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ŞI PROPIUI<:TAR: 4 pp.llini 2 lei 
1. ~te'ănescu , "' •• "Voi} toţi fra,ţii mei, dela. Tisa la. 

marea. Nea.gră~ defa. Dnni.re la WIStIn, 

zi şi nos.pte aduooţi-vi aminte ~ 9d,

fletnlRomâniei nu se poate rnanif'esfa 

de cât în unitatea. naţiOOlală ; că. pe cit 
vom fi întn.tchlaţi în bucăţi, lOiCt11 naţiu

nii noastre va fi gol În hora cea. lllO!'I&-a 

omenirii 1" 

--
REDACTOARE-ŞE~"'Ă: 

(iur~-SlefăDesCD 

~jJUf.~ŞIAD~TBAPA: 

Em. Un gureanu, colţ CU 
de Savoya, Timişoara 

A pare la !orele 12 
ION c. BRAn.um 

:.':~""""~---~~OChap~ierinemeri~rede o. General Antonescu la ~luenchen 

crl'lklU că. exietc no-An, 
la minte, care să nu se 
auzind că se iau măsuri 
infrânarea risipii ce s'a 

banul public, ani dea· 
în toate chipurile -
ţinerea în serviciile 

a numeroşi paraziţi ... 
necesară, ca pâin:ea de 

zilele, . omu1t.u care o me-
o moralizare şi a funcţi 
, public. Vizăm bineîn· 
pe slujbaşul nedemn -

aspectele - fiindcă. şi 
""1.,,,,,,,,,,,1',, sa. în serviciu şi 
~''''''Q·t.o. se trage concluzii 

educaţia civică şi demni. 
umil popor. 

să fie judecat nea-
-l.--~t;;f ... -~ .! "I.!r-!.I. ~-- -_ .......... ..: 

şi de onoare -.:. cum ade
. am fost rău notaţi - din 

faptelOr ce se integrea· 
crime, de neiertat, a!le câ-
? • 

del-aaceastă raţiune 
ar trebui să şi-o msuşeas
, capii de autorităţi - se 

ca mai marii slujbaşilor 
de. Stat, judeţ, eomună şi 

... ,,~"'.,.,~ .. instituţiuni ce cad 
oontro1ul Statului,. să se in

de, conduita funcţiona. 
pe care o are şi dincolo de 
autOl'itătii. Nu estesufi-
S~li - ~u.a.l, :L1.LvL,J"II;i"Qo~Q, 

- numai ce face subaI· 
pe care-i conduci, in tim~ 

totahtatea corpului nostru func-' 11"... d .. ...-
ţiOI~ăresc, ~ ~rt~a străinilor UJD atulerul Staiului RemoR D auul " 
cart trec pnn Tilmşoara cu tre- .. -
burile lo~, nu e.g;eu de_cons~- lntr!uedfre lU d. uen Rlhh16_"'rn p r ... m 
tat de catre 001 In a caror In- d _... UUPK IU t .......... ~ 
d~to~ -!re cade să vadă.şi D Dt un lilBeeu 10 ImCI1r.eu CDsnm"eIui danşll: ceeace este de notone- ....,.. 
tate publică. 
Să luăm, de exemplu - din-

tre :<nu1~o pe OQ.ro le-·....,... pui;c ... 

cita - cazul ce detel'lIDină, atât 
publicUl cât şi chelnerii, să se 
mire şi să murmure, al unui u
mil funcţionar (umil în grad, nu 
şi 'n maniere!)... pare-ro-se 
dela Fise - care-şi poate per
mite luxul să ia masa, în mod 
regulat. împreună cu familia, la 
"Palace" •• ' 
. De un<ţe? Din, salariul său, 
blodest ? 

Despre acest slujbaş ni s'a 
spus că a. fost arestat, acum 
câţiva. ani, pentru dispariţia, 
din gestiunea sa, pe care o avea 
la o percepţie, tot în Banat, a 
sumei de vre-o 200.000 lei. 

Care-i situaţia acestui func
tiOTI1H"I' ? . A f~ SilChit~.t .NI. 
nevmovat ; a despă.guOit ~tatw 
- sau toacă acum banii publici 
ce au dispărut atunci ? ••• 

Dar la cazierul acestui mic 
slujbaş (care poate lua masa în
tr'un restaurant-cafenea, de lux, 
în mod regulat, împreună cu fa
milia sa). ni se afirmă că s'ar 
mai putea adăuga iarăşi o În
tâmplare ••• Lunecarea. pe fe-

MUNCHEN, 11 (RadoT). - litAţi marcante, reprezentând 
D. General Antonescu, Condn- partidul, StatuI şi Armata. 
... Ăt.n.Ml1 ~t.R.t:nmi RolmSi.n .. .......dt fi nrinud:r .. dA ",rlAl"n'" ... 1 R..u_ 
la Miinchen. cu avionuÎ, Mier- chului a urat, cu cordialitare. 
curl~ după amia7Ă bun sosit, Conducătomlui Statu-

La aeroport d. general Anto- lui Român. 
ne-seu a fost primit, de d. von Insoţit de fi. vou Ribbentrop 
Ribbcntrop, ministrul de exter- generalul Antonescu a trecut in 
Be al Reichului. revistă compania de onoare si 

In vederea primirii dlui gene- apoi a pi.ră.sit aerodromul • , . 

raI . Antonescu~ o companie de . In legătură cu vizita la. l\nin-
onoare din armata Reichnhui s'a ehen, a Conducătorului Statului 
aliniat pe pista de aterizare a Român, se declară, în cercurile 
aeroportului. bine informat!9, că în programul 

strul afacerilor streine. 
Agenţia "DNB" află ci con

V4">l'!'mtjiJ.:>. j;t'~11 ti4>fĂ ..... -.t_ 'in ....:D
ritul amiciţiei -corUialIe. oare u
neşte cele două naţiUDi. 

