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PROBABIL CĂ ALIATII VOR INCERCA O DEBAR~ARE IN DALf"ATIA avioane nord-americane se pierd cu pri ... 
lijul ateriz.ării, decolării, ba chiar şi la 
incercarea motoarelor. Din această eau" 
ză Statele Unite trebuie să concentreze 
intreaga producţie de inarmare la uzi
nele de avioane. 

Berlinui DU poate fi ocupat aiei de ah~ti nici de ruşi • .liiadoglio cere să. fie 
rt-conoseut ca aliat. Soarta Bulgariei se va deCide lunile viitoare 

Jau(1ţia. ,pali.t.lcd .. ....... nn. 
'1 

'Iomentariilede eri ale presei sue
II deze cu privire la acorduL recent 

incheiat între Anglo-Americani şi gu
~ernuL spaniol, au ca punct de plecare 
dedaruţWe tăcute in ziua de 3 Mai, la 
WiLhelmstrasse, de către d. dr. Paul 
Schmidt, ministru plenipotenţiar şi di
rectot al presei ReichuLui. In expunerea 
ta, d. dr. Schmidt a pornit dela afirma
ţiile presei engLeze şi dela declaraţiile 
d·lui Eden in Camera Comunelor, potTi
,1Iiţ cărora aco1'duL cu Spania înseamnă o 
~t1ictoTie' 'a Aliaţilor pe făgaşul contri
'butiiloT pentru SCltTtarea războiului. Dar 
_cest acord, a precizat ministrul german, 
• 'ar fi putut ti incheiat, fără o "brutaZă 
politică de pl'esiune din partea AngLiei 
"Statelor Unite". 

Se ştie că acttm două Juni, ca o măsu
ră împotriva parti.cipării Spaniei la Lup~ 
ta impotriva bolşevismului prin, "Divi •. 
2ia albast7'ă" ca şi împotriva faptului că 
guvernul din Madrid exportă o mare 
cantitate de wolfram în Germania, pre
cum şi împotriva reţinerii de către auto
tităţHe generalului Franco a vaselor ita
liene badogHste refugiate în porturile 
.pan/ole, conducerile din Londra şi Wa
shington au. suspendat orice trimitere de 
petrol pentru Spania, 
Această măsură a jost resimţită destuL 

(le serios ta Madrid, dată fiind lipsa ge
nerală de carburanţi a Spaniei. 

Ma.i muit: presiunea guvernelor bri
UlUi.C şi arne'rican a fost accentuată şi 
ce rente Lor au jost amplificate, privind 
fi pe anum~ reprezentanţi consulari al 
AJ.,et in .spama. Această presiune s'a ac: 
centuat în speciaL după discursul d-lul 
HuU, care a jost semna~ul oficial. al ofen
sivei diplomatice atiate împotnva neu-
trilor. . 

ReJerindu-se ta presiunea economică 
Il AliaţUor, d~~"t,L Schmidt a spus că ve
chea problemă "tunuri sau unt", respec
tiv benzină sau tibertate nu poate fi so
luţionată wJ.mai cu raţiunea. Cu alte cu
t:inte. ' ministrul german asubHniat că 
deşl pTin acorduL încheiat guvernul 
Fra.nco a răspuns afirmativ cererilor 
aliate, el tOLUşi nu poate răm,ânea cu 
iUjLetuL decâ.t la acele puteri care i-au 
dat concursul pentru victoria în războiul 
civil. 

Asupra altui punct din acord care pri
veşte măsurUe luate pentru inchiderea 
consulatelor germane la TangeT, purtă
torul de cuvant dela Withelmstrasse a 
rubHniat că aceasta e mai puţin O ches
t,iune germană-spaniolă şi mai mult una 
r;nglo-spaniolă. <~ 

Prin aceeaşi presiune se explică şi ac
ceptarea de către guvernul Franco de a 
elibera vasele italiene intrate în portu
rile spaniole. Se ştie dealtfel că din 
Qceste vase 6 fWleseră deja predate; 
acum măsura priveşte restul de vase, cu 
eJ:cepţtll a două, (lsupra cărora eristă 
Controverse cu privire la proprietatea 
lor. Până la clarificarea acestei chestiu

''Ai, cele dottă va.8e vor naviga sub p'avi-
,IăQA Ii!~ "" ~ -_r ' . --- , ! ' 

BELGRAD, 8, - COMANDAMENTUL MILITAR GERMAN, CON
STATA, CĂ JNCERCĂRII.J<i REPf:TA TE ŞI DUSE CU MULTĂ EN:f . .:ROIE 
DE BANDELE LUI TI'l'O, DE ,.\ OBŢI~'E 8UCCJi~E ŞI D~A REALIZA o 
PATRUNDERE IN SERBIA STAU IN LEGATURA CU o PROBAfi.lLA IN~ 
CERCA RE DE DEBAROARE A 'IRU}>ELOR ANGLO,Al'WERICANE IN 
DALMAŢIA. GROSUl_ ATA(;{jR1LORBANDELOR LUI TITO AU FOST RE~. 
PINSE. COLOAN:t:::LE DE B\.l\iDiTI AU FOST TAIA'IE IN DOUA ŞI SU_ 
MEROASE GIWPITRI lUAI ~nLI Dl8 1rRUSE OOMPLECT. IN ULTIl\Ii:::LE 
TREI ZILE BANDJ~LE AU l'IEK·t}tJT 512 &iORŢI. NUMEROŞI ICANIŢI ŞI 
CAPTURAŢI, FACĂNDU·SE h~ ACELAŞI TIMP ŞI o BOGATA I'W\DA 
DE RAZBOI. 

Aliaţii doresc ca SOldaţii lor să ocupe Berlinul 
STOCKHOLM, 8. (Rador.) - Cu pri

lejul conferinţei dommioanelor Ang,lei, 
s a tacut cunoscut ca aceste dominioane 
au pus la dispoziţia Anglei 4 milioane 
de soldaţi. 

Ziarul "Daily Mail" anunţă că într'o 
şedinţă secretă a primilor miniştri la 
Londra s'a hotărât că Berlinul trebuie 
ocupat şi că trupele aliate vor intra în 
Capitala ReichuluL Presa berlineză se 
ocupă ironic de această hotărîre şi spu
ne că e păcat că nu s'a hotărât termenul 

pentru ocuparea Berlinului. Englezii au 
promis lumii că sunt la Crăciun la Rorl1B, 
dar de-atunci au inaintat exact 100 de 
metri. Berlinul nu se află la o distanţă 
mai mare, însă soldatul german a pus 
pe drumul spre Berlin nişte obstacole . 
In toată Europa domneşte convingerea 
că nici Englezii, nid Americanii, nici 
Sovietjdi nu vor pune niciodată piciorul 
pe teritoriul Reichului. Dorinţele refe
ritoare ale aliaţilor rămân in veci ireali
zabile. 

Badoglio cere să fie recunoscut ca aliat 
NEAPOLE, 8. (Rador). - D~'B'l nă, ca Italia de sub guvernul său să fie

'transmite: Guvernul Badoglio. a între- recunoscută ca aliatii. şi nu ca oobelige. 
prins o acţiune diplomatică. pe lângi. ranti.. Se crede că. această. acţiune a fost 
inaltul Comandament aliat în &Ieditera- intreprinsă la insistenţa Moscovei. 

BadOgliO şi Casa de Savoya au devenit UCig3Şii prDpriului lor popor 
MILANO, 8. (Rador.) - După cum s'a I simţământul său. Cinismul brutal a lui 

constatat din sursă bine informată, Ma- Badoglio se egalizează cu acel al casei 
reşalul Badoglio a admis că atacurile de Savoya, amândoi devenind ucigaşii pro
teroare date de aviaţia anglo-americană priului popor. 
asupra oraşelor italiene se dau cu con~ . 

Guvernul Britanic nu se gândeşte la cedarea Palestinei arabilor 
GENEVA, 8. (Rador.) - Ziarul "Daily 1 Palestina este un copil al Angliei şi tre .. 

News" scrie că guvernul britanic nu se buie să rămână al ei. 
gândeşte la cedarea Palestinei arabilor. 

Lunile viitoare sunt hotărîtoare pentru soarta Bulgariei 
. SOFIA, 8s (Rador.) - Ziarul bulgar I învaţă că popoarele cari au frică de 
Zora scrie, că lunile ce urmează sunt ha- jertfe se pierd. Deaceea trebuie să fim 
tărîtoare şi pentru soarta viit~~re a B~l- fără s.entimente ~n ~ederea jertfelor şi 
gariei, de oarece viitorul ţăru e s~rans durcnlor .ce trebUle sa le sufere poporul 
legat de sfârşitul războiului. Istona ne bulgar aZl. . .c .• ,. ~ .. _ '.. ' 

T ureia a respins cererea aliatilor pentru transportul petrolului din Orient 
ANKARA, 8. (Rador.) - Guvernul 1 concesie spre a transporta petrolul din 

turc a respins cer~rea socie~ăţilor petro~ Orientul apropiat prin Turcia. • 
lifere anglo-~mencane, can au cerut o . 

M .. S. Regele vizite.7ă unită
ţile aviaţ.e1 romA_e 

BUCUREŞTI, 8. - M. S. REGELE 
MIHAI!. A VIZITAT POSTURILE DE 
COMANDA ŞI UNITAŢILE AVIAŢIEI 
ROMÂNEŞTI. 

In lUa.oe dezordioele 
eo.Uftua. 

VICHY, 8. (Rador.) - DNB transmite: 
In Maroc dezordinele continuă deoarece 
autorităţile franceze încearcă să mobi
lizeze două contigente pentru serviciul 
militar. In oraşul Fez armata americana 
a intervenit in luptele de stradă, în can 
26 persoane au fost omorâte şi peste 50 
grav rănite. 

C_leeţia ajotoraloi de Iarnă 
in Ge .. _aD.a a atio. reeordul 

BERLIN, 8. (Rador.) - Se comunică 
oficial că colecta pentru ajutorul dl? 
iarnă în Germania s'a soldat anul acea
sta cu un rezultat record care intrece cu 
mult rezultatele din anii precedenţi. 
S'au colectat 71,256.000 mărci.· 

Evreii dia Meldo.... obll,aţ( 
IA poarte .teapa lui David 
BUCUREŞTI, 8. - Ministerul de in

terne a dispus ca evreii din Moldova să 
poarte steaua lui David. Dis?oziţ~a in!-ră 
în vigoare imediat. Aceasta masura.a 
devenit necesară, deoarece s'a dovedIt 
că numeroşi evrei din Moldova erau iv 
legătură cu sovieticii. 

MaDiiestaţiile politice 
Interzise in Turcia 

Ankara., 8 (Ra~r). - Guvernul tura 
face cunoscut oă orice manifestaţie poli
tică în intreaga 'l'urcie e interzisă. 

Pre,ediatele RooseYe'1t 
s'a rel.tol'8 pe neaştep .. 
. tate la Casa Alba 

BERLINJ 8 (Rador). - Postul de rtV 

dio Newyork a ammţat că dl. Itoosevelt 
intrerupâ.ndU-şi odihna lui în provincie. 
s' a reintors eri pe neaşt~ptate la Ca..<;a 
Albi. 
Taetica aliaţilor criticată de 

doi seDatert americaai 

Un plebiscit pentru separarea Islandei 

, Berlin) 8 (Rador). - Un senator ame· 
rican & declarat la o întrunire , publică. 
că. a.cest războiu a foSt greţ;ît condus de 
eitre aliaţi. dela inceputul lui. O altă 
tactică a fost necesari şi este necesară 
si azi. Greselile trecutulUi se plătesc 

de, Danemarca scump azi,' pentrucă dacă aliaţii contis 
nuă. eU tactica urmată până azi, trupele 
aliate v>or avea nevQie de 100 ani pân; 
când ocupă. Tokio. 

BERLiN, 8. (Radar.) -:- DNB ~rans-I plebiscit privitor la separarea Islandei 
mite: In Islanda are loc 10 24 Mal, un de Danemarca. ' , 

Statele Unite concentrează intreaga productie la Uzinele de avioane 
. Un alt senator america.n Erendorf a 
deela.ra.t la o întrunire că guvernul St. 
Unite caută să pună stăpânire de:fin\tivă 

BERLIN, 8. (Rador.) - După cum I d. Donald Nelson, şeful inarmării Staţe- pe punct?le. de spri~in şi de bau:: milita. 
anunţă ziarul londonez News Chronicle, lor Unite a declarat că foarte multe re de carl dlspun Q.Z1 forţele amer,=.. 
,---~--._---~~~_.~ .... -.............. ~ .............. . 

fac afaceri de război în Anglia 

. , ..-..._------------_ ..... _---~ .. ~~._. 
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MAJORAREA IMPOZITULUI PE CIFRA DE AFACERI ft 6 Eno A economi · 
.In.truea.t prin DecretuL Lege 4l.I1 23 mers. de Comerţ şi Industrie, numai tribuţiuni directe la un venit impozabi'l _ t ____ ca 

Aprilie 0n., ta.xele fixe fi propoIţiO" pentru oomerţul de uctaHu. până la 500.000 le a.nUal I -- =rr:ezw=_ = 
J1&le staJbiilite drept eal:rivaltmt al impo- o) si nu fie impuşi la eontrlbuţiuni Importa.toril de mărfurile specificate 
zitului pe cifra de afaceri, euvenite directe, la. un venit mai ma.re de lei mai sus nU pot benefioia de scutirea. 
pav.tru produsele fa:brioa.te ee îşi au- 500.000 anual. de taxare a stocurllor vizate, chiar dacă 
1lortă. ~~\JZltw cu antLCipaţ.ie, au fost Mai sunt scutiţi de 'declararea: stocu- indeplinesc eondiţil1nile. ' , 
majorat (; .t:'~ ziua de 24 .Aprilie 1994, tu lui comercianţii de eOnfecţinnt ea: hai· Nedarea dec1araţ\ei saU o falsă de-
vederea. acllitărti diferenţelor de taxe De, Ungerie, eravate ete., proprii - re- clarare a stMurilor atrage d 1.1pă si.n~ 
rezulta:te, intreprinderile viza.te ea.re au zultate din da.re& de lucru in dară sau amendarea. Intreprinderii cu de 5 01"1 

astfel de pI'.oduse, lNnt kwit&te a de- provenind din comerţ - impuşi la eon- impozitul 8000tit ca sustras. \ tur.:: !d~~~e.~~f::; .~ •••••• _ .............. ,:.:-._._._._.=.o .. = ......... -.-.~ .... ) 

ţie, În 1:3re vor speoif~ ea.ntitatea, O Icoană făcătoare de minuni dăruită 
=teen!r~t;ta!~J~=m:, bisericii militare din Garnizoana Timişoara 

'",~ m seara zilei de ~ Aprilie 1~: 
~:-' Alcool, absolut pentru frlcţluDi; ere. 

