ toţi cei de 

fa~ ....... 
. \ . 

Art. 25. - Consiliul df> 8Jimin'istta\1! 
hotăreşte valabil tu toate'l.cele Mest.iun; 
ca.ri nu sunt rezervate, - C/)ti(orm statu. 
telor prezente - adună.rii generale <i 

I " anume: 
Direcţi-Jnea conduce ,t rupraveghea!.i 

mersul întreg al afacerilor 'looietă.ţii, ho. 
tăreşte privitor la clădiri. In procurl~ 
maşinilor ,i a altor instrum~te de eeb~ 
pare pref:um şi la transfQrnm!'ea Ijti 1'e!lo. 
varea acestora.. 
Nume~e şi revoacă lnl'e('tol"'ll adminle. 

trativ, !nchefe eonf:Io8()t eu i.lnsul, !tabi. 
leşte cereul fŞi 8fe'ra sa d. !l".ivitate eon. 
form pa.ragrafului 193 al leg1J eomerdalt 

Consfli:'i1 de administraţif' 'l~meşte şn It. 
voaeă - ascultând. propune'I"eA rii'!'~ctol'l!1vi 
administrativ - amploiat!i '!OCietiitii. sta. 
bilE'şte retribuţillni1e acp.s1:~ !'!; cRuţi1lft" 
ce an ~ii depllnii III a.<temnf>A'rii .,,,cii ~01, 
nf'Cesar - premii şi onoral'ii !'.drnmylinal'l' 
hnti~te a~pra mcwhlul elI' .. nnd,!C'I'1'I! al 
cărţilor de t'ontut"Î şi "SlIP' modulni dt 
manirnlaţie a.. c8.$'I;t>rÎ('i. 

Şedinţele se pot ţinea tn Ti-1tlÎŞoar& l8ll 
altundeva. 

Art. 26. - Toate pubH-mţiunile priri. 
toare la afacerile 8Ocietăţii. - dacă lE'gel 
nil pT'escrie mai multe pubUcaţiuni sunt 
valabil făcute. printr'o :rlng>.lră fn!!~ţi1l1lt 
făcută In ttnul din jurnalele din 1':im.fI'IOm .' 
ar bilanţul şi sOCotelile definitive !le TOr 

publica tu Monitorul Ofici!ll. Toate prJJTl
neri1e făcute de acţionari in !'!! .. mrul !lrl 1~ 
Direcţiunea le-a indicat 1n Il.vizul de ~. 
vocare şi le tnainte&ză eu otl;.nve adunării 
general~. 

An. 27. - Da",ă d·in cauză ~e decM ~c 
demisiune n~tmă"!l m!'mbn1ol' din eon!lill!rl 
de administra.ţie scade ~b limita legali 
se va convoca cât mai eurâ.nd o '1dunare ge. 
nerală in scopul d<e a compl!'f.a locurile va. 
cante. 

Ari. 28. - Membrii oonSlliului de adm~ 
nistrnţie drept răsplată. pentru oetenelile 
lor partica.pă la dobândă curati conform 
procentelor stabilite In art, 35. Despre pTQ. 

porţia repa.rtiziirii acestei !rlm(' între mem
brii decide tnsuşi consiliul de Jldmini8traţit 
cu escluderea responza.bUitiiţ{i 'l'ocietăţii, 

VI. Oo~tuJ de cenzori 
Art. 29. - Comitetul de CC1lZ.o:.:i 98 com, 

pune din 1-3 cenzori activi şi tot atâpa 
supleanţi, care se aleg de adunarea gent
raIă pe termen de un an 

Art. 30. - Comitetul de cenzori contro· 
lează. toate ram-lMle de opeoraţiu.e ale SI) 

cietăţii, pe lângă răspunde.·oile şi dreptu. 
rile prevăzute de legea comerci.ală; el sta· 
bileşte programul lucrărilor. Deciziv.nile 1, 
ia cu majoritatea voturilor; in caz de pari· 
tate d~ voturi decide votul p-reşpdintelui. 

Art. 31. - Dacă numărul "omtetului dI 
cenzori in urma demisionit.rii ~au decedă!i 

ar scobori la număt'Ul de 3. împlinirea" 
cantelor şi supleantului va avea loc In arlu· 
narea generală prox-imă. M:~mbrul astftl 
ales insă răm!l.ne in funcţiune 'l~lmai pe pe. 
rioada membrului a că-rui suc{'e'30r este, 

In caz când numărul mentorilor comite
tului de renzori incbsi,v Euple~ntul in urmi 
demisi onării sau decedării '1.r '5Coboli mai 
jos de 3, adunarea genel'9.1ă trebue CGn\'~ 
cată fără intârziere pentru a C'ompled:a lo
curile vacante. 

Art. 32. - Drept onorar pentrl actil'i
tatea d-esvoltată Il membrllo" ~omitetulUi 
de cenzori, adunflrea genera)ă c;tabil~te I 
sumă fixă. anuală. 

