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DUDlini~ă, 18 Mal .. 19&1, . :FES 

F,_""rnIlflU ŞI PUOPRIETAR: 

1. ~lefăftescu --
JEDACfOARE-ŞEF .1.: 

~iura-Slefănescu --
ŞI ADMINISTRA'fIA: 

Em. Ungureanu, colt cu 
Eugen de Savoya, Timişoara --

Avem un vis de implinit 
Copil al suferinţii ......... 

De dorul lui ne-au răposat 
Şi moşii şi părinţii! .. 

.& OCTAVIA.N GOGA 

E Apare la 

1",".IIIIIII"I~IMlIlIIIIJIHMlIlIIlIIlIIll'lllInlllltllllln",,""l!l1Il!l1InIIlIllI!ItIIlIltMHllllml!!! lociola 

0asă. tristă, undeva -
drum ce nu duce niciunde -
printre straturile-ţi goale, 
azi, pustiul se 8SCW1de. 

Svon de basme 'nlă.crimate 
peste stra..5ini ţi se lasă. ; 
macH câmpurilor Umpezi. 
ti-a.u crescut în prag de casă.. 

. Şi mi cântec, sus, în prunu1 
cU<lilor de ani mai bine .. 
a donnit c'o stea în gu.,<;ă" 
între crengi de muguri pline. 

NI61 ...... ,-10 .,.u ~l ~~~. 

în pustiul greu din casă., 
doa.r ° cruce stă de vorbă 
eu ceaslovul depe masă. ••• 

. Şi sub candela. uscstă, 
UD mănunchi de busuioc 
1800 ~Il gânil mă.tănii grele :
e'a rămas fă~ 1101'00 ••• 

Nici un câne nn stă. strajă, 
nOllţilo1' în ~.tătnră; 
doar o bufnit,ă pribea2'ă . 
şi..a făcut culcuŞ În şo.ră. ' 

POA,rf;a. tânP'f'fe plecată 
peste ulita în.lrostă -
c'a venit a<;1\ c:1-ooată 
vânt cumn1it din miez de pustă ••• 

Şi i--au răsleţit ttstăpânii". _ ~. 
din alaiul lor de ,floare 
plâng- frăl!'arii pe fântână 
că. n'au zi de sărbătoare .... 

Rar, cind doml se ap1eaeă 
să le spună o veste bună, 
l'A 1 .......... 0. ......... l'"o:.HA 
ard ferestrele în lună. 

In~rii în prae: coboară. -
şi t.ot drumul e Jnm.ină - . 
ma Dnmn.e7'P'l din OOrt1ri. ' 

celor ce-s pe dmm să viytq, ! ... 

Flor;ca Ciuta-Ştefănescu 
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-M. Regina Mamă Elena 
a primit să fie prima naşă 

cantine şcolare 
a 

.. uneI 
f 

Bucureş~ 17 (Rador). - In nistrul Muncii, Si:.li.A.Ld.ii şi Ocro-- l.i~;lft.J finanţelor, asigură Cona~ 
1 ~enta Majestă~ ~a1e Regina tirilor Rociale, dp,Schi7.ând şed in- liLl de tot concursul CiSale. 
Mamă Elena, a avut loc eri, 16 ţa, în numele guvernului, anuce D. general RADU ROSE'I'TI. 
Mai, ore. 18, şedinţa de consti- mulţumiri. ministrul Instrucţiei, face apel 
tuire a. ";onsiliului Central de Pa.- Deasemenea. mai aduce mulţu- pentru ajutorarea cantinelor şco_ 
trol1aj al Operelor Sociale, din miri dlui general Antonescu, Iare şi propune ca fiecare doam~ 
care id,C parte următoarele Conducătorul Statului şi doam- nă să. fie naşă a uneia. din canti .. 
doamne: Maria general Anto- nei Maria general Antonescu, neie şcolare din Bucureşti •. 
""'1"9JQ~Q,t MQ;J2,.-,1o.f;a.,a.. Da.l,., u~~ O.;.U .r'L·,J1:"'L4-LLG.~_n.l "' .... .;, ... ,,-,.u.Ă.~-;::..:d .. u.- u. "'''''.A.--u.:i- :td.. o. nDon.f""' .... ~ DL-~-
tJ.cuzbo, L 'lcreţi~ Baroul, Lia tetului, pe dna Maria general NA, anunţă că. primeşte cu plă. 
Bră~ianu, Jvona Burileanu, Ale- Antonescu. Propunerea se apro- cere să fie prima naş2.la una din 
xanjrina Cantacuzino, Veturia bă cu unanimitate. aceste cantine şcolare. 
Octavian Goga. Victoria Hurmu- MARIA GENERAL ANTO, Dna MARIA IYrof. PETRQ.. 
zescu, Victoria general Iacobici, J\TESCU, in cuvinte înăltătoare. "Tel mulţumeste b namele ('()w 

Vetu~ia Manuili':., Elena. prghi- mulţum.eşte pentru a:legerca m.itetuh.: .. .:, M. S~le Reginei Mami 
dan, ~.:art2. prof. PetroV1Cl, Chri- dsale ca preşedintă şi schiţează. Elena şi dlui general Antonescu, 
sania general Şr"flea, Victoria un program de activitate pentru Conducătorul Statului pentru 
Vokulescu, . ~ opera viitoare. ' , . " sprijinul pe oare il acordA ~ 

D, dr, PETRE TOMESCU, mi- D. general STOENFSCU, mi- tenţei sociale~ , . ...... _ ..... , ......... .] .. _ ............... ~ .... --..... ~.-... 
Precizările Berlinului 

In urma' declaratiei dlui Roosevell 
cu rrlvire Ja aterizările de avioane germane în Siria 

BERLIN, 1"1, (Rador.) -. o nota I tat UD oarecare înteres pentru de-
oficioasă declară: '," claraţiile d·lui Roosevelt. interes 

La • Wilhel~tras~e •. s:a re~uza~ I car~ .doved. eşte că aceste cercuri se 
VinerI, să se 1& pOZIţie 10 legatura afla In aŞteptare. . 

i 
!§ 
:: 
~ :r:~;-;;~ :el~~"-~'.1~, ~ Franţei, cu privire la tranzitul. că. 

dacă se ţine seama de practica d-lui 
Roosevelt - nu el este acela care 
a.re căderea. de a. face astfel de 

Cercurile politice berline7.a nu 
sunt câtuşi de puţin surprinse, În 
legătură cu aserţiunile engI~ că 
franct>Zu nil mai au dr~!·f.'.!.I d(' man .. 
da.t, prin faptul ca Franta a părlsit 
Societatea Naţiunilor, aceasta. est~ 
o maneni engleză specifici, după 
cum se constată la Berlin. 31ai lll~ 

_
1==== Din partea germană s'a declarat, 

că., răspunsul la acest mesaj al d-loi 
Roosevelt nu va putea fi dat la Ber-

~=_:== lin, ci dela Vichy. Cu tot acest fapt, 
cercurile politice din Berlin au ari-

mustrări. japonezii vor fi cei ca ci s8 vor mira, 

3ii 
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La. Berlin nu s'a auzit niciodată, d6 O asemenea 88erpune engle~ 

ca englezii sau d. Roosevelt să fj Ca ,i cel care a recnnoscut posesiu
protestat când alte ţări aU trans- nca ODOr mandate japoneze, nu 
portat arme în Anglia. poate să facă. o diferenţă in această Fostul preşedinte de consiliu egiptean a declarat: 

La Berlin s'a exprimat părerea privinţă. 

următoare: In fond, există o mare Dacă nu, se atrage atenţia la 

acă /ll>ngUa ne fiU siUsăintviimin =!~::::~·ri,~X:::~~<=.mU;: Berlin, asnpra metodei britanice de 
a pnrta răz1;loiul înfometării şi con· 
tra populaţiei civile fnmceze din 
Franţa ocupată, din cea. neocupată, 
dela Oran şi dela Dakar. \1 zboi, Dom dedara 'lJiizboi fli>nglici'i ;::.::··:!t~~":'i=~;E: 

li (Rad C l ' '1 'G '. " . d t t 1 1" SUi' tImp de săptămaD1, in po La Berlm' .. ~ crede că 3 A 
........ 

lr't'O":PImI1!'m.f1Jl • • ~ d ' ~nlericane D_ 1D aceas P "'In· f"- t of·· t t 
. or). ~I ercuri e eg~ptem or d~n ene- presedmte Şi epu, a. s ~ l __ x A ta ci' ....,. .,..;>O~ .... 

... ~ ~genţt.e't )~. N. va dau o mare importanţa e- Paşa, pe care acesta le-a făcut.., ap..., sun S lClen e pen ro a. ca-
anunţa: claraţiilor politice ale fostului ACE . t - f" d ti s'au creiat precedente, acestea racterlza partea mora.1ă a acestei 

_-.. tn damera. d g~PAteana, "nn re- :'au ·lntaA mplat numa'.· dm" partea ............................ • •• • .. chestiuni. pro use Şi e ca eva zwre. , 
Angliei şi Statelor Unite. 

Declaraţia are semnificaţie 

prin aceea că, după ce a reco- Miscare rey~ I Jt:onară in Scara . î 
17. (8. L R.) - nici. Obfi'nând contopirea pedepse- mandat 00 Egiptul să şi păs lIP'" 

. - _- :rn'J'WYonK. 1". (R .. d ..... _)- _1\TA'J'lnNAI.IST. CARI Al J\ "".,-
f}L".cl\-uescu ZIS Ta,,&. lor. Qupa ce a. execuun 'reI p:1ql treze neutralttatea a spus, ,ca, IN PRThIA EDlTlJt~ t\ Zl.' ' 

I ~!<" a numeroase crime şi dm pedeapsă a fost pns in libertate ,el Y A Z' ne va sili să in- CORESPONDENTUL AGENţIEI RUT :.l ~ ~ ._.. '" • 

. ,""val'Şlte atât în Capitală condiţionată. Nerespectând contii. J :;ca
A 

ng ta. y. "STEFANI" TRANSMITE: . RELOR DE SEARĂ., AU FOf,'f'-
ti 1Il P1'Ovinc~e se află iar În ţiunile cerute de ari. 44 din Codul tram: tn rasbot, alatur~ de ea, a- ŞTffiILE cu PRIVmE LA O .~POl 8UPKIMA'l'E IN .. TOAtE 

fus Dupa Cl1m se ştie Tata I Penal, Tata Moşu a fost iar arestr.t tunet vom ftu?e _ acelaşi Z·u.cru ca MIŞCARE REVOUJŢIONARA Il'Ij' . ZIARELE ŞI DIN EI'.m~n.i.NILE :se condamnat pentru ne- astfel că-şi va mai face temnija şi Irakul - adtea vom declara.. '1 Q.... • 
facllte la l5 aui Jnuncă m.. ceilaJii a ~ >~ ră8.Qoi Anq}iei'!- " ~ SC,OJ:IA ~l ABESTA)lEA A so. DE DE BAJ)~ ". . 