\ ~ ioana de cărbune pentru baterii ,i ele
mente galvanioe; acid e&rbonio pentra 
baterii şi elemente galvanioe; aeid ea.r
banio pentru fabriearea sUoanelor; ţe. 
să.turile de bum~. lână " mătase
(pure salI oombinate eU celofibră); ţe. 
sături ea.uciucate ,i confeoţiU1li din ast>
fel de ţesă.turi, impletituri in metraj din 
fire in bumbac, lână. iJi mătase, pâ.nză. 
.,elastic" panglici şi şireturi; pieile eli 
blană, orice fel de piei fări blană; zahi .. 
rul folosit de oofeta.ri fări. registre ape
ciale şi cel întrebuinţat de restaurante 
şi cafenele, eu labora.toa.I'e proprii pen. 
tru pră}ituri; oheresteaua folositi de 
strlIDgari, tâmplari, dogari, IDcadra.tori 
de ra.me. careta.şi; ră.ohit&; ta-bla C!Il 

i gr.()lSime până. 1& 2 rn/rn. fol()Siu' de tfni. 
i chigii ;roetalele folosite de Poteovari. 
i fierari şi Iă.că.tnşi toţi &CeŞti miei rneseo 
: riaşi dispensaţi de condueeI'ea registru~ 
i lui special pe Bifra de a.fa.oeri; cloşurlle 
\ de fetru, lână. pâ.slă., pae şi din p&e me. 
i traj; clişee fot.og:rsfice oU pastă. aenai~ 
I biJ.ă. pe sticJă şi pe foi de celuloid (pe-
liculă) sau a.tte materii 1le1l.8i'bile In 

Şi astăzi Dumnezeu face minuni, nu- Aprilie 1944, sărbătoarea Izvorului Tă
mai să deschidem bine ochii credinţei şi măduiril, am fost chemat in casa d-lui 
le vom vedea. Căpitan Teodor Cavaropol, să fac o sluj-

Un exemplu: Cu ocazia primului bom- bă de mulţumire lui Dumnezeu pentru 
bardament terorist anglo-american des- ajutorul dat prin mijlocirea Născătoazei 
lănţuit asupra Bucureştilor _ In casa de Dumnezeu familiei sale. 
credinciosului Mircea Cavaropol pe un In mijlocul camerei pe O masă erall 
perete dintr'o clădire la etaj, se afla aşezate cu măestrie diferite obiede 
Icoana Izvorului Tămăduirii. ' sacre aduse pe vremuri de la Sfântul 

Clădirea s'a prăbuşit din cauza bom- Munte. In mijlocul lor se aflau două 
bardamentului, şi toţi cei de la parter au Icoane ale Izvorului Tămăduirei, origi
pierit sub dărâmături, iar peretele dela nalul şi copia.' 
etaj pe care se afla Icoana, a rămas in- Originalul este adus dela Sfântul 
treg _ şi pe lângă el au scăpat neatinşi Munte in anul 1812 de un strămoş al 
toţi cei ce au locuit in camera pe al că- acestei familii. Copia este lucrată artis
roi perete se găsea Sfânta Icoană.. tic in anul 1936 din metal de către 

Doamna Căpitan Busuioc şi dăruită fra
Ce este aceasta decât (1 minune Dum- ţUor săi gemenii Nicolae şi Mircea Ca

nezeiească? 1 ••• varopoL 
Ca drept recunoştinţă lui Dumnezeu Donaţia fraţilor Cavaropol făcută Bi-

pentru ajutorul dat în primejdie, fraţii sencii Militare, este de o valoare morală 
gemeni Niculaie şi Mircea Cavaropol, Însemnată in aceste vremuri, dat fiind
au hotărât să dăruiească această Icoană că Sfânta Icoană a scăpat ca prin minune 
făcătoare de minuni, Bisericii Militare o familie de la peire. 
din Garnizoana Timişoara. PTeot Econom Căp. :Antone.!cu D-tTu 

In acest scop !n ziua de Vineri 21 confesorul gamizoanei Timişoara. ....................... _.-.-.. -.................. _.~.J 
rulouri sau f.oi. hâ.rtiIe ~ ea.rtoane ~ D ela P rut A. D - F 1- , 
silbile de orice fel pentru ' lucrizi fotoo I n aCI aeI x _ 
grafice. " ,;~, 

Sunt obligaţi & da deelan.ţii' 
1. Fa.bricle, atelierele fi produ.că.torl1 

, cari pIăteeo cu anticipaţie impozitul pe 
. cifra. de afaceri. pentru produsele speoi

fiea.te mai sus, transpuse asu.pra mate., 
riei prime respective. . 

2. Comercianţii importatori a ma.te
I riilor prirne Tizate mai sua. 

3. Fabricile de ţesături de bumbu. 
: \â.n.i şi mătase, care au depoZite de vi.n. 

~.e.re. 

4. Fabricile şi a.telierele ea.re se oeQo 

. ~ă. eu onmecţiuni din astfel de materi$.. 
, J: 5. Comercianţii en-grosişti oi aem.i ' 
en.ogrosiş ti de astfel de p,roduse, eU eE

( cepţia zahărului, răchitei, ehel'eStelei, 
, tablei şi metalelor. 
\ Comercianţii d.etailişti sunt scut:1ţi.de 

deelararea stoeului dacă. îndeplinesc ur· 
, mătl1arele condiţiunh . 
\ 8) să nu vândă ţesături decA.t la me

tru şi elired eonsumatorHor J{llîcl eoD" 
\ fecţ1unL . 

b) si ai'bi. firmă tDregistrată 1& Ca.
\ ~"O<>O<>OO<:>~4<:+CKIo<>O<I~t;>~O<>O 

.~ oi IJOlanf. 

B~lugifJJ 
Cdnd viaţa ne loveşte necruţător, clind 

.-unte111. înfTanţi şi toate drumurile spre 
bucurie ni se paT închise. de cete mai 
mu~te ori ne Lăsăm copleşiţi de dUTer.6, 
ne plecăm capul, ne credem invinşi. 

. Şi totuş dacă încercăm să facem un 
t. efort, dacă Tet/.şim să ne ridicăm dincolo 
de nimicnicia omeneascd, dincolo de 
,durerea noastră, putem afla lumea in 
care să găsim popasul bincjăcdtot. Este 
lumea aceea infinită şi plină de străLu
cire a Artei. 

Cind in toamna lui 1916, tot Ap~ul \'eeh ialuJ .Regat, se imbu1zea inspre Prutul Hol
dovenesc, ~al ad.ă.po8tea la. si.nul ĂU, tot ee era. mni de vad conducl.tor. Toată 

protipendada. Ţării M1D1Ten~ş1i, ea " buauşl hunul DODlD6SC a 101 }'6!'dit13D.d Cel Lo-
lai îşi Ioa noua ~ in Vapitala. ~Q~do vei lut ştefan Cel !I.are. ~. '. ,. 

Au trecut de atuncl, a~)t'oape 80 d~ r.ni ~ soarta lumii 8'a tfchbn!)a.t, Moldovenft 
din găzdaitori aa ajtU15 &~ pelegrini, dt;t1ar te, tocmai In 'lam fl'UD1Oft"Iă. .. Ranatulu~, C1I 
care ei !le etlD080 din alov' şi din simţire. Norocul a fost pentrn Bloldovenl ~ In 8peo 

cfaJ pentru kfenl, ei refD,!!tnl lor s'a {i-cut intro Provincie, eu eare MoldoVfDiI. au 
multă eonUngootă. . 

Banatul şllndeosebi Timişoal'a, Işi au personalitatea. lor şi tocmai ea '" Mol
dovenii, tau ridicat; pJ:in propriile lor mij loaoe, recunoaştem la UD Direl eoooGmic 
mult mai ridicat ea Moldova,. - pbtrQnd tot specificul etnic ea ~ eulturaL 

Iaşa1, ou 1MIIlmnUatel~ ~le Institnţinni eulturale ,1-& găsit o frăt".d primire 
I'rintre :Bănăţenil DO!Jtri t Eu, unul, regrtt, că şi Universitatea. - cea mai veche din 
Ţarii.,. Universitatea lut "AI"sndru Ioan L Cuza", n'a venit ti ea In Timişoara. Ce 
faţă ar fi răcut ală.turi de Po1itoohnică, tIU ca", se pot mândli eu drept cuvânt băni
ţenii noştri. 

Orânduirea a hotă.rit ca Universitatea să. săIăşluiască la Alba-laIi:!.. Şi aşa s'. 
făcut. Ca alngnml pripă.şlt din eolaoorato Iii permanenţi ai Presei din Iaşi, - aiel 
In TimiŞoara, adac mnlţumiri publice, tutu ror eare au inţe1es sufletul delica.t şi l!eIl

!libh al banuJui Moldowan ~ l-au ajuta' In prlbegia lui nefastli.. ' ' 
M'am simtit dator, câ In Organul de publicitate 001 :mai I!Ieri08 de aici, - In 

"DACIA" să. contribui ,i eu eu cât de pu ţin, la scrisul CfItidi:an. Organele noastre de 
publicitate din Ja,şul tuturor nă.zuinteJor româneşti, au incetat de o lună să mal 
apară. Unde-l .,Moldova'·, lut Adrian Pas ~u, Organul de dimineaţă al Iaşilor cu In 
1el'ări1e 8&ie de ultima oră fi eu beletristica sa mult citită din pagina. 3-a, dar dato
rită mult taJentatuloi Grigore Scorpan T Unde-i nPrutul" a lui George State, Or· 
ganul dela prin", - în care mai ales eu, imi făcusem un crez, publieâ.nd aei des. ar
ticolele mele. Unde-l "Evenimentul", condus de D9canul Presei Moldoveneşti, Ru. 
doU Şuţu t Ca publicaţii periodice, unde-I "Cetatea Moldovei" a ]ui ~Grge Cuza fiul 
profesorului A. C. Cma! Unde sunt "lnsemnări Ieşenc", unde-l "Cugetul Moldove., 
nese", 1IDde-1 »Arehlvac, :revlsia de multprestigiu a colaboratorilor Universitari '1 
Unde-l .,Opera Moldovei«, de cumnd teinfiinţată wb conducerea magică a Maestrului 
Antolllu Olo'all! Unde~i .,Teatrul Naţionaic de sub direeţil\ subtilului poet D. Iov! Un
de..i Conl'Jel'VatoruJ de Mmfci, de sub direcţ;ia Maistrolu\ pianist Radu Constant1'· 
nf1KlO, und", ,"unt artele frmnOORe cu eondu eltoru! lor Roman Simioo<f5Cu, unde sunt 
Arohivele Statului, unde..i Fundaţia. "Ferdi nanei 1.", - un tezaur de cărlt, ~tampe şi 
dooam .. nte, unde sunt odoarele bt~rleUor Doastre. minunata .,Trei Ierarhi", eU iCOB 
nele !'!ale de mtlzair, ~f9.ntA. Mitropolie cu l"Sela Sfintei Parasehiva, Sfântul Necula.t 
Domn..-, Bn"oolu, Golia, Fnmu __ • MuMinÎl"ltiri1e jstorloo ale la.şului, ,Cetăţuia., 

Galata sau Bisericoţa din DimOft t t1nduunt toate aee.~tea ti in ee stare sunt as 
tăzi ! 

.J. erm ene 
10 Mai 

- Termen pentru depunerea deda
raţiilM asupra stoCu.ri~OT de materii 
prime şi fabricate La intreprinderile spe
cificate in decizia ministeria~ă, publicată 
in Monitoru~ Oficial Nr. 97-1944. 

. 15 ~la.i 
- Pdnă la data aceasta vor beneficiQ 

de o degrevure de 10% asupra cotei ce 
a servit pe baza contribuţiei Imprumu. 
tuLui Apărării NaţionaLe 1944 . 
. - Termen pentru stocarea săpuntJ.lui 
din partea jabriciLor respective. 

- Termen pentru comunicarea fabri
cilor despre cantitatea stocuri lor de con
serve, mamteladă şi paste făinoase, ICI 
Subsecretariatul de Stat al Aprovizio. 
nării. 