VII. Jni:oemirea bilanţ1l1ni şi reoarliţjs 
. brneficiuloi 4et , 

Art. 33. - Exerciţiul ~ant~: il~ gestr~ 
societăţii expiră la 31 D?cemvrie al fi~ 
mi an când se face încheier~a S()(otell!tf 
şi ee întocmeşte bilanţul. 'Bila.nţul tre~ i 
să fie întocmit conform prbcipiilor art. 1.· 
al I!'git comerciale, 

A.rt. 34. - Cel puţin u% <'1:.n preţul rfj • 

I 

i 
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LUJlt, 8 MRlu 1944 D A OI A PalZ .17, ... .. 
~ ti eohfpamentului se Y'& de!!erle bt I din produaul taturor &facerl1or 8WIl& ce lI8Igurl pe1lift fiecare membru eu. swna de I VIII. Existenţa. ,i dizolvA.l'ea 
~ an sub titl"ll de scă2!mânt de va.- ~ ft eon&titui doblndă CllII"8.ti. fbe.. 1200 ~ societăţii . 
loare esrf'!.clul net) care Ta ti d1stribnitl tn 1MItl1 e) restul lIIlmel ee rămAne 4npl ride- . ~ 

In ·.,onformitate cu dispoziţiunne &It. 26. următor: rea celor fn4irate le pune la dispoziţia &du~ An. 36. - In :afari. de ~arunle preva .. 
JjlJnţul anual trebue publieat eu 8 zile b:11- a) ee! pnţin 3% "for !I reţ1Dute pentru nă.rii generale fi se poate dlstribui CA &ti. zute. de legfie In vigoare soelW..atea ~u. pC'!I,.. 

Monitorul Oficial. b) 12% Tor ft distrlbuite d!recţiunel eu s'au ridfea.t !Il termen de 8 &Dt dU]lA 8C8-- Dreaa.te eongruent eu hntărâr.]e cupnnst; 
li! Art. 36. _ D'Jpă 8CMeres tuturor ehel.. titlul de tantieme, A.e.atI tatle.mă fixati dcţa _ • preecriu Sa ~ capitalruul tn ~ veI"~l al ad-.mirii generale extra 
~,~ precm:a. a p.duilor _ 12S' pau. dtreeţirau III. orice ess.. de ...-eM.- -' . CII'diIW'fI tinuti 1& 28 Decemvtie 1940, 

TEXTUL NOU: 
Art. 1, - DenumiI"e& 8OdetAţ:il este: 1JD. eoM9fu eompa c!m mn pbi 1& 5 mem.. At't. le. - De fiecare fedinţl se va!n~ prezida.te de preşedintele Consi1iulul de 

)lOLlNUM" S. A. R. p'.'Ili:ra aJ.Oriz>it ti brii, el. de A..d1marta Genvall pe tl'T'1r.aD tocmi un pI'OCU verbal. c&~ ft. fi leDl.Dat Administraţie CoIJ.S11iului de Administraţie 
ptlo9tri& agricolă. de S azrl. de preşedinte ti de un alt m(>mOru din Con.. sau tn lipsa lui de cel mai in vârstă din 

Art. 2. - Socetatea are sedtnl In 'nmt- Al't. 8. - Vacanţele iVlt~ ee '!()mpl,;o.;~nl. sOiu, care a participat la ş.ed'!1ţă. lMmbru Consiliului prezenţi. 
p:a. Prin deciziunea. Conlsliului de ad- zi prin cooptare. sub re~e.n. ratific.ini !le Art. 16. - CoI1$iliul do A iministraţie Art. 22. - Pentru valabiUtatea de.ciz,h .. 
JIiDl8tl'&ţie 118 vor putea inti!nt& sucursale, eăt:re ee. 1n'Ai ap1'OPiată Adu '41. Generali, poate să delege parte din ~lterile aa.le fie nilor Adunării Generale QriHnare sau!."' .. 
~ depozite ~i magiU1Jle de Ge6fa.cere iar admtni8'trat«ul eooptat ~te te- unuia, fie mai multor Ad .. ,,nisrratori deIe- traordinare yor trebui 3ă re indeplinit. 
itâ.t ta ţară elt ,i tn strrunătate, mtmul mandatului aceluia pe care 1..& !nlo. gaţit fii! unui eomitet de <iirer\ie, compus toate Preseripţiunile codului de cometrţ In 

AJ.t. a. - Durata SOCl~tă.tii lfJtP. n:tWni.. coit. din membrii aJeti dintre Administratori. vigoare relativ la. convo('arPa adunărilor, 
.. APt • - b.IIrte cte tlLtft~ ta fnIl.eţtu. De.a.a6menea poate da A.dm:'li.~.l':&tonlO1' de- prezenţa acţionarilor, etc. 

