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. _. "Oştirea Ţării. cam a suferit: in 
CDl''801 a.rmIui trecut lovituri mlJl'aJe· din 

cele mai grele. este, astăzi.:renăseută. " -
.DIlCl'OARE-ŞEFA-: 

C ....... -Stefănesea 
-

r.rt.llC!'llA ŞI ADM1NlSTBA'fIA: 

Em. Ungureanu, colt cu 
"Ellg5 de Savoya, Timişoara 
, ' 

I ' 
\, 

Ea este gata., pentru ca. a.tdo.cl dind va 
~ zina. cea mare. alătmi de maaii ei 
aliaţi, . să intre în istorirt eroică a DOOei 
Eu:ropO, t:upiAnd pentru! :roin~ Ţă.

rii în hotarele ei fireşti. 

General IACOBICI 

~b! general ANTONESCU în insueclie.· , 
~~~r~~!~tDlsE!!'!!~~!RIE1>E Inchiderea bibliotecei uermane, a centralei 

"Desi 11l1vernul St. Unite a cerul: 
...................... aw ... -.· ... -... -.-._ .... \ 

Dt ',:~T~;~;NS:S~~~~~IG~: ~;~ECTIE IN OLTENIA ŞI BA- de publicitate, a căilor ferate germane. a 
••••••••••••••• -.~ ....... ".. agentei "Transocean", a tuturor consulatelor 

:~Imunicalul Ministerului :rr~:e':rSi ~~~c:~~~ .tuturor functionarilor 
. Apărării Nationale D. Sumner Welles declară că măsură luată nu 

insemnă ruperea reIa ti unlior di plomatiee 
Totimobilizat~i pentru lucru sau 
sCL~t~ti de concentrare din industrie 

~~ I a.gr~cu~tură, !!tc cari I.U părăsi~ ~DstU· 
rIIe trebue sa sa prezinta unitatnl. lor 

b . 
IIt:CUREŞTI, 18. (Rador.) - AGRICULTURA ŞI CARE AU PA-
. "ISTEUL APARARII NA'J'IO- RĂSIT POSTURILE, CĂ TREBUE 

, FACE CUNOSCVT TVTU· SA SE PREZINTE LA UNITĂ

ACELORA, CARI AU FOST fILE RESPECTIVE. 
ILtzAŢI PENTRU LUCRU, . CEI CE NlJ SE VOR CONFOR
'SCUTrrI DE CONCENTRA- MA, VOR 1'1 DEFERI'fI ,JUSTI
U DIFERITE INSTITUTm. TIEI MILITARE PENTRU A Ll 
LA INDUSTRIE, SAU IN liE APLICA RIGORILE LEGD. 

New-YOl"k, 18 (Rador). -1 că, printr'o notă, adresată re
Corespondentul agenţiei D.N.R. prezentanţei diplomatice ger
comunică. : mane din Washington, a. cerut 
" Interesul presei americane, se inchiderea bibliotecii germane, 
concentrează.. astăzi. asupra de- a. centralei de publicitate şi a 
claraţiei făcute, eri, de d. Sum- căilor ferate germane, a. b1rou-
ner Welle.s, vice Ministru al A- rilor ageniei de informaţii 
facerilor externe, care a spus, "Transocean" şi a tuturor oon.-
._.c~IL._.~ ... -••• -.-.-.-.-.~ •• -.~.-.-.-.-._._.-.-.-.~ 

sulatelor germane, Nota cere 
insistent, plecarea. tuturor fiIlI!.c. 
ţionarilor ger.m.ani ai acestor bi .. 
rouri până. la sfârşitul ]J~ l'U ... 
tie 

Cele mai multe ziar~ aprQbi, 
declaraţIa dlui Welles. pe n:lO-< 

tivul că, unele agenţii ale guver~ 
nului Reichului, stabilite în Sta ... 

A -at-a france - S· - tele Unite s'ar ocupa de: lueruri . Vii za din I r 18 care ies elin cadrul activităţii l()~ 
I I t -. t - 1" - legitime, aşa. încât, perpetua.rea a ac .ona (on ra n arlr. ar InamlCe Lor, prezintă un real pericol 

Oraşele Rayk şi Homs aU fost D. Welles a. declarat tot"Uş. la . 
bombardata, în cursul nopţii de O conferinţă de presă, ci lDA", 
16 funie, în două rânduri.. de a- sura luată de guvernul să.u IlU 

viaţia britanică.. poate fi interpretată., in mci un 