18 !Iai 
- La Judecătoria de pace mIxtă Ca. 

ransebeş, Secţia cărţilor lunciaru, pentru 
a se ordona radierea menţiunei de con
versiune debitorei Ana Ivanici. 

15 Mai 
- La C. A. M. Serviciul cumpărărilor, 

pentru procurarea a 6000 m. F, geamuri 
de 1.50 m. lungime şi 0,60 il. lăţime 
ambalate in lăzi de circa 30 m i~ , 

Rep~ ~~.oria _____ ...--r-__ 

- Legea Nr. 238 pentru completarea 
art. 48 Clin legea asupra CorpUlui sub
o~iţerilor, art. 32 din legea peiltr-u orga
nIzarea Corpului maiştnior militari art. 
37 din legea pentru organizarea C~rpu. 
lui maiştrilor: şi submaiştrilor militarl 
din Aeronautica Regală şi a art. 244 din 
legea pentru înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Aerului şi Ma. 
rinei. (Monitorul Oficial Nr. 98 din 21 
Aprilie 1944). 

,..-- Legea Nr. 239 pentru adaptare. 
explorărilor şi exploatarilor de substanţt 
minerale la necesităţile economiei na
ţionale in timp de război. (Monitorul 
Oficial Nr. 98-1944). 

.- Legea NT. 240 pentru modificare, 
şi completarea art. 32, 72, 40 şi 44 dill 
legea Nr. 353/943 pentru colectarea ~ 
distribuirea lânei şi furdalelor. (Monito
ruJ Oficial Nr. 98 din 27 Aprilie 1944). 

Mişcarea firme'" 

- Banca Victoria Soc. an. Arad. S'au 
reales în consiliul de censori d-nll; 
Mihai Popovici, dr. Aurel Demian şi Pa· 
veI Disela, ia.r ţa supleanţi d-nu: dr. 
Victor Mercea, dr. Nicolae lVlocan şi Iri· 
mie Gheorghe. Capital social 80,225.00U 
lei. Fonduri de rezervă: 9,900.000 plus 
34,000.000 lei. Beneficiul net pe 1943: 
10,406.252 lei. . 

- Banca ,,IZia Mureşana" Soc. an. 
lUa, jud. Hunedoara, a incheiat bilanţul 
pe 1943 cu un beneficiu net de 102.802 
leL Capital 2 milioane lei. Fonduri de 
rezervă: 140.000 plus 145.000 lei. S'au 
reales în consiliu de administraţie 
d-nii: Iuliu Iosan şi Constantin Răsă
dean. 

- Cassa d-e Păstrare S. p. A. din Sas· 
ca-Montană, jud. Caraş, s'a aprobat bi· 
lanţul pe 1943 cu un beneficiu de 34.BU 
lei. Capital social 2,750.000 lei. Fonduri 
de rezervă 396.000 lei. S'au reales melll" 
brii in consiliul de administraţW 
d-nil: Simion Viţean senior,' Sofroni4 
Mica şi dr. Traian Mica; iar în consiliul 
de cenzori d-nU: Velceanu Gheol"' 
ghe, Gheorghe Şola şi Iosif Ocnariu. 

- Convccă.ri. Reuniunea de păstra" 
şi Avans ca S. P. A. din Iecia Miră, in li' 
chidare, va ţine adunarea generală ordi: 
nară. in ziua de 14 Mai 1944. 

Un tabtou în care culoarea şi liniile au 
'imprimat pe pânză o emoţie 1Jie,adânc4, 
.0 piatră, o bucatd de lut cănl.Îa mdinele 
lartistutui i-au dat contu'l' şi viaţă, o mti.
:ziccI in care vibrează ruj!etut unui Bee
'thoven, Mendels01l. Chopin.. etc., pagi
neLe unei cărţi care te poartă departe 
intr'o lume imaginară, miracuZoosă. In 
. care cuvântul vibreazd adânc JÎ rinee-r, 
,pot să fie un refugiu rar. Un refugiu 
:Cftre ne poate ardta cât de mici, cât de 
. fleînsemnate sunt IVâreolitile noastre în 
faţa ete1'1lelOf' minuni ale r..atuTii, ale 

m.o1, "wit de hoardele ool~, 8e a [lără a.. .. tă.zl, dm toate puterile MIe IJÎ nu 
cooood.. lată !mnt M d!" zile, de rAnd ră~ prin Banat l}1 a.nzim cU toţii că Inşnl :"'----------------"'iÎ 
"nu VTM. si. ('ad'''. Sflnta Pa1'ftM'hiva, n ocroteşte, SIt. Paraschlva. cU minunile ei Ochelari de soare' 
.ţlirătoare& lutulUi tuturor aerificU101'. forme mari, sticle de I 

Un prllej de afrmar&, a ge'I\t1mentelOl'noai'!tl"8 de frăţie cU Banatul. a fost zilele inlocuire, nou sosite i 
acestea la Inmormântar!"a celor doI fruntaşi ai vieţlii artistice a Timişoa.rei. F10r Bre. " 
vlman ,,1 Iosif Vancm. Timlşorenn, au -plâ.ns,la cel dntâla, allturt cu lelJftlii, - eu care C E N T R A L A OPT I CA 
Fior Breviman Mpi1ărl!O:fl pe dea lori1~ la şilol'. La Iosif Vanclu, ief!ientl au plt\ns şi - .. ' 

el t\llH:o~ <tA timi".ol"f'"I, tn-ţ.eleJ?;lnl'l d meargă la 8urerinti, alături de acei. eare s'au 
arl't.bt aUt de 'ntc~gătu1'l pentm Moldovenn refugiat;l. - Su\1I0N BURA & eo • 

Fie., ('8 ue."It,fl ma.nlfe5ta.ţti si. &pt'()lple ~t mai mult sun,!ele J'I0&~ flt, ro~ ale Timişoara, L Regele Mihai Nr. Z 
artei adevărate. 

f~~ -·--...~~B·~' 
~1tor. din Dacla FeJtx. »r. EUGEN HARINESCU Reg. Com. 67/1211/1941 2033 i 

-~ ...... , .-J' plici&ti 4in Jatl - ,I!. .. ""'.--.;;;....-----------, ... 'O' ... 1 
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~e1'cttrl, 10 Hain 1944 . ' 
DA~IA 

poşta refugiaţilor .. Imprumutul Apararn. Nationale din ~944 _.- Instructiuni şi modalităţi de pla 
BALAJiTERlU 1. GRIGORE Îl1v. Guvernul Ţării apelând di'n non la for. tarie. Contribuţia minimnlă la imprumut 

din eogmuna Teteanl jud, Hotin refu. ţele produrti'Ve şi patriotismul cetăţenj", este exigibi1ă in două rate egale: la' 1 
!giat în corn.. Surducul Mare jud. Cara.~, lor contraotează. un împrumut public in- Mai şi 1 Iunie 1944. Cei care o vor Mhi, 
isi caută părinţii Balahteriu Ion din 
Cl.iscăuţi-Hntin şi pe famliile Cojocaru tern ~ ~ul .. 1944. ., . ta integral până la 15 Mai 1944, pentru 
Nc(}lae insp. agr. Dărângă. Vasile şef de DeţmatOl"ll de tltlnn ale arestul Un, fiec.'lI'e categorie de venituri în pa.rte, 
poSt, &. Carol F'ostici, Călu~3.reanul I prumUt, vor putea să le folosească la pla- VOr beneficia de o degrevare de 10% a' 
VlaJimlr ŞI Alexa~ru ~cutehu~ll. te impozitelor, in primii 5 ani, in propor- supra sumei datorate. Contribuţia mini-
VOU~ VA-,?l~ lU.v. dlr~to: dm ('om· ţie de 15% din rlcbitul propriu al fiec·ă. mală trebuie achitată până la 1 Iulie 

Bai~acha: TdlgThm~, ;;fuglatat1ln c°tă~llfna rui an. Incepân.d din anul al 6-lea, titlw 1944, dată dela Care se transrormi de 
'Bărateaz Jll. lml~d.()r(ln • ('au: a'..::t . . . . I 
miii", Voue Pa.naghia ml 2 ('opii eare tre. cne .vor fl amorhzate .pnn tragen la drept in impozit, debitorii fiind supuşi 
ibuiau să. pl€'re Cu eolonia spre Buzău, sOrţI. Suma de subscMere este la. apre- executiei silite. 
'două fete evacua te cU lil'eul Eaprhial din ciere, având ,î o bază minimală obliga. AnumIte categorii de oonhibuablli vor 
iClh.işiniu la Arad şi V()l1(~ Eufimla dela ~ ................ _ ..... ~ .... _._ • ..:..~::. .. ~~~_ ..... _ ......... .. 
,Ba.tl(lS. eomercÎală r,omână BueUre..'~ti. ('u 
\dom1~iliul în str. Antim 54. 
, VORONfUC 1UHAl elev ia semina. 
rul Veniamin din Iaşi, refugiat eU semi· 
narul ~ com. PE'sae jl\d. Timiş~TO'I'.onbl, 
tsi eaut·ă piirinţii. refugiaţi din corn. Ro
t~nda. Rat Mihăi1eni jud. Hotin. 
. GHEORGHE TĂRNICERU din Iai;'i, 
refugint în ('om. Cenad1l1 Mare Nr. 154 
jud. Tiroiş-Torontal. L':li caută păd!1 
Vasile şi Ag:lfia TâJ'ni~-eriu. fraţii Nicu· 
,lae ş,i Tasian refugiaţj,dm I~i şi pe so
:ţia sa de care s'a. pierdut in gara de 
: nord Bucnre-.şti, 
l BĂRZU M. GHF'.DRGHE el€'V la se~ 
Iminarnl Ve-nimain din Ia...-:n. refugiat în 
c()m. Pesae j1111. Timiş:rorontal îr-;i ~u-

1tă, părnţii Mihai Bâ.rzu din corn. Glrbă. 
neşti jud. Bntoşani. 

In atenţia patronilor cu salariaţi 
In vederea satiBiacerli obligaţi-milor la 

Imprumutul A piirării. N a,ţioll&le din 1944, 
se I>tm ,. patronilor urmă.toarele obligaţiuni: 

Intrucât odată cu plata impozitului pe sa
larii pentru ma Aprilie 1944, se face şi 
plata împrumutului după salarii şi pentru ca 
ghişeele să. nu fie aglO'lIrerate tn ultimele zile 
ale lunei Mai, iar publi<111 să. fie silit a aş-
tepta ore intregi. '.' I ...•• 

Pre1Jellltarea. la plata. bnpoz1tulUi pe sala. 
rii se va face in aeeastă lună. după cum 
urme'aZă: ! .. 

a) Circ. l-a '(Cetate şi Mehala)' ee va 
prezenta la viză lnt.re 5-15 Mai. .. 

b) Cin::.. il-A ~F8Jbrică). se va prezenta 
1&-25 Mai. 

e.) Cire. m (Elisabtin), se v& prezenta 
tDtre 5-10 Main. 

d) ~. lV·a (I<l5efin) se va. prezenta. iri. 
tre 11-25 Mai. 

Odată cu plata impozitului pe salarii ~ 
va face şi plata împtnmutului după salarii, 
in care scop patronii VQr prezenta odată cu 
statele de salarh următoarele: 

A) O deelarnţie din care să ~zuUe : 
a) dacă obligaţia minimală este supor. 

tată de patron; 
b) dacă patronul a avansat in contul sa

lariului sumele minimale, urmâ.nd ca reţi
nerea din tiaJar să se facă ulterior. 

e) dacii ~nmele au fost retinute deja din 
drepturile salariului. 

B) Un tablou minimal de tOţi salariaţii, 
care să cuprindă următoarele coloane :, 

Numele şi pronumele salariatuluî; Sala. 
rui net pe bna Martie; Salaru1 net pe luna 
Mai, minus impozitul; Contribuţia minimală 
obligatorie; Rata din imprumut care se 
varsă in luna Mai. Suma rămasă de vărsat 
'in luna Iunie, 

BUJOR CONST A.,.1\,1T!N easier {'0Inu

MI din cnrn. Bilell jud Rădăuţi, refugiat 
,tn comuna Doma~nea jud. Severin, î.~i 
e&ută. părinţii Bujor Stebn şi Magdale
na, precum şi surorile Dominica., Aure

,Ua, ileana şi Viorieo, ~u priet~na lor Re· 

l'~;~~esc~USTAŢA refugiată din F ederaJa Cooperativelor Agricole 
Iaşi, se află în comuna Cenadul-Mare 
345, jud. Timiş-Torontal, îşi cauţă cum

"Centru" 
CON VOCA.R JlJ 

Timişoara 

natul Petrică Rădulescu. 
SUBLT. SILvIU TIRON, rănit in spi

! talul militar Arad-Cetate, caută pe d-ra 
Lidia Leceanu din Cernăuţi. 
~oOOOO~KX~~~~~XX~~~ 

! LiFA-DEMED 
Comerţ engros de m(>dieamente ~i l&bo~ 
rati)r de produse chimieo.farma.ceutiee 

Societate Anonimă 
din, Timişoara IV., Str. Preyer Nr. 7 

CONVOCÂRE 
Acţionarii soeictăţii "Uia.Demed" 

comerţ eogros de medicamente şi la.ho
rator de Produse C'himicocfarm.aeeutice 
B. A. din Timişoara IV, Str. Preyer Nr. 
7, sunt rugaţi a se intruni in adunarea 
generală ordinară care va avea. 100 în 
ziua de 18 Iunie 1944, ora 10 a. m., la 
sediul si în Ioealul societătii in Timi
Şoara. iv., Strada Preyer Nr. 7. 