jâ" " - Sodetatea &~ &l lIC!OfI t !l4, ~;.. At!m:hs:t.ISt:ratDr 'r& Mp1l-:.ft o lJ.oo legaţhmt epee:;ale fi. poate numi numiI'Jl Toate acţhni1e 8ocietă~ii fi'nd nomma.ti .. 
I a) ~ fi fondarea d. mori (te ranţie pentn1 ad:rntni8tra.ţttln~ ... Jl~ de directori ~ prceun,ti, thl.nd ve, depttnerea acţiunilor înainte de !l.dtm~ 
! ....- Suma pr'll.11ţtd .,.. fi eea pTeVăzutl de atribuţiuni1e 10'1'. re pentru păstrarea dreptului la vot nu mai 
! " ......... lor tndu8trialI. "eomer- l"Odul de eomerţ (art. 12~, al 1) ti !le "' Art. 11. _ Soeletatetl !~ 'ftlabn anga- Mte necesară. 
r ... ~ )& utfel de opera.ţi.mi, ~ tn. a~ ale lIOele!1ţIl, IIOeOtite 1. :fati prin donl !'Iemnături puse sub finna Art. 23. - In eazUr11e in care o d~ll1!i! 
~ ~flor htt:re!>r!D.d.,ruOr de valoarea. nornmală., au ta dthtrf. de :\h,t !!ICrl81. Irtamlpilati sa"l hnprimatl a 8Oeie- a Adunării Generale Ordinare 8au E:o:::tra-
__ p1. soeotite la eunml dIel Uţil şi anume a doi membri' !li Con!!I1iu!ui ordinare va treb"li 1uată prin vot secret ~ 
Il Cu:mplrl.rile fi. dnzlrDe de eemsl! şi Art. 10. - CoMBiul de Admlr.iMraţie ne de Administrnţfe sau de un membru din d11c! ~tinul nu va da nici lm .. ezultat 

lI!n1Iri. eom~ .. :industrallzaret\ oeie DI&i tn.t1Me pat.l • 1lJcrw, bl Confriliul de Administraţie împreună eu nn ee V!l faoe ba,otaj intre p-'I"SO'lnele, eare a~ 
~ ~ " ~i:tl.oo!e III oriee alte numele eoeiet!ţli ,p. !Il lael _\1 să, direet:or eMl procurlst. doi directori sau Un int~it cele mai ,multe voturi, Voturll.e 
operaţhmi in legMurl era obieetlll bttreprln. a."lto1'izeze s§. se facă toat~ ~aţiunne de director împreună cU un procuris~. date persoanelor care nu intră 'n balotnj 
.&..Ia ..... _ .. t .....-.... - ... -'-'-o -~-""'-"-ţ;"" '"" d· di ...... Jl·ri~ d~ orice Ila- nu vor": lu"te în cons'de'"""Te _ .. r-........ r-....-- _ ....... ~ll ..... UIJ .. .nU'I1·1 G "'.... " ~t'- Prin deoiziunea Consiliului de Adm'inis- ... ,. 1- • a. , 

i) ):3;port" taaport de produ8Cle de mai tură. eu excepţia acelor airibu;inni, M1'e tr&ţie aeeBt drefJt se poate acorda :,i unui In eu de paritate de V.lturl decide sorţul. 
as. prin dispoziţ1unile IegH, lftID.t ruervate ti&- singur memm din Consiliu care prin sem- Art. 24. Exeretţiu1 s.<x:iaI se inchide la 

Art. 6. - 0IpItahd lIOcla! era conform ciziuni Adunării G«lerale. 31 Decemvrle al fiecărui 'an_ 
nătUB sa}mă. sub textul fi~i scrise, 

~ A4unlrU Oeneral~ Extraordinet Ali:. 11. - 11\ fi'!'leftre an. !II: P!"Ima ~- st&mpilate sau lmvrixnate s.ngaj9ază val... Art. 21t - B11anţul ili inventarul bene-
.. I Iunitt 1a3 .. 12.000.000.- lei, din- dinţi du.pl AdwUL1"tI8 Gelft~11 Ordinam, bii lIOcietate.. ficiului net al societăţii, iorma.rea fondurnl 
11&" 200.000 ..,.... ta wlo&Te aOlDinall C!orutiliul al .... ..,1 si ... P1'eft- Proeurilrtul ft adăuga 1. 'MIInD!tt.s.ra _ de~, ~irea pier1erilor, ete. lJ'e 
.. eAte eo.-}el becata. dinte . _.... vor aplb d~e ~O<hhll de comert 

La ~ a....Il Extrao1"dfna.rl ţ.1... Ari. 12. - CoMflful de ~"'mmistraţie ~ .,prm procura -'Il .,p. p. . râr! nrcl o derogare. . 
..ci la Il. da J8 Hai 194:4: M' bot§.rlt re- aduni In urma !nNltArli ~ e.\tr$ preşed!n- Art. 18. - Controlul gea+junH • .,.... Art. Z'T. - Di.vidend~te !l ~!lror pt&t~ 1'111 