& il 
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P:tg. 2 ECOUL 18 V. 1941. - Anul XVII. Nr. ~ 

...... 

. Negustorii uu 
să depoziteze 

• au vOie 
alimente percenerea imoozilului de 4 la sulă S,..,ec.ta.e4 1 

la sullaful de cupru ", .. ;~":n;I:I:H;I~':~~ . ; Organele de control ale Pri
măriei Capitalei au constatat că 
:unii băcam refuză să vândă za
hăr, cafea şi untdelemn deşi au 
aceste articole expuse în vitrină, 
Sllsţinând că sunt comandate şi 
hnnează să fie livrate la domici
liul unora dintre clienti. 

CvLU~L\,;lH.uPl llU a.u· vu~ :sa lle
poziteze sau să păstreze alîmen-

te'~ în prăvălie sub pretextul că 
!e-au vândut. Cumpărătorii sunt 
deasemenea rugaţi, să ridice 
marfa indată ce au plătit-o. 

~lilljsterul de finanţe a pus În ve-I'le acordă UD termen de 10 (zece) Capitol: "Demonul din Ulllb;' ~ 
dere organelor în subordine să so- zIle să plătească Impozitul datorat Thalia: "Casa din Malta", I 

pravegheze dacă Sindicatele Viti- - Iar în caz de refuz se vor dresa AllOlIo: "Domnişoara D;. I 

grafa". I ~oll'l percep impozitul excepţional 4 acte de cootra.vp.ntie_ 

la sută la solfatuI de cupru pe care COI'SO: "Doctor Cyclopah• '1 

Serviciul Controlului Preţuri
lor din Primăria Municipiului, a 
primit dispoziţiuni să sancţione
ze mediat pe comercianţii cari 
reruza vanzarea anmentelor SUl> '1 di .. h .. U,.ao ~"~., ... u.o,.-u<> .. , L.. .. .-... ~t 1IllilliiiiiiiIIIIIIIIIIIiliiiiiiiiiilliIIIliIIIIIliiiIIIImllllllllllllllllllllili1I11111111l1111111111111111111I11nllllllll~t. : 
astfel de pretexte. este sesizat ci Sindicatele Viticole 

~ ... -.-... -....................... .. an interpretat eronat dispoziţia mi
nisterului prin care s'a hotărît ca la Michelle Morgan ": 

;Asoc.iaţia Meseriaşilor, Comerei anţilor şi Muncitorilor Români sulfatol de cupru să no se perceapă 
din Timişoara impozitul excepţional 4 la sotă de

Jean Gabin I 
I 

cât o singură data, adIcă in momen-CHEMARE tul când se distribuie viticultoriIor. 

către In cazul când no s'ao conformat 
ViD 

Pierre Ren! 
la cinema "T H A LI : 

Jleseriaşii. Comercianţii şi l\lun citorii 'Români din Timişoara li se va face cunoscut că ministerul 1IIIIIlliiiiiIIllUlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIllJIUIIIIIIIIIIIIIilUIII1IIIIfiIillIII1lli'illllllllllllllllllllllllllllmII11[ , 
Asociaţia meseriaşilor, co

mercianţilor şi muncitorilor 
llomâni din Timişoara} întâl
nind timpuri mai prielnice re
zolvării problemelor de conso
lidare a '31ementului românesc) 
pentru care luptă de aproape 
două deceni'i, şi-a reluat activi
taţea c/zemanct la muncă atai 
pe membrii săi cât şi pe pmfe-
8Îoniştii refugiaţi din teritorii
le perdute. 

Asociaţia ÎŞi are sediul in Ti
mişoara 1. V. Alexandri No. 
D, unde funcţionează secreta
riatul 1Jlmtnl. Zt~f!'I'ăft71> il#;> 0'1!'9t:1-

nizare, Oomitetul ţine dease
meni şedinţe săptămânale. 

M eseriaşii) comercianţii şi 
'n'.uncitorii români conştienţi de 
ceace însoomnti în viaţa unui 
neam, disciplina şi solidllrita-

............... -............................ -........ ~ 
MIC A P U B L ICI T A Ţ; t~~~rui~8t~~r~~IJ ____________________________________ ~,. 

relua contactul cu seoretaria
tul asociaţiei, anunţându-şi a-
dresa prez~tti sau însCTiindu
se. 

Secretariatul este deschis in
tre orele 16-20 zilnic (deb. o
rele 4-8 seara), în Timi.,!oara 
1. V. Al€Xandri No. 5. 

OOMrTETUL 

Apa.-.:; iu lic,-,Aa-c; ... i. Miulu:auu:a 10 ,,:;uTi .. t:c 

Anunturile în schimb, preţul dublu, Iar cel~ cu clişeu tarif spe· 
cial. Orice anunt cerut să apară in altă rubrică decât cea res-

pectivă, se taXC83,ă :Iubln. 
AnunţuriIe pentru rubricile .,CERERI DE SERVICIU" (Mena 
jere) nu se pot publica cu adresa.. exacti ci nwnai adresau 

Post Restante sau la Ziar. 

nlll! v AN!ZA-QU 1", lluJ. .. Wl~ t 

culă tramvai No. 1 şi 2 <a il 
raport cu intrare din 2 i . j 
compusă din: 2 X 3 ea~ 
dep.; 5 X ~ camere şi d~p.; ,. 
camere şi dependinţe, cUlt, r 
re, api. şi canal în curte. ,t 

DE INCHIRIAT cameră m: 11 

:-. ... ~ ................ -.~ ........ _ .... .. ~----------______ I ______ --- cu baie in Piaţa Traian. B 

DE ................... .a ___ ,II . ...J_ ..... lI!.- ... r" ~~ AGENT URA GENERALA DE COlUERT SI BIROU 
COPIAT ACTE: 

Concursul porumbului 
in comuna Hemeacova. 

,,BUNA VESTIRE" ." DE VANZARE auto-sport"C d 
Timişoara n, str. S August Nr. 25 (vis-a-vis de P-Pl "Coronini". ler" 6 cilindri. lE 

Cond.,iunlle· de Însc:rlere 
Jlijlocim mrheierM inţelegerilor de vânzare-cumpărare şi de .Jlchiriere' li 

. . It imobilelor. in condiţiuJ!i foarte aVIlP!ajoase. . OAUT local, 2 camere şi:' l' 
Ministerul agriculturii în sc0-

pul de a distinge pe agriculto
rii care se straduesc să obţină 
La porumb o recoltă cât mai 
mare şi de calitate superioara, 
prin desvoltarea spiritului de 
î.n:'roccrc, <:ontribuind aatfel la. 
ridicarea producţiei, organizea
r:ă in acest an concursul po
rumbului. 

L_. 
LA CINEMA 

CAPITOL 
IIiIIIIIIIIIIllIIIIIiIIIUIiIlIlIIIIIlIIlIlIiIIIUIiUIIIliHIIIIUJU 

eu ..:~ mai frumoasă stea 
germană 

r"wr..,.a:" vun M.r..Il!.il'lVUlir-r· 

:', împreună cu 
! 

QOL:V '~lANRA 

OEO~G ALEXANDER 

Regia : Hei:.! Helbig 

'0 spumoasă comedie cu un fond 
.erioB Şi tendinţă puternică mo-
tt!UPo.ţPW:n~SPşl~a1lirl;me: 
gaJabil din viaţa. societăţii viene
ze dl" înainrf'lo rlA rii?hnin 

F 

Concursul se va ţine pe ocoa
le agricole (plăşi) şi anume in 
regiunile de şes şi deal, unde 
CUltura porumbului se face pe 
scară întinsă. 

Premiaţiişi cei cu menţiuni 
dela ocoale, concurează pe ju
~eţ şi cei cu premii dela judeţe 
Iau parte la concursul naţional 
pe ţară. . 

L.a conc~s pot lua parte toţi 
ftct- .. ·_· .. ' .. ..,.-....·r ---- -_lc..."Tli. ""1;;;1 !'U· 

ţil;t un hec~.ar cu porumb, pri
mmd premll in bani numai cul
tivatorii ţărani care culti vă o 
suprafaţă de cel mult 10 hecta
re, celorlalţi acordându-li~se 
numai diolome şi medalii. 

Premiile ce !'!P. Vn,. dis:b-ibui 
vor fi următoarele: 

a) La concursul pe ocol 

Premiul t . 3000 lei 
-10---~-~'- . ..ovvv " 
. menLUlnI a 500 lei. . 

. . 

b) La concursul. pe judeţ 
Premiul I 3000 Iei 
Premiul II . 2000 
10 menţiuni a 500 lei. . " 

c) La concursul pe ţară 

2 premii 1 a 20.000 lei 
2 premii TI a 15.000 
2 premii ro a 10.000 .. 

10 menţiuni a 5.000 :: 

Ministenll agriculturii va îm_ 
nă.rli n,...,.",H \'n ...... 1 ..... _ ....... _.~ .'1_ 

'3 milioane 200.000 lei. 