Vor avea dT'eptul de a 11l3. parte la 
!.dunarea generală ordinuă 8P.ţi(l!t18.tii, 
rare până în ziua de 14 Iunie 1944 inelu
si\', vor fi depus la caseria societătii ac
ţÎ1ll!lile 10r CU cupoanele'de dey,idende ne· 
sc.adente. . 

Ortlin63 de zi: . 
L Raportul ('·onsiliului de adminis

traţie despre anul de gestiune 1943 şi 
prezentarea. bilanţului şi a eonturuide 
profit f;.i pierdere. 

2. Raportul comitetului de suprave. 
~ere (a 1 eensorilor). ". 
.• 3 .. Hotărirea asupra gestiunii ~ dacJr 
.('arcarii consiliului de administraţie şi a. 
e~mitetului de sUPraveghere (cen.sori). 

4. Alegerea noului comitet de snpra.. 
veghere (censori ). 

5. Fixarea retribuţiUllilOf' cmvenite 
rtru exerciţiul în curs administritort
or şl censorilor, 

.~ 6. Even,tua1e. propuneri. 
I lL.\~nr Ineb(~Jat la 31 Dooemvrie 1943 
f ~ctiv: Numerar Lei 442.038.-; Mă.re 
~ur; Lei 19.754.357.-; Clienţi Lei 
"~4a1.297._; Clienţi la incaso Lei 
L1.l.777._; Clienti la ramburs Lel' 
49 ')09 ' • ~~., ,.:3._; total: Lei 4.073.167.-; 
1.1obllier l"ei· 184.500.-; Br€'vet Lei i'-; total Lei 184.:'i(}1.-; Piedere Lei 
21)598._: Tirtal Lei 24.7RO.661. . 
~ Pasiv: Capital soeial Lei 9.000.000. 
\:1~lld de rc.',:crvă Lei 3.7p4.766:~, Fon~ 
1 v amortl Z:lre pentru mobilIer Lel 

FEDERALA COOPER \TIVELOR 
AGRICOLE "CENTRU" TIM1ŞOARA 

A30cîaţii Federalei Cooperativelor Agri. 
eole uCent:t"':'J" din Timişoara, prin -..ceasta, 
sunt oonvocaţi 1& adunarea g~erală ordi. 
nară care va. avea loc în sua de 29 Ilai BiJanţ incheiat 1& SI Decemvrie 191.3 
19«: ora 10, !n casa Trasser. TUn:işoara IV. Ac:r.IV. Casa 14,349.3139, Dispon. la 
Bulevardul Carol Nr: 8, cu următoarea Gr· bă.nei 1,380,000, Cec ~ 100.857, Măr. 
dîne de ~.; f1U'i 31,692.740, Materiale 9,932,058, Dlbi-

1. Formarea biroului adunării ~neNlle. tori 500,14:7.834, Efecte .55.923, ParFcipa-
2. Raportul eonsi1h1ui ţip. administraţje ţiuni 8,551.003, Imobile lei 20,587.820, Ma. 

despre anul comercial 194:.3. şini 21,020.216. InstaIaţiun~ 8.395.938, Ma-
3. Raportul eeMorilor. bile Şi diverse 521.265, Gailtioane şi "ehi-
4-. lnaintan'& bilanţului Ml eontul de 

profit iii de irierderi. cuIe 1.010.935, Transîtorii 'lei 4.073.047, 
5. A<:hitarea consiliului !te administraţie Total]ei 171.819.025.Con~'lri de oMUle 

foi Il censorilor. 56.144.916, 

6. Hotărârea. asupra eontrlbuţbni1or de PASIV. Părţi sociale 3.?€5.000, Rn<-r-
cheltuieli fnca.sa.te in plus, ve 1.441.563, RoovaIuări 8.70.3.900, Bănci 

7. Apl'obarea bugetului pe anul 1944. 62.714.896, Creditori 58.248.871 Tra.ngjto.-
8. Stabilirea 3'\.1.1!1eÎ ce poate aproba ern. rii lei 37.424.795. Total 171.819:026. Con~ 

sili"lil de adm.iDist:raţje, ea impl'U!JllUt. turi de ordine 56.144.916. 
9. Alegerea membrilOl' noi tn eonsiliul de 

administraţie. OONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE 
10. Alegerea celor 3 me;nbT'ii de C"en~rl Incheiat la 31 DeoomV1ie 19'44 

şi supleanţi, Pierderi. Salarii lel 24)iOO.656, Chelt"leli 
11. Modificarea statutelol' fooeraJei; mo- generale 7.374.150, Impozite 9i tae 1 mi. 

difiC8.'1"e& proiectată la a.n. 17, "V&loat'e8 !ion 142.955, Dobânzi 4.00IS.146, Amol't.-i-
pă,rţl1Ol' sociale se ridIcă .it>l'!l. lei 1000]a zări 5.253.880, Total 42.964.785. 
suma de lei 10.000 fieea~'·. 

PROFIT. Con.tnlmţia tJOOpel'8.t!va~or 
111 cas dacă in ziua " ~ stabilită l\l1 se mem'txre la acoperirea cheltueli10r lei 

va hltruni eel puţin 1/2 Itflne din delegaţii 4'2.964.785. Total let 42,964.785. 
cooperative}O'r' asociate, adunarea generală.. . 
se va ţine tn aflel~ loc. tn ~a m, 1& era I ~~, 31 ~vrl~ 1943. 
12. eu a.oe~i ordine de zi ~ fiiră eonside. Consll~ul de a.dmmistraţ~: Adatn, Klc1n. 
rare la numărul membril~ pt"ezenţi, ~u~ I0gef St&;kl, Georg. Klotz, Johatm Banw 
Darea generală va ad'.lee hot<irfrl valabile. mann, Kristof Huntar, Soeorg Rusdhitzka, 

Tim:şoan., 20 Aptilie 1944. I dt'. H~s Frank, H~ Milles, Jaeob Wirth, 
ADAM KLP.'1J'Ii, ~'ll'djnte Cenaon: Ing. Knstof Kriacll, Meolp.us 

p:p. Conlormi'hlte, A!t:n:lAttD, ADdreu Fte.. " 
Federa1a Coopen.tiveJor agrioole ,P: ' p. O:mform::fl1'6&: 

~(Jentn>t 'Jimi'Oft.ra ~:~~ F'ede1'81a Coope~ftveter Alt1ieo]~ 
(1JnneMII. două ~năturl)~\1~'.· .(Uf'I:Ile8.d doaI fM'!mtlătlIri), . 2669 

'OPER~ ROMÂN" 
VlMrI, 1% Mahl 19«, ora 6 P. m.. 

tm singur ~l erlra.ordtnal' dat ea coneursul ce~i elntărfJ!e 

LUCIA BERCESCU·-TURCANU 
8OPI'tlnă dela ~ra ~ dia Boeu re:,ti şi OptD de St.t dia V'maa 

Se ft reprezenia 

T o c A 

uepune declaraţii, la circumscripţia 
. constatare, astfel: 

1. Proprietarii sau titularii altor dr( 
tun reale de folosinţă eare posedă c 
did Înehiriate, sunt obligaţi să depu 
la circumscripţia de c.on.statare in t 

prinsul că.reia se ană imobilul, în tenr 
de 30 zile, dela publicarea legii (23 J 
1914). tI pela raţiuni după modelul care 
găse~te la Asociaţia Proprietarilor 
Ca.<>e. din str. Palanca. 

2. Debitorii veniturilor din plasamel 
de capital uri mobili are (flividend 

dobânzi din t'Teanţe, tantieme, etc.) S1 

obligaţi ca în termen de 30 zile dela <L 
p1lblic,irii legii, să depună la Biroul) 
biliar dela Administn'ltia Financi 
(parter, fostul local CAM). deelaraţit 
care să {'Uprindă beneficiarii de venit 
şi venitnrile ('uvenite în !"ursul anului 
lendaristic 1943. 
g 3. Persoanele care au Încasat dir 
din stră.inătate, in cursul anului 1943; 
nituri din eapitu1uri mobiliare si ( 
Ca.re vor Încasa în luna Mai 1944:saJ.a 
pensiuni sau alte renumeraţii prevă~ 
de art. 13. sunt obligate să depună, pî 
la 31 Mai 1944 declaraţiuni asupra 
niturilor realizate şi, să achite direct 
mele datorate CU titlu de contribuţie . 
nimală. 

4. Patronii prevăzuţi de art. 47, dill 
C. D. obligaţi să reţină. şi să verse. 
eului sumele cuvenite pentru sala.r 
plătite, vor Mhita odată CU impozitul 
salari~ din Mai şi. Iunie 1944. ş.i Sul! 
eUVe1'llte la. imprumut, depunând 
odată un tab10u de functionarii inst 
ţiei, în care se va arăta ~umele don: 
tiu! şi eontribnţia fiecărlliB .. DeaSems 
şi O declaraţie în care vot" arăta da~ 
. a) P~tronul a luat asupra sa. Gbli 
\iunile minimle ale salariatilor sii 
~ A , 

Imprumut. 
b) Patronul a avansat sumele datol 

de salariaţi. 

l e) Sumele pe ~e le varsi la im]. 
mut au fost deţinute din drepturile . 
lariaţi1or. . 

5. Organele Administraţiei de Sta 
ale instituţiunilor auiOll()me ale Stat 
care au contraetat fiurniturt sunt~
gate să declare, în acelaş termen, la Cir
cumscripţW. de Constatare in raza ei,reia 
domi~iliază. furnizorlJI sau se ană. intre
prinderea, sumele achitate în exerciţiul 
1943-44, arătând numele persoa.nelO1" 
furnizoare, oontra.ctul de f1ll'nizări şi .... 
mese încasate de aceştia, în exerd~uJ 
1943--4.4. 

Persoanele obligate la declaraţie, ta. 
cazul eă. nu o tao, vor fi nnnă1"'l'te fIll su .. 
mele respective drept iIllpozit. 
,,~,,~_;,,~~.~" .. , 

NU PO'f1 MULŢUMI 
P! TOATA LUMEA 

ActiviU1tea. gazetc,1'1Llui - mai (lla t. 
aceste w:em.u.ti - este ptiVit4 101Jf'tI 
te1t.hit. 

Fiecare vede acettstă CJctiuitate p:ÎIIl 
prisma propriilor. intet<ese. Aeinţetegân4 
că gazetarul, prin 1'olul său de indru
mător al opiniei· ~bl.ice .este În sLUjoo 
colecivităţii, în slujbq. neamului. 

Subliniezi un fapt, ca;re în esenl4 lui 
sjideaz4 şi pângareşte jertfa li lfu7'et'e. 
un.ui l'leam. n comentezi nU ·pentru acel. 
care l-a făcut pentrucă individul i" 10'1 ci 
nu contează, ci pent~ msemnătatea 1 d 
socială, ...:.- bună sau 1'ea ..... şi inter8so,:ii 
imediat se sesizează şi condamnă: .,Cum, 
dmmiute, altceva nu se poate scrie?" 
Sau treci peste acest fapt, din jena de,a 
nu arăta de câtă ticăloşie $tmt capabili 
umi oameni. tocmai acum când Laeri· 
tm1e şi sângeLe emg şirosie şi tot intere
sată se întreabă: •• Ce fac domnule gaze~ 
tarii, de ce nu $eritL~ Desig1J:r că se in· 
fruptă şi ei dÎ1) oeea$til aface'l'e .• :. 
. Iată daT că ori cum. ai proceda, tot ltU 

poţi mulţumi pe toate lumea. 
·,84.500._, Fond de rezervă pentru (~re' 
~te dUbjnase Lei 196.004, Crf>t.l itori ui 
!~5.391.-. Total Lei 24.780.661.-. 

Gazetarul, conştient de rolul său,. tf'e-
. °lleră de Pw.cdtti ce ,,\Să;a peste toate come'litmit1e şi iJi 

Br18tele la agenţia Tea ~ii Tamaşiu. ~leron.: 5()-06 2000 ::; ~}flee datorie ~a. ~! eQn~tiitt.J4 lui i..o 
"-' ... ~ 0QrJ.tU1Il., ~ .". 1. K: _ :.\. ' .~ • . _ .... ~ ' _ _"__ .... ,.t, r\t' .... 1'" fiiii -.y ....... 

.t &,;14N1i3Sii.,,, 'd 4rt " ·U," iA ~"9 -* <.1· .•• ~~-,:o.~. ~L: . .-- ~jl -...,......-- ~~.~ ..,. - '"'V W y .... 1" - ~', '=_:U ~--[r~~> _ .. " <"'~~:.:.li.l • 
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iSocietate Cooperativă de Consum cu raza de activitate pe intreg judeţul Cara" 

Certificatul de liberă functionare Nr. 3691 (1938, al judec. mixte Oravita / : 
Telefon Nr. 2-14 

l Conform prevederilor art. 35-3B 'din 
;statut şi potrivit hotărârei Consiliului 
.de Ad-ţie, societarii Cooperativei de 
€onsum "Caraşul" din Oraviţa. sunt con
Jroca ţi in a V-a 

adunare generală ordinară 
pe ziua de 20 Maiu 1944, ora 10 dim., la 
sediul Cooperativei, din Oraviţa, Str. 
~ndrei Şaguna Nr. 37. 

