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Toti trebue să păstrăm incre
derea in drepturile neamului, să 
ducem o luptă de credjntă~ de' 
muncă şi de jertfă, şi, prin jertfă,: 
să ne câştigăm dreptatea~ Fiindcă' 
dreptatea străjueşte lumea. Si' 
dreptatea lumii va fi dreptatea 

Cflmra-Şlefănesca 

-
\ ... 

noastra J 
Ge.eraf ION JlNrONESCU A pare la· orele 12 

IraIlDlllE 

....,."' .... [lJnd~mnţlri da} Cuvântul dlui general Antonescu către plugari 
I.Dlnlasl IeUlcnarl . E- ' . t h ' , · -

. · . I sun c emat. sa se adun~ În-
1'7 (sm). - cou.rVnD a.ct. 101. c. . 4intre • ,~ - , .-:; 

.miU!-aride. oasareşi.ju- pede~e stabili.te pe:tru in-I . obştiI, pentru. binele lor şi al Tării 
jndecând procesul capilor fra.ctilBlile oonuse se va aplica 

.JI"l.~~:i. ~o :L-a._..... m câuza peaaa.ps • RTtnTTD .... ~,.. ... , .. ..,. ("'''''''.) •• -- 7fo .. _....,.,. ....... --- -..-.. ~ cae.n:taI'eao,. ~ 

:!:::::,!!!!!!.ţ-!!.~ 19 sentinţJe de con- vă adică 10 ani~;a' gr&: eeneral Antonescu a adresat unui- . Şi mi-aţi dat increderea şi &Ştep. ca de mUDei. 
şi 6 achitări. Au fost 1:nu interdicţie I ţi gr: ŞI toa~ ~h~ către săteni: tarea voastră credi.llcioui.. Şi mi-aji dat trada VOMiri, ti\.. 

~ ... ~_!", __ n_<I·,fr:i următorii rebe1i ! La 7' ~ ona. SateDi.dragt., Voi aţi 8ÎIIlţit ei eu mUDeeee ca rani intregL 
muncă si·lnici. pe viaţă, 12 .~. ~tă ~ gene- din pnmul 00II8 al guvernăril şi voi, ci guvel'lUlftla mea Da eate 

înehisoa,r~ corooţiona/li, În- raI ~ dlV1Zle din rezerva C. Pe- m~le mi-am intbeP'at gâudul spre stăpânire de interese de p&rtizaoi 
nn.rIi..ti", ool'e(';·ionam cu pierde- 1JrovjcesctJ': . .• . VOI, v y" şi trufii, cj mun.cl pentru. inilţa.rea 

ADuI acesta. .'au mUDeit ogm.. 

rele mai mult de cât OI'IÎeâ.od. Dad. 
Damoer.ea De -.iuti,. hoklellil DOIitJ

str. vor l'Odi bogăpa easelar " 
aurnl Deamului. 

dreptm'ilM prevăzute de La 5 M11 ~Dl,!ă grea ŞI 3 ~ ca sa ~ cer 8& '" faceti da.to. neamului ,1 a voastră. 
58 (\ pllnetul 2 şi 12.000 ~re Civică: Constantin da de N.~ Newaţi simjU D1Il1ItS lIGMtri 

pen~Iă. : Horia Sima, MalD1UC&. - ea să. Ti m.~e-DUl la ~ pentru umăr ta umăr. 
IasinS('Jti, NiooIa.e Pă,.. ~ 5 ani. ~~re ooJ'OO1iol- neam ~ ~ ~Q}tri. w • • 

Const'l-ntm Pa.pa.nace, n~a., 1 an mterdictie COO'eCţio- ca sa vi fagăduese ca voi cinsti 
Trlfa, 1ltunitru Groza., nală şi 6000 tei amdă penală: lnbi~ de patrie şi g~ sudoarea 

Munca voastrl trebue sD,ijini2ă 
' .• lrllm~:Rl:9, Ghem,:he Traia~ M.ihai B. StnrdJ;a..· . muncu şi a faptel 

rial'lIl'ml.1"'fI' şi Cmetiu Ge- I.a 6 Juni inc.llli;Oare oorecţio- ds. V.-fIlIJ. eerat Ineredena. fi fJUă.. 

Munca voastră trebue ~rfjiniti. 1DlIDcă. 
Ium.ia.a.ti ti invăiată.. De aceia ca şti-li. săteni. că pămâniuI şi .... 
să intelegeti ci tot ae v'am. cerut f.e1e vCBStre ~ lIOdi mai l~ă voi. 
pentru voi a fost: că făgăduiala Proprietaml m.are de pământ; fi 
cinstei. economiei " asprimel.ta- obÎ&I' IIDÎÎ cHntzo& voi seot, de pe 
toIul la -wol88 intoarce. fiiDdeă mi- aceiaşi m.tlndere" ftI8de bogate pria. 

an. 101. c.p., cJintre 
-:le m~ i sus, pentru 

p"':rio """ n<;>U~ ~ .. __ uLA 

~ mai fttavă. pdică 
~ibi"i ne via til. si 2 ani 

;c"rliM';a (>ol'f'oeOonali-. ' 
1!) 81"11 mU<n('.ă. silnică •. 3 

!emnit'i f!rea, şi 3 an;. clegra.
rivi~ AI(,"'I;ant~ru Ghi.ca.. 

an. 101 c. J). rf!ntre 
""ItI~lIO"l"de m~'i ~1'1S stabilite. se 

în c--,..",ă ~TR'!Ia. ~ 
m~:'lo,. a(fină, 15 ani mlll1c:l\ 

: fii 3 ani delmtdar·~ civjcă. 
15 pl'li rnlmcă silnică. 2 

j!lrM~Te t'O'r4'lCfiona'ă !IIi un 
. . m-enturil(}l" previzrrf1e 

58 PWf"tul 2 c. p.: ~Mo
,retragere :ştefan Zăvo-

,""",,,,,,,,,,.," art. 101 c. p. dintre 
de mal sus stabilite se 
În cal1zi nedeansa ct'a 
adică 15 ani' muncă 

un an interdicţie 001"00-

rc.1.t'lll!lffll"m a.rt. c. p. dintre pe
de mt'lJ sus stabilite se 

aplica. pedeapsa. cea ma.i 
,dieă. 10 1lDÎ muncă silnici 

. ~ni int61'dict;ie C()NCţi'OIlR1ă 
10 ani mtmd. silnică: dr. 