Nu sunt nici pierderi şi nici caz, ca. rupere, e. relaţiilo!" (ti .. 

pagube. plomatice.. 

Se reslrânuet . vremelnic, circulatia 
orICarUI vehiCUl Cu tractiune mecanică 

Bucureşti. 18 (S1&). - Moni- de circulaţie admise, prooum 'fi 
torul Oficial de azi, publică.. ur- organele care le vo.r aconb.. 
mătorul Decret-Lege.;,; _ ART: 5. - Persoanele gi5it8 

....... ., ..... ~-&~IUI.-... .aD~~ "V.aa ..... UoIiIAI' .......... .&D ~-,I..I..I.Il!I D~ 

Aaelfit1a ~,Stefa~i" transmite: 

perioo.re de Statf în legături cu după data arătată în art. 2. -
nevoile Apă.ră.rii Naţiolnallle se <le mai sus, sau care VOll" CODSU~ 
restrâ.nge~ vremelnic, ciroo.1B.ţia. ma cantităţi mai mari de ca.rbu
()ricărui vehicul cu tmcţiUllle ra.nţi decât cele ce fi s'au aitlrl~ 
mecanică. boit, prin cartele, precum şi ori-

e '. fronlul I Soilum si. pe "frontul 
§idi Omar, Sidi Su!eiman se 'dau luple crâncene 

%MA,18 (Radol'). - După. 
a fostisgonită din Grecia şi 

.eta. Anglia a concentrat din 
.t~ate mijloacele sale cuira

" In Egipt, declri. agenţia 
St~fani". In prima jumătate a 

,1 Iunie, .întăririle engleze, 
1 ales în mijloace cuirasate, 

• fr" .. b .• l gollu..,.., ..,u ",po:rii:. ,.,.0"" 

~~l . 
Aceste miscări mereu contra
te, au d'lt comandamentului 
:ttru impresia că inamicnl pre
ateşte un atac: La 14 Iunie, co
~da~en tul a avut a proa pe 

.rbtudmea că atacul este imi
:~ şi lX'!'!tru aceasta. trupele 

1·"~·1?;erm3,ne s'au pregătit să 
afu faţă acţiunii adversarului. 

aduăt;"În ziua de 15 Iunie, 

la. ora. 11., iuo.rnioul ou o :IXUl$li. & 
peste 200 care înarmate, a ata
cat linia noastră în două direc
ţii : prima în direcţia coastei, 
cu o bl'iga-d.ă de infanterie şi CU 
care înarmate, provenind dela 
Est ~i vizând Helfaya : a doua, 
in interiorul Marmaricei, cu o 
hrifr!l.dJi cuirasată. aciionând 
mai la Sud, pe frontul Sidi Omar 
-Sidi Suleiman. 

In tot cu~ulzilei de 15 Iu
nie, bătălia a fost crâncenă pe 
tot frontul. 

La lăsarea sem,' du~ rePe
tate lupte, oscilând, când in fa.
voarea unuia, când a celuilalt. 
trupele noastre îşi' p~~trau po
ziţiile lor intacte, în timp ce 
inamicul pierzâ.nd aproape o 

treime din cel~ ml'l.{ h11nfl> fortA 
ale sale, a fost silit să-şi opreas
că atacul. Astfel din prima zi, 
sfârşitul bătăliei era serios com
promis pentru adversar.: 

In zorii zilei de 16 Iunie, co
mandamentul nostru, ~timp ce 
unele unităţi angajau inamicul 
P'" f1"llTlt"" Af~b]!l eu l'I.lt~ trnDP. 
motorizare şi cuirasate, In ace
laşi timp, o manevră. de învă
luire a. grsului trup@lor inamic~ 
dela Sud de Sidi Omar.. "." 

Bătălia cnntinuă Incă, fos.rte 
violentă, cu unele oscilări, dar 
situaţia. generală continuă a fi 
net favorabilă pentru noi. 
luire a grosului trupelor in.amice 
în cursul zilei de 16 Iunie. sunt 
fi ele enorme. . " 

ART. 2. _ In acest scop cine va încă,1~ vreuna din dig.. 
toa~ permisele de circulaţie, ale pziţlile pre7Jemtului Decret-~ 
tuturor vehiculelor cu tra.cţiWie se vOO" pedepsi CU 6 Iuru ÎllchislJa.. 
mooa.nică, se anulează _ prin re În lagăre şi cu confiscarea. au
