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4 ŞI Pn,OPRIETAR: 

1. Şte,ănescu 
sa nu uitatI I veaturHor tarIe, 
O 1 DO uitaU 1... Caci adevăr zic voua: 

BEDACTOAUE-ŞEF Ă: 

Ciurft-Stef~escu -- Ori va mutati hotarul mai deuarte. 
~1~+J~ŞIAD~fiNffiTRAPA: 

Em. Ungureanu, colţ cu 
de Savoya, Timişoara 

OrI veU murI tU tropul Iranl in doua! 

OCTAVIAN GOGA. 

It(. • ..w' EtDi!!1lUD fi SlItbi!IHtilă G' uve-"'E~nu~·1 endlez 
UI tcald tatII· ..11. ~. 
, REŞTI, 21 (Sir;.' - In Bucurl3§ti, solemnitatea' a cerut consulilor francezi 

Jlla~1 'tiU r~ .. u" V~'VI"~o; p' 1i"v(;/IC'1N vu. j'f "'" UOVI u ..... TH.... _ _ _ _ _ 

Eroil{)r'~, în ~oată- Ţa.ra:.: ostaşul~i necu~scut, la orete sa paraseasca Palestina 
sate §' Capttala Ţarn .. 10 (i1,mtneaţa lar celelalte ta 

programele întocmite de cimitirile in care se găsesc mor-
.8.~C;;';;:Uon~",,:;wilf z..--u-fK.,.t-.... ""~ ,.,,,"'nlll~ ~~ D,. v,. 

Maria".. pentru eul- La solemnităţ'i. vor lua parte 
"""'''''h,I,,,,, şi aprobate de că-trr. autorităţile civile şi milttareJ 

BEYRUTH. 27 (Ra.dor). -
C'nrPtlOl.nonMntllI !lep'pnti4l!i __ HR
vas" -Ofi transmite: 

In urma pleeării oonsulului ge
neral britan!c pentru Levant, 

guvernul englez a cerut consulu-I onorari, să. părăsească. teritoriiJe. 
Ini v.~nP.NI] !leI Frant.."L ,din 11',1"11_ in tArmen dA 4 zile.. 
salim şi consulilor din Iaffa şi Personalul oon~-ulatulllÎ Iran. 
Kaiffa, ca şi tuturor consulilor cez va veni in Liban. 

~ consiliului de Mi- armata. clerul,şcollle. societă-
di;eritelor asocmţiuni patrioti- - - - - ---:-----------------...... -----.... -------~~.----~----.- - - --~-----~-------~ ..... ~~~ 

oimle §.i militare 
localităţi ale Ţă-rii) 

'".nlmU1l:~a procesiuni religi-
"",nOH'C'",,", unde odihnesc 

unae nu sunr c"mţn-
Eroi, la monumente sau 

ce şi publice. 
Incepân.d di·n ziua Eroilm' 

'OOa' fi distribuite in ,toată ŢaraJ 
insigne comemorative, cu preţ 
fU; ae ~ te~ oucam, pemru fun-
dul necesar construiri'i şi intre
ţinerii cimitirelor de RTOi. 

uri farsesi stiri lendent~oase 
pentru a strica armonia ci n ~re 
România si DuterileAxea 
uu .... &:.09 ... .&., 27 (Rador).

străini şi răuvoitori au 
circulaţie o serie de svo

prin care se caută. să 
de o parte presti

în acelaşi timp prin 
l"4ifantezis1;e şi calomnioase în

să strice armonia. dintre 
si marii săi aliati. 
au lansat Ul'IDitoa.rele 

ei în România, Germanii 
'''llecbesmit un vapor 00. grâu 

destinat Angliei; , 
2) că În Grecia., Germanii au 

găsit mari cantităţi de grâu tri
mis de România pentru. alimen
tarea trupelor engleze. 

)linîsterol Afacerilor Strefue a 
luat cele :omi severe măsuri pen
tru a stârpi cu desb'ârşire foea.
reIa acestea de intri ci si face cu
noscut că toţi cei ce vor pune în 
circulaţie asemenea svonuri ten
denţioase vor suferi rigorile legii 
şi vor fi internaţi în lagăre. 

Polemfcă in:re D. N. B. Si DostU! de radio tundra 

privltonre In intrnrile. englezilor în DogdoO 
TEHERAN, 27 (Rador). -1 fuzat informaţia după care ·trn-1 ţă, la. Bagdad. că., în adevirt 31J 

Corespondentul agenţiei "D. N. pele engleze ar fi intrat in Bag- fost englezi cari au intrat la. Bag-' 
B." comtUlică. : dad. dad, dar nu ca in"ingători ci ,,in 

Postul de radio Londra, a. di- Se constati. in aceasta privin- lungi coloane de prizonieri" •• ~ ....... _._ ......................................... : 
Il~" 'RCllSeu&ll l~l, mndilil:u distRaul 

.,~--'~_. ----------------------.. .................. U. ..... A~~ _ 

in " UEmn slilimburii siluaJiei 
intftna~ilJnDle 

WASHINGTON, 27 (Rador). 
- Corespondentul agenţiei ,,D. 
N. B," transmite : . 

, D. Early, secretarul preşedin
telui Roosevelt, a declarat că. 
d. Roosevelt. este ocupat cu 

schimbarea discursului să.~ din I preşedintele este oonsiliat de 
cauza schimbărilor survenite şi dramaturgul Robert Sboorwood 
In sltuaţl'a mtemaponală.. şI de Judecăwrul NtTW-Yorkezo 

La redactarea discursului său, Samuel Rosermann. .............................. ~.~ 
rietenie R 

A. V B 1 v Schimbări in, 
omana.. u gara guvernul nostru 

DI Nichifar Crainic invitat la Sofia 
"·'''V~U'lJ. 27 (Rador). - Ari, 

18, au sosit in localitate d. 
Nicbifor Crainic, Minis-

proJl:l~ldei Najionale in drum 
unde ca invitat al Uni· 

din capitală. va ţine două 

de ci. col. Pascu, prefee
judeţului VJaşca., d. Ministru 

• sosit însoţit de un grup 
gazetari Români precum şi de 

Cisek. directorol presei şi 
ataşatul de presă bulgar 

lOSire do Nichifor Crainic a 
t,_n""'~' de către d. Nicolau. con
l:rli"'~[lU al României la Rnseiuk. 

ia gară unde un tren special a-ş
pe inaltul oaspe d. Cra.inic a 

samta.t de către oficia.litătile 
in frunt., cu d-nli ingi~er 

p Primarul ora.şului, Gene
fll&f, comandantlll gamizoa
Ahramof şi Zlatin din partea 

de interne al Bulga
Malcef prefectul oraşului, in. 