Nlcnllescu. ' 
10 ani bttmifa;regl'M, 2 

. inchi"lOM'e ooe-rctionaIă cu 
dTep~101l1r' prevp'trl"~ 

5.~ ltunctt11 2 e. p. RaIUl! . ..", ... , .. ;,_. 

na.1ă: Petre Panaitescu.. Toţi cei ma. " •• 
da mai sus au fost condamnaţi MI ~ aţi dat sătean mea IUbiţi. 
să ~.li:."~~...l: A _,.J~ '~d v pe amandonă. 

l' .... ~'" m LlI..,U SOJ.l a.r, ca- V· 4-;' tel _'" 
-fr.o ",-ba.-f, lot 206.000 cl.&~U d OI a.,. m eA ca eu nu _t 

y ~ t:l Dumnezeu să pot face dintr'o ţară 
judecata. An fost achitaţi ur- sfă..,Iată ,1 sărăcită, sdrun' tă . 
?'lătorii:.dr. Alex. PopoIVici, Tra-- despărţită, lUI. mi pămân: fl 
laIl Ibral~u, ,.Ion N,'ICOWI, dr. Dar aţi sbnţf:i ~ safletut "osll'1l 
ŞerbaD Milcovesnu, Constantin cbtstit, eu sângele vostru de ro
Greooa.nu şi general în rezervâ. mâ.ni curaţi, că guvetnarea mea 
O. 1. Mebed'inţl. ucide Decin8tea, sdrobett8 nedrep.. 

.-..•.... -.-.-.-.~.~.-.-.•.. ,.-.• '.-... -.~.-..-! 

Spania recnDoHsle slolul Crual 
şi va infiinta.·o, legatie la A gram 

Corespondentul agenţiei DNB 
comuDÎ'Că: 

D. Ximenez Sandoval, şeful 
cabinetului diplomati'C dela mi~ 
nisterul de externe a declarat. 
Luni, că guvernul spaniol in
t~nţionează să recunoască ime
diat Croaţia, care, prin adezi
unea sa la pactul tiiparlit, şi-a 
manifestat hotărârea de a co
labora la opera de construire 

a nouei Europe. 
Construcţiile artificiale dela 

Versailles, a adaugat d. Sando
val fI'au prăbu~it sub vigoarea 
nouilor idei sociale şi politi{!e 
ale statelor totalitare. Germa
nia, Ital'ia "i Spania exprimă, 
deci, satisfacţia lor dea. putea 
recunoaşte Statul Croat şi a 
infiinţa o legaţie în· capitala 
noului Stat Croa.t. . ,'.-.-.. -..................... -.~ .... --

Preşedintele RODsevelt 
s'a intret 'nut cu lordul HsUfax 
si cu alte personalităti amerfcane 
• 

New-York, . 17 (Rador).
Corespondentul agenţiei D.N.B. 
transmite : 

Agenţia. Assocîa ted Press a
n~ că preşedintele Roosevelt 
a renunţat si se mai ducă. la 
Hyde P!lrk şi Boston, starea. să
nătăţii sale nefiind încă. satisfă.-

... ti G-nt .... l ....... ~.u ... <Ula ..... u • ..it-. a&.....a_~ .p --..a ~iu' .. _ 
Acolo 1l11de vi. -w!i cooatitai in Toţi să ~ • feL Pentru eă 

obştii de muncă fi vă veti îndatora nu pot să dau fiecăl'ui& dinm 'mi 
să muncili. după. iIldntmăriIe siata- anelte 9i nici DlI se poate ri5ipl. 
1uJ,. .' .01 cumpă", unelte agricole, peun. tiecare dbt micile vOMil'e . 
sape, &-rap&, trsctoBI'e .. toate eeIe Ioiult. tnetoan. grape ti .. ~ 
trebuincioase muncii oga&relor trebue să vă acl1DIaţi in ~tt 
voastre 9i ~ ., vor fmplrţi oIJIfUI- Ji'iecue c'lIntre obIpti fJf) ft. obliga 
lor. fără burl. firi nid o plati. faţă de stat, iii ingrijetwlci 1111. 

Aeeasta ....., cIania statului •• tele 1Jrimfte. iar 1'iecan ditiim mi 
mea. se .... indatora să euftift pământnl 
AceMtă danie ~ D1l IDIIDIII o după ÎDdnIJDăl'De de maocă date.de 

ră8p1ati, el, _ o Indatorlre de !Ita&.. . 

Obstiile vor Drimi slmlnti 
seledronală Si uaeltele agriCole 

OIM}tiUe wr prind pe lingi 1IJaeI.. Ouâad ... faee fBbriei ...... 
te I}i sămânjă lIJ8lec1ioBati., dar se 'fi dacetl %Odul ... si puteti 1IUIIlei, 
vor îndatora să vegheze BOb indem- pentru ca astfel .. vă ajut li gi-; 
oarea statului la e:s:eeutuea. In- siţi loc de 1I'âman!I mai bani peatnl. 
sămânţatuIui, pHvitulDi fi prişita- reeoItă şi JM'UVu piRa ~ 
lui, treerarea şi ad1lDBol'f$ reeoHei VOBBtre lIIUDCHove. 
după a.celeaşi reguli. Dea. znenea daci ..... ""ti la 