&ofnt, eapttaIalwt ~ dela 11.000.000.- te tar tn ]jpM lui de ~tre ed I!W. tii vA.nrt1 cită de un fJ01Illtet d. C8!1l1Ori, 0IlID.It:tDd v& ti fost cerută timp 1e ~ ,TI-{ {telA ~ea.. 
W 1& 1.200.00G.- lei, d1Yb:at !n 1.200 ae.. &:membrll Conafliului de AdJninistnţit. dintr'un preşedinte ~ doi ("I!mzori, ala,! pe denţă se p~9Crlu tn folosnY fond 1J 1u i de l-e-
ţ!Di tIl T&loerea llOD1in&li :le e!te 1,000 l~l ConY008Tea Mte oblig-at,'lrie dd _te ~ termen de ~lll an d. Aduna:re Gea1etală in 7.er"ă al soeietăt'if. 
to:ata. ~ Adunare C~erală Ex·;ra· rutA de un membru din Consiliu tn scris cu condiţiunne ş.i eu atribuţiunile prevăzttte t.B Art. ~. - Toate pufii,(,Jlthnil~ ~ocie';'.ţH 
GfIJ!:nIIri. a botl-rti. tot 'ldAtf. 1Jl)OI'tna ca· indbrea 8COpttlui. In ~ eu tedfnţa Codul de eomerţ. Retrihuţiutlile camorUor ;runt "tl.labil făcute printr'o ~mg-11'1i putE-
pIta.bta! lOcial ... 1.2100.000.- 1« la ComJmnlui trebtle si a{blloe bt ~ea de "a eet\zort!hi IIlpleant .. tînaă In fie- caţiune tn Monitoml Oficial. .,.hNi de "~1~ 
11,000.000.- 1«, prtn MIlitefta de %8.800 10 ~e dela eerere 611.re an de Aduna.rea. Gen'.!nli 0n!fruIrt,. pentru convocarea Adunărilor -.k'1~ral~ til"-
Mţimrl noi. bl VQloare nomfna.lă de dte lei Arl. 13. - Şedi~ţele Con~h1lm de Admi- Art. 19. - Adunarea. Generală "'PPeZintă dinare şi Extraordinare, e9:re vo!' ':r",bui f:i-
1000.- baocB.t&, ~t;n ri'rsaţi In numerar. nistraţie vor fi prezidate de ~te _"1 totalitatea acţionarilor. De:clzi1DUle .t obli- eule şi într'unul din zia~le ri~\!l<lile tn 

• ftC pa1:IIa eadt:e trtl.m cumulatfn de ih]tpe& lui de cel ma.! tJl vl!'td. din mem- gă pe toţi a4ioarl. '6 loreal;tatea. fu care 8e află sediul !"~:~l)\ţtr 
.. m, 20, 210, ~ ti 6M acţ(t1JJ. bril ~:senţt. Arl. 20. - Adun!l.rl1e gene!'l!l1. rtmt O!'- :;a-l d!n eea. mai apropiatI ·o.!a:1t!l~(l. 

Alt. e. - AclţfunUe sunt nmmnatlve, in.. Art. 14. - Oonsftiut deAd:n{n~ţie de- din are !!li f«traordinare. ~e V'O!' fi eoo:ro.. Art. ~. Unde nu dispunJ ~J:)~! ele sta. 
a.tdbIle .,. ~ ~ ~a.11a {le- Uberead bt mod ftlabil tn f'J"e'!eftţ& majo- eate de Consiliul de Admini~raţ1e ti ~ YtJr tute se aplică dispoziţiunfle eOO'l'ui com~r-
.. 8Oda1, lut:nd parte la ~ fi r,a- rltA,ţft membrnor !!!II.!, 181" 1e~E!nnllil 8e ia'll ţine la sediul BOdetă.ţil, dd tft COII.ocare cial tn v'igoare. 
Jtlba !n aeeilUJl propoorţk. el! majoritatea aI:I801utl !a 1lk'1'l1btfiM" pre.. nu ft n fndkat 1!!1 alt lot. Arl. 30, - Statutele !mte~ }<,~a !"lut 
. Alt. 7. - Societatea !le atlm~~reall~ t!e 2l8nţf. Ari. 21, - Adună1"ile ~te '10!' f'i a.brogate in lntregime. 

J)wrdI ..,ţiDoerleai ftI' '" te. J& I'te .. aeeast1 Adunare ·/o.f trebui si depu n1 t.cţiunile lor la cuşierla ~ttJUi Dini tn :rJua d. 15 Maiu 1944 orele 12 a.. Dl. 

~ 1& '. T. t'tMA. 2I06a OONSU.WL DE ADMI.NlST1W\'J1,E - D4 & as _ .a 

~oara Mare Timi,oreană S. p. A. 
: 

CONVOCARE 
Domn!! acţionftrl al soclet!ţi1 Moar a: M-.ra TbnJlOreanl 15. p. 1:, t!fn 'l'fmI

. fOara sunt convocaţi in eonfonnitate cu dispoziţiunlle statuta.re in 

adunarea generală ordinară a societăţii 
eare le va ţine In ziua de 23 Maiu 194 ... la orele 11 a. 111., la sediul societăţii~ lD 
'rIml.şoara, IV., Spl. MUller Guttenbrun D Nr. 11/11. 