A N U N T U R I L E A G E N T U R .1'1 pent:u cabin~t de. ntar, ~, III 
. " Cartierul FabrIcă.. " la 

111111111111 ,.H UNA V E S l' t R E 111111111111 DE V~NZARE în cartier.~.C 
" " noUl aproape de tramva~ CE 

CUl\IPĂR 2-3 jug. pământ cu su-DE VÂNZARE la. 5 Km. de vama . nouă, compusă din 3 came~ C~ 
ma până la 300.000 lei, aproape Buziaş 2 jugăre pământ, insă- . cătărie, bae, cameră de ali! di 
do Tilni90<>rl:l. m4nţnt ou tri!oi. 2 anli, vQra.ndă. ~nehio", ~ 

CUl\IPĂR în Iosefin, Elisabetin, PREDAU ieftin local de băcănie, subsol, pivniţă ~i spăIă~~ri, tl 
Fabric sau Colonia Ştrand casă pentru mărfuri mixte, cu licenţă. c~et, -teracota, lllstalaţu /1, , pI 
cu 1-2 camere şi grădină cu şi tutungerie, la loc bun. dio, wtelefon,. automat ~ III 

220.000 lei. SCIHMB a - din O d··.. f '1 poa~. ~e poate vedea' M. 
c sa ra ea cu ond dupa masa dela. orele 5-1. 

r ... lCollJo ... '5..'V J._ 1..., ..... ..;l"" __ 1. __ ·~ ... ~ .. ~11...... ...t .... ----·t ~ ~~~--.., l:''''W~'U~ f ' ~ ~ 

coloniale ~ delicatesecu brevet rabil articole technieet depozit de IV ~D. SAU SCHL~ casa J 
de tutungerie şi tot inventarul. lemne sau cherestea.. ! din Oradea, St;' .. MalOresc:, ,;1 

ARENDEZ f - 14' w 1 eamere, bucătăne, camero. I 
V AND în circ. il lot de casă 152 • t in _ :rma ~ugere pa- apă, canal faianţă, cu C!.~ • 

stj patraţi şi 1Ul alt lot de 1713 ma.n samanţat. la. 3Y2 Km. ~. tA ±. . 
stj: patraţi. - . dela tramvai, cu grajd pt. 5Q-.-., paman In umşoara. . ,. 

w 100 capete de vite şi locuinţă, cu CASĂ DE V ANZARE în Băi! aH 
V AND loc de casa tn . Bulv. Dr. 75.000 lei arendă anual imDăr- ziaş, 1 X 3 camere. bucăw"' loJ 

Vl<:n. Banc, Le! 2;00.000. ţând recolta insemânţată. meră de alimente cu 2 teJ'3i d~ 
V AND o fabrica de ciorapi eu toate ::;CHLUB cu casa.~ s p~ A t' tuate in parcul biilor în ti ,n 

. . . 1- au aman In 't 1 G v d' Dr instalaţluntle, eventual Şl cu c a- Timişoara casele din O d pl orese OC. l'a ma care n 
dirile şi casa de l~uit. Piaţa Creanga, Lei 800.00: S~:: ~-=-Jc~~~~ ... ~~!e toată plana ff, 

".ta.L, .... .1.0 vu.u~u. ........ -..;;;J..I.a. .. ca. W.U.LI.I,- "" ..... v'.,n::;D'WiU uuu.vuv J...jel. ~t.rilll '~:ltU - Il: 
vai casă solidă din 2 locuinţă ă. Maiorescu 800.000 Lei şi casa din DE V ANZARE. LOCURI DE( _ 
câte o cameră, bucătărie şi apeis Cluj, Str. Mocioni, în valoare şi vile cu autorizaţia de cOt 1 
(teracotă, electrică) preţ 150.000 2,500.000 Lei. ţie in Băile Buziaş, întrep·· 
lei. . V AND SAU ARENDEZ tn Şăile Regin~ Maria şi Parcul' 

V lt ""D' total t't- ţ' d'f . B' IA - Ferogmoase. Preţul dela 
iU. lD , sau can 1 a 1 1 e-j . OZlaş, a.nga parc, restaurant şi 70000 l' tâ r> ' , 
rite 300 vagoane lemne de foc; cârciumi cu sala de mese şi gră. t el, pu ndu-se p &. 

fag, cal. 1. despicate, ab vagon dină cu tot inventarul. . ra e. , 

Timişoara. VAND 72 jug. pământ la Calea Pentru toate anunţurile 1 • 
V AND 220 jug. pământ in hotarul Şaguloi, la 4 Km. de Timişoara ca.te în acest cadru, a It :. 

Urseni-Giroe, cu 45.000 per jug. cu 70.000 lei per jug. 'sa _ pentru infonn8~ 
DE INCHIRIAT un local de tutun-PREDAU local de prvăvălie la loc necesare - numana~ 

gerie, fără inventar. central, cu vitrină mare, admira. uBUNA VESTIRE", str" 
INCHIRIEZ .in Piaţa Traian local bil pentru bodegă de.al~ente sau gust, Nr. 25 (vis-a-l'is~· 

-A ... .:r .. &.,.~u.-- . Qo"" "V.LU.'t;.J. r t la lJoronini") •. 

Inscrierile se fac până la 1 Iu- SE CAUTĂ pentru O fermă din 
nie a. c. la ş€'ful ocolului SLvMt"n1 
~Entre agricole. şcoli de agricul
tură si primării. 

BUCATARIE CURATA, serveşte V AND cărucior de copii "~j' 
DnrnnliPr,:..D 'l'iJ1'll5jl.n1'"it 11ft 1'Y'l~-"'Qn1.f'1o 

condocător de tractor, care po· 
sedă şi carnet de şofer. A se 
adresa. Piaţa Asăneşti 4, apart. 4. Având in vedere SCOpUl iru

. ~.,> ne care·l urmăreşte <'on
cursul porumbuluf. ft1!'l'i<!ultorii CMIERISTA se angajează. Numai 
trebuie si se fnscrie In număr cu cele mai bune referinţe. A se .... ~ __ .... t_ r"t ____ .,.1 .... _1 1+.,.,11 __ 

-On.c~~o~ţiuni ,i condi.. Piaţa Libertăţii Nr. 2. 

tiile de inscriere se pot lua dela CLlMPAB CQ! sănătoasă. 2-3 ca-
Camerele agricole, ocoale ŞI mere. bae, spnduct, ofer 600.000 
~ţ;Q} ~ , le.i. 

" -~ .~L.~ ," - ---

,_ ....... ~~ )",!-"" ş;'-u,,~ t... .""~ :M:.,,,,,.T 1n Duna stare, ieftin. A se., 
. No. 7, etaJ I, pe uşa dIn curte. Str U 3 _ .. ~. 

. ngureanu 1 ,apIU"'. 
URGENT DE V ANZABE, un că- ~. 

rucior modern, în stare bună. Ti- BUNA DACTILOGRAFA, r:t 
:mişoara, m.t Str. Porumbescu 34. că, se caută pentru b;rOUJ'j:. 

tiaI. A se adresa la ziar. 
P;~=bt~;~t;rl~ '~;dit;; ~ri~ CAUT CAMERA ELEG.~1 .... 

material pentru cursul liceal ln~ BILAT.l cu baie şi 1ntra.Iff, 
fertor, cu preteDţi.uni modeste. tată., in centru, pentru dOlllt 
.A.~ lA ~. .oanel adre~ J,&. p.d~ ~ , 

-
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Impun_erea morilortărănesti cara Ar~slarr2a PI!~linsuiui ziaristII 
macina porumb pentru comert ~ 1 lrtI Id d- ~- "-

In IlJDa ~gimuJui care i~pune tru brutari. manutallţe, comercianti ",uu~n JIJ,J ~ '; r •• ESlI! III. ~;mISuDtD 
11 tabricatia pâinei un anumit pro- sau dh:erşt intermediari, adică EI f • 
.:ent de făină de porumb in ame!t- spre revâllzare. pierd lH'antajul de il. ural, in cOl'ftplieita te ~u o prosiluală si un 
tec. şi ÎD,trucâ.t ~el1S~ făin~ se scutire l~ cifra de.af~eri, şi deci sofer două lCau<:iu~uri de aulo';'oLil 
produce In mud obişnUit de catre sunt obligate a mIun!", registrul " 
morile f.ărăneşti, asupra cărora nu special pentru cifra de afaceri l}i a In ora.şul Timişoara, trăesc o lui "Marocan"', din Fabrieă, unde 

L", se exercită nici on control la cifra reţine atât impozitul de 4%. cât şi seamă de indivizi dubioşi, cari a. petrecut în tovărăşia unor fe-
rr. . de afaceri. făina oomercializâ.ndu- taxa fixă pe kgr. de 0,30 lei, pentru n'au nicio profesiune. dar cari, mei de moravuri uşoare, în Piata 

se prin tntennediari ti mici cornel'- fă.innrile il'şite din moară, chiar cu în anumite ocazii, se dau drept Traian, !S'a. oprit în taţa unei ma-
,~. 'cianP ,i ca. urmare la ordinul €'ir- plata în va.mi, "ziarişti", deşi n'au avut şi nu sini a Comandamentului Ger-

enla.r numărul 527.278 din 29 lUa~- a.u nimic com~, cu nO,hila Dr .... f"'_ .:.uu. din I.().~lad .. , p4> ~_ E_ 
~ i; tie 1941. priD care s'a dat dlSpo:lJ.- CONTnOL()~ nnvrfUULOl\; SlUne a gazetarlel. PrL'ltre aceş-- ta-şuJ Carol Krtiger o lasase aCO-

jinoi ea ,i asupra făinei de porumb, Brutăriiie vor fi obliaate să pre- tia, se număra până eri şi indivi- 10 când s'a dus să. se rulce. 
on: şi sec&n să se reţină., ca şi pen- zinu la control, dov.ezi1~ că pentru du! Eugen Beldescu, fiul naturali 
trn făina de griu, pe lângă bnpozi- toate cantităţile de făină ce posedă, al fostului prefect maghiar Bar- , .)lAI SĂ NE PLII\lBĂ..'I 
!ni propriu de 40/0. al făinei, şi im· moara respectivi a achitat impozi. tha, devenit ,.român" prin adop- . CU }LI\5,L~A" ••• 
pozltuI de 0,30 lei de kgr. cuvenit tul pe cifra de afaceri. ţiune. ~. L~ Eu~en ~ld~u, ~.e er..a 
pentru pâine, deoarece făina de po- Se vor verifica deci morile şi bru- Eugen Beldescu, a moştenit" 1D1~nwat fi mutorma. . militară., 
romb trebuie si intre in amestec tăriHe din raza fiecărei admini- Ia Arad, dela tatăl său natural,: deşi ~u av~ dreptul ~1 a\i~ cu 
Intr'o proporţie de 25%. ministerullstratit financiare. urmând ca pen- O mare avere, între altele şi O' el pe prostituata l\larta L8szl~, 
de finanţe a dispus un:?ăto~rele: tru sustrageri~e constatate, să se fabrică ?e sp~rt: avere .pe care; zi~, "Ma~ţi" ••• , zisă .. Co~u?I-

Morile - chiar jăraneşb sau cu dreseze euverute]e acte de contra- a cheltUlt-o pana la ultimul leu sta ••• dm str. Ee. TeodorlU, l-a 

00. Eugen Beldescu a desfăcut 
pe ai doilea cauciuc şi l-a dus a
casă la ltlaria Laszlo~ cU inten~ 
ţia ca a doua zi să-I caute pe ua.
)'1)1 A Rose~feld şi să. le vândă pe 
6~n.-n..J.(),"- Q-. 