Recolta voastră se w. lDmulli. saI'Cbta si faeeJi prin obI}tii graj
statuI se va îngriji s'o Tindeţl ea duri, dad ve1;i eoltiva fâneţe arii
preţ Inul. scăpâDdu-vă de toti cei. fhWe fi cUol'& iDdatoraţi să tu
cari vă specuIeaI:ă roduL' grijiji \'itele, . vi. ~ da toi fAri 
Dacă VGiţ;i. decl. să vă imbImă- bani 'riie de :mĂ " vă voi ajuta ca 

tăţdţi starea, să folositi danJ. ce material Ieomos pentru ridlC111'1!6 
vă face statul, adunaţi-vă" inte- grajdurilor • 
meiaţl-vă de îndată o~tiile cad s'o iată 8Meoi. 0& .. Jicat 88De1'81ul 
primea8Că. din JDIIIIe8 1II08stră li .w.uial OI 

Primiriile. eamerUe agrieoIe " 'd 1 .. dat. 
ministemI de agricultură vor de
pune actele voastre de inf:.emeerea 
de obştii şi vă vor da. uneltele ,i 
maşinile cu cari să- vă imbogăţiţJi 
mune&, pe măsură ce le vor sosi 
din Germania, unde le am coman
dat. 

AttePt deJa __ 8UpUIle1'e& la 

aceste invăjătari de m~ flindcl 
aceasta este pentru binele ti 1nă.1-
t.uea B&telor~ pea:tra. Wltoml copii
lor VOfI;rI. 

GENER.AL ANTONESCU ........ ". ................................ .... 
., . . 

as postal britanIC 
cătoare. . 

Tovurăsullui MomznD de escrocherii 
trimis In judecata Curfii Criminale 

Scufundat de av:oanele germane 
17 (Ra.dM')'. - Co

'f'ilIlIlltf{>,nful agenţiei D.N.R. . 
~da, prb,.. Canalul Sfntul Ghe
orghe, a fOis' scufunda.t de avi
oane de bombMdament În pieaj 

După aceiaşi sursă, preşedin
tele Roosevelt. a primit pe !or-
dul ·lI-':.r 'L..___ DT.t __ 4-1 17 (SIR) Eri a Moruwff. fostul şef al acestei ........ a.x, a.tnua.;:Rl.doru!l : An- ~--.~. --;;o-, . -

'. ~ţja' ,,Rooter" aafll11ă că 
P.Os18J -C&re deservette Jr.. 

gliei, pe ci. Stimson, mitnistru1 fost trimis in judecată Şerbu poliţii) suma de: 118.423.450 lei. 
Gheollg'he, din Bucureşti, Calea Camera de a.cuza.re a dat eri de

de războiupe amiralul Stark, ţte- Dudeşti 202, pentru delapidare: ci.zia., prin care confirmă orda
fuI de Stat Major aL a'Q)iraliti- In calitate de şef de gru.~ntIlţa. aceasta definitivă şi a tri
ţii,pe amiralul Tomerstowenşi in poliţia. secretă, în câţi'Va. ani, mia afacerea în judecare, la 

" Jle iEmeralul do brl&a4i Âl'DOW- ol ti." Jnautit .(în OODVeope CU Curlea. criminală., 
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LA CINEMA 

!!~~:~~,~~m~""IIII",!JllIII!!""~""I! 
LA CINE, 

,~AIP'OILILO" "CAPIT 
ABON I\MENTE: pf' UD an Co.otinuâ.ndll-ae investigaţiunile nea tocmai pentru inlesnirea Ciltă- "iri = I 

:_ 600 lei; p? şase luni. - 300 in afacerea seaDd:a.lOMi cu specula- tenilor fi executarea rapidă alu· 
"Iei; pe trei Imd - 150 loei: pentru ma eetăţaillor diJl l'Ua circ. fi-a cririlor - o.u inţeles să se trans. 
ii.a8titutii d~ m·at ",; intrepriD- poliţleBe/Jti - prin pereeperea SIl- forme ia profitori rapaci ai nevo·,. 
~deri particU4:lM (, - ::~. ~O Jei. mei de 10 lei de formular, necesar lor cetăf.en."ti, 1U'.IIlărind să se .... 

Un film grandios, într'o mon~ 

tare fat;tmtsă! r\: 
Printesa Taracanova .~ 

lIn p'oeT'n 

ae dUJ>i .... 

ttANSI K 

i --o-.. penina CIel'eriIe 00 se adresează bogăţeMCi prin ".lovit1ll'ă". care, 
Pent!"'! ii'lf ""'~uJ P)ftte~W apă,... intl'll obţbrerea autorizaţiuniiOlt de au 8el'eB cineşUe .. capital" vreme 

rut în IK'-C:!it ~ .. :.: - 1iiri semnă- şedere in perimet:rele milit4U'a - multă ••• 
ta~ sau eu u'!M'fulonim - râs- fapte urâte. pe care 1 .... denuntat (Ja.Iculând la jumătate ei1racelor 
ptmde nmnr",' il. Const. L 5tdă~ red&ctoru1 nostru Teodol' Balot. iD ce aVeau nevoie de foPlllw&l'(Il. pe 
B88CUt directorul llostru; care e "EcouI" Nr. 2278, din 15 luna eu- 1"8703 meationatel circumseripţU de 
t(ttooat\ şi girant responsabil. rentă., am parvenit să facem con- poliţie. zece mii să spunem, cu 

-0- statări nonă. care ne bucul"ă. suma de lei zeee, ar fi lruIema&t UIt 

Nonl ~ ~f ;;.1 eo:u:Sa.rla.tG1ui n Sesizarea imediati ti energică a total de lei o sută miii pentru care 
*e .PO'li~i~. P. CClni.sa,r Ion Dumi.. d-Iui mMor Miou.. chestorul pollţiei, tmahă, bme ticluită. eoatW .;măP