In cazul, cind la data de 23 M-.iw 1944 IlU 14! .. ln&uni numlrul (te aeţio

nari prev~zut de Codul Co~rdal Rom An, le fixeftzl. de pe acum al doilea ter

lZletl al adunlrll gene.rale ordinare pe li va de 30 Maiu 1944, ta aeelat ),oea', la 
aeei~ ori fl eu acda~ ordine de :ă. ~ 

ORDINEA DE ZI: 

1. Verlficarea procesului Tel'tial asupra adunlrl! ,enerale orifl.naft tb 18 
Iulie 1943. 

2. Aprobarea bilanţuluI şi contului de profit ti pierdere pentru exerciţiul 
1943. 

3. Alegerea unui nou consiJ' 
al cărui mandat a expirat. ( 

'le! mIn1straţ!e in loeul vechiului consiliu. 

4:. Alegerea cenzorllor ~ a eenzoru la! IUpleant pentru exerciţiul 1944. 
5. Fixarea retrlbuţiunilor :A.dminist ratomor şi eenzorllor, desdrcarea con .. 

ailiului de administraţie şi a cenzorl1or pentru exerciţiul expirat. 
1. Propuneri eventuale. 

F -:ntru a putea lua parte la aeeastl aifunare generali ord'lnarll, d-Jili actlD" 
nari vor trebui să depună acţiunile lor CU cupoanele aferente eel mai târziu 
Până la 10 Maiu 1944, la cassieria Socie tăţil sau la Sucursala BăncU Ardelene 
S. A. Cluj, in Timişoara, 1 .• Str. Paulesc u Nr. 1, contra adeverinţl. 

Timişoara, la 6 Mai 1944. 
2t)63 

C\l)ori de anilină c'~~:;;::>.~ ~.. : 
Bucureşti .- ~ ~2 > ___ .~ i.:~ 

'o,. ''''<k~ . 

»FEROFARB« 
Tim""" D. Str. a Aqut Nr. J. 

Caută legături comerciale 
şi combinaţII ,in branşele 

~ VOJIS€'lirle, a.rdeoIt teJmkoe, eleetroteehnice. metaJnrgioe. ebfmleale. 
friqhli, _ti'" fotoJratlee,..nieo le de l'lDitoa.re ti annuririe, etc. ••• 