Dar, spre marele UellOfQQ AI 
hoţilor, hlcrurile sJau terminat 
altfel. fi'n_mtaşul gemmn Carol 
Krtiger. a doua zi, a. reclama.t 
cazu) p,-,hie;, care, făcând cerce
tări a desoo,erit şi arestat pe 
autorii furfului. 

El-geti BeIdescu şi complicii 
săi au fost predaţi ParchetuJ~ 
care Ul'Uit~'za să-i trimită în ju~ 
decată pentru isprava lor.... . pietre - atunci când macină pen- venţie, _ în ch,;furile de pomină pe care f v.eni~ pofta .. să .se plimbe_cu ma-

' •• , •• '.,._ •• , ••• , ••••••••••• ' ....... le-a facut. .• . I?ma. ::. Cwn lJ~sa.t.lllI:l9maeI1l ................... -.-, 
... . De atunCI mcoace, de,ş1 "baca- mchisa, el a. opnt dm drum pe '1 N FO RMAT I UN I laureat" , •. după spusele sale - ~oferul Carol J.Wsenfeld, pe care FabrWtle de spirt trecu1e 

' dar noi nu credem - Eugen Bel- îl cunoştea şi căruia i-a cerut ~ • • I SI t I j 
r '. deseu nevointt să muncească 0- să-i împrumute cheia dela ma.'Ji- m palnmomu a u U , vor 

ti norabil, a alunecat pe panta gre- ~a sa~ ceeace a fost de prisos. Il' S1"ml'nl-str~te de MAT 
ABONAMENTE: Pe un an ţiunile necesare. Tot acolo se pri- şelilor, începând cu înşelăciuni şi: deoarece cheia nu se potrivea la uU u • • • 

_ 800 lei; pe şase luni - 400 mese şi gogosile recoltate cu preţul sfârşind prin a fura, I ma.':iÎna germană. A renunţat la FI> h1"i:>il", "'l2'1"il"nl", ti... .."iri 
1<>1, po.ro:: I~ ,-- 000 l .... ~, 1""--- d._ 100 IGlkeoro Ou. ,oa,.Ge~al·li:l.". 1!Jugen ;oel-: I'JUJJU4:lI'6, oar ca sa. IIU n:l.lUallH împreună -::u terenurile şi COîl-

im;tituţii de Stat şi infreprin- . --o-- descu ~ avut comun doar fantui 'păgllbaş , •• a Întrebat: "ce s'ar strucţiunile aferente, Insta,lati~ 
2! ~ri particulare - 2000 lei. D. Coriolan Buraiu, şeful' de că, în UMnă cu 3-4 ani. a fost; putea fura dela maşina genna- unile, uneltele. întregul lor in~ 

~a~ --o-- cabinet al dlui primar Eugen angajat să facă aboM:m~t.e şi' nă" ? Răspunsul l-a dat şofen~ ventar viu şi mort şi toate s1;().. 
'p,; r tru' treguJ teriaJ a ă. Pop, a fost numit şef al Secto!1l~ încasări pentru ziar,ul • .Indrep- Caro! Ror:enf"ld: • .:cele doua curile de produse şi materii 
',ur:'. t ?D IDt · maf _ ~ p ~ lui V administrativ din cartie- tarea". dm Bucureşti, cu CI'! rl;! o- I caUClUeun de re7.eI'\'a, pe care 

. tu lD aces ZJ.ar - ara semna.- • . .• ·t ..J 4" 000' t 1 600001-' I " prime intrate în patrimoniql 
, d ' , rul Mehala în locul dlui Zbegan caZle şI-a inSUŞI suma It" " . S 1H' Tl11 f'!1\ ,na , Id • • • • Statului, se pun la dispoziţia 

tura sau cu.pseu, onun - ~ care a trec~t la Oficiul stării ci~ lei, pentru care a fost dat iniu-j lUar!fl J_a..1;t71~ n'a stat mult ne Ad tiei Ce_ere'ale U. A. r:I'I • .,.t 
m;' . Il U!l de n~1U d. Const. t. Steta- vil~. :ru lvc.ul UlUl con01an J:Su- \ltxa.Ui ~1 conuamuat la un an ln- l~a'nNrl, A aeM8.{,'U(; WIUI Util trec in administrarea acestei 

aescu, ~~rul nostru, ~e e raiu Ca şef de cabinet al dlui chiRoare. c,ele două C1:l1lCÎucuri. pe care şo- ! __ L!"--L!! ____ • __ ._ ~_"_'-_L 
tQt~Hlat~ ŞI g~:resoonsabl\. r-.....!.... --l!>~- "":"'l" _ ... v .......... u.LU..l" .. - .. _._ .......... ""- ~. ~ '" , .• ". ~.. ~" ... 1 ~._" •• ~_'J' -.-_.- ~.- ';" .... - .• ' confoJ"lll legii sale organice. 

el. Dec b 1 B gen Beldescu, i~i'l1d dela Ioear- să-I urce in ma.'jina sa şi sa. ple-PubticuJ '.ti.miş<)rean, iubitOJl' e a uraJU. -
de muzicâ. ale8.'Jă. va avea pri- (}ati' de' -:o-: . _ .. 
lejul fericit .să aklculte in seara . .e~ . I!la~ra a prnnanel 
zilei de 20 Ma..i 1941 CONCER- muruClPlulUl Tl:IlllŞoara, dela Şa-
rUL SDIFONIC ~t de ()rche.. noviţa, ~~ ved:rea mte.?Sif~că:ii 

. stla Operei Române din Cltlj pr~ucţle~ caut~ 5O~I:.Craton pIe.. 
la ~ în sala. Palatului t:a~, car~. ~ucrand III .acoro.. pot 

'r il . Cultural, la orele 21, sub condu- caş~g.a pana la 250.lel p,e Zl. In
'aL' cerea. dlui CONSTANTIN ŢUR- scnenle se fac 18:. I?ll'e<1r?~ea ~. 
lle~ CAN, dirijor. alFilarmonicii E. T·'tca.reafse

l 
a:flac1n ~t l~~Clul Cl-

;, db. Bucureşt;L . nema ogr U Ul II apl o • 
• . Tn progr$UD. ee V'OC' executa. ~i --:-o-z . J 

~ri!' trei lueră.Ti de.8.utori bănăţeni, !n u~a ardtnu u\ SU08~m:eta:.
.' profesori la Cbnservato.rul 00- riatulu-. de Sta al AprDmZwna
I ~ munal şi anume- Tii No. 19914-1941 şi în baza 

Eu~ Cutea.n~· ,sUITA RO- Deciziunei acelu~ Minister 
-i, MANA"; Vasile I~: "SIMFO- No. 200-1941, Prefectura ju-

'NLl.. N •• iCi'.l'JeDO aJ. vanooa.: ~'i.,.,J"; ...w""", ... H.. "lhTOV9untU 1(,T-

Isi! "DE3.ENE SIMFONICE" şi mătoarele: . 
;CU, .DANSURI DIN BALETUL Declarându-s-e toate cantită-
!n. .PRIOULIcru". tile de grâu din judeţ se aduce 
ca..'; -o-- la cunqtinţa tuturor producă-

. Mini8t~rul AgricQ]turii şi Dome- tO"rilor şi depunătorilor de g1"âl' 
3ăll aDlor pune Ia dispoziţia c~es<'ători. că-l pot oferi spre vânzare 
tăI': loJ'de l'ienni de mătase. meA o gAria. cum1Jărătorilar n.ut~nti a" 
e de viermi. Doritori de a. cultiva Prefecturi. 
1 ce' ,vie~ . sunt, invitaţi să. se Organele administrative var 
lreJlJ'tl'lmte la Mătăsăria Statului, M tot concurstd necesar cum
JIU IV., Buh>v. Regele Mihai 1 NI'. 21 1Jărătorilor, pentm a se putef' 
lE ~ltut~el~;id;măta~şiin~~; ~-;cis;;~.~-"~ -- "._~ V~ V' 

:1 
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oferă - la pozitie splendidă 
.. camere cu tot confortul 
n.'o.dern: apă c;aluă, l,;oIU-
rlfer etc. - B u c ă t ă r i e 
aleasă. -, Pe:1siunea e des-, . 

chisă ~ot anul. 