, .... ' DU se ridica nici la eiuci mfi 
trescu, d.ela comisariatul cir. a stârpit pe loc abuzul şi extir- lei! ••• 
ewnscripţiei IV-a, a fost mutat parea la care se preiau indivizii Dar, iIJ. sfârşit, reclactbnd .08trQ 
la oomisariatullI, in locul d-lui deliOOperiţi. hiene, le putem spnne. şi-a făcut datoria, ses1UDd. eu ~n.. 
OODlÎ!Hlf 'T' .)Odor Guţu, care a Elemente străine deautorită.ţi. 

sul său, alltorita.ter. - " 8B. la rin-fost tra:Zlf:;!erat Ia comisariatul care, profitând de În...x~u1J'ea. COD- • ~a.u duI sau luând măsurile de rigoare 
IV. Aceste transferări s'au fă- ducerei circmnscripţiei de poliţie, _ fărădelegea a fost curmată. 
cut pentru bunul mers al servi- de .. \linde formulal'uJ.tlp eu 3 lei 01', noi, ce am u.rmărit, in rolul 
dului. - aprobare ce s'a dat CU iden!in- Dostr~ decât intemCfJrea. speculei 

5Oi'2r~.:.'fti .. ~1tJmwl 8C&J1daloase cu formularele? .... . . , ,,_ ............... .. 
~!"III"'S,II!II~'!'~II~"""IIII!I~!m~n~"'~,!II~:. 5 ~e c. t 4C. o. e e ~-.ti 

1IIIIIIflfllftlltflllllnnllliHUIllllllltHIIIHII1UtllftlfIJili A N N Y V E R N A Y 
CINEMATOGRAFE PIERRE RICHARD W1ILM 

Va.pitoh IntA1nirea din pădure Un film in ea.re tâD.ănI. şi naiva. 
(Schweigen im Walde). prinţesă cade \'lctimă intrlgil 

ThaUa, "Adevăr cu or1ce ambiţ,i,oasei 1m~te8e Eoat&-
Pl"Gţ ! rina U. a RusIei. 

ApoIJo: ,!PriDţaiJa Taracar 
nova". w-...-.. _ o /( ""-9 

JUIVVY' ~~.l"-' o-u-. . 
Vorso : ~vitaţia.la fwire" ~ Du.n. §i wb. ,1 la om 11 .. m. .. ~.-•......•... -.. ~ ... -•..... -.......... ~ ... ~~~~ ... ~.~~~~~ 
MICA P U B L 1 CIT AT 
Apare In fiecare zi. Minimum lO CUvIDteIINCBIRIF;Z d~l& 1 I~ 19iI 

• tate; Itt. ~tia 
Anunţurile ia schimb, preţul d~blu, w: cele eu cJjşe"! tarif spe- bUati. . 
oial. Orice 1I/DW1} cerut Iii apara in altă. rubrică decât cea ft&- '-

i peetivă, se taxează dublu. DE V ANZARI!l la 5 Kxn. de 
Anonţurile pentru rubrlclle "CEHEBI DE SERVIOID" (Men.al Buzia.t:.l ju~ă~ păm!n~ . 

orI-ce _ pret .Jere_) .DU. __ PO.t.Publi_

0

C41_00.adre_sa_ ... exac_.tă_ci_nl.)ID.;LI.-.R.dl'esa_ ....... te 1 Jllinţat, eu trifOI. . Post Restan~ sau la Ziar., VAND loc de casă in 
Vicb. Babeş Lei 200.000. Adevăr cu 

E. j 

e" 
B A. J .M U - JACQUELINE DELl1BAO 

Tragedia tUlW OUl bogat .. că.rui eredfntă în fidelitatea 
fi clufitea oameni&!kl' din .tund lui.. este t\dâ.nc 

, . . adf1J.nCi:uati· . 
O comedie -.tiriCă mtr'DIl mediu eJ.,gant 

I . 

Incep. Fepr. S-f>.'7-9 •. Dam. " sirb. şi 1& omle 11 ... m. 

l2tt1!ftţ'!ki;ii 

Cinema .,C O R S O" 
. j >4 

A'stăzi, 17 Iunie premieră 
, ' 

AGENTUBA IlENERALA. DE COMERt ŞI BIROU DE E V ANZAU la linia • 
COPIAT ACTE : euli tramvai No. 1 fi 2 

Tel. 18.61 .,» A O I A P' ELI X" Tel. 18.61 1 ,.port cu intrare din 2 
Timişoara n. str. 8 August Nr.25 (vis-a.visdeP-ţa"CoroD1ni". compusă -din: 2X3 
Mijlocl.al buoheiereAlnţelegerilor devânzare-cnmpărare!ti de inchiriere dep.; 5X2 camere şi dep.; 

.. imobilelor, In condiţiqui foarte aVllPtaJoaae, amere şi dependinţe, 
re, api ,1 canal ba elU'teo 

A.N1JN1!~ an. 111. eUEmtell este In- v.u-'D In cent1'11 FrateIia la trIlm· 
ftiinţată, ei lnţelegeriJe de fn- vai casă solidă din 2 locuinţe' V AND In cIrc. n. Jl.ngl 

ebjri~, oare .e fac prin mijlo- câte o cameră, bucătărie şi cbta. ~~e :=~ ': !:, 
ci.rea noutri. tntJ"e pro;prietari ră (teracotă, electricăl prtţ spălătorie §Ii pivniţă, ,(1 
sau . c1etinătorU de imobile fi lS0.00Q lei. , ov be.ie)'. 
eb.iria§i iu.nt valabile, Cq aproba- INCIIIBIEZ in Piaţa Tl'~ian local INOIlJlUEZ în cire. IV • 
rea eomisiu,ni1 o.ti.eiului de inchl- de prăvălie. -,ai, tmbiOl 3 ea.mere, ___ M. __ 
riere. AB~"TDEZ t . 1'" ~ Her Bau orice, la loe e.entral 