Apoi, ministrul de af.ooeri 
externe ali Reichului 8.- oferit un . 
dineu, în anoa:rea ~petelui.. la 
care au iuat pa..rte membrii sui
tei Conducătorului Statului Ro
mân, ca şi un: mare numă,r de 
persona!lităţi de seamă g~ 
aae SUrtuJui, ale pwtidu:1uli şi ale 
a.rmaJtei. 

Dela aeroport, 2000 de bă- zilei de Miercuri, a fost pr.evă-
ieţi şi fete au format un dublu zută o întrevedere, între gene. COMUNICATUL OFICIOS 
cordon, dela punctul de at.eri- raIul Antonescu şi d. voo Ribo- MVNCBEN, 11 (Ra.dor). -
zare şi până. 1& i.tltl."a.rea sălii de bentrop. Miercuri sea.ra a fost oo.t n'l"Jlli.. 
recepţie. Mierouri Seat'ay ministrul de tornI comunicat : 

Tot aerodromul era bogat pa- externe al Reiehul11i. a oferit un MJeromi după amia.ză, la. ora 
voazat, cu culorile germane şi dineu în c'nosrea inaltului oaspe. 18, d. von Ribbentrop, mini-. 
1'OT(l3nf'\... INTREVEDEREA CU stml de afaceri străiHe al Rei· 

AIara die d. \'OIl KlbOOlltrOp, JlJ'. Jl"JUJ>.IlJ'J':'J:'JlJl"'U'&' -..;u ......... , - J:""~ ..... ~....,rQ.O ,," &,..-
ministrul a-fa.cerilor străine, mai MuNCHEN. 11 (Rador). - jahres Zei1Jen" pe generalul An· 
erau de faţă, pe aerodrom, la General'Ul Ion Antonescu, Con- tonescO, CondUcăt<J.ruI Sta.hthll 
sosirea Conducătorului Statului du.cl-toru1 Statului Român a so- Ro.mâ.n. . ..... 
Român, generalul von Enp, gu. sit la hotelul Vierjehres Zei- D. von Ribbeutrop a avut eu 
w~rnatornl Reichului în Bavaria ten" a avut o ultrimă intrevede- ds1l. o hmgă şi cordiaJă Intreve
~i un mare număr. de persona- re C'Il d. 'V0ll. Ribben.trop, mfuM- dere. 
; ...... __ ......... --_ ... ~ _._-_._ ...... _ ... -.- .-.-.~.-.-.-._ .... 

v. 
reastră~ de-acum trei-patru ani, . , 
a unui tânăr .:,'t\~1\"\ elin locu-
inţa dlui functionar de care ne· () ., 1 fi , • of 
?C~păm~ ~ela e~~. înurma cărei j tJ ~af)ee ::: 'Un, lJe 
mtamplan . •. .., l • ,,\, \ a sucom

flUt1 ajula ill>nglia 
,ii tlfypă'fJa6~ă tpulfJt1lle "'"e; h..:oi

Iarăşi, tot din întâmplare -
cum s'a tot fi întâmplând, nu
mai Dumnezeu ştie! - micul 
slujbaş care... şi care, etc., ~ • a.. V • fi 

~~; ;;;: .:::':. n~~ :,~. :~~,~~::". ,.~.\ .\~~~~:'II~.r.: I ''II (j t) fi v'fle flt () ,nll/"mll/'" te 
regim poliţist, mic-ului sluj- II'~:.' pentru a nu spune: numai, F -.., f ~ v... • 
r " l~n 'Or.l'}:· ... tatea lro.r... urna ura e e ec:::luale pana .n prezent reprez.ntă 

- şi-apoi "trea-

pe care, ani, lnt'r'tma, l·am .""-"-' '" '-' 
sincer, împotriva tutu- Desigur, ofiţerii nu-i cunosc O 'Valoare de J'S .... ilioane dolari. Constru~tii 

tl€dreptăţilor ce i s'au fă- trecutul - şi nici prezentul - ur.·a-='e .... n "'ur~ de e-e .... ulare ' 
!amo~altă cu toti ~ari~tii cari dar cei în drept ar putea inter- ~..... "'" ..... ... ~eles l'osttiI in ::>tat), 1n- Vt:Ul"l:j!L HU;CI.~v ... =I.UL "'1''''''''''''- ", ... a:rtY-"3C-<>_~ '"-~ (;..!....... .. ). - _L1'.-._'" _x ~""'4-_1_ TT_:4-~ •• ~- ..." ...... ,0 ;. ... fO.,p 4'»'''''''''.9+-''' .,....,n1f11.Qt_ 

,nici destrăbălarea unora _ col.... obrajii, tuturor Români- Corespondentul agenţiei "D~""B" ajuta Anglia să depăşească. pu- bilele; de 90 de ori mai nwr(l 
pentru a nu se res- lor cari suntem nevoiţi să asir3- transmite: terile Axei în ce priveşte volu- in ce prive:j.te: armele §i tmlku-

defăimare a şi asupra e- tăm la modul de comportare, Intr'lUl raport adresat congn - mul îna.rmărilor. rile. ' 
corecte _ nu mai în public, al exemplarului de sului, d. Roosevelt a declarat că, Se vor depune străduinţi spre In ş.amiereZe americane ~~ 

tolerată. funcţionar de Stat, la care ne fumiturile efectuate până in a face să. panină materialul de în 1.ucru 60 de vapoare de Tăz..j 
consti d'estrăbăl?,rea _ referim. . i prezent în virtutea. legii de îm- răsboiu.pretu~deni un~e ~ va bai~ destinate AngUeiJ f:i 200 de' 

, _ .!n tnanÎfertări _ CRre Const. 1. Ştefă.nescu I pnunut -. închirie~, reprezin~ putea. fi !O~O~l! ~u efIcacitate vapoare comerciale. In u~j 
., ..... "1>-... <~ •• *~ ... ~.~ ...... ~~ ........... ...".."'1'>........ o valoare de 75 mIlioane dolan. spre a slabi ŞI mvmge pe ,,agre- twrele câteva săptămâ:ni var 1i. 