Telefon: 114_ 

~~~------------------,c-,~,--.-.'-_-.. ~.-.--IIa;; ... 1 
v - • ..-. - .-' _ - ~ _ T' -.i -~_ 

.......................... :. ............... ' .......... ...... 
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CHESTII RADIOFONICE 
Cred că orice om din lume 
Eate la curent anume: 
CajriiJ Buni, FaraoniiJ 

Ou. . minunea lui M arconi ••• 
Ou. teribila lădiţă 
Din plar~ de lămâi/ă •.. 
Dela oameni cu cultw'ă, 
Ne aduce pe-o frântură 
Dt;; o'S~-u"'&aa, (;U 1"'ro vio, 

Câ?itece din paradi.s! 
Oele mai frumoasf- rumbe 
Cu. femei, cu cai şi tumbe, 
Ou gitane planturoase 
:~" femei miraculoase, 
! Ou teribile ispite -
Transformate-'n senorite, 
In matilele pembe 
Oa În Oarmen de Bizet ••• 
Urw plânge, alta urcă -
J) .. ,. fP'mii il.p. mn,~'.rr:li -
Polea, oolsul so·u ga110ta 
Toate-şi au aicea n.ofa 
~1 de vrei să zici în fine 
'Că ai tlrea S'(uw111ti mai bine, 
15~ audt:-'Un hc!nUt ••• 
Este ... "radio" - aţi ghicit! ... 

Ca 8ă "u mă c'readă lu.m 00, 
Că aunt chiar abrutizat, 
Mă dusei si eu a·cuma 
Oa să-mi i(l1t un al1arat . .• 
Un linqău cu freza linsă 
Văzând mu,tra mm convinsă, 
Căci de fapt, nu-'s prost din 

{fire -
Mă luă iute în primire: 
- Salut! zice el olog. 
- Vreau un radio . .• 
- Da, mă rog ..• 
Şi, ."ăstrân1.u-si mereu tactul: 
- Nelly, bagă-ne contactul! 
NeUy, fata cea cochetă 
Inţepată şi bruneti!., 

,0'0 alură de marchiză, 
. Ne făcu contact la pri.ză ... 
: 'Ah! era Q.<fa de tandră.,. 
Ca un mti ae salamrmdră . .. 
mî. 1YI'iuin.d la temt";' m.nf, 
Mi-mn zis: ă8ta-i aparat! 

M;.-aş da leul tot din pungă 
Ca să prind pe undă lungă, 
Sau în dulcea reverie 
Chiar pe undă mijlocie, 
Să o frâng ca pe o turtă 
lao'a~a, pe undă scurtă! ••• 
Insă ea, ,.prinzând mişcarea" 
Şi văzându-mi turburarea, 
Ownoqd'~"d'W ş;' _~o."""',ft, 

Incept' cu v~rbăria: 
- Acest radio e-un patent 
Pentru om inteligent, -
Mă scuzati că 'ntreb brutal: 
Sunteti. :. intelectual' 
- Si,gur, dragă domni.şoară, 
Am cultur:t cea mai rară, 
Şi-apoi ce să mai spu.n mult: 
N'am eu mutră de om cult' ... 
Mai îmi arMă sirena, 
Cum se infigea antena 
Şi cum trebuia udata 
Pentru~ fi seleoţionată, 
Explicându-mi prea leZină~ 
Oum s'o ud la rădăcină -
1,.<>0:»6 n..... gâ....,l<Xif._ Q"W i~ I 

- Ce mai radio, ce antenă! 
Zău o'a* prejera 8ă mor 
Fentru-a§.a ••• oonden8atorl ••. 

Dacă boii sun+ din fire 
PredisŢiuş; la nebunii .. 
Auzii cu mulţumire: 
- Cassa! ... douăzeci de mii! ... 

Simt că sufletul imi arde, 
Pleo năuc pe bulevarde 
Şi gândesc aşa turZac: 
- Am făc'ut-o, ce să-i fac! 
O să am plăcerea rară 
Să-I aud pe cel ce sbiară 
Când îmi cântă 'n chip :li fel 
Bolero-uJ lui RaveZ! 

Oine n'are radio 'n casă, 
E o bestie hidoasă, 
E direct afon, banal, 
Fără simtul muzical. 
nn1l."~~ei' de mii şi pace -
O fi el cam scump .• , dar face! ... 

................ i •• _E •• _~ ........ .m4~Cb~~ ...... ~tI& ..... ,.i32& .... .t&222 ... 
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cinema "APOLLO" 

CÂND GĂSESTI UN CAINE.~ 
"Pierdut că.ţeluş pekinez. rM- _ Sărut ~âinile, . zic eu, Cu Domnul Annibal Verc' 

punde.la. numele de Puffy. Adu- doamna. VerclOentonx am on08.- m, recte soţul d08Jlm1ei E~ .. : 
cătorului bună recompensă, in re ? sina, un omuleţ aproa.pe rnk 
Str. Martirului,. ," - In persoană; d-ta l-ai găsit copie şi chel ea o bilă de b' 
Mă uit la potata care stă lân- pe Puffy ? cu "efectul" pe amrgine, -, . 

O'ii minA C!U urechile Dleoştite şi - Iată-I, doamnă. • • re din dosul unei riraperii. k.~ 
b;>tul murdar de ~râ~ăI şi îmi Şi-l scot de sub paltO!l. Diha- să zică ceva, bietill Annibal .. 
ZlC: ăsta trebue sa fle. AHo, rua treura ca un covrig. mură ca varga, şi-atunc:i a: ' 
U\}Ul~!Ul~ ru.u~ : :,,~.u ... ...l~ ~ voamna ti la in braţe. ţelee cam cine CaIlta 1n cui. 11 
coada ŞI se gudur&'~ s~~os .. ~ mal _ Puffy, Puffylică lu mămi- _ Ce stai ca un animal 1: 'u 
caFille~Vdal~a, paufm

f 
gasI .VI ~mta ... ~a ! exclamă ea cu lacrimile În reşte batoza.. Ah, nu cutezi ,; C4l 

n ca y e mIC ŞI re- ochi t 
mură de frig, îl iau în braţe şi od v ,. • iei apirarea 1. Boule legi~ 
mă urc cu el în tramvaiul pentru ata tr.ecute pn.m;le mOOlen- tund na ! , • ti B1 
Str. Martirului te de efUZlune canma, doamna Şi, lip-lip, două palme ~ 

Primul inc::lent serios: taxa- Vercigentorix se op~te brusc: obrajii bucălai ai domnului: 
torul vrea să mă dea jos din - Dar bine, domnulet ce i-ai cigentorix. 
tramvai, Ii explic că vreau să fac făcut căţelului ? Dau ca d-i despart, ti . 
o faptă. bună şi cerberul se lasă - Ce să-i fac, doamnă? 
tnAnnl_t "nni 1':'" mAi inHli imi _ A .. ~ .. "" .... 1 _ .. -'1 ..... , mă intre ei; dar atunci, cl~< • 
ia taxa dublă, • • _ Ca orice câine doamnă reacţiune inerentă. umilinţe::'~ 

In ~ t,:amvat, lume m~ti. De- _ Ba pardon! PUffy al ~~~ soi~ a~esta : d~omn~ ~4 
odata.looep să mi scarptn. Eu de nu este orice câine"! Te rog să 1 decIde In fine sa puna mana; 
f~pt nu am avut ~cl~~tă s~a- ~ţf mhn'~ .tomrintol ... t 14-~ d .... i: "'0-. ~tură fi-mi croeşte câte\'i 
bIe, dar acum o manCartme CIU- va să mă.nâ...'lce ' ... spmare ~ 
dată îmi furniea pielea.. Ca să nu _ Eu nu da; probabil ' f" - Măga.rule, cum 1ţ1 
credeli că. .' ~au să fac ci!le ştie [.:~at fără. ca să-I obse;:u ~ si te atingi de 80ţia ~ mea! , j 

ce mare secret din asta, voi spu- _ Te rog să nu fii măgar !. - Dar eu vreau sa te 8.jI~. CI 

ne cinstit că Puffy avea purici! _ Do!:unnă., ori. rog ,gg" bma- mul lui Dumnezeu! Nu re 1 

Că eu îi înghit lipsa asta de voiţi a cbserva ci mă. 1nsultaţi! era să mă.nânci bătae 1. - ~ 
p'ldoare higienică, e una; câteva _ Să mă aperi? Eu să) 
femei de lâng~ mine încep însă - Eh, asta-! bunl! In casa nâ.nc bătae ? Ha ha. ha. ~ I 

să se scarpine şi ele. Criminalul mea. şi totuşi .J consideri ianBul- t in casa ~ea ldo~ule 
e astfel demascat, Incepe dis- t~ t:: 1 Dar ••• cEI-Î murdăria asta sun . ' • I m 
cuţia : r } el 'l pot să fac ce vrea! • 

- Dar bine, domnule, nu ţi-e - Ne-a plouat. doamnă.. Ne-a Intre timp, bArca de ' 
l'UfJine să ne umpli de puri:i? ~ ~t j?S din tr~vai ti a trebuit re anun~ ~liţaiul din ~ .~ 

_ Doamnelor. vă rog sa ma S:. luam o maşllli. toate explicaţiile me~1 DUIlf . j 

s~uzaţ~, ~ar po.t dovedi că am - Vai de mine ! L-a} adus în sează UI1 proces-verbal de '. al 

facut ~n o ~8.1e ••• y • • maşină. t ... şi loviri U408.1'8. Apoi, ." 
- Bme, bme, lasa spmtele _ Desirur, doamna. ria mă amendeazA. cu 500 

de~lasate! N'ai d-ta, dar are _ Dar bine, nenorocitule, nu ţinând insi seama de unei! " 
c :le ! . . ştiai că Puffy suferă de nervi şi cumstanţe atenuante, Imi I 

In mom:ntu1 ac' . ~ se aud mru. nu poate aupnrta sgomotul dela pendă pedeapii& pe timp dl , 
multe VOCI! t ? Mi l' , rit ~11_ a.m' 

• y • mo or , -al omo eu~. • • • '. 
-:- Da,ţi·l jos! Sa se dea ]os! esti un erlminal I Iată dar ~ poţi păţi tAti .: 

HeI, taxator, opreşte droaga!... 'D ... d li. t sesti un câine. Bilan~·t tOl N f 1 _'1,. • • - - oamna. ragC\, eu nu sun , )'.... ea 
u c~noec ormu ~ \.ulIlllca a Mafald şi' d •. _.1 v de lei mll .. ina cu tramvaiul, 

purpurel, dar cred ca'n momen- a n aveam e ~e sa . -:r U 
tu! acela mă tău............ . I ştiu că Puffy al d-tale suferi de alte treI sutare date wrui g,. 

ca un rac ••• 
---.. mal roşu mi 1 t W ' e 

ipohondrie automobillstică. qa care -& ua apararea.. •• 
:Ju nu ocolesc adevărul : sunt 

d~t jos din tramvai ••• 
Incepuse si plouă cu găleata, 

şi pânL.'n Str. Martirului mai a
veam o bucată bună. Iau deci o 
wiUjl.nl., Qb.ibz;Wod că-mi voI re-

cupera cheltuiala din recompen
sa promisă. ••• 

Ca:~. din Str. Martirului e o 
clădire prlmo--dfo:tlă, aranjată cu 
mult gust arhitectonic. Cu sigu