DE INCHIRIAT o W - 2 .,.J." arma. 'J: Jugere pa.-
ln casa noua ca- mânt insămânţat. la 3% Km.. P,BEDAU la loc de ~entru 

mere, parchet, tera-cotă, sală, an- 4ela tramvaI, cu grajd })t. 50- coloniale şi .dell~tese 
tren. cu aceea la baie. 100 t A v·te il' +X de tutungene ŞI tot ln~~*" cape e ue l , OCUlnt<"', CU 

DE VANZARE URGENT şi conve- 75.000 lei arendă. anual impR:r- VAN» în. cim.. II lot de 
J16bi1 ~ UQ~ UlJ. Di,Gj ,tu c~n ţând recolta fnsemânţată. L'ltj. pa.trati ,i un alt lot 
de lucrare. in cartier de VIle, stj. patraţL . 
ElIsabetln.. SCHIMB cu casă SaU pământ in Pentru toate anunturi1e 

lNClHlJUEZ trei calnere ti depen- TUnifOIU'& ~ele din Oradea, ca.te in acest ~ • &e 
dlnţe ta eul noui aceluia. care Piaţa. CreEUlga. Lei 800.000. Str. sa _ pentru 
imi avansează chiria pentru a Odobescu 900.000 Lei Str. Titu ...... .0_ _ __ La 

putea. termina lucrările. Maiorescu 800.000 Lei şi casa din. "DACIA FELIX", lit. 
DE VANZARE M jugăre plmlnt Cluj, Str. Mocioni. in valoare gust, Nr.25 (vis-&-'1s de 

a- ____ ... ~"''''4''''''''''''''''''' ..... .0 ......... -- FI. \.iOr(}nUl1"). ~'eleIUU 

ANGAJEZ bucăt.lreasl Dr. Krauaz IPAPErABlA şi LIBRARIA u-
. b:Jt;;uJ)~I1I~ Na 2. .(Casa WnrrBIU& 8. a.. angajează dom.-

'-~W;J.. 1m.11:t f1 wu.~ nru:e- . . 

,& ...... ..a.=.-.-~ • __ ---
farior -la orice mateN. 
ţiuni modeste. Adresa 41 

nu V-A-"'2..A.D-~ .. ~ __ ~Ail& 
--------""'.--- nitOari din familie bună, de 
OA.M.ERA mobilată cU intrarei orilrlnă atnu..l. .,..,......",,4'\. •• 

ţinerea. de. inchiriat, strada" practicantl de blrou. 1. str. 

_ Mercv. Nr.7~ eDIli 1. ~."""';" M~ .Alexandri No. '1. 

şi atelier. grădină de flori 
lume in I$tr, Honig !'ir. ~ 
."/,, .. : a- p.,.~ ,. ,.-

,. 
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{)roInica. rimatA I 

•• 44 :5 

y!utnCi. !yi ... r-ir;a.ter;ie I ~;fi.e iUh;lare.-~ 
tt.~.J 

. CrOJlioa. a.eeasta 00 runa~.~ oo.~8J -
~ _i A stâmit, se v-ede, UUf'ul'l prot~Bst0 : 

(lei vizaţi in dinsa, su~,t cam bosumfiialţi, ~ 
JnceI'Când să spună că am fi • • • piraţi. ~ 

Daei este v()fl'b~ d5 .,pIraterl~" ••• 
... ~ 

))Mnnii (';ei cu .,musca" spus~au o prostia, 
Filndlci. brigaJU!llJul, scumpii m!"1 caUcl, 
N~ legltul'ă ClI 00 scrim aici ••• 
soarta-! ~ativ" viaţa fiind ca.m hâd&, 
Pe aoeste tiDWrni Jtrmea. vre-a. să. râdă. ••• 
Poti si plâ.niti În St!f1d ~.~ f'~ ~âzi nitel
Abia e secretul lut PoUchineUe. 
Insi, debt. glumi pân'la CU.t0zaI1ţă -
Cum Stlflţin vizaţli este o distanţă. 

Daei gluma pj~, poate, unoori, 
Nllsuntem J1{(.j .,gal!'cbo'~t nici con.clJistadori. 

A.aaa ••• ci f()ll'lUft. noastră. nu-i &5. rigidă f 
Pli ••• ~,1ak"l1htl,. Rost", nu e sub ••• egidă. . . .. . . . .. • 
A<1evărut insi, prea. ad!'lfiOOiri 
t)(l'l\.,..f!I ('11'11 flU S'lUt;l.!) ]t'I't"'ii nr&!'~U'SOri 

Pe cretin, desigur, Iute II CUDOŞ1t, 
Fiindt'ă "lurna·l a:rma oontra Of'lor "roşii' •• , 
~nnt MI 'omeR. asta mii de emeriti. 
M<1ralisti de forml\, răi şi ipocriti ; 
Eu C1JIl()ISe un mahlr, CIt pretins blalz.oQ. 
Care se înfl'Uptă din Decameron. 
Dar ••• Ma. sunt donmii no.5tri Ill()raJi~ti : 
Iu~ se tnffOl'bântA când In-cerci d.-I ptşti ••• 
Bunul Eminescu a aVl"" dre'ltaite 
Când .. d:1tt pe fatl ate Jor păcate, 
Pel"âliflâ.n(l pl'08+ia dusa·'n nesimtire I 
Oei ou ••• ".oe:ata. groasă fjl cu US8 tmbţit'oe" ... 
. .. " . .. ". .. " S1a.b& mea cultmi. nu-mi pennlfu, poate, 
~ să SlM1B a.cuma gindurile-mi toate, 
J)ooi, păl;trâ.nd m&s\lra/n oolţu-ml m.ltiteJ, 
Râd şi plâng vromelnic - ca. Pollch~ ••• 
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"'BSOLUT NATURALE L\ STICLE INFUlmAD 
Repl'8'Ulfltant excJuslv pen trn TIMIŞOARA, EmB Dra
.~j]t, n, 8tl'.Ecate.riDaTEODOROIU No. 1'. Tel._ 10.11. 
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o serie de probleme vilale Un discurs "al dlui Chm. 
priVitoare pe refugiatii ardeleni, tratate in special pentru ARIe '.e 