Dnduoof din partea căilor 
Ch bulgare. inspectorul de poli· 

!SOf, Un ~rnp dll 7Jarişti 10' 
In frunte cU diret'torul zia-

rolui .. Ruseoska Posta'·. Vlrtdimir 
Bioof. etc. 

A fost deasemnea de fa.tă d. Pe· 
trof Comacof, Ministrul Bulgariei 
la Bucureşti care a ţinut să-I salu-

FOIIA ZIARULUI .. ECOUL" 

te pe d. Nichitor Cra.inic. 
La plecarea trenului spre Sofia. 

d. Ministru Nichifor Cra.inic a fost 
călduros salutat de .către ~i pre-
zenţi. . , , 

Co'ind8nd aUr. melmmurl 
Brauns.:LW'"eig - Muntii I-Iarz 

de 101\1 10 ru 
Braunschweig, imagină ase

mlinătare romanticelor cromoli
togrefii de odinioară, decor ad
mirabil pentru a servi de cadru 
baladelor şi idilelor lui Biirger şi 
Lenau. 

Deasupra lui pluteşte o at
::n.')sferă de sentimentalism, de 
cald şi odihnitor farmec bătrâ
nese care dă clădirilor cu coperi
suri ţuguiate, CU porţi boltite pe 
sub cari, în firide, -câte un sfânt 
sau câte un războinic de piatră 
domtitează de secole, ceva din 
blândeţea arhaică a gravurilor 
descoperite in cărţile pe cari ru
meni nu le mai citeste. 

Prin anul 1000, un prinţ Bru
no puse temelia miooi cetăţi, 

dându-i numele de Bronovicus, 
schimbat mai apoi de germani în 
acel de Braunschweig. De a
tunei, oraşul îşi urmă destinul 
modest, ca un burghez care nu 
îngăduie sub niei un preţ să i-se 
t~rbure micile mulţumiri ale e
xistenţei. Un burghez care, din 
când în când, îşi permite scurte 
evadări romanţioase. După care, 
însă, părăsind şi culmile Pama
sulU!i imaginar şi spada paladi
nismului se rede;:;teaptă cuminţit 
în faţa halbei in care spumegă 
berea cea mai gustoasă de pe 
lume. 
Hotărât să nu iasă dina.cest 

aurea tnediocritas, Braunsch~ 
wei J a străbătut veacu.tile, pur-

D. MARlNESCU, vicepreşe

dintele Uniunii Generale a Indu· 
striaşilor din România a fost nu
mit ministru secretar de Stat la 

topea.nu. 
D. NEGEL, a fost numit sub- . 

secretar de Stat la. Ministerul E· 
conomiei Naţionale, pentru apro-

uepanamenLUl ~UOIlOllllt:ll:"f~Iy1u- "~AV, ~ l~ ..u..,.i. 1:'>. oQ~~u. 

nale în locul dlui General Qh. Po- lescu. 

ta.ndu-şi, cu orgoliu, haina 1RIi 
demodată şi puţin ridioolă, dar 
pe care unroIi strălucesc nease
mnite bogăţii de vitralii gotice, 
cari reţin priv:irea şi od.ihnesc 
sufletul. E veşniea magie a lu~ 
crurilor vechi, cari, în ciuda 
transformărilor ce continuu 
schimbă faţa lumii, ţin să-şi 
poarte şi să-şi impună. viitorului 
c( moara lor melancolică şi dul
ce. Privindu-l este cum ai asculta 
un cântec rămas <lin generaţii 
de strămoşi cu notele lui bizar 
armo'1Îzate,oe par când tân
gt:eli, când sunete de budum, 
cântec pe care nu-l mai putem 
Înţelege, dar pe care, odată a.u
zit, ,nu-1 mai putem uita. 

E situat intr'o poziţie admi
rabili, în mijlocul unei câmpii 
fertile plină de sonoritatea săItă
reţului Ocker. iar în spate având 
ca funclal .. ut1~eTOl'f6te Ăe un 

albastru metalic, ale masivului 
Harz. 

Şi totuşi şi acest or.a.şatât de 
tihnit şi cuminte îşi are şi el par_ 
tea. lui de glorie, o pagin.ă. rezer· 
vată lui, din splendida. epopeie 
medievală. A fost colţul iubit şi 
preferat Între toate, ale celui m'8.Î 
desăvârşit erou în evul mediUl 
Henric Leul. 

Umbra lui pluteşte deasupra. 
acestei miniaturi arhitectoniC@,' 
măreaţă, evocatoare. Amintireal 
vieţii lui quasilegendaxe e leit·, 
motivul care leagănă, idea.liz.ea.7.ă' 
si uneori dă subite si mmcn(',c , 
âvânturi, provi.ncialiJ..Or eu pin·' 
teee a;rcuite şi cu figuri ca o ltUl~ . 
p1ins., in grăsimea 'Căr-oi"3. buz:.lo' 
schiţează acelaş zâmb2t m.)ao
ton, placid şi mulţumit. 

Sub lespezile străvech'.ei ca!.e~ 
drale, doarme a.cest ;;:-lor!o$ ca.
valer, bizar amestec de ostaş ~i 

- t{Urma.r.e in pag. IV-a)'·- • 
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LA CINE1114 

AI~OILILO 

, FIUl SERL'\L IN 2 PARŢI 

Seria I 24-28 Mal 

I. .. A CINElllA 

CAPITOL 

Filmul nonei aviaţii germane! 

Un film de mzboiu. de pace) 
de biruinţă... un film al pi\. 
sării phoenix care renaşte din 

propria-i cenuşa. 
Seria n: dela 29 Mai - 2 Iunie 
1iUllllllllllllllllfllIIII I II 1I111tt li II Imlllllllllmlllfliii I 1111 Incep. repr. 3-5-7-9 
_:if'~'l5E.:.:''::~. ; i " Dam. şi sărbători şi la 11 a. m. 

Prizonierii rcmâ~i IjmtJ(!n~ $; ~ă)ăten! 
se VDr reintc~rce la vetre~e tor 

Marele Stat Major al Arma tei romine, de COllilm acord cu 
GumandaJllentul trupelor germane din Jugoslavia., au hotărît.re
intoarcerea la vetre a prizonim·aor români proveniţi din fosta ar
mată jug-osla\'ă, - stabilind şi itinerariul acestei operaţii. 

I<'~aţii timoooni şi băIlăţeili~ se Întorc a.casă eliberaţi, de ju
gullUlei domi.naţii străine, cu soal'e]e României pe frunţile ridi
eate. 