-mulle av,oan~ de bn~nHrdamentl~~'~;~~;;;;;' ~:~ intre'inut =.:i~~1r'a:;;:n-;;;;1 
~u ~f2C~~ Inrl~re~t~ I!lhr~lt~r " Se ccm.stn~;~x, în tc1ta

7

, pen-

AW:.slA:~~12_~~'O~_ ~ .... ~.~ • .!I?r!.!GI_ .. r din nOd" tU z;ad,ti; ~~,~~E :E:/: 
I a.gel1iei "Dl''B'' Un anga.ja.men~ a.erl1lo~ 8.3''Ut lOC. WASHINGTON, 12 (R) .. - ,;Ajutorul a~erican, acardat merica.n, preşedintele Rnc$c' -. 
i Se II.fli ci. În cursul 'd~pă a.miezii pe de&Sup~ Mo(hteranel, In ht.r~l , Preşedintele Roosevelt) Cu Q~ AnglteiJ în anul acesta., este 4e t1 arătai cii. StateIe-Uni~c c~':·~· 
I I~t d~tă la GibraUal' o alarmi. u. portului spaniol Est.epOlla... ' 1 zia edn.jerinţii săptămânale ţi- douăJS'pre:rece dri mai mare de-- tfiiesc~ zilnic~ 14·000.0011 :i:"~ 
triană, ' Un 8~ 110 fO!lt doborât şi un al- 'nută CU r~.ez~ta~ţiip!~eiJ.a cât cel din Q!nUI trecul, in ce :'::~1"Ul_aju.tara:r~_ g!a*, 

~lIlI1Iteavioanede bombarda- *iIIla~ ~~ .• i·-· ~ ~ia,: (le l1 ~ ""'" 

•• 1' ]57· tlfs.n----· .. li--~~~·· 

~-



PRISCILLA LAXE 
LOJA LANE 

în creaţia lor cea nouă 

Umbru 
E un film sentimental. duios şi melodramatic. O imagină fi
deilă a vietei de familie. In fie care scenă se simte mâna regi-

j. zorului genial Curtiz. , 

In 3--57-9· Dum. si :::ărb. şi la 11 a. m. eep. repr.. .' 

nUIIHlIIlIlIIHIIIUUIIIIIIHlllmmIllHmnIIIIIHlI!il!UnlltI!IIIHllItll!!Il!ll111111UII!llilll!llllllllllIIIIlIllHlIUnlllllllllll 

anema t,Aital'lln" 
"'b~::ge 

OeI mai puternio şi impl8'J~OIlant film 

ECOUL 

Cadouri şi articole casnice 
in partelan şi sti c II la 

L. SCHMIDT 
mI 

, ". SCHUSTER 
om 

nmisoarll., SIr. Lonovlcl3. 
D'.I 'e'efon: 22-4' al 

l~ \TI. Anul XVII. 1911. - NI 
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OINEMATOGRAFE 

Capitol: InWni.rea din pădure 
I (Schweigen Un Walde). 

ThaUa : Umbra . Trecutului 
(Schatten der Verga.ngenheit), 

ApoIIo; Aur în New-Frisco 
(Gold in New-Frisco). 

Q}rso : E;<rti un înger. . ,., 

Aur in i~~w·Fris,o M-rCA+-p·U··S··L ICI T A 1 
RANS SOHNKER OTTO WARNICKE 

Un filn1 mare de aventuri.nre w pas:ioJd poe toţi spectatotrli! 

Inc8p, :repr.3-5-7-9. Dum. şi sărb. şi lr.. Il a. ro. 

IIIltllnllnIlIllIllUllllllnIllIllIlIllIlIl!Hnllllll!IIUll!!lIllllli!II!l~I!llllilllllm!111!:~!IIIll!IIll!llIlllli!IIII\IIIIHllllllllll 

La Cinema " 
C OR S O" 

AzI, frumosul film 

cu Regina Sex-Apelului 

ANN SHERIDAN 
IlU1IPHREY BOGART FELIX BRESSART 
n~ SHERID.-lN allare in ultimele modele de modi şi 

Apare in fiecare zi.l\'linimum 10 CU'V1Dtel DE V~Z.~ la 5 Km. 
. , . Bu!J.8.Ş 2 Jugăre pămAn~ 

AnunţuJiIe in schimb, preţul duhlu, iar ce}f:) cu clişeu tarif ,;pe- m. Anţat cu trifoi. 
eia!. Orice 8tllUlţ cerut să s!)"IA În sItă rubrIcA decât cea res- VAND loc de casă in 

pectivă. se taxează dublu. Vich. Babeş Lei 200.000, . 

Anwtţuri1e pentru rubricile "CERF.RI DE SERVICIU" (Menal VAND sau dau in parte 
jere) nu se pot publica cu adresa.. exactă ci numai adresate I jugă!"e porumb, 2 jugăre 
. Post Restante sau la Ziar. şi cea. 7 jugăre diferite 

turl aproape de ~ 
AGEN:fVRA GENERALA DE {JOMERŢ ŞI BIROU DE E VANZABE la liDia 

COPIAT ACTE : culă tramvai No. 1 Ş 2 
\ Tel. 18.61 ,,D ACI A FEL 1 X" Tel. 18.61 raport cu intrare dia 2 
Timişoara U, sti'. 3 Auge.st Nr.25 <\is-a-visdeP-ţa. ... Coronini". cornpusă din: 2Xa 
Mijlooim înl'heier~ in!elegerUor de ve.nzare-cumpăral'e "i de Inchiriel'e dep.; 5X2 ea.mere şi ~ . 