şedinta (omitetului Asociatiei din Alba-Iulia Co~:~!:~'a!!~J:ad:~~;; :~I:ă~~~eratii după ~ '. 
transmite:- După ce pl'illl-minie.tlll e In ziua de 12 IU4nie a avut loc 

.. sa/.ete Primii1'iei M unicipiur
~~" §!Jdinţa ordinară a ,,.Âsociq,.. 
fiei reÎug il Uor fi exp-ukaţi!O!J' 
.âTddeM" organizaţia Alba--Iu. 
lia"" sub Fe§edinţia cJ-1:ui wP. 
»nitar dr. Teodor VKUcanu. 

In şedinţă} pe lângă memOrii 
eomi.tetuhr.i., a participat §i d.. 
Rtum din partea, Camerei. de Co
mert din localitate. invitat din 
partea Asoo.aţiei şi care a fă
_t o dare iJ.e 8f"...mnă ~a sta
diu,sw in care se găseşte 
p1.a.sarea elementului române.90 
"" intrepri1!deri şi in special a 
atăruit aS"dtp'f'a posibilităţii de 
inlocuire a f!JVfeiZor prin. Ro-
mâni '1 efugiaţi. . . , 

Jntrându-se în ordinea de zi 
CIU luat cuvântuil d--nH: dr. Târ
tWvean.u şi dr. Barbu, mew-brii 
ai comisiei pentru redactareo 
unui mfm'l.O'1'ii. ce urmează a ft 

1. In aplicarea Iegit pentn! &- gia,ţU. pentnI a-şi putea. injghe
Pl'Uprie~ bunurilor urbane &- ba., baremi În parte, ro,sturi'ie 
vroieştj, refug.iaţi1 să fie prefe- pierdufle. 
raţl. ei renunţâ.nd la orioo ben&- 5. Ap»cwrea întocmai a dispo
fidu. imediat ce vor putea rein- ziţillbr leg~ privitoare la. în1lO
tm in t-......uu.- .. fap ... ~ cu!i:Au elementelor stri.mt'i in (")O>

llU!'ilor părăsite. m.erţ şi întreprinderi iBdustria-
. 2. Oonstituirea dlntre MU- le, cari se deghlzea7Ă cu ajuto

giaţi a unri comisii oonso!tatn" mi diferiţilor .. vâ.mAtori de 
pe lângă. guve~ a.ooa.sta. având tteam, iar l?~ inlocuire, în ordinea. 
menJr.ea de a usura. greaoa Mr- de prefel'inţă, refu.giaţii s.i. fie 
cin:.\ ce mcumbă tWefitub in le- cei dintâi. 
gatară eu atâ.tea. pro'Jleme ale y.)t1f U! .~ QS-~n;)§!('1 
r-efugiaţilo'r. . Qrdi.M de id:ei, mJisibilitatlea aju-

3. Interven.iretl., pe <,.ale diph>- t.orărU reful;Îfttitol' ce se ri.sesc 
lD&tică, pentnt res~ d1s- Î1'l ~.jtf!1te ~iat.ă. s'a, ho
pozitiilor arbjtM.,jumt rlela Vi&- tărit ooti7.8.re:\. diu pA·nea tutu .. 
Da şi de a se ridica il71'NIJ.at toate ror re1ugiatilor l'htsati, CUi o mi
poolririle. ~trin'e si reclli- J)hnă sumă Itm8~. Cft.re se \'81 

ritimlii,rile de "'mmi, pmJl'rl~ v9,r~B la. Crucea RQ~iA. !j'-i care t·l!, 
tAti ale refugÎ'af:i!o'!' în terito~ ftOOTda a.hlt.oare duni (Vf)Îna.rea. 
cedat-e. " O~nlza.tiei ' 

4. Aoont8,rea d.e ci'OO!it~. ne. 1;" a-cMsta. ~mţa a Ju.:],( 
tennen Jinng.. pentru toţi _ Mfu.. sfâl"Şit. 

înaintat d-lui gen.eralJon Anto- ......... - ..... -... ............ "* ......... .. 
ne~i~=~~f:;!~t:!~i Sunrimari "de' J' red~l(ert 
prezentate, comitetul a con.sta- " II 1 

::b~ :;;'::ş;':b~:~OO::De Căite ferate 
cesare pentru a fi aduse la cu· , ., -
noştinţa Conducătorului, şi BUCUREŞTI. 17 (SIR). dau că1ătorilOl1' în grup. Au 
deci, comploofându-.se recitţ1Toc Direcţiunea gellt'<rală CFF... ,in- ră.ma.s în vigoare IU"1l1.ittoareLe 
Il hotărât unificarea 8i e:rpedie- ştii'nţează că..s'au > supendat red~~: a) 75 la sută pentru 
rea. reduoorile !de:' 33, . 43, 50 a.gnooU, b) 50 la sută pentru 

S'a cerut : . şi 60 Ia sută, (B.I'e, 88 acor- mlHlcitG.rii industriali şi for&-
.•••••••••• -••• -. • • • • •• • .......... stieri, c) 50 la sută. şi 75 la sută 

Jlmbasadorul American la Tokio' !:!~l ~S:la~~~ 
t t t ... t . b' .. ., ~, teatrale, d) DO Ia 8lJti pentr~ a Dro es a ImllO riIa omuaruarrl pluta.~ii şi po!llpierii civili e) 50 

.. -. oraSUtllÎ (jung-IUu de catre JaDoJlez. I~ sută pentru membrii ~ietl,. 
. . ţilar de turis.-n ai Uniunei geoo,. 