ore de blroa:.. al. 8-10. d. m. 15-1'1 204'7 
~~~;;;;~~~= 

.~ 
-; 

8 

ANUN1 
Ame la cUJlQftinţă On. public că 

am deecb-is atelier ()e tinichigerie 

" 
ZINC" 

Ploplt.: GIIILEZAN IOAN ş,i &. 
~&l'8.. m. ~. ~n_ Domaş .. 
neanu 12 (eolţ str. Laureanu), Li. 
nea tot felul de artic,)le d:.n l:~'" 
ohea.. execut orice !l1,cnl['? după co
mandă precum şi ori:-a "(>;T:araţiuni 
cu preţuri convenabile 

ln f'e~a!'e Y"'.rtl !f -; ""r1 I~ Pia
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Valea Prahovei şi Turnu-Severin au fost 
din nou bombardate de aviaţia aliată 

de mari şi intrec cu de 20 ori cele ale a. 
părării, ceeace este extraordinar d! 
mult, chiar in proporţiile obi:y;nuite al~ 
bolşevicilor. Caracteristic pentru aceOii 
tă situaţie este că comandamentul su, 
prem sovietic nici nu face o amintirt 
despre aceste lupte şi numai ziarul Ion, 
donez "Exhange Telegraph" admite am. 
ploarea luptelor. Sovieticii - aruncă 
mereu divizioane şi batalioane· din nou 
în luptă, precum şi artilerie, tancuri~. 
aviaţie. Eri, amploarea luptelor şi mai 
ales activitatea blindatelor inamice au 
slăbit. Corespondentul militar al agen, 
ţiei DNB. crede însă că această slăbire 
a vehemenţei inamice are numai un ca
racter trecător, deoarece din concentră. 
rile de trupe masive, se trage concluzia 
că adevărata ofensivă sovietică stă Jlt'. 
prag. şi că luptele actuale au avut nu· 
mai caracterul luptelor prelimillare. A· 
ceasta se referă şi la sectorul sud-vest 
de Kowel, unde deasemenea SL văd pre
gătiri mari în vederea unei ofensive. A
ceeaşi concluzie se dă şi pentru pregă· 
tiriIe de ofensivă anglo-americane Il\' 
frontul din Italia de sud. 

Luptele 
I 

de pe malurile Sit·ptuluÎ. PÎ~rderiie bandelor Joi TUo. A vjoaoele 
dobo' ile in Vestul .~uropei 

Situa.~iQ, 
~C •• _ --, - . .-II -BERLIN, 6. E. D. Comentatoru.~ 

germaiţ d. it. cot von Olberg scrie in le
yatur/i cu situaţia jTOntuTi~O., următoa-

1 ele: 
lirelelele ~upte strânse la est de Siret, 

Care se dau de trei zile fără. întrerupere, 
c!lutcmd să forţeze străpungerea dealun
gul rauLui, n'au încetat nict eri. Vio~enâa 
extraordinară cu. care se reiau atacurHe 
sovietice zi de zi dovedeşte ce mare im
portanţă sovietică atribue comandamen
tuL inamic reuşitei acestei operaţii. Cu 
toate acestea se poate presupune că, co
mandamentul sovietic nu caută aici de 
cât o rectificare mai mare de jront, pen
tru a-şi procura poziţii de plecare javo
rabHe in vederea atacului spre interio
ruL României. Deplasarea celei de a tre
ia armate ucrainiene de pe Nistru peste 
Prut ta Siret, are Ca bază ideia de a ob
ţine o distrugerf3 a armat~i germane de 
sud, după eşuarea ataculut jrontal peste 
nistru. şi a loviturei de flanc spre Chişi
nău .. 

Nu. e probabil ca pătrunderea unu1 
vâr1 de bLindate dealu.ngul Siretului are 
mal multe perspective, cel puţin aşa ara
ta prăbuşirea atacuriLor din uLtimele 
ule. 

uealtfel situaţia jrontului este ne
schimbată. Atacurile sovietice impotri
va trup dor germano-ungare între Car
paţi şi cursul supe1'ior aL Nistrului, pre
cum şi atacurile date de jormaţiile ru
seşti La sud-est de Kovel, nu sunt decât 
lupte locale, at;ând scopul să recâştige 
poziţiile smulse dela trupe~e sovietice. 
Acestea sunt lupte inevitabile în perioa
dele de acalmie, tensiunea in aşteptarea 
viitoarei mari bătălii, fiindcă este atât 
de mare. că din cele mai mici mişcări se 
poate dcsvolta. o luptă, atrăgâng o divi
zie, artilerie, blindate şi câte odată. chiar 
aviaţia de bombardament, 

hi5vogltd n'a prJmit iocă 
I'ăSPUilli la cererea de eliue~ 
rllr~ al prizGoieriaor ItaUen. 

lUt.au .... , U. - DN.8: Guvernele ilin 
Lvu.u~ '" ~~ n as'blng ton n'au lUat lilea IX"" 
Zl~lt: J..U li4l!i un leI la cererea. guvernUlUI 
ll.LMţ;'1d.~i.l.ul badog;io tie a libera pe cel 
C<llt;\Id. bitLe ae nul oe prisonieri tă.cup. 
lItl auah 1ll ~ampania dl!l Ah lea de NOf? 
Ş1 in iUt!tde alO Sicilia şi Italia. . ~ 

i-'(y":'1~1J. puterll.or angll)~axoane I~lţa .de 
guveL'l',ul Ba.loglio o arata clar acest ~n. 
cHlent dupi parerea cercul'lior politlce 
din Italia (Le nord. Ea rezultă şi din ra
portul unui înalt ofiţer italian cal:e .a 
reu:-;it să stră;bută din Italia de sud In h· 
n.lh~ germane şi care ar~t!t ~n sIN';c~al c~ 
raporturile dinbe antorltăţlle CIVIle ŞI 