ranţă. c~~ aci locueşte nobila fa-
--.,.;,.. ..... , t ....... : _:_ ,.... ___ -A_..3 _ .. _ 

soneria in funcţiune. După cind 
minute, - cinci secole de groază 
in care timp sunt udat ciudu~ 
lete, - o caţaveică, ştirbă şi u-
râtă, vine să..mi deschidă. 

_ Vă rog, cine locu~te aci ? 
- Aci stă doamna Eufrosina 

Vercigentorix; dar ce vrei. dta? 
_ E '".: '~a de un câine ••• 
- Ah, de Puffy ! Holerica a

rătare face un semn disperat, ri
dicând mâinile spre cer; dac'ai 
'şti cât a plâns doa.nma după el ! 

că... • 
- Ah, dar eşti direct neobră· Am mal vlzut, zOel 

zat ! Eşi afarl ! .. !! un câine jigă.rit, pieotAnd 
- Cu plăcere ••• dar mai fn.. trarea unui gan,g : slab, & • 

tâ,i recompensa. vedeau coastk~ nemincat.A.c 
_ Ce recom:t- :msa. T OCllL. uns\.~roşl ••• ş1 era al ·te 

_ Recompensa promisă. să mi se facă milă de el,:-". 
_ Cum adică după ce mi-ai deodată observai cum îşi, al 

distrus căţelul,' mai ai P pre- camea si.ngerândă. Atl,llK:' .~ 
tenţii ? risgândit : ." 

Aturci, ajuns la capătul ri'b- - Ce să-ţi fac, dragi, ~ 
dării, răspund şi eu : că ? Regret, dar a mai.r . 

- _,._.... .. .. v ~~ ___ ~ ___ • :I~ _! .............. ..,' 

Atât i-a trebuit jivinel : urmă, te pomeneşti. că. al: 
_ C'l:.m, mă insulţi? Annibal, până. care ar fi capa.bfli să, 

AnnibaI, vino de-mi ia apărarea.! că. f' • ai luat riia. dcla Jlli;1 

.... 

DICTIONAR DE CITATE STRl o 

Alea jaeta est = JacMta este pe alee. 
''-. Homo homini lupus = Omul 8e trage din lu,p. 

S, ,ns jHJC6m, para bellum = Dacă vrei P!JCe, nll·!l 
1!a8U1 unde nu-ţi fierbe oala. 

" lpso laeto = Factura pen tru ip808. 
Bătrâna o ia înainte ea să Jr.ă 

a.nunţe. Când intru. In haU, o pi
l'ft,."M~ de eame lu.~ruitj!j, Pl., di
I "(·rse coSmel!C3, mii a..-;;ter ta cu-

LII!*5~u=,tj!,;e-"'ăei1M.h~oq; .. ~ ___ •• rioasă ~ nerăbdă.toa.r~ 

Urb« et orb« = Orbii din comuna urbana. 
Veni vidi viei c:: Vino să- ţi vezt. 'Viciul. 
fiwi. la sat .. Biti anchUozatt . fa 

,. 
) 
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1 , . 
Din bogătiile SPIrituale ale BanatuluI _JP 

• ~JiotecH Municipiului Timisoara 
GRAND 

HOTEL LAFAYETTE 
Bucureşti, Calea Victoriei tt 

Cel mai bun şi confortabil Hotel al CapttateJ 
III~~, . iul Timişoara posedă o 
_~crp ~ ,_ ~ 
. i şi valoroasa blbhoteca, 
.8'& înfiinţat în anul 1004, 
plasată în edificiUl Şcoalei 

din str. Tunarilor. 
fost mutată apoi ~ mod 

.,. riu in anul 1008 III str. 
,; ea,nu lângă Conservatorul 
• E. 'pal, in !cch~ st;lă. de 

- tiei a LiceulUl Pianst, 
mi • în grabă, dar cu totul 

p_toar:. . . 
· izbucnirea razbolulUl mon-
1, k In 1914, l!ibliote('jt Munici-
biI . se găseşte t~t în st;. pn
: ar. lJlnll unde a ramas pana in 
ul 1940 când a 10S1; mu\.a.~ l!J, 

l 1: 'ull~l a Muzeului Banatu
zi ,;Condiţiunile in care a fune-
i~ t până la. această dată au 

sub toa.ti critica. 
de neîncltipuit cum edilli 

, oras bogat cu atâtea re
Dnanclare, n'u au avut nici 

din ei un gând ocrotitor 
iigâ această comoară cultu
ciJ;, a Banatului. Este înadmisi-
ţ 1, ,I.IA Q.'I,i ..... -~~ D;. ...... l~_ .. .n.rII~ ,.,421,..e;. 

I :-. ' ă 70.000 de cărţi - să nu
, găsit alt adăţlOst. decât o 

ubră. şi abandonată sală de 
tieă. 

. r sub recim român,osc a 
21 de ani uitată şi părăsită, 
oraşul acesta. înstrăinat, 

api eare are o mulţime de eleve 
ve: evi, iar acum a. devenit CeIl

unîvel15itar 9i in jurul cn.ruiD. 
• t puternice valuri de naţie 
~ ·nească. ar fi trebuit să se 

a., e mai multă atenţie insti-
11, nilor culturale. 

. tre toate instituţiile pcn
de primărie, Biblioteca a 

co; cea mai năpăstuită. 
~II'. luaţia în care s'a găsit 
. 'te a fost radical 8chim ba ti 

e' anul 1940. Mutată în noul 
, care deşi nu corespunde 
r necesităţilor ur.ei biblio

nell " a fost amenajat cum s'a 
mi mai bine; interiorul fiind 

t şi frumos mobilat. 
, mutarea, care s'a. făcut 

I':!ri • nici un sistem, cărţile au 
, O răvăşite şi scoase din or
:, ea lOr firească. După o mun· 
~Ul, lsiduă, in timp reIa tiv scurt 
u a, • riIe de sortare, etichetare 
,.' earanjare au fost terminate. 

locul vechiului catalog se 
'lizează cartoteca, care e aran
• după autori. In afară de 

1, ta există o catalogare după 
t, Il. 'alităţi. _ 
,cat'Acum se face sortarea ziarelor 
,al f\:;UsLt:lor vecll1, cart au ra
, m urmă cu câtiva ani. Oda
şi, aranjate urmează a fi legate 
II;' .oompa.ctoria proprie. 

Cărţile cari le posedă Biblio-
ă ' Municipiului sunt grupate 

~O de, secţii, cari cuprind cele 
,VlI.l'late domenii, ca: Biblia--- - ........ ~~ 

Filologie, Beletristică, Arte, sesc toate operile valoroase ale 
Istorie, Industrie, Statistică, tuturor clasicilor noştrii, ca şi 
Geografie, Matematici, Drept, ale autorilor bănăţeni: Dimitrie 
etc.. .• ]'ichindeal, Petru Vasiei, Petru 

Preţuri moderate Preţuri moderate 
• 

Atribuţiile in legătură cu comerţul bancar 
şi creditul au trecut la ministerul finanţelor Sub regimul românesc au fost Lupulov, Gheorghe Popovici şi 

cumpărate 18.000 cărţi şi s'au ale altora., cari, cu ocazia. expo
primit numeroase do naţiuni. Re- ziţiei cărţii la Timişoara, in anul 
gretabil este, că multe din cAr- 1931. au stârnit admiraţia. spe
ţile împrumutate nu au mai fost cialiştilor şi a publicului. 
restituite, cu toate insistentele Biblioteca redeschisă in De
făcute. In majoritate, cărţile 'ue- cemvrie trecut, funcţionează 
restituite sunt împrumutate de acum dupi cele mai moderne 
ani de zile şi sunt reţinute de principii, având model de orga
persoane cu o bună. situatie so- nizare fosta Bibliotecă a. Univer
cială din or&5. Nu fitim cum s'a. sităţii din UluJ. 

Monitorul Oficial de Marţi 
13 Mai 1941 publică. următorul 
decret-lege. 

ART. UNIC. - Atribuţiuni
le relative la comert uZ bancar 
şi la credit, pretJăzute în decre
tul-lege Nr. 4,248 din 7 Iamul
ne 1941, pentru completarea a-

tribuţiunilor Ministerului Eco
nomiei N aţional8, trec a.sup1'G 
Ministerului Finanţelor, cu ex
cepţia celor pTivitoun~ la coo-o 
pe'>"aţie şi la asigurări. 

Toate dispoziţiuni7.e contra
re decretului-lege de faţă BUnt 
şi rămân abrogate. 

făcut că tocmai că.rtile cari au Posedă 2 săU de lectură: una ••••••••••••••••••••••••••• -.-~ 
C".,." 'Il~~ ... ('O llluulut.o !:OUlit at.. ___ ..... ..,...:>c 1 .. -.oi $'; .. lht ntoÎl'Ă P.11 

ediţii rare, cari nu mai pot fi 14loeuri.- pre;UngSrea valabliitătii unur 
cumpărate. Noul director a.l Bibliotecii 

Biblioteca posedă cărţi scrise este d. dr.lustin Fogaş, refugiat carnete de identitate C. F. R. 
in limbile: română, germană., din Oradea.. d - d 1 d 1 M 1- 1941 franceză., engl87ă, latină, ita- In Timi50ara, care este emi- UDa a la e NPfi le . 
Uană, maghiară şi sârbă. oamente un oraş industrial şi eo- . ~ .. 

Bibliografia. asunra Banahllui '\ mercia.l, această instit\lHuno In . ved~rea preschim~u trepta- 7) Canetele cu 75% retlucere ale 
este bogată şi varllttă; ea este' municipală este un loc (\e odihnă I te. direc1ull~ca generala C: !!: ~. ~ ofiterilor. subofiţerilor şi asimiJa.. 
grupată intr'o sectie specială şi de refugiu al sufletului şi ('3~ a.pr~\.)a.t prelW1g1re~. valabilita1u;1 ţilor lor activi. p:recUID ,1 ale mem
spre a fi mal accesibilă eercetă- pl'imitoalre pentru 00' Cl'! se tie- dupa data de 1 AprIlte 1941. a. Urty~- brilor de familie al acestora sunt 
h_'-__ . 111"1. nl'PJOCună.rilol' intelectt\Jl~. toarelol' carnete de identitate tIP "alabile până la 1 Aprilie 1942, eu 

I VA T. LUCACRI o.~. -.. ~ ___ "'!' __ :1_ .. ; .. 6 .......... 1 .. vi",<I. ai timbrele resnective aplica.te 
ntre carţile romaneşti se gă- fixate mai jos: pentru anul 1941. 