3 imobilelor, in condiţiuci foarte aw"t&jo!I.Be. camere !Ii dependinţe, . 
re. api ~ canal in curte. 

ANUNT. On. ns. clientelă es~e in- VAND in centru Fratelia la tram- ~ 
şttinţată, că înţelegerile de lll- vai casă. solidă din 2 19Cuinţll ă V.4.NI! In elTe. :r- l~ga 
chiriere. care so fac prin mijle· câte o ca.rneră, bucătărie "i căm.a- casa. compus~ din 10. . 
circa noastră între proprietari ră (tel'acotă, eleetrică). preţ curte ~~s~ cu apa ~ 
sau detinătorii de unobile şi 150.000 lei. spăIătone Ş1 plVl11ţlll 
chiriaşi ~t valabile, cu aproba- INCIDRIEZ in Piaţa Traian loc81 cu baie)., . 
rea comisiunii oficiului de închi· de prăvălie. INCBIRlEZ în ctre. IV. 
riere. ... DENDEZ f - 14' - vai, subsol 3 camere, 

~" ~ erma Jugere pa-. . 
lNCHIRIEZ trei camere şi depen· mânt insămânţat la 311., KJn her sau once, la loc 

t_ - ~ l' . • . n, . PREDAU Ia. loc de centru dinţe LI.\ casa noua ace Ula ca:'\.' dela tramvai, cu graJd pt. 50- 1 '_1 • d l' t se cu 
îmi avansează chiria pentru a 100 t d 't . 1 . ţ" CO OnlwS Şl e lca e cape e e VI e Şl ocwn a, cu d tut ()'. . t t inve,:wiI'9J 
Putea termina lucrările. 75000 1 . d- 1 î - e un,.,ene "1 o . el aren a anua mpar-

lNCHlRIEZ dela 1 Iulie 1941 in ee- ţând recolta msemânţată. V AND in circ, II lot de 
tate, str. Măraşeşti, cameră mo- SCHIUB cu casă sau pământ in stj. patraţi şi un alt la! 
bilată. , Timişoara casele din Oradea, stj. patraţi. 

DE Ll'IiCHIRIAT imediat, sau dela Piaţa Creangă, Lei 800.000. Str. Pentru toate anunţurile 
1 August ~rt. în 9i::c, .. II-a,.4 ca· Odobescu 900.000 LeL Str. Titu, eate in acest ea.dnJ, a St 

mere. doua bucataru, bale, CU Maiorescu 800.000 Lei ::Ii caSa din sa _ pentru 
trei intrări. putându-se împărţi Cluj Str. Mocioni, în valoare necesare _ numai la 
pentru două familii. I 2,500.000 Lei, DACIA FELIX", 

II • 

DE INcnmL<\T In bd1 Take Iones·IDE VANZARE 54 jugăre pământ gust, Nr. 25 (vjs~a"!lS 
cu două camere pentru birou. in comuna Herneacova. ta Coronini"). Telefon 

CUMPAR casă sănătoasă, 2-3 ca-j CAMERA mobilată cu intrare I PROFESOARĂ. dau lecţii de. 
mere~ bac, apaduct,. ofer 600.000 separată, baie şi toată intre- şi meditaţii - pentru.· . 
lei. ţinerea de închiriat, strada ferlor-Ia orice matene, • 

------------. -. Mercy. Nr. 7J enaj 1. . . puni modeste. Adresa la . CUl\lPAR TIPOGBAFIE
J 
maşmll _______ -..;~ ____ :..... _____ ----

tipografice cu bucata. Inventar şi CAUT un hipnotizar ca. tova- DE VANZARE o casă noui 
preţul se trimit urgent la. D.. răş pentru a me~eJn turneu şi atelier, grădină de fIori . 
Şotrogâ, Timişoara I. Pi&ţatJBi- in ţară, care poate câştiga guma fn str. Honig Nt.l1. 

. ' E';-J,~1.iiA-~ .. :~~~ .. < ~~rA_.~' 
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~RMATIUNI 
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vrefect CoZanel Alexan-

-- ."""" -"'I'U"'U'",.. ....- -. --.... -
:L ,tmteamU.1 li tOM Lu1ti 

_..",.. ... __ Loorin fi Sdni.ro
ate, unde a inspectat pri

cdtet:n gaspocUirU 8ă
I tH ti culturi" făcând alStf 6Z §i-
t M t . dl QlSUpra lucrărilO'r a-

de primăvară cari s'au 
in tntr~."ime şi con

dIBpOlriţiuniWr date de 
~ ,inf,8terttl Agriculturii. 
~ ~, d. -prefect a dat u
i \ ăispoziţiuni cu caracter 
~ referitoare la. bunul 
i. «l administraţiet comuna
~' fA Sâmco1.oJul..Mare, d-8a a ,l ~~u'd;-i~~ ~~ 

,

. Y In cursul zilei de 
i, ) d. 1'f'ef~t ao~ ~~. 

, şi-a ccmhnuat rnspecţu· 
c01l'Wlnele din plasa Reca:.ş. 

--o-
li:; tm intregul mate!'ial api
~, In ~t ziar - fări semnA.

• saa cu pseudonim - ris
DUmai d. Const. ~. Ştef~ 

, dfreetorul nostru. care e 
ti fi girant responsabil. 

--o-. 