TIMOCENll din toate satele din ţară Ullde au fost adăpos
tiţi, vor fi transportaţi cu trenudle, până la TUl:NU-SEVERIN, 
unde Vor sosi până. Miercu.ri 28 1. c. orele 10. Cei peste 3000 de 
Români din Timocul din vecini, vor fi trecuţi cu vaporul, în por
tUl"iIe de debarcare şi de acolo 1ransportaţi la căminurile lor. 

Intru cinstirea regăsirii şi înfrăţirii româneşti, vor fi or:gani-
7.Ate la Tumu-Severin, serbări, la cad va participa şi d. General C. 
IJrăgălina, Însoţit de Statul său Major cât şi de delegaţii poporu
lui român din Timoc. 

Serbările vor fi filmate. * 
BANAŢENII, vor fi aduşi cu toţii la Timi~ ,unde vor 

asista la pioasa festivitate dela ZIUA EROILOR, urmând ca 
Vineri 30 1. c. să plece şi dânşii acasă. 

IntMI cinstirea temporarei despărţiri, vor fi organizate ser
biri în grădina. de vară a cinema tografului Capitol • 

Sf1-eettle I 
IIIIUIHWIUIIIIJllIIIIIIIIIJJ . 1: 

CINEMATOG 

Ca pitoJ: "Aripi noui" 
merite). 

ThaUa: "Puntea 

ApoUo: 
Tom Mix". 

Confir-nare ÎIl 

Ministerul Afacerilor 
confirmat numirea dlui 
refugiat dela CJuj, in 
cretar general aJ primări~i 
pJutui Timişoara. Cu 
terminat seria nrln'ilr.nl'll,I.1.f' 
cest post. 

........ ....................... -~ ......... -... ~ ......... ~ -.. ·-&-.· .............. "' .. ~+_I.:.~, 

MICA PUBLICITAl 
Apare In fiecare zi. Minimum 10 cuviDtel VAND sau dau in parte 

r . jugăre porumb, 2 
Anunţurile in schimb, preţul du hlu, iar celtl cu C lşeu tarIf spe- şi cca. 7 jugăre diferite 
ciaL Orioo munţ cerut să apară in altă rubrică decât cea res-

pectivă, se taxează dublu. turi, aproape de Timişoa~. ~ 
DE V ANZARE la linia ' 

Anonţurile pentru rubricile "CERFJU DE SERVICIU" (Mena culă. tramvai No. 1 şi 2 SiJ 
jere) nu se pot publica. cu adresa & exactă ci numai adresate 

Post Restante sau la Ziar. raport cu intrare din 2 
compusă din = , 2 X 3 

AGE.NXURA GENERALA. DE ~OMERŢ ŞI BIROU. DE 
COPIAT ACTE: 

~ACIA FELIX" 
Timişoara II. str. 3 August Nr. 25 (\'is-a-vis de P-ţa ..,Coronil.li". 
}lijlocim incheiered. inţeJegerilor de vânzare..<lumpă.rare ,i de .:nebiriere 

., imobilelor, in eoodi1iuci foarte aVIlJ1t&joase. 

ANUNTURILE 
HlliliilUI ,,0 AUI A 

AGENTURII 
a.' ~ L 1 X" IIIlilllllll 

dep.; 5 X 2 camere şi dep.; 
camere şi dependinţe, , 
re, apă şi canal in curte. 

DE VANZARE la 5 Km .. 
Buziaş 2 jugăre pămân~ 
mântat cu trifoi. 

DE V ANZ.'1BE în cartier 
noul aproape de tramvai, 
nouă, compusă din 3 CILll1/'.I.<l·U' 

că tărie, bae, cameră de' 
2 săli, verandă închisă . 

ANUNŢ. On. ns. clientelă este în- DE INCHIRIAT cameră mobilată subsol, pivniţă şi spdlător.i 
ştiinţată, că inţelegerile de in- cu baie in Piaţa Traian. chet. tera(!nt~. ingt4!a~ii 
c~rlere, car: se fac nrin ~ijio: l",Kr';UAU ieftin local de băcănie, dio, telefon, automat' 
Clrea no~s~ra ~tre ~roP:letar: pentru mărfuri mixte, cu licenţă poartă. Se poate vedea 
sau deţmatofn de unobile ŞI si tutun2'erie IR. 1n .. hOl.. A •• ,..:: --->', "'-'- --~.~ v-., 

I!hil"i .... ; ~.~ .. + .~.ftlft.1.:1_. :.- -.r.-._ L
-: SC'OL\lB casă din Oradea cu fond VtL'VD. SAU SClillIB casă 

rea comlSlUnll OflClUIUl de mchl- d • T'~lo f . e comerţ In l~oara. - pre e- din Oradea, Str. Maioresc, . 
~e~rivinţa formalităţilor de in- rabil articole technice! depozit de camere, bucătărie, camerâ 
deplinit pentru obţinerea apro- lemne sau cherestea. apă, canal, faianţă, cu 

~ ... i ti pă.:ruAut tu Tll.[drşuara~ biirli hi!'Oul .. +l Ja. ălapo"'ţiG> AR~xrD:E!Z v ",::r-... 1 ... j<4ISa.l'" p ... -
clienţilor cu toate informaţiunile mant insamanţat. la 31h Km. 
fi formularele necesare. dela tramvai, cu grajd pt. 5()--;. .;ia" 1 X 3 camere. UUO"'LIl.". 

V AND în centru Cetate teren pe 100 capete de vite şi locuinţă, ;u meră de alimente cu 2 
care se poate zidi casă cu 2 eta- 7?000 lei ar:ndă ~ualy impar- tuate fn parcul băi/or in 
je compusă din 3 locuinţe a câte ţand recolta mS,emanţata. pitoresc loc. Grădina can: 

ţine casei este toată nlQnll'l.rcc\l 
2 camere şi. dependinţe. - Vânt- SClIrnm cu casă sau pământ în pomi roditori. 
pentru Intotdeauna 2-3 camere Timişoara casele din Oradea, 
in centru Cetate. Piaţa Creangă, Lei 800.000. Str. ;DE V ANZAI!E LOCum DE 

şi vile cu autorizaţia de 
INCHIRIEZ cameră elegant mobi· Odobescu 900.000 Lei. Str. Titu ţie în Băile Buziaş, intre 

lată in Cetate. Maiorescu 800.000 Lei şi casa din 
INCHIRIEZ in Cetate 2 camere Cluj, Str. Mocioni, in valoare Regina Maria şi Parcul 