Dacă la această dată nu se va intruru 
numărul de membri cerut de statut, 

tadunarea generală ordinară, se va ţine 
''În ziua de 21 Maiu 1944 la aceiaşi oră, în 
:acelaş local şi cu aceiaşi ordine de zi, 
I luând hotărâri valabile, oricare ar fi 
ilumărul societarilor prezenţi, asupra 

1 urmă toarei 

ORDINE DE ZI : 

1. Formarea biroului adunării gene
... ale ordinare. 

2. Darea de seamă a Consiliului de 
'.Ad-ţie asupra gestiunei anului 1943 şi 
raportul comisiei de cenzori 

3. Aprobarea Bilanţului şi Contului 
de Profit şi Pierdere la 31 Decemvrie 
1943. cu descărcarea Consiliului de Ad
ministraţie de gestiunea sa. 

4. Repartizarea beneficiului net al 
anului 1943. • 

5. Aplobarea Bugetului de anul 1944. 
. 6. Ratificarea noilor membri şi a ce

lor retraşi. 
7. Fixarea sumelor maxime până la 

1:are Consiliul de Ad-ţie poate angaja 
Cooperativa în cursul anului 1944 pre
<um şi ratificarea sum<iqr angajate. 

8. Delegarea persoanf>!'1l' care să re-

mlCB PUBLICITATE -Mica p'obUdta1Je, reclame, recla.Iua.lti. 
Administraţia. telefon: 50-62 

Două maşinl de calculat de vânzare. Ad.t'e6a 
la ziar, 100714590 

~ut urgent maestru 8~iahat pentru ma
şini de tricotaje. .< Undsthl). Oferte per
sonal la Firma Comerţ, 'I\mişoara IV. 
str. Frobl 49. 100914592 

.('etlletl int.bli.&'enhi ounoa.şte la ~ie~ţie 1. ro
mâ.nă., germană, sârbă şi maghiară, do
reşte servicil1 de madamă la. Hotel Ti~ 
mişoa.ra. S8rl provincie. Adresa.: Maria. 
Balog, Arad, str. Dr. Petron 4. 

1008f4591 

lJe vaD7..are un căr.-lcior de copil. Adresa: 
il, Str. Lunei 20. Tot acolo SI! caută. o ser
vitoare ~ntru a merge la ţară. l013f4500 

CAur Ul'G&~T FEMEIE refugiati, să. 
se priceapă la toat~, mai ales la bucă
tărie. A se adresa În Bulev. Carol 15, 
ap. 8, et. 1. 

Sediul În ORAVITA, Str. Andrei Şaguna Nr. 37 Telefon Nr. 2·14 = 

CONVOCARE 
prezinte cooperativa la adunările gene
rale ale Institutului Naţional al Coope
raţiei, Federalei şi alte instituţii unde 
Cooperativa este afiliată. . 

9. Alegerea a 3 membri în Consiliul 
de Ad-ţie. 

10. Alegerea a 3 cenzori activi şi a 
3 cenzori su plean ţi. 

11. Diverse chestiuni în interesul 
Cooperaţiei şi luarea la cunoştinţă de in
specţiile organelor de control din 1. N. C. 

Conform art. 35 din Statut, adunarea 
generală este formată din toţi societarii 
înscrişi cu cel puţin 3 luni inaintea con
;vocării şi cari sunt la curent cu vărsă
mintele părţilor sociale subscrise. 

Cei care nu sunt la curent cu părţile 
sociale, pot face vărsăminte la casseria 
cooperativei cel mai târziu până In aju
nul adunării generale. 
. In caz de impiedecare, un asociat poa
te fi reprezentat prin alt asociat cu 
mandat ICris, certificat de alţi doi aso
ciaţi, neputând însă rep'rezenta decât UD 

singur asociat. 
rAdministratorii şi funcţionarii coope

rativei, nu pot primi mandat de repre
zentare in adunarea generală. 

Preşe"din te : Director: 
D1'. Petre Corneanu. Traian Iucu. 

l\.dunarea generală se va ţine necon
diţionat în ziua de 21 Maiu 1944. 

Bilanţ incheiat Ia 31 Decemvrie 1943: 

~CTIV: r. Disponibilităţi: Cassa 
1,387.929. - Ct. virament B. N. R.17.406. 
- Total 1,405,335. - II. Plasamente: 

Efecte publice 32.200. - Partidpaţiuni 
465.000. - Debitori diverşi (D. 2,775.855, 
C. 2,178.177) 597.678. - Clienţi 194.936. 
- }'urnizori (D. 1,405.170, C. 80.358) 
1,324.812. - Asociaţi 11.493. - Garanţii 

la I. N. C. numerar pentru sare 379.916. 
- Mobilier şi edecuri 402.594. - Cerea
le 2,637.725. - Mărfuri generale 
19,636.305 . ..- Total 25,682.658. - III. 
Operaţiuni din mandat: Cereale 1. N. C. 
colectarea 1942 720.2000. - Sare în con
signaţie 1. N. C. în depozit 2,498.030. -
Mărfuri M. C. C. L N. C. în depozit 
3,881.360. - Colectori de lână pentru 
U. S. A. 1,793.000. - Total 8,893.190. -
Total activ Lei 35,981.183. - IV. Con
turi de ordine: Poliţe de asigurare 
19,000.000. - Cambii depuse la L N. C. 
in garanţie 14,800.000. - Efecte in Cire. 
la I. N. C. pentru coled 1942 6,000.000. 
- Efecte depuse tn garanţie la diverse 
1,200.000. - Total ~UIOOO.OOO.,....... l'Qta1. 
general .'16,.981.183'~.-..~:.7~';::i ),: 

. PASIV: I. F<mdurl proprii: Capital 
social 2,138.000. - Diversa. fonduri:. 
a) Fond de rezervă 1,200.000; b) Fond 
cult. prop. Coop. 167.000; c) Fond pensii 
230.000; d) Fond imobil 520.000i e) Fond 
ajutoare 50.000; f) Fond amorl mobilier, 
şi 00. 240.000; g) Fond ereanţe dubioase: 
400.000; h) Fond de prevedere 500.000. 
- Total 3,307.000. - Total Fonduri 
5,445.000. - II. Exigibilitdţi: Ine. ct. 
crt. numerar 4,770.016. - Garanţii pri
mite numerar 193.616. - Creditori di
verşi 6,602.164 . ..- Total 11,565.790.
III. Operaţiuni din mandat: 1. N. C. ce
reale 1942 prin mutaţie 2,715.472. - L 
N. C. mărfuri aprov. pop. 1942 5,890.340 .. 

Teatrul tlational,JjJ Opera Română 

I 
-

8-12 lIn.in 1944 

:tltta Aprilie SPEO'l'ACOLUL Seria I 8 Luni 
} 

RlGOLE:TTO M.5 :,<,. I ., 

9 Marti SUNT TATA Premieră 46'J 

Biletele la Agenţia Tamaşin. Tet.efoll ~ 6O-U5. Casa deschisă: 10--1 4--6. 

DE V ANZA.RE CASA F A:\ULIARA 

Conţine: 3 camere cU antt,·amel'ă. 
şi toate depeJld.i.!lţele. Casa ElSte de 
partea soarelui, sănăl':lasă, aproape 
nouă. CamerHp- ,'$'Jnt lu -:l1noase '1 sunt 
parchetate. Curtea e3~ mare şi are 
separat o gr'id-ină d.e r'9.r2av~tul'i. şi 
pomi fl"'Jctifcri. Situa.! lâ.ngă tram
vaiul Nr. 2 (Splaiul D·'lobanţi1or) şi. 
dela Haltă. cea 2 mm. 

S'a pierdut un portmoneu. de piele negru 
cu următoarele a.cte: Buletin de scl:ri.mba
re de domiciliu, adeverinţă. de recrutare 
şi legitimaţie specială. de culoare roşie. 
Găsitorul este rugat să--l predea la Admi
nistraţia. ziarulUi sau la poliţie. ggr. 2023 

Se cantă un operator depa.ra.zltor. Oferte la 
ziar sub "Operator". 102l/4759 . . 

De vâ.nzare o râşniţă c:'1 motor. Adresa. Lu-
, dovic Cutenkuţ, com. Carani Nr. 200, jud. 
~-Toronlal. 1020/4.758 

Q 

00 
]lei 

-- I. N. C. depozi tari "de măr!. M. e. c. p1 
3,864.507. - 1. N. C. sare în consignaţit pa 
3,460.659. ~ U. S. A. acreditiv doeu. tol 

ment. colect. lânei 1,809.409. - :fut.! , 
17,740.387. - Total general 34,7Ş1.181 JjII 
~ Beneficiul net 1,230.000. -:- Total ~ , tii 
SlV 35,981.183. ~ IV. Contun de ordim! 
Mărfuri asigurate 19,000.000. - L N. ~ 
cambii In garanţie 14,800.000. - Ei •. : 
comerc. de circ. colect. 1942 6,()OO.OOO. _ ~ 
Deponenţi de efecte in garanţje te 
1,200.000. - Total 41,000.000. - :total 1 

general 76,981.183. 
'1 

1~ 
Contul Profit şi Pierdere închei4' le tl 

31 Decemvrie 1943 
DEBIT: Cheltueli generale inel~ ti 

salarii, chirii, etc. 5,504.614. - DobinJi : : 
şi comisioane 369.112. - Impozite eo.! 
merciale şi diverse 1,446.867. _ Asigu~ le 
rări diverse 493.892. - Amortizări cI-I .' 
.verse şi fonduri 846.763. - Total iJ 
cheltueli 8,661.248. -- Eeneficiu Dd ,. 
11230.000. - lotal general 9,891.248. J · ,. 

CREDIT : Mărfuri generale 3.538.Q I 

- Cereale ',629.716. - Depozite de ~ : 
147.919. - Diverse l.,.57~.690. - TQIa( , 
leneral 9,891.%4a. I I 

Preşedintele Cnnsmului 'de ~d ' 
Df'. Petre Cornecmu.. - Director: T,tJ 1 
Iucu.. - Contabil: loc= Mal'C1I.. - M~ I 

bril Consiliului de :Administraţie: T. I 

Radulea.Ghe01'ghe A.. Popescu, 1~ • I 
Ogrin. Petru Iacob, DumitTu:A.t.trtlj 
ConBtantin Stilrtnc2'. '!Tijn Bojia.]q. I 

colae Savici. - Verificat şi glisit In C)DIj I 

formitatea eu registrele. CObli.!ia de ce~ 
zori: Ştefa:n Ţu~ .Va.sae ~ 
!Achim GTamo.. 20~ . i 

CftLEIDOSCOr · 
·1· 

Calendar 
J..11N.\ a IIA.IU 19U 

.Ortodon A(). fi E'r.... Jiot,.1t,. 
CatoDo: 1filWl. 
Soarele, rls:a.re 1& ara -ipS. ~ 1I19~ 

Farmadi de serviciu 
LUNI 8 )I.AIIJ l&W. 

Circ. 1: ,~ str. ~ ~ 
5; Circ. il: ,)Ji. Apostol" Piaţa Ba.doa Cb1 
~ 8; CiP; m-Ii~ IItw. Pţa GtIIl. DD-j 
galina 15. I .. . I 

Frateli.a= .~..,.; lI!ehala: .(»1 
rea.nu"; Preidortl.,V. EreDUd". Â~~ 
fae $Crviclq permanent,. . I 

Procuror de !Jervidu 
I LUNI 8 :HA.IV 1DM PREŢUL LEI 2,':>00.000 

:R.eflectanţii seno"i can posedii. ban·i 
gata se vor adresa sub "Că-millnl li
niştW' la Adro. 1".iaruluL p. 2980 

)lere din Ardeal calităţi superioe.~ livrăm '-. D. p1'ocuror BJiiaaru,. 
şi. 18, domiciliu, preţuri eonlVel1a.bile. ltlARţI. 9 MAIU 1"" 

" _ ~, • D. procuror 00Dat. Poboru. tel. ... .De vanzale 10 Mehal&t o casa compusa. din _ __ 

1 lOC'linţă la stradă, 2 camere. bw:ătărie., Oîne posed' ooel.eţia ziBrului ,J)u:tf::dJll. De vân7are ghete şi bocanci, m.a.şină de CU~ 
sut vas tinich~a pentru .untură, dulap 
pentru contabilitate, perdele, 0. ibiec.te de I 

Văduv funcţionar de Sta!; Cdlltii men'3,.ieră porcelan, plapome, lămp~ scaun de odih-
inteligentă română, pre-l'er:"!.'::'l refu ţ!ară nă. Se pot vedea între orele 8-10 Circ. 

earoerii. de alimente, 1 locuintii. în curte, 1 d-ela. 4:-24 Aprilie 1944:, este rupt ,.. 
2 camere, bucătărie, cauleră. de allnrente, i depună la a.dministraţia Darului ~ 
1 locuinţă in curte} 1 carr,eră., bucătărie, . recompensă. 476211021 
cameră de alimente, spălătorie, fântână., 

din B-l.Covina ori Văd de ,·~bo.u tnta~ n. Băile Neptun, etaj 1, r.lŞt 5. 1024[4.761 
ment. considerată ca' memh1"ll ai !ami- , 
liei. Oferte rog a se trimite sub "V:.aţă ~ vânzare convena.bil, un bufet de bu'Că-
liniştită", 1a adminis"tr'ilţia zhrului., eu tărie şi un cântar decimal. Informaţii 
adresa complectă. 1017/5751 Piaţa. Ţepeş Vodă Nr. 1, al'. 5. 2022/4.760 

cămarii. d<e lemne. Cu preţul 1.400.000 ~i., Pierdut acte pe nu.n:Jele Augustin :sena.. e$. 
Cetate, Str. Lonovici Nr. 8. Jnreg, Of" , zute dbl serviet,ă. tntâmplător d-.hii 
Reg. Com. 142/11740/1943. . , Găsitorul este rugat & le prede. la .. 

t • L _ ... ~ 
A • • • I ta;~l'antul BUCUR str .• .3 Auli ...... 