, -da. munioipiului Timi
a dat o ordonanţă cu pri-

la circulaţia câinilor pe 
· " ~ari, sub nici un motiv, 
mai pot fi lăsaţi să circule 
· botniţă. In curtea proprie. 

ni, ziua, câinii vor fi ţi

'legaţi, sau închişi şi nu· 
III • noaptea, dela orele 22 şi 

• la 5 diwneaţa., pot fi li
heeri, dar numai dacă 

ea este bine îngrădită. CU
~ cari vor fi găsiţi pe terito· 
~ 'municipiului, fără botniţă, 
, fi eonsideraţi vagabonzi şi, 
. ronseeinţă, vor fi prinşi de 

'eiul de ecarisaj, iar pro-
tarii ee contravin dispozi
or de mai sus, vor fi a
ţi. Excepţie dela. aceste 
'ţiuni fac numai. câinii 

vinătoare şi cei cari aparţin 
tei ,1 jandarmerie~. 

-o--
~ ',\BONAMENTE: Pe UD an 

600 leij pe şase Juni - 800 
; pe trei hmi -150 }el; pentrn 
'mţii de Stat şi întreprin
: particulare - 2000 lei. 

--o-
. Bmarii din Timişoara conti

si se plângă că nu primesc 
titătUe necesare de făină po

şi de porumb pentl'u fa
rea pâini. Cea. mai mare 
a brutarilor a.u primit făi· 

• ~ şi în treco:t, adecă mai pu-
de jumătate faţă. de numi
pel'SOaDeIor înscrise pentru 

~. At"eŞtia au şi i»prăvit răi· 
" prbniti si daci Oficul jude
~ de ap~VlIionare nu le di 
il! fi pentru diferenţa ce li se 
.. ' ,se \'ăd siliţi să nu mai 

• fabrica pâ.ine. După câte 
s'a s~ 'bUit că. brutarii, de-

data de llunie crt.. vor primi 
t.. ..... ~upl numărul persoanelor 
-nse pentru pâine. Bănuim 

~ c:' ~ mijloc e vorba doar 
Illtârziere a hlCrii.rllor şi, 

t~' ~e trebuf'se ur~entate. In 
. t&~ făina de poI'l1IDq, a-
I . 
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Planul pe Clase al Loterlei de Stat a mers la Inima publicului 1 
Număru I jucătoriior a crescut cu sută la sută! 
Multă lume a câştigat şi toată 'umea cunoaşte 

pe cei care au câştiga,! 

• 
Ţara toată a votat 

Planul Loteriei de Stat I 

-D'-If3:P 
~ .... 

Ci 
• Jumătate aproape din lozurl sunt câştigătoare. 
• Numerlle câştigătoare se scot din Roata NoroculuI cu MANA. 
• NumerUe Ieşite la sorţi nu mai participă la tragerile următoare~ 
• Tragerea Clase~ a 5 ... durează 25 zil~, c~l!~. !.8 im2a.~t 21.20 O cAştrgu~ 

in valoare de Iei 151.350.000. -

• 
PLANUL TRAGERII LOTERIEI 25-a JUBILARA 

-- -

D O U A- 2 CLASA CI NCEA.5 " 
27 - 28 Iulie 1941 

Un Premiu MobU 1.000.000 
C~tigurt Lei Lei 

1 1.000.000 
1 500.000 
1 250.000 
2 100 000 200.000 

; 3 80.000 24(1.000 

5·6 7, 9-10~11. 15·16·17, 19-20-21, 
24-25·26 şi 30 Octomvrle 1941 

iN CEL MAI FERICIT CAZ 
SE CAŞTIGĂ LEI 

~ 60.000 240.000 

l~ :g:m ~~g'~ 'l~8r!!~1~1!~I5.000.000 
• 18 20.000 360.000 Câştiguri LeI Lei 

50 10.000 500.000 1 5.000.000 
100 5.000 500.000 t 2 000 000 
200 4.000 800.000 • • 

2200 câştiguri Lei 11.670.000 " 500.000 2.000.000 
CLASA 

~ 3.000 5.400.0001 2 1.000.000 2.000.000 

T REI A - 3 eLA SAP A T R A. 4 12 200.000 2.400.000 
HO 100.000 3.000.000 

21 - 22 August 1941 

Un Premiu Mobil 1.00fl.OOO 
C&ştigur1 LeI Lei 

1 1.000.000 
I 500.000 
1 250.000 
2 100.000 200.000 
3 80.000 240.000 
"60.000 240.000 
8 40.000 320.000 

12 30.0UO 360.000 
18 20.000 360.000 
50 10.000 500.000 

100 6.000 600.000 
200 5.000 1.000.000 

1800 4.000 7.2000.000 - _. --~-

2200 Câştiguri Lei 13.770.000 .u _ 

17 - 18 Septemvrle 1941 50 60.000 3.000.000 
Un Premiu Mobil 1.000.000 00 50.000 3.000.000 

Câştiguri Lei LeI 80 40.000 3.200.000 
1 - 1.000.000 160 25.000 4.000.000 
1 500.000 2:-50 20.000 5.000.000 
1 250.000 3!)O 15.000 5.250.000 
2 100.000 200.000 700 10.000 7.000.000 
3 80.000 2 iO.OOO 20~)O 6.000 . ·12.000.000 

,4 60000 240.000 17500 5.000 87.500.000 
8 40.000 32n,OOO 

12 30.000 360.00U 212; 10 Câştiguri Lei' 151.350.000 
18 20.000 350.00U 
50 10,000 500.000 

100 7.000 700.000 
200 6.000 . 1.200.000 
.~OO 5.000 9.000.000 -
2200 Câştig-uri Lei 15.870.000 

--~ .. ------------~ .... -Pi~'q'UL LOz,uaILOR: Ir.os lutrer jSfere de -
". fU 

Pentru ~at& 5 ClaseI ... Le! I 5000 I 1~ 
;::;\: rlecare OuL • • Lei' , 1000 I :!50 