Feroginoase. Preţul dela 
elegant mobilate cu baie, antreu, 2,500.000 Lei. 70.000 le1, putandu-se plăti 
bucăt&rio, ~.Ad1Da (nor1), etc. VA.NU SAU ARENDEZ în Băile rate. 
parter Inalt. Buziaş, lângă parc, restaurant şi PREDAU Ia loc de centru 

CAUT local, 2 camere şi antreu cârciumă cu sala de mese şi gră- coloniale şi delicatese cu 
pentru oabinet dentar, parter. dină cu tot inventarul. de tutung0ric şi tor' 
Cartierul Fabrică. PRF;nAU local de prvăvălie la loc VAND în circ. II lot de casi 

VAND in centru Fratelia la tram- central, cu vitrină mare. adlllira- stj. patraţi şi un alt 101 CI· 
vai casă solidă din 2 locuinţă â bil pentru bodegă de aliment<> sau st' t 1 J. pa rati. 
câte o cameră, bucătărie şi speis alt comerţ. 
(teracotă. electrică) preţ 150.000 DE V ANZARE 54 jugăre pământ Pentru toate anunţurHe 
lei. in comuna Herneacova. eate in acest cadru, a se 

sa -' pentrn informsl i 
INCHlRIEZ în Piaţa Traian loca] V AND loc de casă in Btdv. Or. necesare _ numai la 

de privălie. Vich. Babe" Lef 200.000. .,DACIA FEUX", str. 
DE VANZAR~ auto-sport "Chrys- DE VAN'ZARE cu preţ ieftin, un gust, Nr. 25 (vis-a-l'isde 

Jer', 6 cilindri. cupeu deschis şi un altul, IMhis. ţa. CoroniniU ). -S»OC pentru talie mijlocie de van· 
zare. A se adresa la Portar 
(Cetate) str. Mărăşeşti 7. 

,a»ZU&4AW 

UllriIPA...~ casă sănătoasă, 2-3 ca
mere, bae, apaduct, ofer 600.000 
lei. 