1) Carnetele eu 75% reducere ale Dacă în carnetul acestor militari ••••••••••••••••••••••••••••• corpului didactic al şcoalei Politech- nu mai este spaţiu liber pentru viza 

A ~ nico din Timişoara sunt valabile pe anul 1941. se VOI' introduce ba n gal a rîd e g ard Î e D I P u - pină la 15 ~Iai 1941. luate specuu jll",-duIW I,,~ lui _ ............ b-.l vid. 
de Inspecţia V Mişcare. ca şi in anul 1940. 

b li ei laC b est ura 2) Abonamentele aflate in pose- In cursul anului 1941 pentru ofi-: 
sia organelor poliţieneşti sunt vala- terti noui eşlţi din ,eoall, avan-ii. pol iti e iTi m i tii: O a r a ; bile pâ.nă la 2 Mai a. c., vizate spe- sau cei cari au pierdut carnetele" 

~ 1 ~i .. t dA inllpf'ctiile de roi~cnre. au îndeplinit formele de anulare. .. 
După. cum am mai reiatat ~i 

cu art:.a. ocazie, numărul actua
lilor gardieni publici dela. Ches
tura poliţiei Oln Tim.i.şoara., nu 
mai corespunde necesităţilor. 
Situaţia aceasta a fost adusă la 
cunoştinţa Direcţiunii generale 
a poliţiei. Astfel, că, la rapor
tul făcut de d. chestor maior 
COllSt. Micu, Direcţiunea. gene
rală a. poliţiei a dispus să se 
publice concurs pentru ocupa
rea posturilor vacante de gar
dieni publici. 

Condiţiunile pe care candi
daţii trebuie să le îndeplineas
eă, sunt următoa.rele: 

1) Să fi făcut sta .... iul mili· 
tar efectiv. caporali şi ser-

genţi din toate armele iar' S) CJametele cu 50% reducere ale vor emite tot carnete mOdel veehl 
fruntaşi din grăniceri !i/ jan. func1i.onarilor Cie stat Inclusiv ale şi se vor vinde tot cu-preţurile vecbl 
darmi. . pel'8ollnluluÎ ch-U al armatei şi de 100 lei el 1 şi fi, eL llL 

2) Să aibă. etatea 23-30 membrilor lor de familie sunt va- rentru preschimba.rea lor se v. 
-- la.bile până la 80 Iunie a. c. fără da dIspoziţiuni la timp. 

~) Să se bUcure de o bună viza şi timbrele pe trimestrul în 8) Carnetele tip O. F. B. cu '160/'0' 
curs, dacii au însii yiza pe trimes· reducere emise pentru trupa în te....: 

Purtare în comună. hi b" ~ le I ul trul Ianua.rie 1941. men nu se prese m a. pAn~ a ep • 
4) Să fie cetăţeni români. 4) CarneteJe cu 50% reducere ale zarea complect a stocului existent 
5) Să aibă certificatul des- . .. pensionarilor de stat IiIi membrilor la inspecţiile de mişcare Şl DIVlziii 

pre cel ~pu!in 4 clase ~r~are. lor de familie snnt "alabile până la C. 1 b. Aceste carnete odată enU!!O 
6} v Sa v f~e d~ .cons~lt~ţle. ro- 30 Iunie 1941 fără. viza şi timbrele sunt valabile până la. ter~ 

bUBta, fara mei o mflrnutate pe anul 1941 dacă. au viza pe anul stagiului militar al posesorUor I~ 
sau diformitate fizică şi înălţi- 1940.' şi se vor vinde tot cu 5 lei bucata.. 
mea de 1.70 m. 5) Carnetele cu 75% reducere ale Carnetele de identitate model 

~ererile scrise cu mâna
y 

pro- personalului S. M. R., N. F. R •• vechi ale personalului ti pen8lQnari~ 
prIe, CU toate actele prevazute pensionarilor militari. protejaţllor lor C. F. R.. ale peHolULlulul buge
mai sus, se vor prezenta. perso- 1. O. V. el membrilor lor de fami- iar din centrala ministeruIulluen... 
nal Cesturii Timişoara. spre a' :.0, sunt valabile până la eo ~unie rilor publice şî comunJcaJlllur. alo 
fi examinate. 1911. fără viza şi timbrele pc anul consilierilor dela: Inalta Curte de 

19·11, dacă au viza pe anul la4fJ. Casaţie, Inalta Curte de Conturi, 
• • •••••••• • •••• • •••• • ••• • • • • • 6) Carnetele cu ~i;j% şi 30 ; re- Consiliul Legislati\f ,1 Curtea Su .. . · t d· dneere ale personalului AdminÎstrt\- perioa.ră Administrativă Oi membri,". La 1 IunIe sesIunea ex raor 1- tipi Porturilor şi Comunicaţiilor l)e lor de familie ~ acestora;. abonaI u!,ă. sunt valabile până 'a 30 InDle mentele ce expiră la 1 Apnlie 1~4l. 
nară de bacalaureat comerciallHHl fără nici o "iză.. carne~le decoraţiI 01'. veteranilor 

1'oatt> cametele mentionat.:, m~i cum '1 orice alte carnete ,i abona,.. 
Inscrierile pentru sesiunea extra- tru cei inscrişi la academia COIDl'r- StlS, in- nfară de (-ele prevă'lute la mente nespecificate la PUDctete.l-8 

oramara ti" 1.o~cu.la.Ul"e .. t eosncrcia.l, citdu din Dacurcqti 'fi lo. Ueoal ., .... r punctul .6 se vor r~eschimba in ter~ de ma.i sus, nu mai sunt ya,la.bde la 
fixatA pentru 1 Iunie a e şi la care . I d b. ţi din B tru I menul flxa1; cu cartl de menillak c"l .. tcrla cu poI'tllli ... dnpil dAta. de 
se vor prezenta num~i ~ei candi- m~r~la . e. ae 1'BŞov, pe~ _; nlPdcl nou. pe cari se vor alllica 1 Aprilie 1941, deoarece toţI ~tia 
d ~ b I't l cel mscrlşl la academia comerciala· tn>1brele necesare. pentru intreg şi-au preschimbat carnetel~ vechi, afO' care au a 80 \'1 'cos a supe- • I ' 
rioad de comerţ până la 1 Septem- dm Braşov. nnul 194L CU cărtl de identitate noui. 

brie 1936 şi suntin~rl~i in anuIII~~~~~~~~~~~~~~~~~~ __ ~ __ ~~_~~~_~ __ ~ __ ~~~ __ ~~~~~~~~~~~~~~ la academiile comerciale, se fac I : ___ § 
intre 1~26 Mai a. c. şi auume: la 

Min",aCl" nainllniln ... ••••••• 
Români! După doi 

cel 
ani de lucru fantastic a sosit 
mai curios film' colorat: ... ,?~nform inţelegerii cu Misiunea Militară gamană, prizo-

~I 
ni JUgoslavi de origină etnică română,care au fost tritati de 

f eo:rusie militară germano~română locală, şi predaţi gu~er
; ~ rOlIlân, cu începere din ziua. de 8 Mai a. c., au fost instalaţi 

,catre autorităţile militare locale româneşti, în comunele 
oda, Remetea şi jur, îngrijindll-se de hrana şi cazarea lor, 
e~ ea, până la repE-triere, să se simtă cât .nai bine. 

entru a le imbunătăţi cât mai mult condiţiunile de trai, 
apel 14 autorităţi, 80cietăţile de bine!ac"Te şi mt!'?:M ro:c pentru a contribui cu C6 le stă in putinţă. 

1 randeleo se primesc pe adresa: Biroul Informaţillor aflat 
f ocalul Comandamentului Diviziei din piaţa Libertiţii, tele
on 34.01. 

DOCID 
la Cinema nCORSO" 
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franceze din. B 
de avioanele engl 

() d~IEUDlie in ftunte Cartierele 
[O d. Anl~ Jloul!lili bombardate 
va cere Regelui Imparatsa desemneze un prin
cipe de Savoia care să devie Rege al Croaţiei 

ROMA, 17. (Rador). - A- desemna un principe, din casa 
genţia ,,stejanfJ transmite: de Savoia, care să poarte ca· 

O delegaţie croată, având în roana Croaţiei .. 
frunte pe d.Ante Pavelici, şe- Delegaţia va semna la Roma 
/111 Statului independent Croa.t, şi importante acorduT'i Clt ca
va sosi Duminecă dim'iueaţa la racteT pipolit, econ01nic ~i teri· 

BEYRUTH 17 (Rador). - luat măsuri, ca aceste avioane :::ancez şi mai hlulte 
CoresJKndent~ agenţiei ,.Ha- să-şi continue drumul cât mai fos~ rănire. 
vas" transmite : cur.i:.n~ ~s!brl. . ,In ziua d~ 16 ~a~ 
A~ioane genrul1le au trecut de Fara MCI un avertisment 8;\,1- francez Siria, cartieml 

curfUld Îu tranzit pe deasupra oaneJe britanice au bomba.rdat în fost mitrz.1iate de 
Sirir:i, zilele de 14 şi 15 Ma.i localitatea o'ce. Nu s~a înregistrat 

Cincisprezece (15) dintre ele Palmyra şi în ziua de 15 Mai 00- omeneşti şi nici pagube. 
au făcut Î1l ultimele zile ateriza- za aeriană deJa ltayak. deşi înl Maoif.este a.rătând la 
re pe aerodromurile siricne. In aceste locuri nu au aterizat nici- re, sunt aruncate in . 
conformi!.ate cu condiţiile ann:s- odată vreun avion. avioane prezente 
ti!iului, autorităţile franceze, au In cursul atacurilor un ofiţer pra ora.'jelor din Siria şi 

Roma, pentru a ruga pe Rege- torial. 

k l~d~~I~I;A~d~;eânâ:;;I.n·Arăd· ~-iijreişi+iiiterZii·ivrefor·Si sâr 
" ' . I U sa Dlal posede aparate de ra 
a fost autorizată să livreze, până la 15 
Iunie 1941, in orice parte a tării droj
die comprimată în orice cantitate 
Ra este obligată a satisface toate cere
rlle ee ise vor adresa până la IluJie hJ41 
Bucureşti, 17 (8.1. R.). - In

dustria Ardeleană S. A. din A-