+ 

2 D2 .33 ().()(}() 

i 

70TJlLUL 
C/iŞ71GURILOR 
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ceasta s'a. distribuit tot c.~ in le necesare pentru cantina. 'mun 
trecut, adecă. pentru un amestec cit01'ea8că~ pe care a infUnţat-o 
de 250/0 şi nu de 45'70 cum s'a u'/t'l.U trecut, in Zuna Octomvrie~ 

in urma dispoziţiuniLor date de 
dispus dela 1 Iunie ert. Deci şi Consiliul de Mi71i§t·ri. La acea.s-
cu privire Ja această făină tre tii cantină. iau masa zi~nicJ pe
bue fă.cută cuvenita corectare ste 300 muncitori ai fab,'icii, 
pentru ca brutarii să-şi primea&- primind o 'll'wncaru: caldă pen
că de urgenţă, diferenţa cuve- trn 8Uma de 20 lei. Oa.zul nu e 
nită. I unic. Şi caminele celorlaUe in-

~ . treprinăeri~ din ~ f'W8tTu, 
~ _ w nu se pr.tt aproviziona cu alimen 

Prima. Fabrică d,e ,ncălţa- tele necooare: făină, zaJ1)1,r~ tar
minte din BUflat, s'a a4resat ne şi tUei c()mestibil. Consillul 
pi'imăTiei, an7fâlld "ă nu se (le Miniştri a atVUt o iniţiativă 

te . . r li ! . 't~ ~ dA;."....... 1A_ P.OO ~i'QV~ cu a lm..ef e- . er~ a ţtm ,ilo Wf1Y'J?- CţJ. p"c, ~-

gă fiecare intreprindere tndu.s- t~mp ae QU:I.III"W.. ~ oate g,c(iSte 
~ri,.a.i.ă cu mai multi 1'U-cratori sa .sco.puri au ţ0'8t atinse. .b;oIJt~ 
,ye mfiinteze câte o cantină. eioct" de Q,al,{;ria primăriei 44 
Scc;pul u fost ca mun.cUorii să iaca tot ce-i sta în ptdinJ<.i ,en
nu. mai fie Qbligaţi~ în timp-iJl t'nt. a apr01)~~iona oantmeil 
sc_w·t -..dela. ame~ă) .să fcu:~ ilo-l 'Y4Uooawe.şti cu alimentciB. .... ; 
ua drumurt) lungt §.t CQ'Sh8ttOOt-

I 

068Gre.. .• _.! _ ~L_' _ : 

re, până acasă, sau să 8e h'ră- -0-' ", .. 

nea.scă cu "uincdre rece, ori 8ă Direcţiunea liceului de fe~, 
ia masa la vr'un restaurant, din T~oa.ra, a.duce la CWl~' 
'unde i-ar CQsta prea mult. Prin tinţa Onor. publicului, ci ex .. 
înfiinţarea cantinelor ~a dat Foziţia. de sfârşit de an, va fi 
posibilitatea muncitorilor să se deschisă in zikle de. 14. 15 ,i 
hrănească C!t o mâncare caldă 16 IUTlip- a. e .. de1a on.rele 9-13, 
şi ieftină~ pe deoparte) iar pc dela -;'::;.17, În localul şcoall'-i din 
@ altP, {Jji. le,. 1Awi rAm4nă §.i ptr. Eminf:\scu Nr. 5. ;Etaj n, . 

~ • 0..-"' ... _ • 
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·0. CRIPS a ·sosit la Londra [In ZiD~ oermun din !1~~ . 
':::::::AM!!~i (~~it;:i~~ I ma~, ·~~::t aauac;;;aioă~:~: ~!~!!2~~<Ulur ~ff'!~~~~ri Î~~~~.!,~la 
M08Cova~ d. CriPSj a 80Sit cu a- ziu Sâmbătă, d. Cri~ se va re- Sub titlul :,Refacereo. R~ni- teste dauă ţăr~ a ~ua~t o a~l!~ spriji.~itoru,l Statului . 
t'ionul la Londra. întoarce la postul sau. ejn~ ziarul ,.,Der Freikeits- re n~8CUta pan~ ~tazlj wr Gn)a pe care 
... ~ ............ -................... __ • .... kampf" din Dresda 88 ocupă contnbuţw, ~e;mant~ la reta- Statului o acordă 

Într'un articol redacţional de cerea Ro~nte1,. este ~n mom~- ţărăne.'lC şi vieţii 
opera df!i refacere ecmwmică tuf de faţa mat mare ca orl- stej - scrie ziarul, MUliD fsle PtEuulitii peRltl1 

mDEi11l ataulEi a~Eiene 
AMSTERD . .\...\I. 12. (Rador). -1 de părere că Anglia este gregătită 

Col"espondentu1 agenţiei .. DNB" pentru 8.C$te atacuri Olari • 
.. munică: La o intrebare pn. .. ă de lady As. 

Ministrul de stat al Angliei. 101'· tor. asupra nec.esită!ilor popubţiei 
du) Beavebrook, care a luat cu ,'ân- civile În unt1a bombardamentt'lor 
tu! in camera IN'ziJQr pentru prima ministrul a remarcat că. "producţia 
dati, în calitatea sa de ministru de este mai importanti decât !'ezulta,.. 
stat" a spus: .. Avem toate motiveJe tele atacurilor lU"riene" producţia 
să fim pregătiţi pentru a preain- tubue mentinuti in orice impreju
tâmpina atacuri aeriene mai tari". rilri. 
Dealtfel lordul Ben.verbl'OOk a fo~t 
~ ............. ~ ............... . 

Truoeie italiene nenul Atena 
ROMA. 11 (RADOR). - CO RESPONDENTUL AGENŢIEI 

,,HA V AS-OF!" TRANSMITE: 
TRUPELE ITALIENE SUNT IN MARS, SPRE ATENA, 

UNDE VOR INLOCUI TRUPELE GERMANE DE OCU
PAŢIE. 