CAUT CAIUERA ELEGANT lfiO- .'!.=~~~=~o===::==~~.=~ 

PR01<'ESOAKA, dau lecţii de 
şi meditaţii - pentru 
fer:ior -Ia orice materie. 
ţiuni modeste. Adresa la ziar 

~~~~Ac::t~~:!t~utr~~ăS:~~: AuocatUl TlluS 6r. Ionescu BU(JĂTĂRIE CURATA. 
soane, adresa la ad-t!a ziarului. reinf.orcâlld.u-se din CODOOn- menuuri bine gătite in str, 

S'A PI~DUr Buletinul de in
scriere la Biroul Populaţiei, pe 
numele Serezan Ion. domiciliat 
in str. Bogdăneştf No. 88 Timi
şoara. Găsitorul este rugat a-I 
preda Chestltlii Poliţiei. 

tra.re şi-a l'Ieluat consulta- No. 7. etaj r, pe uşa din cur!! 
1iUe in biroul său de avoca.-
tură elin TimişOIIU'& I. Bule-- OAUT moşie mică compusă 
vardul RegeJe Ft11'dinand I 2-3 jugere de pământ ~ 
Nr. 6 între orele 8·1 şi 4-7. fructiferi aproape de , 

Telefot1 88,90. Adresa: Bul. Regina )faJll 
et. II. 11 . 

; ~. . _-
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c g~n~tll:l ~C~~~, Ant~n~c:tu ~ blJ~ezDt Viata de I!U~,tll $~ mizer!e. 
, It-IeD [§jCl~i ui UGUl r~luglRt din ArdEal il an~aJatl!Qr eCinerclal1 dia 
. annlu,i t1'ecut, câ'tUl fiţeri germani ~ italieniJ ca să I laude ţăranului Bodna.r" soţiei Ti Rl i saa ra 

Domniia Elena an sn- povestească cum au jost expul- sale, intrucât au U1'JIl8,t sfatul lui 
multe trenuri încă1'c~te zaţi peste frontieră. Avea omuZ Dumnezeu, care a spus: .. Creşteţi Eri, am primit la rcr1acţie, o gajaţi comerciali, este gra, 

din Ardeal} prm- o rană adâncă la faţă, priuntă şi vt. inmulţiti ca si stăpaniţi pă- delegaţie a angajaţilor comer- vă. Sunt angajaţi CO'IM1'~ 
veniţi in vagoanele. d,e în cunoscutele împrejurări. mântui". eiaI • din branşa coloniale şi aro- ali cari nu salarii între 2500-0tţ 
deSchise) se afla şt lhe Ilie Bodnar a mai povestit A luat apoi cuvântul d. prefect ma.te, care a venit să ne expună 4000 lei pe lu.nă, dar car, ~ 
dirttrJo com,ună din ju~ cum un . ... a pus mâna pP, 80- coL Al. Nasta, Dsa., în cuvinte si.m- câteva din doleanţele acestei bue să întreţină. fam,,;m grele..,. 

Bihor, din~?reunii cu' so- ţia sa şi cum această maP1ă a ţite a vorbit despre importanţ& tagme de oameni necăjiţi, cari Numai cei cari au o vechimG ~ 
~ 11 copa... 11 copii - ca să scape, de cel n~terilor în viaţa wtui popor. Dsa trudesc 13 ore pe .zi pentru sa- 1-8 ani, au salarii cari depiJJ 
Bodnar, ţiLran să'Ilăt08 şi care voia s'o pângărească. s'a a. arata.t că numai popoarele cari larii mai mult decât minime. şesc 5000 lei pe lună. 
ca un stejar, a fost :juR smucit şi a fugit lăsându~.<;i ;u- se înmulţesc vor supraveţui pe vea- Delegaţia ne-a lăsat şi o copie SITUAŢIA DE FAn 
in faţa cOl,nisi~ ~e .an- l!tătcde de ~ochie în mliinile curi, apoi i-a dat ea. un exemplu, depe memoriul pe care l-a Înain- Ca.re e :ntuaţia actuali .. ~ 
compusă dm dll~tm'1~ 0- Jetndarmulw,. demn de urmat, pe Ilie Bodnar şi tat Inspectoratului Muncii din jaţilor comerciali! Del 1 Se~ 

"1 I pe soţia sa, cari in refugiu şi după localitate. 1939, viaţa s'a scumpit eu Peste 
i'1L t~- ea c:!opi ••• ce au rămas literalmente săraci, In doleanţele lor, funcţionarii 100%, salariile au rămas însă ~ 

aceasta., soţia lui Jlia tepţaţi de o mare muţim~ de n'au umbla.t pe la babe şi "doftori" romerciali despre ~ari ne ocu- schimbate, ele neatingând nici ~ 
I iD comuna Ghiroda unde săteni în frunte cu autori~ăţlle ea alţii, ci au adll8 pe lume pe al păm arată, că, în cursul ultime- velul salariilor minimale. 

expulzaţii de astă toam~ comunale şi d. pretor f'u,vel 12-lea copil lor săptămâni, ei au încercat, de 
fost ll!fl,Sţi provizoriu, a dat Manta. D. prefect coL AL Nasta a dat mai multe ori, să se înţeleagă Timpul legal de lucru este de. 8 

la al 12-lea. băiat, care a Botezul a fost oficiat de păr. apoi lui llie Bodnar suma de 10.000 direct cu patronii lor în privinţa ore pe zi. Angajaţii comerciali de 
lume sănătos şi voinic cum prot. dr. Patrichie Ţiucra, p5.r. lei trimisă de d. general Ion An- respectării drepturilor legale şi coloni.ale şi aromate lucrează dela. 
ceilalţi 11 fraţi ai săi. Horia Vişoiu şi încă un preot tonescu. a,nume : 7-13 şi dela 15-20 adecă 11 ore 

"9IIlitnilllentUl acesta., intr'adevăr refugiat al cărui nume ne Bea- Fromoase cuvântări au rostit şi Acordarea salariilor minimale, pe zi, dar când sunt distribuirile 
satele bănă.ţ eneJ mai ales pă. ceilalţi doi preoţi, aduciud laude ceeace ar Însemna majorarea sa- extraordinare de alimente durata 

Timi~-Torontal, a fost CUV ANTARILE lui file Bodnar şi soiei sale. la.riiloJ" actuale în raport cu muncii se ridică la 13 o:e pe zi, 
eunoştin!3. IlhIi gem'ral După oficierea botezului, păr. Solemnitatea s'a incheiat cu o scumperea; respectarea orariu- fără. a li se plăti aceste ore supli-

care s'a oferit prot. dr. Patrichie Ţiucra a rostit fmmoasi serbare. desfăşurată in lui de vară. şi reducerea timpului mentare. Prelungirea zilei de lu-
naş al cf'~'ll de al 12-1('3 co- o emoţionantă cuvântare, aducind mijlocul satuluL de lucru la opt ore pe zi ; mtga- cru nu s'a introdus in interesul 
t,iiranului mI' Bo1nar, născut ,ia1'lea personalului suplimentaJ" public, ci numai al patronUor. 

<t!- .... ,.~ ..... ,~ .. ~) "> ... <$.......... ......... ..... ... ,1 

MINISTERUL DE FINANTE ADTJA DE OONS. INDmECTE la f'trmele <'2."; sunt obligu.te a Pentru a li se uşura munca, pe:n. 
:rol' SATUL S' A IMBl~Ă- T distribui cantit.ăţi extraordinare tru ca si nu fie obligaţi a lucra l3. 

IN HAINA DE IMIŞOABA de zahăr, untdelemn şi făină; ore pe zi, angajaţii cer ca ~ 