TOKIO, 17 (R~!). - o. ~re ~~ , ?~~ raJe & vinăinrilor <IÎll Rotnâ~ 
~n~ntul. ag-em61 uBavaa- Ciung-KiD., de către 8N1a~ J&- f) 751 .. sută pentru echiDt'le de 
OFI tranSDllt\e: ,poneză, pentru a protesta. unp.DI- footbaJ din OII'ganiza.rea S nu-

Firi a r.Jal aştepta inst:ro& triva fal)tuloi ci, mai mu'lte bom- lui Românesc . PO 
!funile guvemul;at său, ambasar J.,e aU explodat in· apropierea • 
dorului Statelor Unite, la Toido, i.medi&tl, .,. ftLÎlomerei "Tutu- •••• ,. ••••• -••• -... 

iată UD discurs rostit la radio, subHniat că totuşi, . 
pc care d CJlurchill, primul rui- poarele britanice ,i alllt. 
nistru al Angliei l-a ţinut, special fie mâ.ndre şi bucuroase ' 
pentru' America. cu prilejul pri- pe care-) trăesc. eu toati 
roirii diploatoi d. 4ootor .. Bonom lor,. spus intre altele: 
Ca.~" al - UniversitătH din Ro
ehestel'. . " 

D-Sll a inceput. pria a tace o 
introducere asupra .,simtuluI de 
rudenie. şi de unitate pe care î1 
liimte. paJpjtând, pe ambele malur': 
o.le Atlanticului. ceeace pentnl d·sa 
est. o Inc.urajare şi un înd~ruh, in 
aceste timpuri ale crizei mondiale". 

Şi d. Churchill a adăugat: .. lrn 
destin ciudat se desfăşoară in taţa 
ochilor noştri. in ziua de azi. Din 
nenorocire, nu ne este dat f>ă. I}tim 
care VII ti sfârşitul. insă,.este si('ur, 
că. intâmplările actuale ale \'leiii 
O0Q8tre ne vor sgudui adane. Soi 
t.oţi, depe ambele maluri ale ocea
Ilulul, simţim lImuta lIoastri şi a 

"De un an de zile, lIe 

~l'i. noi britanicii, •. 
de simpatia şi ~~ 
susţinuţi de voinţa li 
speranta puterni~Q'ui . 
t.or. Orlee s'ar întâmpla, 
vom menţine, până la sfi 
a.cum se impotrlvC!}te bă . , 
vânătorUor, cu arme ucl ;. 

La. sfârşH, d. Churehin 1 • 

mi; războiul CQ o călit > 

mA.nd: "Timpul insi, 
lună trecută. duce mallllU! .1 
lungirea ltd şi orice eil;' 
pJină de primejdiI. Uniţl O 
fim, .1 1I.llill si pierim, 
fl!l!te voia ..-mi". 

·~(GmUnk·""'at"""""'fr"""an"""'" c~el-
Viohy~ 17 (Radar) .. ~ Iată. Armata noastri: .1 

comunicatul militar ,fr~nc~ ~u oo~bardat, ~ ~ m 
. ; ...... la operaţiile din Sma. duri, concentran de .. prlv....... . " S" ·dionall. 

din ziua de 16 Iunie: . tnlce ~n Ins. men . 
Intr'un sector important al In cursul unor , . 

f ntului forţele noastre ali mune, forţele ~oastre .1 
ro , : " .. avioanele floteI; au a~ . 
lu~t ofenslva. .. wto b't . • • ~ 

.In alte aectoare ale frontu~U1, dlstru~a r n ~mc, In .• 

t.ntpele inamice au fost opnte. 16 I~e. El a ~roas fi! I I 
In teritoriul situat Între Hcr- ea,pabll de a mal ms..n , ! 

ftLO'" .,.i. Djo"bol D1'U<>. :fo ........ o.tiilo 1 ... l!i .. ~._ a.o;..a. , I 
noastre motorizate şi blindate Un mce:n?iu s a-decI! 
ca. şi unităţi de infanterie, 81Il alt w:"tru.gator. .. 
pă.truns în poziţiile inamicului şi AVIoane ale man'l1~ 
au atacat mai multe . sate OC'U- parti~pa.t la .. acesti?, 
pate de englezi.. aparţm formatIilor?-n1 

TnrPele noastre au cu<~erlt de- chiar in cursul zileI ~ 
asem.e3rl in re2'Îunea. muntoasă pentru a Intări anna 
dela. Vest de ~Hermon, o tniţi~ din Sirla.. . 
me importantă şi au obţinut Trei, avioa.ne brit~m~. L 
ln1tri succese. diator' au fOst dobonte~,. 

Pe !itoral, foIţele brltanice au sig'Ur şi un al patrult'! 
in-aintat mai departe de Saida.babn. ~. _ _ . iI'a prezentat la ministerul de Ua" şi In 7.OIl& de secmitate bt M fi 

e~nreÎnda.tAooaPrimit ştirftJ. t'al'e ~.!,flau 8U~ ~ ~su contra acelora 

S~teie·Unlie·vor·ieCblzlt1onă ~~1!~~~~(~;~~~·S'II!I· EXTERNE 
.. It . t g. II te· ,. -, '86 reelamaţiuni' impotriva ce-

t 

. : . SI U . e vase s rulBe D illB por~urlle sa~e #n:cianţilo?: §i restauratorilor.. D~r!;?~!Z~:::t:::-~:v~=: I in :;!t:'::~~:=!" HW 
Printre ele se află si un vaafl' iA 'il" .1 "Get cari 1)t1m : .. #On.-,... • ."u·t;". ",1i-,,~'f"'- ~orul Statelor Unite la Tokio. a doua vase purtatoare de.al .. 