- -Jrlondu D rmlllzml SlI PIIRu 
pcrliitile suIe II! dÎspfJzi~im 
StDI~lct· UnIte ~i Angli~i • 

NEW-YORK, 11 (Rador). - af!.:.' ba.zt" aeriene si maritime, 
Con'sponduntul agenţiei "DNBIJ spre a seni ca st.âţii de escală 
transmite: pt>ntru livrările de material de 

"Associated Press" află din război, având ca destinaţie An
JUl"Să irlandeză.. din Londra, că glia. 
gtI\'emui Statelor Unite a cerut D. De Valera., a refw--a.t însă 
dJui de Valera, să pună la dispo- această cerere. 
.. ţie porturile irlandeze. unde se 

... """ ~-~--"~"-~~,,,,,,,.,,,, .......... . 
Jallonia şi-a fixat definitiv 
atitudinea fată de ludUle olandeze 

TOKIO~ 13. (Radar). - Co
re.spondv<>ntul agenţiei ~,DNBJ: 
anunţă: 

Se află că, în cursul unei re
uniuni de peste patru. ore, a 
fost hotărâtă atitudinea defi
nitivă a Japoniei" fa.ţă de Indi
ilc olandeze. 

Se crede că noui.le directive 
pentru delegaţia japo1teză~ vor 
fi date publicităţii în curând. 

CercuriJe bine informate de
d~ră că ~'a di.spu.s Techema ... ·oo 
delegaţiei. japoneze. Ele dfscu
tă toate consecintele ce vor re
zulta din acest ckmers. 

.................... _~ ................ +<!> .. 

COnsiliul de m:'nWstri fraftCfZ 
s'a ocupai de situatia d~n Jir;a 

pe care o :ntreprinde România, cand. fel, accentuată ttt .. I,.. aa;s.d,..-u;.J ,.leo-W-O;; or~I.t.N;~. tlIJ • 

~noepana ae anul trecut, aupa României, ţăranu-l român este nw. 
pierderea teritoriilor din Ar- ............. ' ..... ~ .... >'4 ........................... ~ .... ,.,... .. 
dl'Y!.l şi Basarabia. Deşi acest (J' 

~:~~;i tC:::o;:t';r;nă~u::'~~~' ,l~ desminle tă HvioHnele D 
ţării. mt ",,.,.,It foarte .'lensibiTe ~r ~lln~ h!lze )!l. Aleu 
- miao(Jă zia·rul - Btructura ta U r IlU Uu u li 
p,r.(»U)rni.că a României a rămas 
in. linii generale, acein.'ri. 

Datorită colLlbor(;,rii cu Ger
mania, economia ro.mânell8că 
Il intrat şi ea, aproo.pe in toate 
sef':inarele ei, într'un proces de 
reorounizare ,~i de intensificclTt: 
1Je ~re nu l-a- cunoscut până (V 

CU1n.. 

Vichy~ 12. (Rador). - eo-I Cercurile autorizate 
respondentul agenţiei "DNB" ze contestă cu energie 
transmite; afirmaţie şi constată că 

Serviciul britanic de infor- nu este o bază germanl 
matii a afirmat că avioanele 
gp.r~ane care au bombardat 
Haiffa, ar fi decolat de pe ba
za aeriană germană dela Alep. 

un avion german nu 
sborul de aci pentru 
darea Haiffei. 

ten moi mare pradă d2 ....... KItUIN 

U fV5l '"~J,!UI:Dl:ii In 
Berlin, 12 (Rador). - Din 

sursa m.l1ita.ră. bine inform.a;ta se 
aiiă. că niciodată. până. acum, în 
actualul răsbOi nu s'a capturat 
o prada de răsboi, compusa din 
arme. muniţii şi vehicule., în 
ca:titate atât de ma:re şi pe un 
spalÎ.u atât de îngust, ca la Sfa
kia, pe insula Creta. 
După o muncă. încordată die 

mai multe zile, s'a ajuns ca să 

că. netermiDlată. Ajunşi la capă- tut lua în spinare, 
tuJ acestei şosele, ei au fost ne- se mai putea. înainta 
voiţi să arunce tot ce nu au pu- jos. 

Un milion de luerăt 
dela căile ferate ameri 
cer sporirea salariilor 

se scoată. dintr'un defileu de 4 cmCAGO, 12. (Rador.) - Co- societăţii lor de ca1e 
km. situat lângă Sfakia, toate respondcntuI agenţiei DNB tra.ns- decălile lor • 
vehiculele C&l'ele blindate, tuuu- mite urmă.t.oarele: Ei cer sporirea de 
rile can:ni~le, etc., adunate' Delegaţii sindicatelor de căi ferate merg până la o cotă de!lll 
aci de trupele britanice, oare au sindie3te ce cuprind mai mult de un peste salariile a.ctnale. 
căzut într'o capcană întinsă milion ml"'mbrii, cari au remis astiil;j 
chiar de ei însişi. 