S!BBATOARE . A V 1 Z, 1'esnecl:aJ"e3 concE'diilor de vară si angajeze personal suplim.ent8z.c 

acestui copil a avut I . ~ ~i plat4 orelol' suplimentare. Situaţia firmelor de coloniale -
Dwninecă, in comuna Ghi- S~ tadoce la cunoştinţa generală. momento} când se face distribuIrea. l\TEDREPTĂTITD CER te destul de excelentă ca să-fi P<*4, 
., ad d d - urma 'oarele: In cazul când aceste sindicate CONCl.mSUL' '~TSPEC- tă permite a anga.ja. un persoaaI 
mtr un e ru e a eva ca- 1 ~linis' t rul d'" , - ~ .. 

t : l~ S -t' ,. . e e FJJ18,nţe m sco-- nu 8 au conformat in sensul celor TORAT1JLm MUNCD auxilia.r. 
na .ona a. Il "DU ul d ini . t HuoiJ _->::. 

la fi~care casă tri- p .et ::sru ra~n~aeI: e ~ ~n.tate mai sus. Ministerul le a- Cum însă patronii au Te:uzat In ce priveşte concediile de vati'.l 
ţ ' 1" ". mcrClR e a pus ca. aca agen,.u, cordă un termen de 10 zile fnlăwt- şi refuză, categoric, satis.hce- patronii refuză să le acorde pe ~ 

na lOna ~l şI-au ~mpo- voiajorii, repre7.entan"ele de co- trul că .... ;~ pot achita impo-'tul t, . 

f t r 1 g rdurll ) A...... 41. rea doleanţeZor mai sus adta- tivul că sunt supraîncăI'eaţi de ,.~ 
ere~ ee ŞI a A eeu merţ, agentură şi comision indepli- datorat. fără amendă, i.a.r în caz -
ŞI scoarte romaneşll. nes con d i ţ i unii e cuprin d f li adre teJ deşi ele, pe lângii că ~unt cru. 

dela Timişoara. d. se În art. 26 şi 27 din legea Im: ;n:":n+ie~ vor sa. acte de juste, sunt §i legale, angnj(!ţii Cum vedem doleanţele angajaţi( 
Al N t f s'au văzut siliţi} să se adre.<;e- lor comerciaU' sunt atât de m~ 

. . as a, rp,pre- p~zitului e~ceptional 4?o chiar ~ao- 8. lUinlsterul de F"manţe a auto- ze Inspectoratului muncii, Stn- te _ şi perfect hldreptăţite _ ~ 
m/::I'L<lIlI~U.-l pe ,d. general Io~ ca lucreaza pentru mat multe fir- mat orga.nele de control de a pre- garul care poate _ şi are da- cât, nu vedem de ce n'ar putea. fi 
adwnescu., reţmutîn al~a me, nu datQrează impozitul exeep- tinde cumpărătorilor - chiar şi pe toria să intervină _ pentru a satisfăcută. ' 

par. prot. dr. Patrich!e ţional 4%. stradă - notele de plat'" f . T'b . A M t ~ sau ac.. li-se face dreptate. 'r. BaL 
Şl 1 erlU . un ,eanu ' 2. Sindicatele Viticole Swtt obli- turiJe de cumpărare pe care să fie <C>~<."~-- ~'~4>"' •• -...... -••..•• -•• ia' .~-...... 
fo,gt întllmpimlţi e!U că- e:ate 9. DerceDe ;'l1pozitul excepţio-- aDllcate timb I . 1 I • . d' A :- 1 .• . re e speCia e a e 1Dl-

ŞI con ~UŞl pana a lnl,ra- nal 4% după su'fatul de cupru pe pozitnlul excepţional 4%, in vede-
m. comuna, unde au fost HŞ~ care il distriblle viticultorllor in rea controlului ce urmează a se fa-

1111111~11111111111111111l111111111l11\H1I1I111111111111111l1111111111111111111111111111111111 
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DEANNA DURBIN, SZUKE SZAKALL, I{AY FRANCIS 
în 

PRIMA DECEPTIE 
'Imll"'" J urna! UFA 505 
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claie ,1 Industriale. 
Onor. pobllo oumpă.rător-consa

matoI', este indreptăţit a pretinde 
dela organele de control cu ocazia 
,"",1Qr::1~;&" I!l;JODirrol-a..z-â, lc-fPH~Q.POâr 10-.,. 

deasemenea însă este obligat ca la 
rindul MU să se legitlmeze faţă. 

de organul de control in cazul când 
se va constata că nu posedă notă 
de plată sau factură timbrati le
gal. 

Onor. publio este în\'ita.t pe IV 

ceastă cale de a da tot concursul 
organelor de control şi a nu se 
opune acestui sistem de control. 

In interesul personal al fiecărui 
cumpărător sau consumator, rugăm 
in"tetollt -. ou o~ munpărătu_ 
rilor sau consumajiunllor ce "'or 
face, să pretindă dela comercianti. 
etc., eliberarea notelor de plată 

sau a facturilor pe care să fie apli
cate timbrele speciale ale impozi
tului excepţIonal 4% la preţul fi
nal do vânzare. cunoscând d, în 
caz contrar vor fi făcuţi solidar 
rii,spunzăwri cu \'ân1~torii. 

4. Produsele ecvUOJllilll agricole 
vândute de către ţărani, DU sunt 
scutite de impozitlll excePtional 
4eto, afară de cele express scutite 
prin lege, la fel nici vânzările ;Că
cute intre particulari, cum nici ce
le făcute întl'e ţărani. 

Articolele casnice cumpărate de 
către ţărani-proprietari sau. aren· 
daşi a maximum 10 Ha de pământ 
- dela Cooperativele săteşti, sunt 
tlCutite de impozitul e;·.cepţional 

4%, dacă prezintă certificate vi
zate de perceptii in acest sens. -
'făranii eari au peste 10 Ba de pă
mânt DU beneficiad de aceastA 
scutire. 

Adtor de Con •. Indirecte M. Po
POVICI. 

ieflil ~ 1. .J:~NClJ._ _ 
I 

UID! In ,in2IDn ,,(aoltul It 
--_= o:..n....,.., 

In('('p repr. 3-5-7-9. V.!lU. şi sirb. ştia 11 a. ln. \ 
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-~",Penlru ofiterii de rezervă .• IAond;a ~n 
,'-(') cari vor ~ă se ac~i~eze GermannandHÎUHfiOUiilHCln[ 
',- \~< în arma JnfanterJel A~lSTERDAl'1, 27 .. (Rador). dera...di~Londra,.!)rinc.~resea-lenglez.:.Totulaavut~ 

_ Corespondentul agenţiei D. N: 1 nunt~ ea Ger~al~u au ~~at u~ ~~)U p.U!~nuc . . 
. BUCUREŞTI 29. (SIR). -/ rului Apărării Naţionale, di- B. reproduce o ştire a postulw atac In Creta. strapooband hnule ţ-.el. 
Ofiţerii de rezervă din arma recţiunea personalului până cel .............................................................................................. . 
:nfanteriei şi cavaleriei, cari mai târziu la 5 Iunie 1941. 1" ~ .. k II 
:'Inl""""p .. :fi 4hozno.ţi t.c=por ...... , ori~t::rli ll~ rezerva <un arma C U 1- ras -. lUI ti "" ~ e! m~ ~ "'" . 