'''rof.esor de liceu prepară. metodic I)Î eu toa-I Loturi de casă în toate cartiPrele oraşu. bi ' 
tă seriozitatea. elevi şi eleve, pentru an. cu preţ convenabil. Cetate, Str. Lonovid 
mene particulare ~ admitere. Informatii, Nr. 8, Agentura Eugen Fiala.. Inreg. Of. 
tel. 44p90. orele 7-9 ,i 13-17. gr. 2024 Reg. Cam. 142.1117421943 . 

De van2;8.1'9 sau de Inchmat maga.zinun de 1· '(Piaţa Coronini) reeom:pe:n5i. frUmoeai 
cOloniale, Delicateee, Bodi'!gi, alim~te. ~:.' I 5667f1m1 
Resta:.l.l'ant~ şi Textilc, :in toate car; e.~ 1 _ 

rele oraşului. Agentura !iju".:~ Fiah. Ce- De vânzare motor mie pentru ~ini dt 
tale Str. Lonovici Nr. !S. 11lreg. Oaf. Reg.' cusut 120 volţ şi un ventilator. AdfeS' 
Cam. 142.111740/943 Str. Mătă.sari Nr. 14. Cire. -:a. gt'.1~ 

II I111111I1 ~ A. v Il () L I!'IIIIIIIII mlnl\\\\IIU f H ~ L • A I\\!H!I!lmll 1U\\!!IIlII ~ POL L t, m\\\HIIII' 1\\111l1111H\\H1 C () 11t S 011111\1\1111111111 1IIIlIIlll\\HII!llIm! ~ R O ~lIn!lll!!lj!lillI 
DANIELLE DAP.RIEUX Dră.găla'}8 vedetă Un film de mare senzaţie'J Azi, premiera DJ.,.'\M eomedii .bi, ultbnt. oad 

apare cu toate caliUţf1e ei de ve- !fARl."- DENIS '.... •.. mod~ . 
detă cuceritoare tntr'acom.edie in eea mai frumoasă creaţie din ladul padurII seculare 

CASA CU FANrOME Leul din Damasc spirituală cariera ei Pentru prima dată apa.ratnl de fil-

Prietenă de oeazle SINGURĂ PE LUME 
mat a. pătruns in pădurile virgine cu: Vi"Vi Gio\, Germana Paolieri cu: Dom Duraotl, Car!o .N'mcbl 

Un film plin de viaţă după o poroo- aloe regiunii A.mazoonelor. ~i Betty Stockfe1d oJurn&l ONO. 11] Repr. 18 8, 5. 1. Dura. matinMl E.. 
tire a lui BaI.a.e. Repr. : S. 5 şi '7 Repr. : S, !S şi '2' Beprezeot&ţifie la S, 55, 1. 9. 

Pentru Dumineci ~i Sărbători se vând in prezlnă bilete Ia caserie dela nrele 10-12 şi 16-19. Ultima repr. in~pe b 9 lte3l'R. Mâ.ine, MaI1i TIGANOA _, 

.- u •• 141 ,il "".,'!'JAt:- -

d 



DAOIA -
ZILf~IC D E T o A TE 5 I PEI~TRU TOT I 
• 

_ rEBSON ALE. Atât d. inspector ge4 
..-1 .oministrativ dr. Gh. Ciupe, cât şi d. 
ptnl Const. Deliceanu prefectul judeţu
lai, iau reintors dela Bucureşti, unde au 
tc:et plecaţi 1n in t1?N:S de serviciu. 

_ ŞEDINŢA OOMITETULm DE 
roNSfI~UCl'IE A CATEDRALEL Vi· 
·lleri 5 Maiu ora 5 li. ro. s'a intrunit CIO'" 
.~ de ~ucţie ai catedralei 
pb preşedinţia P. S. S. Vasile, Episoo
pal Timişoara S'a, discutat apr,()lbarea 
~ar de angajament cu antre. 
~ ~ s'a făcut tm raport deta.ilat 
~ stadiului în oare se găseso lu-
rirlle. , , ~I 

! _INSPEC'fIE. DI iIlSP. Vasile Mar
ta I insper;ta.t in decursul săptă.mâ.nei 

"!al:Jriele de piele "Korber'4 şi HOrion". i Re1;ulta.tnl in5pecţieJ. este bună. din toa· 
te privinţele. 
i _ D, DUMITRU IMBRESCU, 1111. <furtina 
~ual bănăţean, subclirector în Minia
ta"1l1 Romlni'Lării, a fost promovat director 
II henltăţii de Filosofie şi Litere din Jh. 
~, In Estetica Literară, CU subiectul 
=el: "Opera Jru Oct. Goga, ConsMeraţiuni 
I~ ,p. estetice". Felicitări, 

. _ SPECTACOLUL EXTRAORDINAR 
!AL OPEREL Vineri 12 Mai Opera Româ
d. din Cluj-Timişoara. va da un spectacol 
atraordina.r, "Tosca" c:n dn& Lncia Ber
cescu-Ţurcan'1., dela Opera. de Stat din Vie
Dt, In fruntea dLstn"buţiei. Vor mai cânta. 
aomnii Gog"l Simioneseu, Ivănescu, Avri4 
geanu ete. Dirijor d. Const. Ţurcanu, 

- S'AU GASIT AcrELE INVALIDU
LUI TEODOR BUTARID. An fost găsite 
lC~ie pierdute de in'Validul Teodor Butariu 
din Colooia Kunz. Ele se pot ridica dela, 
:!IeCretariarul de redacţie al ziaruhi Dacia. 

- DONA'fIE. DI PompiUu ŞerbeMU, 
rJarlst, l\. donat pe seama fondului de 
I(IIlStrucţie a catedralei suma de lei 
10,000 lei. 

La fel dl Petru Bojin şi soţia suma 
lei 5000. 

- DISTRmUŢIA PREMIEREI DE 10 
MAI DELA OPERA. Mercurl, 10 Mai, 0-
pera Română din Clllj-Timi.ş.oa.ra repl'1eZintă 
in premieră ,,La. Seceriş ... icoană dela ţară 
intr'un act: de Tiberiu Breruc.eanu. In df.s. 
tribuţie dna Stella Simonetti, d. Ionel Tu
doran, d. I. Dineulescu, dra OlimpÎ8. Vancu, 
fi. meI Mareu. ere. Va rll'Dla un 8pect~1 
de 'b&l«: compu.s d1n ,)nvitaţia la Vals" de 
We'ber. ~,Sheheracada" de Rimsky Korsa.
kov li "Dansuri Poloveţ1ene" de Borodln.Ln. 
distribuţille acestor balduri intră d-nii G. 
Busuioc, Ionel Marcu, Ionel Sarca şi drele 
Ade1ina St:egă.rescu, Piky Rusu, Eva Fon4 

ta, Mara Oancea din cOl'p'll de bal-et al O· 
pere:!. _ dra Nadia Lupaşcu din baletul Ope-

rei dela Ode6S8.. Coreografia bale'belor de d, 
Ion.el Ma.1-cu, dirijează d. Eugen Le.:ză.r. 

- ADUNAREA GENERAlA A 8OCIE
TĂ'J,'Il PROTE<J'fIEI ANIMALELOR. Zi
lele trecute şi-a ţinut aduna.rea generală. 

Societatea pentru protecţia animalelor, din 
Timişoara, fiind, prezidată de d. Baneu 
Sfetozar. Au participat dnii cir. l!bwame 
Marcu, 8ubprefectul judeţului, cpt. Paul 
Zima, delegat"ll Legiunei. de Jandarmi, G. 
Stanislaut de1egatYl Ca.merii. de Â.gI"ieultu. 
ri şi un număr fO&l1le malle de mem:brii. 
După desbaterea programu1:'lÎ s'a votat des
cărearea bugetUlui. 

- EXPORT DE VIN IN GERMANIA.. 
Sindicatul Vitiol a primit o noui cotă. de 
export de vin m Germa.ni&. Din ~ m0-

tiv viticultorii cari au vinuri de vânzare pot 
face Sindicatului oferte tneoţite de mostre. 
Vinul să fie alb de viţă nobila şi să. aibă 
minimum 11 maligane, 

FAPTE DIVERSE 

Administratorul cămin~lui de ucenici din Fabrică retinut 
pentru nereguli la biroul judiciar al ch esturii 

Adnrinistralorul cfuninu1ui de ucenici I ln.cen.diul, e'im aU declarat directorii 
nr. 2 din Fabrică., numit Octavian Daj- fa:bricl1, s'a prlJl~lus dE-la un cc>ş defect şi, 
dea, se află reţinut pentru cercetări la in afară de acoperiş, a deranjat şi o paI-
chestura de poliţie din localitate. Ad· te din instalaţiile fabricii. Pagubele du-
n1inistratorul acesta, cum au stabilit pă o evaluare aproximativă sunt ~ 
până. acum cercetările, este pus sub in- de aproap~, două milioane. ' '. , ' 
culpa,re pentru gestiune frauduloasă şi - ""~" ...... ,tw." 
delapi(.{are. Gardian public condamnat la 

Cauza a fost deferită C31binetului 1 in· • 
strucţ~, dar cercetările continuă, cu asi- moarte pentru furturi 
duitate, la biroul judiciar, iar starea 1C'\e Constantin Vulpe, fost gardian pu-
dtţinere . provizorie ,a admitlistratomlui blic în Timişoara, a fost condamnat de 
inculpat a fost prelungită, in interesul Curtea Marţială din Timişoara, la moar., 
cercetărilor, CU în<:ă. patru zile, di.n ordi- te prin împuş ca re, pentru numeroase 
r.ul parchetului. spargeri comise la mai multe prăv.ălii 

Luni, Octavian DajdeA urmează să fie din localitate. Au fost condamnati aspru 
inaintat pn,rehetuIui. care apoi îl va de- şi .complicii primului infractor: Fllgaru 
feri, Cu rechizitoriu, cab:netului I im- Gheorghe. gardan public, la muncă. sil
strucţie, nică. pe viaţă, Vlăduceanu Gheorghe, 
A luat Dilule calmante ca să gardian pufb:ic, 3 nni închisoare, Firu 