In fuaa lor' spre coasta meri
dională '::>a Cretei, englezii s'au 
inoo-eptat pe o şosea nouă şi in....................... 
Serviciul diplomatic 

al Marei Britanii 
va fi reorganizat 

A.~STERDA.", 12. (Rador).
Corespondf'ntul a,genţiei "DlIo"B" 
transmite: 

S'a declarat in camera comunelor 

AverUe în numerar depuse la 
8cuUle de imuozilul 8 

Bucureşti, 12. (Rador), - Iunie 1941. Potrivit 
Ministerul de Finanţe a dispus lor date organelor de 
ca averile numerar depuse la fiscale, etc., ae va 
bă.nci, să fie scutite de impo- pozitul proporţional -
zitul succesoral. mendi - la toate -_ ........... -

VICHY" 12. (Pvador). - Din/ Miercuri dimineaţa~ s'a ocupat că serviciul di!llomatic '-a fi ~or-
81.tTSă bine informată se află; în printul rând cu situa.ţia din. ganizat. Se menţionează modcrniza-
că consiliul de ministri intmnit Siria.. rea. lai. , 

Ministerul Finanţelor a a-I de închiriere prezentate ~ 
cordat In mod excepţional, un în acest interval de timp, 
termen ultim, pentru vizarea ferent de data când a ' 
contractelor de închiriere: 30 cut contractul. 

.............................. ,.~ ....... -.......... . 
Comunicatul fl·ancez 

Trupe engleze la frontiera 
dintre Birmania şi Tha 

a S I ~ ,,- ., d .. S .. BAN'GKOli, 12. (Rador) - 00- concentrează la frontiera 

. d D r a ODe r ti ~l ti li Il o r .' In I rE CI :::~~;::tul agenţiei .. St~fani" :~r:~::~iT!:~:~, ~ , 
Vichr· 12 (~dor). _--: Ia~ . îmbinată CU U1;l neţărmurit spi- sprijinită de caTele d:! luptă. Cercurile competente DU işi as- Hotărârea englezi este 

.»m1UU~~uI mIlitar .oflCl.al din rit de jertfă. Un detaşament blindat oom- ('und preocupările pentro ştirea. a- rată ca o ameninţare la 
sear.In:a. zile! de ~1 lume_: ~ La Vest de Hermon, unităţile nic, V('1!ln<1 din Irak, a intrat 10 nunţ.~nd că comandamentul englez Thailandnlai. 
. . dl:l2& a~ zileI de 10 .~n eare apărau M:argiayum, au ire- contact cu trupele noastre la l ....................... , ............................ ~ .. ' ........ ~ ....... ~ ..... >f'( 
ln ~ţa ~lel 00_ 11 I~, iJuit s~ fie retrasemailaNod.frontierasiriană..lângăAb·lk~ I 
t:,upele. bn~ce Q~pa c~ au ID- pe înălţimea Hasbaya. ffisl. IT • •• _,. -1J , ,., T. .., 
tărit dispoZltivul Şl dupa ce au Tnt..., l-'r.,.........~ ~ ~.'L._. '''- __ , A."!-;+'. :--.-~-,.- ·-;-r--~ '€Iti" ml",'*'-fjl UflJ"rl,rflilr'rJ 
~-' "- --T';-- .~- ............... y.<, ~u. trupele noastre - au reuşit, ln pretutmdem foa:"(>3 eflC'1n.! J;J Y . 
d_a~. putermce aiacun cntra pu- după armiaza 'de Malti, să <ien~ apărare, .bombar:Iând forţele.~ convocati la o eOfllefJifJ'ă 
Zltiilor~ noastre. cu sprifnuI aviaţiei, mai mul':~ ro~tre aave:rse ŞI vasele brll.a~ fi f' 

In Libanul de Sud, trupele au- . nice. Ea a doborit în cursuJ Zl- #u~...~... .J .. 'O ,.. rL)" •• ,," .. straliene,\ 2"f'aJjp c::nri-n,,1I111; "' .... atacuri locaie si au l'P~niT!C: ~ ;". 11:'1 l:1 ~Wlle, ~ aVlOane. NU sa l'a- T 
tuenel un.el esca.dre care a. bom- .:>UU ue l\.l:.,sue, COloane e orlt,~· cut fncă nUIl1.ă.rătoarea avioane- AMSTERDAM, 12, (Radcr). dmnitlioanelor să fie 
ba d t . tat t 1 ruee şi quallieste, care fac toate 1 f' t ~ r <li nelllce, C"....n re e no~- lor doborî te în cursul zilelor de - CorespondentuZ agenţiei ,,D. a o con entl.,a. . 
8tre de rezistenţă, au reuşit s& sforţările să înai~nteze spre L~- 10 si 11 Iunie. N. B/' atm.nţă: D. Churchill a rep~1Cl1i 
inainteze dealun,gul coastei ia mase. CO.mandlamentul loca.l semna- P.J l d 00-' L~-7 nu ar avea decât să se -. 
N d d Li"~~~ In această reO'iune, Jupu a • . w O~~u e r tO '.mu,ra anun 1 y' ... " or e IAU...... '. b~ • leaza. impresionanta cond111:a # _ • _ y • pentru aceasta reunw,,,,, 

. Tru~le n~, eu toate contl~~: Miercun. _, sub foc a tuturor unităţilor noa- ta ca ? §~mţ.a secr~ta a ~- ea prevede greutăţi, t'* _ 
PIerderile senoase, opun forţe- tTmtăWe nastre ae apărl eu gf:re ea.re 1u tă. eu cea. """i....,......,- , nef-ului byitan,w ~a. t ...... u:t M ........ _ - y ••• 0_- r.--:-- -- .. - ; !,< •. _vl.or.lfj 
Inr a.d~ TORrt .... <;?~"':I:'-~ -:::- . :_---~---. ~ . ~ ..... -_ •• - H" .... U....,-- plt"CUI. aonelfape spre a apara u- cun aupa amUJZa. tru tUmtl1uoanelor sa 
!fumar, o reZIstenţă mdarJlta. ~ lor al.8f'uri date de mfanterht nitatea itXl!X'pullIi francez. S'a prOpi13 ca t~!i Tinişh'ii - -,~~~~~~----------~--.----------------Tipografia ItMuuca»~ 7imişoa.ra 

- -, , 
• ... r" .. • ~ 

, • ~ o X~~t_' 'OTr ~iSd •• t. + ••• 
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