~n vederea activării pentru ar- cavaleriei, pe lângă actele pre- , J~" . ; S:;~ :': tţU:J ~ , , ~~ fi tiiJ ~ I~ ~ I 'âI t~. 
ma infanteriei şi indeplinesc văzute în aceea decizie ministe- ~.J __ 
toate condiţiunile prevăzute de rială, vor depune în plus, un M a~ ~ ţ A Eţ~ '" -. t.! ~~ ft ""1 M n ~ ~ e n 
decizia Ministerului Nr, 3653 angajament autentificat, prin II r liil ,; f ~ i ~ ~ c.l ~ iti fJ I , t: ~ ~ 

,din 31 Martie 1941, publicată care se obligă, că după activa-
Il"n lIfonl'torul Oficial Nr. 79, din re in arma infanteriei nu vor WNDRA, 27 (RADOR). - TIC A CO~TIXrAT CU L.""i- FLOIEI- AU 
:,2 Âprilie 1941, să înainteze ac-- 'mai cere trecere ca ofiţeri ac- Amiralitat~a transmite unnăto- \'ERS UNA RE. O Un'ITVRA, CU O 
'tele respective direct .Ministe- tivi în arma de origină. ruJ comunÎeat : Lr'NI. SEARA, A VIOASE AS U P R A 

tTR~L\RIREA CrIRASATU- DE BO:'illARDAJIENT - TOR GII~R'fAN. 
~ .... ' .......................... ~ 

.FOITA ZIARULU1 nECOUL· 
rQ~~g,~"~_ ~I!! mp!"it,,,,,i 

Brauns«:L.veig - N-Iunfii Horz 
OP IO!\i Toru 

, (Continu.a.re din pag. I-a.) ,~aţia localnicilor a·, ţesut vălul 

1 . al~ t . d ti' 1 . M _ Intu~ecat al unor Infernale Ie-pe enn, a un e sa J a Ul, a enae 
tilda, fiica unui rege al Angliei. g , '. 

Do v • tre eo";e ara+;; 10- Pe creasta pe care In puţin ua ple gr.... ..... t' - r in r 
nil mormintelor. Figurile ciopli- lmp:, avem s~. Im! . l~re 
t pe ele înfă:tisează vag forma noapl.e, la Intal Mal, mls~rIOasa 
t~PUnlor culca te. . walpurglsnacht, Ase aşeaza ca pe 

Pri li te 1 . . t t lIn tron, chemand la ea toate 
ve Ş a ace or ple re, 0- - "t 1 d' 1 c~ - . 

cite de paşii mulţimilor, ale atâ- VrajI <:are e _ m ym~ ălannd 
tor mulţimi, cari şi ele de mult, ~ ~OZ.l de matura, ace~tea s~ u:
poate, s'au prefăcut în pulbere, c~!n JUX:U suvera.x:ulw}or Ş~ pa
Iţi prelungeşte aceleaşi atât de na m z~n. e o ~devarata o:gle d~ 
vechi şi melanrolice reflexe. dansun desmaţate ,de chIOte ŞI 
. Catedrala înaltă deasupra ca- hoho~e ~e râ~. D~r eând:, ca ~ 

petelor noastre JX,lţile-i afumate, m:rc~Ie!?e cut:t ,. pnm~ raza a Zl

susţinute de arcatura puternică 1~1 tale m dima lffienslta~a opa-
hitecturei gotice. ca, totul se şterge ca un ViS, doar 

~ ~tul este sobru şi măreţ. u~letul ?iavolului t.:a:e .disp~~e AÎD; 
valvatal1l 1ITU\l" fl«o ........ Z"09U, ""i'~ 
prelungeşte îndelu.'1g ecoul, ca un 
tunet care se stinge treptat. 

Suntem sus. 

~fin.tii oMop1iţi u.. pi~~ă, ..... \.1. 

1.emn ţintesc spre noi enigmatice 
şi triste priviri. Vestmintele lor 
se îndoaie şi sboară in falduri 
largi, ca fluturate de vânturi ne- Solitudine calmă, măreaţă şi 

tristă în ~rilit..to .. D>.ilo ..... .-ă, a. văzute. 'tul . 
In jura-ne, tăcerea sanctuaru- gram w. 

lui are in ea eeva sever, inexo- E o privelişte de o măreţie co
rabiI. Avem impresia a ne pier- varşitoare. Ochiul cuprinde de
de, cu încetul într'o imensitate părtări nebănuite. 
ostilă şi mută, in care gâ.ndurile Cineva spune că în zile cu ae 
zadarnic caută un semn. o desle- rul limpede se pot zări culmile 
gare. Erzgebirgului, şi chiar zidurile 

Henric Leul Iată umtl pentru HamburguIui. 
neastâmpărul că"tia. lumea nu Din văile cu brazi se rÎd!c~ 
era îndeajuns de largă, pentru spre noi sonoritatea lichi3ă a ce
ochii căruia, nici cerul, poate, lor cinci braţe cu eare Ockerul 
t..'avea. destulă lumină, nici pă- înlănţuie poalele uriaşului de 
mântul destule frumuseţi. piatră. 

Şi acum ? Sub acoperişul de lemn al unui 
Un suflu rece, desprins din han primitor, călătorii stau la 

umede le ziduri ne înO'hiaţă pe mese cu halba de bere spumoa
buze răspunsul: o să,în faţă, Pe fi~ri1e mesenil~~, 

Flutulil In JUMl-ne O prezentă IJet:sag!Ul lmpruna acela~ ~?~:
. . 'bilY care ne copl""'.-te 'Şl' P.1ent = sentImentul unel lllllş tI , 
ne intUxUdează. ca:e nu ~re apro~~ DilXUc pa-
JnVlZl a, "Y'""r t " -

Simtim imperios nevoe de ae- n:ant~sc l!l ea, -lim .. 5tea pe.care 
ruJ. de' afară, plin de miresmele ţl-O da contemplarea natu~l, de
naturii si de bunătatea soarelui, p:'lrle de tot ce e sgomot ŞI zbu-
aerul, ni care omul mai poate ClUm. • 
crede şi spera. E o uitare de sme, o d~ta~are 

Ne îndreptăm grabnic spre ia- de tot ceeace cu .un c~as mamte 
şire. Ceva ne îndeamnă să ridi- te. pr~cupa, o ldent~care cu 
~ f te p stâ.1 r v rru!rteno9c;a, eterna 81 suverana 

cam ~ a. . e un ~ anga ei armonie. 
fişe, CItIm cuvmtele scnse eu Am vrea să evociim fi~riI<:, 
Bur, pe o tăbliţă. de marmoră: Eatanice cu C8!'e fa:rt~7ia oarn'?-

Memento hOOlO, quia pulvis es nUor a umnlut Ttop-tHe are-stor 
fot in pulverum revertis. "inP'1.lr!1tăti. Da!' 2",mI tr?l1!';Jnci'! 
şti~, şti~m areas~a, ~a cum, în jurul nostru, nu admjte pre

am ştiut-o ŞI o vor şti toţi oame- ~pT)ta n?lucirilor rolnăvicioase. 
nii si pe eare totusi vor trebui E Cll-;OS ~!! t. 

, '. J jul _ "cum U'l"e'!"ea nf'. ureI 
g ~ .Ult~: spr: !l a..wa ~ , sa ;m~l''1e si ()mului tăcerea! 
tralasca Şl sa lnfaptuiască. '!-'t 1 . d 1 T''''''~ 

.Ll a Ul a cel e a mese. vu 

• 
Munţii Harz, de O înălţime me. 

rl~~"'; F l'a .. ,.._ .... ""';': ~a--t!- !~ ~J-

locul câmpiei netede, pe care O 
taie in două. 

Furnicularul ne urcă spre una 
din culmile lui cele mai inalte, 
Brocken. în jurul căreia imagi-

~talt tăcuţi şi nrivesc. ia!' în na
hare bel"ea asteaotă neatinsă. 

l::>Lu '-VI; ce 'ne llloonioară. se 
desprinde ceva ee întrece pute
rile noastre, ceva ce nu putem 