• > wasniIlgtOD, 11 (RadoI'). - boturilor :daneze, deoarece ea te strica.te, s'a dispus ca orga- făcut. Luni. o vizită d-lui MatsGo- Actualmente se mal , 
Comiaiunea. . maritimă a decla- poa.rtă; mai puţine complicaţii nele' sanitare să facă razil cât ka, ministrul afacerilor striJ.ne. port şapte vase de comeJ1. ,a~~ 
rat, că. va proceda, in. MI mai decât celelalte state. . mai dese~" " . .. . In cercurile politice se presupune OTT .AWA, 17. (Raii«. > ~l 
scurt timp posibil, la rechiziţ.~ • • • .... ......... • • • • ..... • •• • • .... • ... .... că d. Grewa 'cerut in numele gu- C<rre.spon,dentul agenţiei '.1'_1 

'narea altor vapoare străine ce " ' . . _._ .. _1-...... -_. __ .... -.--. ~~- va.'S-<J['r comuntea: ' ăi 
.at<>." ...... t .... .....a.. .... ""-+_ ... _. r>-!.-.... _.. <D~. ·ra ... '" '11 .... 0r' ,-n"OfJI;1t n". maţie. în Je~ături cu une e e q- D. Mackenzie Kit~J r 
icestea SUillt 2S va.pOare itali~ne L.JAI . 'ti Ai .. f ti" " .(111 -.;' li"' f) • ni referitoare Ia negocierile econG- ministru al Canadei, a! 

'fi 2; germane. In afară. de cele 6 ."4 •• ~~tH'·IJ. dl)la un ,'nl~~~~f, mice,1WtnaJmente intrerupte.lntre Luni Oftawa plecândi; 
iva.poaredaneze rechiziţionate, . <1 Mitl"'." II' 1.1 •• tJ~ ... ql, .Japonia şi I.ndiUe Olandeze. YO'I'k. ' 
l~i, de guvernul Statelor Unite, .' Algeeil'aS. i7. (Rador.) _ Ce- Primul mi~~t~ al, C 
Da'!leooarea mai posedă. alte as a.4.LA.ŢI~ 16. (SIR). - Eritran.spOrtaţf ia. spitalul. ,,EZi- resPQndentul agenţiei DNlJ. tra,ns- 1J(J face o tnZlta U . 
\'ase in porturile-americane.' d1nnineaţli u.n~mă1' de 84 uee- sabeta Doamna", fiind daţi, , .... mite: ,.' " ~ cUn Princetown, pen.tf'IJ 
.' :se reaminteş1;e; că, tot în por· nici M~ internatUl de pe stra- mediat in tngrijirea medj.cului. Toate vasele care au fost anco- mi diploma de doctor!1i ; 
turile amerieane, .Franţa &re 11 da· Traian; prezentând rimptq.. Trei dintre intoxi.caţ~ 8unt rate. ro. portul Gibraltar .au plecat 00/""8«' (J 6C68tei #11;$,: 

"apoare. : EstGnia: 2; Lituania, me RTa~ (le intn.w"J"Th". "'~-""u- : .. "tare _ni '9"nva~ ';"'r re .. tul . • ... 
...,..,."V .... fK.-, yV,r.w ... " . 'IIo.u.. 'W ,..... ... ................... _ •.••••• 

anul şi România, .unul. . cătQr'. intery1.C1w,lui au dat ala,... 8Unt in afară de ~ p~ol A NUN T 
Cea dinW, va flreglementată ma. Ou m.ai 'muUo 4m.b,..lunţe- _ du,pă starea. de acUm. ' 

ehestllmea· transferului cargo- ~ maşini ce(84 ucenjci~ au f()8t 

......................... ~-...... --- mt;:fti;:7!~!at~';;'::;i;!:~ LlcrntiatUof, AcademUlor Comerciale si InGn~i' 
iDisDOzilla :dlul chestor maior:. " .. M;"n in " procurorul de OO'Vur7u,i, impep- I~ VMGrea strângem rindurilor 

It "II r . torul general sanita.r ?i medi- ~i mări~ea cadrului FlliaJei A. L. A. leuatu,a CU tacerea eererilo, căfre 8DJorilăfl ~:!~~ C:~':::6 d=e~p!:: ~,;!:mi:~~ :~::~~~~ 
D. ma.i'or. Constantin Micu

7 
fiind~' &.. ~ <!op'C'" tro 3tllbih'rpA. ,..ii.,po .... tl~ .. , . , elemente. oa.pabile şi bine pregătite 

~ poIllt-1d, aU'lllge tmrll- claie. Orice intermedJa. ri pentru. Se Q§teaptă rezultatul anali- 1. români_rea comerţnlui 9i in-
l'Or eetăţlenUotr acestui· m1Dlicl- . , '.' , zei labo:ratoruAA. .. dustriei noastre din !ară, toţi Li-
.plu" că cereri1e către autDrită1i. ofert.rea cJeunprlmate speciaJ.e, lncurtml dimineţii de Mt~ .. cenţiaţ.ii Aeademiilor Comerciale, 
: prin care ~ieită : NrtDllite la- sau aaumite locuri 00 unde ace- Ministen.tl 8dnătăţli Il cerut re- tteÎDS('riljlt, până in prezent, sunt 
cnrrf. se poIt face :pe orice coală stu. se pot procura.wr ti 88pI'U laţii". telefO'trice

J 
asupra starii . mgati.-.cll toată insistenta a se 

de hârtie mims~ nemat-~. vlctirmelOf".. .' ,inscrie de urgentă ea membrU in 

Asociaţie, la d. Fenepa 
contabil la B&nca NaţiollJli 
mâniei. Sucunala Timişo&n 
<1_ »...,.... c ....... __ .a .... "oldA 

Administra tia. Fin8nei1Lri dI 
recte. Timişoara, etoj n. 
N o. 22. unde pot primi ; 
formaţiuni. 

. COMITETUL A. L. A. C. 

TIMIşOARA 

-----------------------h 
.-: ;.: .... ,_ ...... ""l~ 
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