tern, dacă fabricele regiunilor 
respective nu pot satişface cere
rile. 

ZAGREB, 11. (Radar). - aparate d'J radio au primit 01'- prezent au fost depU8e 
C~:espond~n~l~l agenţiei ,,D. N. dinuZ de a depune, aceste apara-t recţia Paştelor din 
B. comunICa. te la birourile poştale Până în aparate de radio 

Evreii şi Sârb ii care posedă . • ..... ~ ........ ~ .. ~ .... ~ .......... ~ .. ~~·~~ .. ·.~.~~~~.~~~~~~k 
'(joale ta,,,'ita,ile de 
celolibra şi oigognie 

lllinislerului .:coDomiei 

lire de 
ltebut36C a"u'll 

Nation 
,rad, a fost autorizată, printr'o 
decizie a Ministerului Economiei 
Naţionale, Subsecretariatul A
provizionării, să fabrice şi să li
vreze până la 15 Iulie 1941, în 
orice parte a Ţării, peste cota de 
fabricaţie ce i s'a atribuit, prin 
deciziunea ministerială Nr. 124, 
.lrice cantitate de drojdie com
primată necesar consumului in-

Industria Ardeleană S, A. din 
Arad, este obligată a satisface 
de urgenţă toate cererile ce i-se 
V(' adresa, până la 1 Iulie 1941" 

Preţul maxima1 de vânzare, al 
drojdiei comprimate,va fi, pen
tru aceste vânzări, preţul fixat 
prin deciziunea mai sus arătată 
di!112 Februarie 1941. 

~U~UREŞ~I, 17. (R~d~r.) -: 1~.94I' c~ntitătile de bumbac, 0010·1 Filaturile de bumbsc 
.PrIutr o deCIZie il numsterulm hbra. fuele de bumbac nebloeate de Dica' zilnic expedierile de 
Aprov~zion~rii, s'a Înfiill~a.t ~e lâl~- a~a~ă ce posedă ~ fabri~ă..1a d~ta adresa primitorilor, .. 
ga Duecţlunea Industrlel dIn lUi- deCIZIei, precum ŞI cantitatile van- turile "i numărul firelor. 
Ilisterul J:<.;conomiei Naţionale, o co- dute efectiv şi FeIlartizate la fabrici T tit . d '} 

. . b d' f' f J . • - oa e n reprlO en e mlSie su preşe m,la şe u UI servl- cu aratarea cantităţiilor contrac- i 1 15 I f" ă . I ' 
" I . Ind t"' T t"l "P' 1- 'i n ca a a e lec reI um 

CIU W us nel ex 1 e ŞI le ari, tate, numărul firului şi adresa cum· f'l d d 'd b b ;.-.................................. - d" d' ta ţ' " - ~Ie e eseuri e UID ae, 
compusa m: Oi reprezen n I al p,trătoruIui. . • f b "~ M'ni t uJ' " . . au m a nea i s er Dl 

L B t ' fllaturilor de bumbac, un reprezen· Se va ·arăta separat ce cantităţi 
. a ucures I tant al maturilor de \'igognie, un de bumbac, de celofibră şi fire ii miei Naţionale, Direcţiei 

reprezentant al tesătoriilor de bum- mai rămân disponibile filatureÎ pentru a fi repa.rtizat.e .. '- - ., Rauffllolcr.ii toi! lU lama bac şi un reprezentant al fabricelor l)entru vânzare. care prelucrea.ză aceste 

de IOS, lenlelele lemei· 
ICE I2I~UDnte, 

de tricotaje. Filaturile. de bumbac nu vor pu- Filaturile de vigognie 
Comisiunea. va. propune cum se tea eontracta noui vânzări fără \inde firele produse de 

va distribui bnmbacul brut, desen- aprobarea Ministerului Economiei deseuri fără aprobarea 
riJ ... '1' flrol.:. de bUIll~ lIrea de Naţiona.le Direcţia. Industriei. ,Economiei Naţionale. 
celofibră şi de vigogDie, produse in 

BUCUR~~~;îr!. 17 cS. I. R. _ IN CAPITALA OFEREA- ţară la industriile de prelucrat 
. bumbacuJ, luând ca ba.ză capacita. 

ZĂ O BANDĂ DE RĂUFĂCĂTORI CARE, CU LAME DE \tea de producţie şi producţia efee. 
RAS, TAIE ROCHULE FEMEILOR ELEGANTE, ATÂT PE tivi din anul 1939. 
STRADĂ CÂT ŞI IN T.A.."XIVnl: ~AU 'l."RAMV.A.l'l::J. rOLIŢJ:A I l"ilaturile de bumbac vor comu-

Ultimele stiri 
FACE CERCETĂRI PENTRU DESCOPERIREA AUTORI- nica Ministerului Economiei Naţio. 
LOR, .. Dale, Dir. Industriei, până. la 20 ~Iai ,... .............. _ . .:._ .....•... ,.-.. ' ........................................ ......... .but.:LJrtJ.!.l$d, 11 (d. 1. R.).

CaoiuetuJ. de linstrucţie llfov,a 
respins eri, cererea de eliberare 
pe cauţiune făcută de EBa Gutt-

ConlravenienlU c~rj se sustrag deID nla:o imoozitu!ui excen- ~~~~:-::r~~~r~:t:;; e:i;:~ 
rile .le evrei in Palestina. 

Uonal de 4°'0 vor li DuhHcu{i în DresH si comunicaU la radio BUCUREŞT;:-~ .(8. L R.) -
. Declaraţiile depuse de consumatori 

. ,CoIDerc:ianlllor !fiili. induslriasilor ~ari «:00- la comercianţii pentru obţinerea 
- .-' -. AL-d • ' - d .,! cartelelor se vor trimite de delega-Ira.".", • se Tor .n~ I e Inlreprln eri e tulminîsteruluieconomieinaţionale 

BUCUREŞTL 17(8.1. R.). - (lj 'e sllnt a.ceia., cari în împrejură pentru cazurile de recidivii.J se l'a după terminarea operaţiilor de 
Se aduce la cunoştinţ,ă. comerci'- rile grele de astăzi mai păstrează aplrca cu toată rigoarea., în care distribuire la Oficiul pentru mţlo
a.nţilor, indu~tria.,ilor şi publicu- o atitudine nepatriotieă. scop s'a dat cuvenitul ordin or- nali:tarea consumului care după in
lui conswnator, că faţă de eva- Dea.'5emeenea numele comer- gdlIlelor fiscale. registrare le va trimite Ia. cil'cum
liUDea constată şi inmultirea nu- cîa~ţito~ şi industriaşilor contra- l\~istrul ~d~.Finanţ.e face ape! scripţia de poliţie respectivă spre A 
mărului de contravenienţi, pri- vemenţi. '. ,~a ~p R~manll, ~ cont~oleze el le verifica dacii corespund cu car
rind aplicarea impozitului excep- .Se at~e a~ţiu~ea mdustna- lllS~ŞI apb~area timb!U,~Ul de 4.la tea de imobil şi cu realitatea. Cei ce 
ţional de 4, la sută.~ pentru Api- ş~lor ŞI ~me!,Cla~tllor, că. ,sanc- su!a. destinat Apăraru Naţio- vor fi prinşi că au făcut declaraţu 

N ţi I ~ 1l.{i' te I d ţiunea mchldeM. magazmelor nale. false câ.t şi proprietarii cari aU. cer-rarea a·onas, 10 rus ro e .. .. ' . ." 
Finanţe, a luat hafărârea că, in- ..... .,.. - ,. ~.' ~ ..... ...,- ..., .,> o;t .. "'.9> ot"" .. ~_................... ••• tJfH;at da~ muacta vor fi. sancjlO-

A d dela 15 M • 1 Cum se "Ia .... taşte taxa forfalara- naţl cu pierderea dreptulw de car-cepa~ 'I • du atI." nt.nD
1 

e e 00- fi . .... _ feli şi internarea în lagăr de muncă. 
blercuuu o:r m s rIa.'j1 or OO!I- d - t ..,. · . t" d la l ~ ~ ii I . 
trave:n~m~, precum şi ~ cumpă- e ca re macerarll angrOS!$ I eB.;'C~~~~I. :7~(~~·I. R.) _ 
mtonlor ~I co~s~tonlor, ~re BUCUREŞTI, 17, (8. I. R.) - timbrului, este aferentă la ,'aloarea Tribunalui llfova respins eii apelul 
nu au achitat .~pOZltul excepţio- Taxa forfetari stabilită pe cap de părţilor rezultate din vita tăiată şi făcut de cunoscuta proxenetă Di
nal de 4 la sută, sau nu au cerut vită, datorită de rnăcelarii an gro. anume: carne, piele, grăsime. căpă. dina. Gheor2'bJn . D9.t ... nft.nA. "' ...... t Il .. 

_t>1i-..oa _taiA pc ",,<>~Io -el", SIŞU pentru VItele tâiate in abatoare ţină, tacâm uri (maţe, ficat, plă- intâ.lnire din Cf:l.pitală, Str.Speran
plată., sau pe facturile de cmnPă.-1Şi care inlocueşte impozitul propor- mini) şi nn şi la produsele derivate ţei 25. Numita. fusese am.enda. tă de 
rare~ si fie publicate la . radio şi ţional de factură, prevăzut de ar· care rezultă din aceste părţi, cum serviciul sanitar municipal cu 
presă pentru ca să se cunoască tioolul14. paragraful 18 din legea an inţeles unele organe fiscale. . 100.000 lei amendă.' pentru. că au 

fost găsite fu casa aceasta 
nire 10 femei pe care le 
nemilos. 

Bucureşti, 17. (S. 1. R.) 
tica medicală prevăzută de 

aliniatul 2, in legea pentru· 
zarea Ministerului pa.[J"\.<'I""I~ 
cerută pentru ocuparea 
de medici secundari de 
spitalele cari aparţin 
Sănă tăţii). Dispoziiiunile 
ticol se aplică şi medicilor 
cerut Înscrierea la cursurile 
dici secundari ce se ţin la 
Sănătăţii in luna Maiu 1941 

STIRI EX 
IUlllntlIllMnl'll"IIII»llljjlllllllmlllllllllil~';::; 

SOFIA. 11. (Radol'.) 
pondentuJ agenţiei"steflllli 
ţă: . 

D. dr. Hristo Caloff, ~ 
stru al afacerilor stn\lDe ~ 

mente preşedinte al 
afacerile străine a ~"lh1"8nle,t' '~~ 

ales preşedinte al SobraroeL 


	Ecoul_bw_310
	Ecoul_bw_311
	Ecoul_bw_312
	Ecoul_bw_313
	Ecoul_bw_314
	Ecoul_bw_315