efectul prezentuiui Decret-~e towhicu1nlui. care "'3 trece! ~. 
şi :tari. nici .fornuJ.1itaw din a..f~1 inl)]"f1pri'A~A~.~;;t.illh"!-u,. MI. 
cin;eea. zi liberă., dela publicafta msterul Aparam N~ţWgaiÎoe, 
hu. Subsecref.ariatul db Stat al In-

. zestririi şi administratia. Armru. 
ART. 3. ~ Pentru ca .ve~- tai. Aceeaşi pedeapsă. se va. a.pll

lele cu tracţiune m.eoomcă. m- ca. si aceJ-ora care vor deteriora. 
clusiv ~reile lor. să poa~ ci:- sau desco!mploota a.titovehif~ule!~ 
cuII', (llJpa data mal sus aratată., 00 posed. 
vdr necesita. un permis speci.a.) ART 6 J f • -. - .. 
de etrCUlaţIe, cam se Va acoroa, • •. - n ~ rJIP.th,!Hl- .,.I'! 
i diii:-L. rt 4 " mal sus se constată de catre ~ 
n COlII ,1111U'4' a • • "ganefe publice însircinait.e LI &_ 

ART. 4. - Ministerul Apă.rI- cest scop. priI} d'ecizie mmlst.{'o 
rii Naţionale, Subseeretamtul nali. conform ari. 4. 
de Stat al Inzestrării şi &d:mini-. Judecarea ~i Mnetina.rea. in~ 
stJraţiei Armatei V9I stabili, prin frlWţiulIlilor la prez~nt~,1 Dt'L'I't>f
o (!ecizie ministeriaq~ categom- Le~e se va f"ce. îr. priml ~i •• 1-
le şi dura'ta, penni~oOr speciaie- tirnă insfu..nrn., (tI-: tn11>Ul'fol.~ 
de circulaţie, ra.ţionare.a consu- militat'fl fn ('irCl1'ffisc-rmtia rAm
multii de carb·t.ranţi - pe bază. ra. s'au săvâr~it, o-TIcah al" fi 
de au"'"...ele In :raport cu nevoile calitatea infractorilo)'. 
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ticenfiaUlor ~ AcatlemHIo[ Cumerciille 
CINEMATOGRAFE 

Capital: "Hoţii de briliante". 

Thalia: •• Âaevir eu orice 
preţ ! 

Un film grandios, Într'o mon- :;;i În 

tare fasWa.să! "A P O 1~.I.4 
PrlntesD TUrOCaROVD 5t1()~, ~i~!lIfd~ -

c. L, ~TB, pla~ !'t"lor bra contabIt la Banl'a Nap..ala a Ro
~ .... ~ de .. '''l'tntribui eu. miaiei, Sucursala Ti~ saU .. 
I\~ ~bile şi liLCpregii.ti1e 111. !tDşu Constantin, şt'f d.) Niou ]a 
la româniza.n"a eomerţQ!ui Şi. i~* :\dmiDisfr~tia Financi~ri\ _. Indi
d.rriM Doastm dhr ţal":', toti 1:..- '"'_ • .IImlşoara. etaj II, ea.8IN'a 
("_ .. it, j, ,~miilor C~a1e., :s~ ~4 unde pot pri_ şi ori".. An.n.I .... : ~ .. _.. T 
"""'t- .-- .. ~ .(~......... afaCA. 

nt"Însel'jş\ r ~'<" in PJ't>7Amt. sunt (Q1'Dl1\ţiuni. JlOv." ~ 
ruga ţi ('II :':1 tii in'<htl'nţn. a Sf' CO~lITF.TUL A. L. .-\. C. '" 

TDnşOARA Corso: "Invitaţia la ferioire", 
_ ..... ~ ______ ,e;. ___ .... ____ .......... . 

l. 

Q~7$J!.t:%'tta7t~mt:tti~ 

LA CINEMA r,lHALIA'· 
Ull'ftlMIIUlflftllllllllllJlllmmwmlHJRIfIlmIlfI!lllIrnHlIIIIlIItHUII'1t 1IIIIIIUnIHIIIII'lftltt1i4WUCtftWt 

Neal!ră 
Intreaga cantitate de gră.sime ce 

"S fi extrasă din corpurile lor \8 li 
trimh~ imediat fabrioilol' d~ săpun· 
du. localitate. C&\I'D au )ll'iml~ c. 
IIMJIDi .. rit atât diD pariea ... m.~ 
tE'{ c:ât f! a magazinelor engro:J din 
*,*litate. 

FIoilabU că 88 va da O in L'C' buin
~ şi pielei. tatl'Ut'â, aprolll)C ni· 

..uc din eol'PlIl 1Ulm delfin nu se 
aNnei. 

eu 
dră.gălaşa. vedetă 

ANNY VEBNAY 
l'u.iHHI'..l KIUHARD WIILM 

lTn film in eare tânăra ~i _v~ 
prinţesA eade. victimA mtrlgiJ 