Ştefan, gardian public, un an închisoare 
doarmă şî era' să moara 
~~~~~---~-- -- şi Disăgilă. Petru, garodian public, 3 ani 

inchisoare. 
_ ŞEDL~ŢA SECŢIEI ECONO~n. Luiza Chifer, din b-dul Mihai Vitea-

CE A OONSlLIULUI l<.:PAIUlIAL OK'f zul 4. a fost internată în spItal fiindcă 
ROM DL.~ TOnşOARA. Vineri, 5 Maiu p!'ezcnta grave dureri provenite in urma. 
m., s'a. ţinut şedinţa secţiei economice unei. otrăvîri. După ce i s'au dut primele 

Această bandă de spărgători a fost 
descG'perită datorită concubinei lui Con
stantin Vulpe, eare l·a divulgat, din 
răllbunare, pentru 00. o părăsise. 

--D. ŞEF OONTROLOK VUICI PETRE 
ŞI-A LUAT POSTUL IN PRIMIRE. D. 
Vuici Petre, evacuat dela Administraţia fl
nanciari. Soraca, a fost repartizat ca ş~f 
controlor de urmăriri, la Admini.straţia fi~ 
naneiari din Timişoara. lmpreună cu d. 
şefcontrolOr Manolescu Atanasie, d-sa a 
foet delegat a cerceta, constata şi dr-e38. ac
te de contravenţie la Legea impozit".Llui 
excepţional de 6%. 

- DONA 'fIE. Familia Minescu a donat 
un litrughier în valoare d~ 3500 lei pe 
seama capelei orl. rom. din Moşniţa-Colo
nie. Mai sunţ Inci. sufle~ evlavioase, cart 
îşi adună lor bogăţie pentru lumea de apoi. 

- ORELE DE Bm"'lU LA PREFE(''TU~ 
BA lUDEŢULUL Se atrage din nou aten
ţia. ci orele de bilV'l la Prefectura Judeţu· 
lui BUnt: dimineaţa între 7-10 şi dupl 
amiază intre t-8. 

- ŞEDTh"T A SECTIUNlIAlR tTMTE 
A OONSILIÎJLUI EPAIUUAL ORT. 
ROM. DL"l TIMIŞOARA. Ma[·ţi, 9 Maju 
va avea loc şedinţa secţii10r unite a 
Con.sil jului Eparhial ori. rom. din Ti· 
mişoara. în vederea întocmirii -.:.i apro' 
bării rapoartelor ge.nerale ce se vor 
prezenta adunării Ep<1rhinle din 14 
Maiu. 

- NOUL FERCEPTOR AI. ClRC. BE 
LTh"'"Ţ. D. Copaci Achite, şef de birou din 
serviciul interior al Administraţiei Finan
ciare Timişoara B fost încredinţat (U con
ducerea percepţiei de cirC"lmscripţie Belinţ, 
în locul d-lui Popescu Miron, rămas la per
cepţia de agenţie a aool>eaşi comune. 

- SITUA'J'IA. EPIZO{)Tm.m~ DIN TA· 
R.\.. Iată situaţia epizoliilor din ţară: an
trasul în 33 de cur~i din 31 com"me; b!'ânca 
porcilor in 51 curţi din 20 comll:-:e; f.~bră 
aftoasa în 399 curţi din ·16 comune; holera 
păsărilor şi pesta gă.Inilor în 418 ('urţi din 
40 comune; pesta şi pneumon:a inffX'ţioa~ă 
a porcilor in 738 ourţi din 151 comune; 
râia in 1729 de C"Jrţi din :);'!Î comune; tur
barea în 64 de curţi din 40 de ron~une, :ar 
vario1a. oilor in 176 curţi .:lin 56 de comune, 

- TUNSUL OlLOR IN(;hl:'.E LA l( 

1\IAl. In collfonILtate cu deClZla Minisler'l' 
lui Agriculturii, tunsul oilor va putea in
cepe cu data de 10 Mai 1941, Tunderea oi-

a Consiliului Eparhial. S'a, discutat con~ <Jjutoare, ea a fost lăsat! la. domiciliu. 
tul de gestiune pe anul trecut, aprobarea Examenul medicnl a stabJit că Luiza Exhumarea unui cadavru pentru lor inaintea acestui termen. constit:lie con

, , . travenţie şi se ped~ps2şte cu amendă de!a 
hugetului curent şi chestiuni referi- Chifer s'a otrăvit cu "Veronal", lUat in stabilirea identitătii toaIe 1& adunarea eparhială.. ~antit3.te prea mare. 

Sinucigaş.a a declarat la Început, că Acum o IWlă. de zile în curtea imooi' 
- OBLIGAŢIILE PROPRIETARILOR. fiind prea nervoasă, avea obiceiul să ia. lului Uin str. Paris 5, ~ fost găsit cada.-

Pentru a se putea interveni urgent în caz diferite pilule calmante. După aceea, ea vrum unul bărbat CalD de 30 ani, car a. 
de bombardament aerian, toţi proprietarii declarat că extC'nnată din cauza bolii d~ oirui identitate n'a putut fi stabihtă, 

, !kJ imobile sunt obligaţi a-Şi organiza apă- nervii, a luat calmante şi nu a PUtut ta- pentru că. nu purta nici un a.c~ asupra 
~ pasIvă pe cont propiru. In acest tuşi adormi, apoi a mghiţit toaH canti_ sa. Cadavru! a. fost ÎIUnormântat

t 
cerce

scop vor organiza eohipe de apărare pasi- tateh, dj} "Veronal" pe care o avea la tn- tările urmându,ş cursul lor normal. 
vă, echipe de incendiu, echipe sanitare de demână, ca să moară. Şi n'a murit, • • Totuşi, doi locuitori din comuna Zorlen~ 
prim ajutor, echipe de disciplină în 'adăpost, II d' I f b' d ţul Mare s'au prezentat şi au cerut ex· 
Aceste eehipe vor fi dotate CU materialele nCe" 1U ti a rIca e conserv~ humarea. cadavrului, întrucât susţineau 
ne<:esare, conform instrucţiunilor Ce au K II ,. că cel mort este nepotul lor: Jura Ioan, , ..... trim· " a a d' Z 1 ţu:l M v", JSC fiecărui proprietar de imobil e 21 8111 din MIIJ.una or en' are, 
prin factorii poştali şi prin ga~te. Voi Vineri, pe la orele 9, s'a ivit Un puter- judeţul c'araş. Exhumarea s'a făcut In 
goli podurile de materialele inflamabile, c1i<e incendiu La. fabrica de conserve "Kal- Prezenţa judelui instructor al cabînetu-
vor vărui grinzile, vor împrăştia nisi,pul in la" din Timişoara, str. Pop IdIa Bă.seştt. lUi I instrucţie şi a mMic:rului legistJden· 

500--200.000 lei. Cota fixă d-e lâna, pe ca
re proprietarii de oi sunt obligaţi a o pre. 
da centrului de cOleoctare, este aceiaşi ca şi 
în anul 1943. Aeei proprietari de oi, cari 
nu S'mt siguri că. vor obţine la tuns cotele 
fixe de lină ce sunt obligaţi să pred~a, vor 
face ~la.raţi~ in scris la Primărie Servi. 
elul AprovlZionă,rli din str. Lenau Nr. 6, 
pentru Il fi asistaţi la tuns de că.tre un !ie
legat din partea Primăriei Timişoara. 

- REFACEREA SEMNELOR KILO
METRICE. In urma dispoziţiunii dlui ge
neral Const. Deliceanu, prefect"ll judeţu
lui, toate eemn'€le kilometrice au fest re
împrospătate. Recepţionarea definitivă a 
acestor lucrări a fost făcută în urma decÎ
ziei prefecturei cu Nr. 12818. pod, Vor avea nisip de rezervă pentru stin; Alimentat de vânt, incendiul tindea să. ia tatea cadavrulUi a fost stabilită, el fiind 

ruj bombelor, VOT avea butoaie cu apă, 10- proporţii, dar pompierii au reuşit să-liO-I al tânărului Ioan Jura, c.are, internat in 
peţi, târnăcoape etc. 0'1 echipele se vor fa. calizeze şi să-I stingă., după o muncă ne- spitalul militar, pentrn alienaţie min. - APROVIZIONAREA DRUMURILOR 

• tr v d v tal V 
W t d 1 ta' i·t. CU PIATRĂ. In urma. deciziei Prefecturii • ~ prob~ la faţa locului ~ntru reeunoa.ş- m eruptă e doua ore. a, a sari ela e J Ş a mun 

~ terea podurilor m a indatol'irilor ce au de judeţ'.Llui Nr. 7648 s'a ef.eICtuat recepţiona-
1- .,.. l"e& definitivă a lucrărilor pentru aprovi-'. fkut, conform instrucţiunilor ce au primit, 

lIrillnarea eu 1475 DlIC. piatri sparti a dru-
• - RE}'ACEREA PODEŢELOR INTRE / DOM NIT A mului Topolovăţul Mare-Şiştarovăţ. 
• C()KUNELE V ALCANI ŞI P"~RlA.t.'\I, Co-
~ lilItetul de conducere al Sindicatelor Aran- --------- Mod' pentru Dame -------- - M4.JORAREA PREŢULUI SULFA-
.1 ea şi Torontal au hota-rit în .. AA;nţa din 4 . TULUI DE CUPRU. Din cauza. majorării .. ~ Tlnllşoara JOf Palatul Falace. Tel. 53-73. neg. C.om. 5041942, 
.. Mah să continue fără de întârziere reia- taxelor către Stat, preţul S'.Llfatului da cu-
~ cerea podeţelor de pe canalele Sindicatului invită clientela sa distinsă a-,i face cUID pără.turiJ.eJ confnrm nrarlului de vară, pru se majorează începând cu data de 2-i 
.. !!anca intre Val cani şi Periam. Pentru a- Intre orele 8-1S şi 16-18, ia'!' In zilele de Sâmbătă. Intre orele 8-14. Aprilie, cu circa 30 lei la kgr, Distribuirea 
2f teasta s'a alocat suma de lei 4 milioane. Cumpă.râ.nd 1& acest msgaziD aveţi ţertitudinea celei mni l)une ealltăii şi • continuă să. s fa.că. dsocotirea se va fac~ 

excl~ivităţil in modele. tnsă ulterior 
: - DREPTUnn.E SINISTRAŢILOR DE 
.. BO~fBARDAMENTE. Consiliul de Patronaj REMAIEM ClORAPIIN 24 ORE! 2058 - RECALCULAREA PREŢURILOC 
~ R(bee la. cunoştinţă populaţiei că in con. _ • ~. ..-_.- MATERIALELOR PIETROASE PRODU~ 

formitate cu dispoziţiunile legale' sinistra- Cinema CORSO Cinema SE DE CARIERA LUCAREŢ. D. general 
ţii bolllbardam€nti:lor au dreptul ia. alimen- Const. I>eliceanu a aprobat rcfeTIl.tul &d. 
te' b -----.-.----------- - - ~_.. •• _ ... ; .... -ti.,.; ca~"'" ..L.. '"'iatră Lucareţ pn'n 

I ,l~ răcăminte, ajutor de bani, evacuare A·' · dO. d ","""",,\,.La,..,,,... ... ...... ·• .. 1 UIt> te' 

,gratUItă, preeum şi alte tnlesniri, ea sus- ZI, premiera lIarel come II mo erne care lItI cere reealc-J.1a.rea preţurilor mate. 

IPenda~ ~Jrmăririlor fiscale etc. CA S FA N TO E ' rialelor pif"troase produse de această. ca-A C U " M rieră., la 1.350 lei m. e. ab vagon, gara To-
~ -:- PLATA COTELOR FA!IILIARE PE polovăţ, pIua 5 la sută impozit exc~pţionaL 
il ml.'\ APRILIE 1944 şi restanţele se fac \fa • G"· G P 1" • f - ARENDAEI DE PAŞUNI ŞI FA, 
!~~dminjstraţ!a fin~nciară biroul de pensii CU: IVI 101, ermana ao Ieri şi Betty Stock eld NETE. Primăria comunei Rudna. jud-aţu) 

b'B'n~;~~ d~ 8 Şl 9 Mal. ~ntre orele 8 şi 11,30. Reprezentaţn la a. 1. t ,i 9. UJtima repre:L8nta~ie incepe la orele 9- TîlllÎl;l-Torontal. a făcut toate formele pen-
, lelarii Se vor prez.enta per,onaI sau Jurnal ONC llL 20~7 trn arendarea a 205 jugh. păşune şi sj 
~\~$,g~ lezalizată RCnt111 nlatâ,., .' , ., ........... ·*'Q~~~:::;r~~="=::qr.::~~:::r''III!tI:''O'~w.ia.bldl.~~~!!.$I ht. hotarul COlU).1D.t\iw . _' --:-:1. • ........~_ ...... .". ~"",,v~_, ' ........ ' .... < ........ : ~~~-.~",,_. ~"",, ___ - -_ ... ..:::;;;;-..... """ioi~ ...... ~~ --w ___ ~ _~~ ......... ~r~ '1 

........ ________________ ~~i';". 
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REGIUNI DIN ROfl.ÂNIA DIN HOU BOMBARDAyE CAPITALA ŞI 
Ataeurile tereriste dela BeJgt·ad. O nouă olensiYă a ioct;put in Răsărit. 
A-Yiatorii romAni .'au distins in mod fleosehit eu prilfl'jul luptelor 8prlenf>' 

l'a ('U toate că snvieticii alt ('ontinuat~! 
atal,ul ŞhlH adus jertfe ('onside, 
l'abile (le a obţine un rezultat, La luptel' 
ddensive aU luat parte şi artileria anti 
aeriană şi antitanc, care la combaterea 
atacurile de infanterie sovietică au cau 
ut bc'lşevicilor piel'deri extrem de sân ' 
geroase. Au fost distruse şi 17 taneu~ 
inamice. Pe r:contul de Sud de Sevasto 
pol, sovieticii aU ataoat numai {'U fort, 
de companii şi bataJioane, cari au foSt 
respinse . 

-- -
fJ 

1"174 cartierul general al Fiihrerului 
inaltul comamdament al l.f.tTţeZor 

• Tm4te germane ccmunîcti: 
In faţa SevastopoluJui, inamicul a 

continuat atacurile sate spriji.nite de o 
artilerie deosebit de puternică şi avioa
ne de Luptă. Ele au fost respinse cu pier-' 
deri deosebit de greLe, pătrunderUe Lo
cale fiind zăvorite. Deasupra Crimeei 
au fost doborîte din nou 34 avioane so
vietice, de către avioanele de vânătoare 
şi de luptă române şi germane. 

La nord de Iaşi, la est de Polozi şi sud 
de PLescau atacuri mai slabe ale sovie
ticilor au rămas fără succes. 

In timpul dela 4-6 Mai, au fost do
norite pe frontul răsăritean 146 avioa
ne sovietice. 

La capul de deoarcare Nettuno mai 
multe atacuri locale puternice au fost 
respinse prin focul concentric sau prin 
contra-atacul trupeLor germane. 

In ~uptele împotriva bandelor comu
niste din Balcani, inamicul a pierdut in 
cursul lunei AprHie, 11.380 morţi, 3871 
prizonieri şi numeroşi fugari, 