militare ale guvernului Badoglio şi. tru= 
pele de ocupaţie anglosaxone trebUie sa 
fie calificate de sclava.j. 

Pierderile bantleler lui Tito 

Belgrad, 6 (Rador). Bandele lui Tito 
au pierdut eri eU ocazja, luptelor foarte 
grele ce s'au dat· în SlavonÎa. eentraJă 
peste 500 morţi. Trupele eroate, cari iau 
parte şi ele foarte activ la operaţiunile 
fie curiţire, înaintează eu succes in DaI. 
mapa. 

. a-lerderlle du"ă bo~barda
rea regiunii Parisulal 

BUCUREŞTI, 6. <Rador) - C-OM.\N DAMENTUL DE CĂPETENIE AL AH.. 
MATf<~1 RO}lĂNE COMUNICA CU DATA Dt:: 5 MAI: LA CAPUL DE POD ;';'i'.'

VASTOPOL ŞI IN BASc\R/\BIA NOnC IMPORTANT DI<; S"~}IN -\eLAT. LA NOtm 
DE lAŞI UN ATAC DE NOAPTE DAI' a E INAMIC CU SI'RIJINUL CARJ<:LOfl 
DE LUPTA A FOST RI<:SPINS cu PHi:~tDERI MARI PI<;NTRU INA1\IIC. LA NOIm 
DE TARGUL FRU~IOS ffi'AMICUL A REPETAT ATACUL SAU IN VALIJRI SL'C
CESIVE, AJUTAT DE BL:Rt."DATE ŞI .\\'IOANE, CARI<; A }<'OST ~]<'SPi.."'lS DfJI't\, 
LUPTE INVER..5UNATI<}, INMUCUI" PI F;RZ.4.ND Ml1l,TE CARf<; DI<., LUP'fA. 
INTR}; 2-5 MAI SOVf1<~TICII AU pu;~ DUT IN SFXTORUJ .... TAKGUI~ FRUMO~ 
Pl<jSTE 300 CARE DE J.(Jl>TA DIN C,\lHPESTE 100 AU FOST DISTRUSE pr.>; 
AVIAŢIA RmfANO-GER~IANĂ. IN ZIUA DE ERI DESTUL D]<~ "IPORTANn; 
l<'ORllAŢIUNf ALE AVL\ŢIEI .o\NGLC'-AMERICANE AU BOMil\RD,I\T VALR \ 
PR.UIOVEI, TI1RNU-SEV}~RIN ŞI AT.1'E PUNCTE POPULATE DE PE TERITO
RTlTl ... TARIl. SUNT PAGUBE ŞI IN ))'1': OSEBI MULTE VICT-mIE LA PLOEşrJ. 

MULTE AVIOANE AU 'FO."'T DOBORJ\TE. 

:"'upta aviaţiei germane cu bombardierele 
cari au atacat România 

BERLIN, 6. D1't'"B. - Du~! cum .• mi 
biroul internaţional de informatiuni, tt>r
maţJuni de aviaţie de ,-ân:itoare germ'\~e 

au primit lupta în după <Lmia2i zilei de Ij 

~Iai eu bombardierele nordttmericaoo, r~lre 

pătrunseră deasupra tA:"ritO'riU'Uj romilJ.{>!Oe 
sub protecţia unui OOr fm1rte mourat. 

Formaţiunile inamioe ilO fost forţate la 

violpnte lupte aeriene Îneă pe ilrum. Şi nr
tileria antiaeriana ,. intrat in acţiune ('u 
foc concentrat. Nordamerica.nn au 'lVl1t 

pierderi de bombardiere cu 4 motoare, ind 
pe drumul de venire. 

Luptele se dau pe ambele maluri ale Siretului 
BERLIN, 6. (Rador) - In legătură C'l 

evenimentele de pe fronl'll de răsă.Tit, p.~ 

comunică,că. afară de luptde ce se d..,,fă

şoară la ambele maluri ale f'tu\';ului SL:~':.. 

calmul a domnit pe întregul front de Răsă

rit. In regiunea Crimeea, in luptele cu rR
racter local, aviaţia româno-germana II 

fost in dosebi activă. A bombaroat CO:1-

cenlrări de trupe, baterii În:\mice şi a d/)· 
borât cu prilejul unui atac tncel"{'at dl'! 
aviaţia sovietică contra un"li convoi de va 
se germane in Marea Ne'lgră 6 avio,H2 
ÎURmice. In s?doruI Sil"\'!tului ttîlpele ro
mâno-germane au rezistat şi a treia ~i r •• 
tacuriJor Înverşunate ale sO'M-eticilor r",rl 
iară."ji au 'avut p-ierderi :ieose~it de sâ:l~"'
roase, precum şi pierderi În ml9.terial. Cu 
toate jertfele adll!!'e de 8oyi·~t1cii nu an r~u
şit să străpungă, sau chiar 3& ameHo!'~3" 
poziţiile lor şi aici aviatia rC'TT!âno-germa,13 
a avut un rol foart .. impor:an· tn coml)v 

rerea inamierilui, bombardând in aceiaş·[ 
timp şi liniîle de aprovizionare şi centrele 
din spatele frontului -in amir. 15 avioa!le 
inamioo au fost doborâte şi alt.ele drslns; 
pe pământ. 

Din Ut:raina de nord, tn regiunea. Ko!o
mea, atacurjle inamicului date eu tă.r:A 

un-eicompanici au fost r~3Pinse. La' lJud
vest de Kowel trupele germane scurt1nd 
liniile lor, au lăsat că. intreaga furie a p,r. 

tileriei mamice să se năpustea.qcă asU!>r:'ll 
poz.îţiilor golite, iar când ;nfanroria S!O{1e· 
tică. pornită la atac, a fost nimicită în f{l. 
eul concentric de apărare. Şi în regiu"l-* 
Vitebsc, sovietic ii au atacat eri până la 
tăria unui regiment, dar nu au putut să 

treacă poziţiile înaintate ~ermane. In ~au 
de Joi, pierderile totale ilIe aviaţiei sovi6-
tl'ce s'au ridicat la 45 avioane. 

Pe frontul din ltal·ia ia'"ă~j numai acti
vitate de recunoaşt.ere şi de şoc ate ambe-
101' părţi. 

In regiunea Tg.-Frumos·Paşcani toate 
atacurile inamicului au fost respinse 

Berlin, 6. (Radar). DNB. dl. Halensle- mijlociu, unde atacul s'a dat cu forţe 
ben corespondentul militar al agenţiei concetrice, cari cu toate jertfele elemen