inţeleg-e şi uicl Înfrunta şi care, 
imperios, ne obligă. să-I privim 
::i să-l ascultăm. 

LlJl ,.BISJllARCK" L.'V ATL>L"- PILOARE ALE AVIAŢIEI, VIOIARIREA .''''',_,111_ 

............................................... ' ................... ~ ... ~4 ... •• ...... nllJ 

A. _" M Jnnan"oren . UD~e~[JE 
in :ft.ll!dii~rBnii ~ste tcnsidetnlu 
p~~tdll!ii d~n. lOllla (lfliuni 
u 'll!tiD~i~i A~~i . 

~ 

RO)IA. 27 (Rador). - C~res- spun că ultimele infrângeri ale I tărea.ţă. . ~ .. . 
flOndentul a.gpnţi",i "Sa",f~nj" m.itrind brita.nice din ltl~lUterana ltl& mulţi mruţi. dinfr, 
transmite: a sguduit adânc moralul roman- numeroşi ofiţeri, au fost 

Călătorii veniţi din Gibraltar damentului garni7.oanei din for- caţi de pe bordul vaswui 
avion pTourius" şi al 

................... • .............. •••••• •• ... pilorului "Ferless", vase 

Pod~1 fJe Cg~:! fer~Iă ~~~t~!:.rtulGibral~" 
Unul din acesti ofiteri 

dl! ~~5t2 rU~ll Bllr!. ;11 distttl~ primat părer~ că. . 
P inte înaintarea în de-c D!un~lil re d~ !~r.lZil trebue considerati Q 

BUCUREŞTI~ 21. (SIR). ~ 
O nouă alunecare de tP!J"P'}lQ'n 

întâmplat în regiunea muntoa
să a judeţului Buzău. 

O bucată de pământ 8' a de
plasat dintr'un munte situat 
intre cnmu'iJih' PaU>.,o?i ~T,;;;_ 
hoie.şi acoperind complect te-
rasameniul Căii ferate înguste 
Buzău-Nehoie.şi §Î distrugând 
în ace laş timp podul de cale fe
rată de peste ,.âlll Buzău. 

Datorită acestui fapt circula-

ţia se face prin transbordare. 
LI" fODi- luate grab".",=, '/lulijuH 

pentn, degaja rea terasamentu
lui şi construirea altul pod. 

---.• f!! ~ W ~~\'2 ~ 
:'.~~~~ ~ ~h.. ~''I: ?;....,;~> ~' 
~~IM-i1' .:I\f.:" 
- ~ bi;j 

~"EW-l·ORI(. 27 (Rador). _ 
C~respondentul agenţi>eÎ D.N.R 
collllmică: După. cwn se află din 
Londra aufurită!ile brltaniee au 
evitat să. dea o ~!arificare ştirii .4> ................................... ~ .... 

DELA ASOCIAŢIA lUESERIAŞI WR, CO~rERCIANŢILOR ŞI 
l\IUXClTORILOR BmIA]I" DIN TOIIŞOARA 

Z lUA E R o ILO R 
,jiul, iil Z~ 4~a.,;u. tilllti, lH'l) ....... ij4l. I zeu, că nu ne "om da înapoi dela 

rullllll1ească. priimnie~te amtnlirea 1 nici o jertfă, atunci dind "a fi "or
sutelor de mii de ostaşi romill1J, - ~ ba: SA CUCERDI CE-AVEll DE 
care şi-au jertfit viata p~n~ruc:a să I CUCERIT! 
ne dea nml;L o Ro ... .,. ... " 1I1~, IU- 13r până atunci, toţi meseria..,ii, 
u·€.;;i~ ~ hotarele ei etnice: toţi comereiunţiI, fuţi funcţionarii 

haca Jertfa acestol" erOI, cunos-

l 
şi tQţI muncitorii români să-şi 

cuţi şi necunoscuti! a a"ut, ~il Il'.l. s!mn;ă rândurile in jurnl Renniu
drept rezultat strangerea mtr't:ll niior profeSionale şi apărându-şl 
manunchi a tuturor 8omânuor nu ;n{er('s('le lor personale, să lupt.., şi 
este nici Jocul nici timlllll pOtrivit PENTRU NK\M' ŞI PENTRU 
.. ii, examinăm această chestiune. REGE! 

Ce De interesează Dlai muit. este 
faptul. că În urma evenimentE'lol" 

pentru englezi, pentru 
Brit:tme nu mai Doate lf'7l'hfl;n.ti. 
\IlUillor din ce în ce mai 
şi mai perfecţionate ala 
A.-.::ei. 

g~nnane cum că vasul de 
, .. Ring George" este avaria/. 

--o-
ROMA, 27 (Rador).

pondentul agenţiei 

transmite: Se precizează 
Iu) dintre ,,,Bisma.rck" şi 
a durat numai 5 minure. 

Pe de altă parte, ce~' 
infonnate afirmă că, dupi 
derile smerite in unna 
lor, avioanelor Axei şi a 
italiene, flota britanică din 
u>rafla Orientală in apele 
rut C~tel a avut mari 
Aceste pierderi a slăbit 
rizboinică, a flotei din 
uria. 

Flota de cruci.~toa.re mt'lllnlTilA 
care numără 12 unităţi, Jl(IIi!·.lPn.n." 

considerati. 
chidată. 

din 1 .. nra anului trecut, un mare nu
miiI' de comercianţi, de muncilori, 
dE' luncţionari şi me~riA,:,i români, stiri 
au fost desriidăcinaţi deja ;etrc1~. BVCI.:REŞTI. 27 (SIR). - Pre
joI' şi aruncaţi de soartă, pe locuri. şedinţia consiliului de miniştri co
lII'de nici nu gândl'au sau p~ eart' muniei: D. General Antonescu 
na le-au văzut 'Trodab\. A('e~ti 1 fiind foarte ocupat cu importante 
profesionişti desrădă!'inaţi aşteap-I chestiuni de stat, audienţt'le la D
tă cu multă nerăbdare ziua rein- sa. au fost suspendate. 
toarcerii la vetrele, la prihălli!e, 1:.:. -o--
atelierele lor părăsit<-. I Bucureşti, 27 (SIR). - După in-

l<~olosind acest priit> j sărbrltorosc.1 formaţiile primite din regiunile vi
îndemnăm pe toţi meseriaşii, pl' to- ticole. situaţia în podgorii, se pre
ţi comercianţii, pe toţi fUDeţionarU zintă mulţumitoare pântl acum. V ... 
!li nmn .. a....:; --"'_. --"-,..._~ ..... 6<:\.<:I1-lli. ueşl tiu'Zie întrucât din 
rostească o ro.e:ă.cinne fierbinte cauza timpului răcoros îşi unr:ează 
~enh"O EROI NE:\.!\nJLUI. care cursul normal. 
prin jertfa lor ne-au arătat call'a -o--
pe cat'e se poate ajunge la intregi- BUCUREŞTI. 27 (SIR). _ SăI'-
rea neamului şi tot atnn(>j să fa- ti mâna inee(m!ă Luni, • pornit în
cent legământ. în faţa lui Domne- sufleţite tu târgul financiar. Majo-

.-L 

I 

rltafea importurilor statului ' 
gli. câte OD punct. Valorile ca 
"ariahil, au fost şi ele . 
toate sl"ct{)arele mai cu staDII 

sect{)rol petrolifer. Volumw 
mţiunilor continui să mgn'l_rU!!II1 

mai eu osebire rente care 
şesc cd al acţiunilor. 

--o~ 

Hucurp.stl.27 (SIRl .. 7" M;:': 
rul Oficial de azi, pubbca UTil>' 

rui Decret-Lege: 
Art. 1. _ Subsecretariatul 

Stat, pentru petrol şi A~~'I'"V' ..... 

miniere de lângă 
Economiei Naţionale se 
ţează pe data prezentei lege· 
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