Formaţiuni de bombardiere nordame

ricane au dat eri, din nou, un atac de 
teroare împotriva mai multor localităţi 
din România. Mai ales în centrul oraşu
lui Braşov au fost cauzate mari stri
căciuni la clădiri şi pierderi în rându
rile populaţiei. 23 bombardiere inami
ee, cea mai mare parte avioane cu 4 mo
toare, au fost doborâte. V ânătorii ro
mâni s'au distins în mod deosebit în a
ceste lupte aeriene. 

DN B. Cu privire la luptele de pe fron
tul -răsăritean la BerLin s'au dat azi ur
fnătoareLe amănunte. Sovieticii 0:11. por
",it ta a~ac cu puternice iorţe dealungul 
şoseLei Hdrlău-TârguL .fru'mos. Fron
tuL, pe care 8ovieticl1. au atacat, formea
ză numai Q treime din Lărgimea de atac 
de acum câteva zile. P"in aceasta strân
pere a torţeLor bolşevice pe un tron' 
ingust, comandamentul sovietic spera 
.a străpungă liniile române şi germane, 
pentru a pătrunde în sistemuL de apăra
re româna-german. .formaţiuni de tan
curi germane Tigru şi artiteria antiae
riana supra grea germană. operând în 
primele Linii, au respins atacu111e sovie
tice, în strânsă colaborare cu formaţiuni 
de avioane de Luptă române şi germane. 
Numai în acest sector re~ativ îngust, 
bolşevicii au pierdut 50 tancuri şi au su
ferit pie1'deri foarte grele, în oameni. 
După eşuarea ofensivei sovietice, por

nită acum patru z-iLe cu vre-o, 10 până 
ta 15 diviziii de inJanterie şi tot atâtea 
brigăzi bLindate, bolşevicii au trecut la 
atac împotriva Sevastopolului, unde au 
sujerit deasemenea pierderi foarte gre
le şi in cele din urmă au fost respinşi 
prin contra-atacul trupelor române şi 
germane. In regiunea Nistrului sudic, 
la Păduroasa, trupele germane şi româ
ne au încercuit jorţele sovietice, care 
incercau să inainteze şi le-au nimi
cit. 

Vânătorii 
prezenţi 

,germani sunt 
şi in franta 

VIOIlY, 8 (Rador). - Doborirea ee. 
l(lr 57 bombat'diere nord,amerieane În 
timp de o oră dellSllpra. tf'ritorilllui Fran. 
ţei, a făellt o impresie foarte mare- asll
pr-.l pcpuJ:tţiei Fl'anţ~j, .. a te vede acum 
că vrt.Jlă.torij germani sunt pt'ezenţi Şi în 
Franţa şi Îm[)iedică activitatea aviatiei 
duşmane. 

BERLIN, 8. (RADOR). DNB. DIN COMU~'ICATUL CARTIERUL{lI 
GENERAL AL FUEHRF~RULUI ŞI INAL'j'ULUI OOMAL"iDAMENT DIN 7 
M~ ItEIESE CA SAMBĂTA AVU,ŢIA ANGW,AMERiCANA, A ATACAT 
MAI MULTE ORAŞE L~ ŢARA, PROVOCAND INDEOSEBI; LA BRAşOV, 
PAGUBE IN Cl.ADIRl ŞI VICTIME IN POI"Ul/ATIE. AU Ii'OST DOHORA
TJt~ 23 AVIOANE IN MA.JOIUTATIJ CU PATRU MOTOARK AVIATORII 
ŞI VA..~ATORII ROMANI S'AU DISTINS IN MOD DEOSEBIT CU A()E'SJ. 

PRn..EJ. 

ANG LO-AM ERl :ANII AU ARUNCAT ASUPRA CA: ITALEI 
bombe i_ce.dtare Ş! expjosi"e~ distrugAnd spita:e~ 

,eeli fi. case de locuit 
BlJCLTRI<-;ŞTI, 8. (Rador). - Comanda mentul de că.lJoetenie al annate.i- române c0-

munică cu data de .., Mai: In Crime-e-8 iuam ~ul a continuat şi eri atacurile sal-e eu pu
ternicul sprijin al artileriei şi a\"i.aţiei, mai ales la nord-\-est de S~l'astopi)l, toate 
atacurile au fost respin~. La Nistrul mij lociu şi În Basarubia nimic deo!!ebit de 
semnalat. In Moldova. atacurile mai slabe ale inamicului au fost rl'spinse. In noaptea 
6--7 Mai ,i În ., Mai, ziua, a\'iaţia an glo-amcricană. a aruncat bombe i'nNmdiare 
lJi explosive asupra cartiere~(lr locuite a ca pitalei, distru~ând spitale, Ş<'-Oh şi nume
roa.."Ie case de locuit, cauzind şi victime om ene,ti. Mai multe a"Îoan>t'J au f~t dobori-te, 
Cu ocazia. atacului de noapte au fost dobo râte 22 avioane. Aviatorii români s'au dis
ti'ns in mod deosebit cu prilejul luptelor a er&nc. 

DumiueCă a lost bombardllt din "nu Rp'd.radul. 
BERLIN, 8 (Rador), - DNB trans,,) asuura Bf'.Jv.ra!lu"li al'um-ând multe 

mite: Aviaţia anJl:1o.amerirană a. între- b~ml~:: I~a (~ef~ns~, ii. au luat parte şi "a
prins Duminică un nou atac de teroare natorll rcmam. 

An Căzut bombe 'Ii dtJ'Bsupra DosforuluJ 
ISTAMBUL,8 (Ra-dnr). - SE CO'I ŢIME FOARTE MARE AU ARUN" 

MUNICĂ IN MOD OFICIAL CĂ A~ CAT CATEVA BOMBE IN APROPIE~ 
VIOANE DE NATIONALITATE NE- REA BOSFORULUl. 
CUNOSCUTĂ ZBURAND LA o INĂL-
Anglo-americanii au aruncat dfl'8Snpra Berlinuiui 

, bombe la lnt4mplare 
Berlin, 8 (Rador). - DNB tmnsmÎte: 1 dei britanice, Cos. ataemrBe aerien, e asupra 

Sub protecţia unui strat gros de nori, Germaniei, vor fi intensificate, crainieul 
aviaţia ang1o-americană a întreprins Du· postului de radio Berlin, a subliniat ati-
minieă înainte de amiază tin atac de te- cudinea fermă a poporului german, eare 
roare asupra Capitalei Reichuhri. fiind va înfrunta si în viitor toate încercările 
şi Berlinul acoperit de nori. Avioanele teroriste chi,~r dacă inamicul reuşeşte să 
in.aJmice au aruncat bombe explosive şi intensifice de fapt raidurile sale. Cre.: 
ineendiare deasUPra Berlinului la tntâm~ dinţa poporulilli german in vietqria fina
plaTe. Stratul ne nori fiind E'xtrem de Iă e nezdrUMinată. Vorbitorul a mai sub
inalt apărarea antiaeriană a eombătut liniat că elhiar inamieul admite Bi, căile I cu greu aviaţia inamică care a pierdut ele comunicaţie nu Put fi distruse eU 
numeroase aparate. taneuri aeriene şi distrogereff lor parţia' 

Vorbind despre aniUnţ.area propagan- lă nu are o valoare strategică, 

La 5 Mat a Incepat o Două oleDsi"'ă in Uăsărit 

IN lJCRAINA' Pf:RIOAJ)A MLĂŞTI . 
NOASA E PE SFARŞITE J 

In Ucrailla. de Sud, perioada mliş 
tinoasă, e spre sfârşit şi l'8.f'ând uz 4f 
ae.eastă situaţie o formaţiune gormani 
de şoc, a dat un atac surprinzător în rt. S 
giunea Grigorlopal oeupând o eotitrJră a 
Nistrului şi a ameJiora.t astfel c-onsidel'll I 
bil poziţiile. In luptele de aei au fost ~ \ 
truse 7 tan('uri si 3 baterii inami(·e. • 

Luptele din r~giunea la Nord de Iaşi • 
de pe ambe}e maluri ale Sirctului at 
pierdut ol'iee însemnă:tate deollre('e dU ~! 
pă eşecurile din ultimele zile so"ietid 
au abandonat Încercarea de stJ!\punge 
re, In urma pierderilor sângel'oase sul~ " 
rit-e, comandamentul inamic auu('e fttUJr, I 

re7.erve şi întăriri noui. făeând astfel şi! 
amplă reorganizare a unHăţilor sale.Ar( 
1eria r{;mâno,germană precunl ~i 8liap 
ţine zi şi noallte sub foc, aceste IHHli pr: 
gătiri ofensiv~ ale inamicului. Pe râm ( 
pul Înaintat de luptă. al Carpaţ Bor sovir 
tidi au 8'tacat {'U forţe slabe şi fă .. i eohf 
renţă astfel ~ toate atacurile au r(l~ 
uşor respinse.; Pe frontul Central şi ~ 
de Nord perioada mmştinoasă mai eo~ 
tinuă astfel, nu se semna1ează. lupte (' 
mai mare import~mţă. 

Centrul de Itravitate al lup 
teJ8r de pe Irootui de răsăr 
se aiia la •• rd-vest de A., , 

BERLIN, (Rador). - Comentatan! 
mintar al agenţtei uN B. anunţă, că cer. 
trul de gravitate al luptelor deLa ră$ăr, 
se află La nord-vest de Iaşi, unde lupte· 
le de azi sunt pretiminare ofensivei ce 
Lei mari in pregătire, a sovieticilor. V: 
cinci zile sovieticii caută să realizeze p, " 
un front de 50 km. lăţime o străpunger€ I 

dar fără nici un rezultat, cu toate" 
sunt angajate însemnate forţe de infan· 
terie şi blindate. Şi eri toate încercări, 
le inamice au fost anihilate. Aceeat 

Berlin,8 (Rador), - DNB transmite: Est· Decrarece artileria româno'germa~ soartă au 'avut-o fi atacurile sovietici 
Despre luptele depe frontul din Răsărit, nă este bine a.';i-ezată şi adăpostită. de pe ambele maluri ale, Siretului, preeulr. 
bir.aul internaţional de infomlaţiuni 00" atacuri inamice şi sovietice, aU cautat şi la nord de laşi. In Ucraina mijlocl( 
mUJli.că următoarele: A treia ofensivă de să le amuţească CU ajutorul aViaţiei şi trupele germane şi-au înbunătăţit poli· 
amploare marre începută în ziua de 5 aoeastă a dat greş deoarece vânătorii ţme lor. 
Maiu contra capului de pod Sevastopol, au doborât 34, iar arlileria antiaeriană 9 Aviaţia germană bombardează zi f' 
s'a terminat iarăşi Cu un suooes defen· avioane inamice. Astfel atacul dat de n.oapte concentrărite de tancuri, de tr1J. 
siV, comp1ect, al apărătorilor eroiCi ro" puternice foOnnaţi'llni de infanterie. aU pe şi liniile de comunicaţie în spate!( 
mân o-germ ani. Bolşevicii aU atăcat de fost condamnate dela inceput la distru~ frontuLui. Cu prilejuL unui atac con· 
data aceasta cU puternice formaţiuni de gere. Puţine pătrunderi în sistemul centric~ dat contra unei gări inamice,2: 
infanterie artilerie şi eu mai mlllte regio I Înaintat de apărare au fost mVorite, iar tTenuri de transport pentru jront aL 
mente de aviaţie dinspre Nord şi Nord" unităţi1e încerCUite lichidate până sea" fost aruncate in aer. 
-... .................................... --..-......... _~ ....................................... .. 
BĂTĂLIA DEFENSIVĂ DINTRE PRUT ŞI l'OLDOVA A LUAT SFÂRşn 

Pe linga pierderile In oameni, au fost distruse 396 tancuri Si 100 avioane 
BERLIN, 8. - Dela cart.ierul general al 

FUhrerolui, inaltul C'.omandament al forţe
lor armate comunică: 

La Sevastopol, inamieul a ata(!at şi eri 
putendce forţ~, sprijinite de un violent foc 
de artilerie. In timp ce in sectorul de sud 

s'a reuşit o pătrundere după lupte crân
cene, trupele germane elin sectorul nordic 
aq zdrobit toate atacurile inamicului. Cu 
prilejul defensivei puternicului atac al 
avioanelor de luptă. şi de bătălie so\'wtice, 
formaţiunile de vâ.nătoare şi bătălie ger
mane precum şi artileria antiaeriană. a 
aviaţiei au doborit 130 apara.te irumlice. L0-
cotenentul Lambert a obţinut singur in 
lupte aeriene 14 doborîM, Divizia antiae
riani. Nr. 9, de sub comandă. genrralului 

Pickel-l s'a di. .. tills din nou in mod deosebit I 
În g1"6lele lupte defen~ive. Ea a putut ra
porta pe ziua de eri, cea de a 1000-. dobo-
râre. " -

La est de Siretul românesc, grenadierii 
germani, au cucerit după lupte indirjite o 
înălţime dominantă. Au fost nimicite 15 
tancuri şi 41 tunuri inamice şi au fost 
luaţi numeroşi prizonieri. 
Int~ Prut şi Moldo\'3 bătălia defensivă 

incepută la 26 Aprilie, a luat sfârşit. Stră
pungerea urmărită de bol~,'ici cu 20 di. 
vizii de puşcaşi şi numeroase divizii bliD-

I 
da~ au eşuat in faţa rezistenţei d!Î.rze a 
trupelor germane şi române de sub coman
da ~eralului din infanter;.e Woohler cari 
au fost 8IJrijj-ni~ in ce] mai larg spirit de 

cameraderie de arme, de că tre uoltiţill 
~viaţi(l germlloe ~i româ.ne. blamicul a pitl 
dut - pe lâ.ngă grele pierderi sângerOlU8-' 
386 tancuri, 92 tunuri şi 10 de a\'ioane. II 
In aceste lupte s'a di.,tius divizia de grtl!\l.· 
dl~ri .,Gross Deutsehland" de l>'Ub comal' 
da generalului Manlenffel 

La capul de -pod Nettuno inamicul a .1 
atacuri locale cari au fost zădărnicite. Ar 
tileria cu tragere lungă. a bătut cu bun de< 
depozitele de carburanţi şi munitii ale bI~
micului. Formaţiuni de bombardiere. lIJI~ 
americane au întreprins .eri şi n06ptea lIf 
eută atacuri lt'roriste împot,rh1• oraşa:lt 
Bucureşti, c.ari au pricinUit pagube şi ~r 
deri În rândurile populaţiei civile. Forţfll 
11~ apărare aeriană germane şi romÎlrt, ~1 
doborît 14 all3rate illami{'e. 

Societatea l\a.ţională de Edi~ură şi Arte Grafice .,Dacia Tmlană" T 11' 
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