DNB. scrie că toate încercările de stră- telor blindate şi aviaţiei, rămân fără suc

CAte avioane au fost dobolh 
in Vest 

BERLIN, 6. (Rador) - Dl\"B transmite: 
Cu prilejul atacurilor de tei'oare date noap
tea trecută de aviaţia anglo-amerieani 
asupra. teritoriului din Vest, a'l fost dooo. 
rAte în timp de o oră 50 aViO;l'le cu câ.~e j 

motoare ceeace înseamnă şi vi(\rd.orea um; 
personal zburătOr de 350 oam~ni. 

Exa~el'ările ."ia1ot dor 
nord-ameriean. 

BBRLIN, 6. (Rador) - Comanda'm~n· 
tul flotelor aeronautl.ce 8-~ uOl-rl-amer:. 
cane in Anglia, a adresat un ordin dll li 
către aviatori, în care se face constatarea, 
că obaervtorii nu sunt obiectiVi in rapoar· 
tele lor oficiale după. re'Întoarcerea 11<:>11 
raidurile deassupra teritoriilor inamIc!. 
P·.Iiblicul anglo-american Il p'":imit totdeauna 
cu un dublu vădit exag"!r?:lle fantastîet 
ale a.viatorilor şi azi comandamentul avia· 
ţiei anglo-americane es::'~ lt;lit să adroitl 
această stare a lU>e'MJrilor. 

Budapesta din nou bombardat. 

Bucureşti, S. P. P. transmite: Din Bu· 
dapesta se anunţă că in noaptea de JOI, 
spre Vineri, capitala Ungariei a suferii 
un greu bombardament. 

--------------_.~ Gbandl a lo.t pali t. libertate 

Londra, 6. (Rador). DNB. - Având În 
vedere starea sanitară a lui Ghand~ a 
fost pus azi pe picior liber, fără nici () 
condiţiune. 

Un DOU ~utremar tn r.rel. 

pungere ale inamicului date îfl regiunea ces. Sovieticii probabil, au crezut că a- Istambul, 6. (Radar). Provincia Mug· 
Târgul Frumos-Paşcani au eşuat. Vă- părarea româno-germană este aci cu la a suferit din nou în urma unui cut re· 
zând insuccesul sovieticii au mutat mult mai slabă, însă greşala o plătesc mur puternic, care s'a resimţit şi la Is· 
punctul de gravitate spre est de Siretul scump. Pierderile sovietice sunt enorm tambuL 
-~ ..... ~_.~-_ .... _~_-._~. __ .. _--~._ .......... ~---~ 

~ . . 
Pe Sirelul românesc şi atacurile de eri ale bolşevicilor s'au prăbuşit 

La PJoeşU şi Turnu-Seyerin.u lost dobo ... Ue 47 aparate inemit~t· 
BERLIN, 6. - Defa Cartierul general .bolşevic1lor în focul defensiv concentrat. "ost aruncate in aer Cu oeupanţi eu toi 

al i'Uhrerului, înaltul cOmandament aJ Formaţiuni de luptă şi de bătălie ger- In Bosnia. de răsărit trupel~ germall~ 
forţ:.elor armate eomunică: mane au sprijinit şi aici eU succes. de- au zdrobit cU toate greută.ţile de terell ŞI 

In faţa Sevastopolului inamicul a P?rO fensiw trupelor noastre şi aU nimicit cu toatA rezistenţa puternică rind bande 
nit din nou la atac eu forţe p~ter.nJ(l«: 11 tancuri precum şi numeroase 'tunuri comuni"te. In a<,.elaş timp trupe gerroi' 
sprijinite de un violent foc d~ artIlerie ŞI. şi ,,'ehicole de aproviTjonare. Atacul tra$ ne si bulgare sprijinite de unităţi volu~' 
aviOane de bă:t:ă.!ie în \'al~rl 5u~ces~v.e. fienhJi feroviar Il sovieticilor Il rost eon. tar~ şi naţionale sirbe!?ti au zădăl'~jrlt 
Atacul a eşuat ro f.aţa rt'lZl,;~~nţel Şl Jn tiuuat cU succes ziua şi naptea. P U1erni. intenţia bandelor eOmunişte de a caşti• 
urma eontraatacurilor ~otA.nte ale ,ar: r6 formaţiuni de avioime de bătălie ger_ ga teren în Serbia. 
matei de uscat şi a umtăţilor marmeJ mane au dat noaptea treeută nn atac Bomoo.rdiere americane aU dat ,. 
de r~boiu gennane prec:mm şi Il trupelor concentrat impotriva ll';ă.rii Kiev.llani'la. cursul zilei de eri ataenri Îm~triva ?~ 
romane. • _ • S'au pro11us gra."6 avarii în instalaţiile su)ui Ploeşti şi Turnu Severin, • c8n 

BUcuTeşti, S. P. P.· transrrtl~~: E.:;:~ul Avioane de vâ.nă.·w.are ŞI de ~ bătălIe gării. pricinuit pagube şi pierderi în ra.n~ 
de radio din Paris anunţă că in cursul germane a.~ blterv~n~t eD; efect :an lup?, Dela earml de pod Neftuno preeum şi populaţiei civile. Forţele ~e apăra.re rît 
zilei de Vineri cele două atacuri anglo- şi au dobont fără ~l(ll. o pIerdere propr1~ de pe frontul italian de sull se comuni. t1aeriene germane şi romane aU d~~ 
americane au produs în regiunile Pari~. 30 de aparat;. so:t1ce.:". es si eri s'au I ei. o vie activitate (le ~oc din ambele 47 aparate în ma.loritate bombar 

. sului stricăciuni mari şi pierderi în po- ~~~ n::~~ a=~ p=~rniee ale părţi. Nnmeroase pund.e de sprijin an cu patru motoare. __ 
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