l.\I1lbiţioa.sei Impără!ese E<'are. 

rina U. a lhISIeol. 

I~ repr. s-...3-'i-9. 
Dum. fi sirb. ,1 la ora. 11 .. JQ • 

cu 
HANSI KNOTECI\ 

VICTOR "'_U1.~"'"," 
Un suhieet palpitant, 

CUlSle 

Un subiect palpitantt, * . 
ouIisdo jO'OOl'iIur de 

Jnoo.p. repr. 
Dom. şi sirb. fi la om 11 

......... -•• -.... ~.~.-.-..................... • .................... !>40 ............... I04· ..... IL ••• 

• • tate, str. Mărăşeşti, cameri 
Anunţurile ia schimb, preţul dublu. Jar oel6 eu clişeu tarif spe-. ~ . 

Apare IQ fiecare zi. Minimum 10 CQv,ntellNCHlRIEZ dela 1 IuJiel941 

..& ... 1 0 __ ---te ...... io.,.1l. -1---& ...... u .. n&W'1Cla ut!Cla'(; cea res· 
, , pectiv~ se taxeaă dublu. DE V ANZARE la 5 Km. de 

Anunjurile pentru rubricile ,.CEJ\ERI DE SERVICIU" (Menal Buziaş 2 jugăre llămânţ 

t j6:re) BU. pot publica CU adresa. exacti ei numai adresate I mânţat cu trifoi. 

Adevăr • cu orIce 1> re :rost Restante SAU Ja ZilU'. VAND loc de casă in 

.: l~_~ _._..-- .... .llI "'VIlJ.h~,J: ŞJ BIROU DE DJ;!;~~-~l:-;:"~ 
OOPlAT ACTE : ' 1~' N 1 ' 2 . 

• _ !!'n 

K A I II 1J - oIA(jQlJELINE DELlJBA.C 
Tragedia unui om bogat a cărui creămţă în fidelitatea. 
!ji .......... oa-.-.ilor .. juni lai, este ... ............ 

O eeowGie _iirieă. ÎIl~ .aech eJegut. 

La Cinema 

A siăzJ, premieră 

cu a tramval o. Şi 

Tel. 18.61 ,,D A (l I A FEL 1 X" ,Tel. 18.61 rapOl't cu intran din ,2 

Timi~ U. str. :1 Aogtl$t Nr. U (vie-a-vie de P-ja ,,()oronJni'·. compusa - din: 2 x 8 
Mijlocim lDtheluea Intel~i'erilor devânzare..cumpărare!'li de Inchiriere dep.; 5X2 camere şi dep.; 

• imobUelol', in condiţiuni foarte aV1lPt&joMe. camere fi dependinţe. curie 

ANtJN'I. nu. u. elienteli 18te In- VAN» In centru J're.telia la tram- re~ apă şi canal tn curte. 
ştiinţati, ci Jnţelegerile de In- vai casă solidi din 2 loeuinţe â VAN» In cire. II. lângă 

ta . -Hl casă compusă din 10 
ohiri~ eare.. CI J)l'Ul uu.I 0- câte o cameră, bucătărie şi clima- curte frumoasă cn apă şi 
eil'MJloutrl tDu-a proprietari ri (teracotă,. electrică), preţ spălătorie şi pivniţă. (1 
sau . detinAtorii de Imobile ,i 150.000 lei. cu baie). . 

e1lirlluJi auat 'ftlabilfl, cu aproba- INCHmffiZ In Piata Traian loeal INCH1BIEZ fn circ. IV. Jbgi 
~ comisiu:nii oficiului de !neb!· de prăvălie.' vai, subsol 3 camere: pentru 

nena. ..... iRENDEZ fermr& 14 ~ugere pă- !ier sau orice, la loc centraL 
DE JNCHffiIAT in casa noua 2 ca· • ,1 

h efo t t- li mint însămânţat, la 3% J{m, PREDAU la loc de centru more, parc e.., era.co a. 8& • an- 1 'al at d l' t u dela tramvai. cu graJ'd pt. 50- co om e 'P. e le. a ese c 
treu, eu aeees la baie. d t t t t "VPfll4. .. ' .. 

100 capet d 't '1 'tă e u ungerl& ŞI o VANZABE fl'DG1II'~ • e eVI eşI OClIlU:r-. CU 
DE ..,.. ..., 4 fl eonvt- 75.000 lei arendă anual impăr. V AND in circ. II lot de casă· 

nabil casă nouă cu etaj ,m curs I t ~e . , tbd recolta msemânţaiă. stj. patra ţi şi un ait o " . 
de lucrare, !n earti.er de vile, stj. patrati, 
Elisabe+:- se 

w...&. HIMB cu casă sau pământ in Pentru toate anunturile 
INVIlIRIEZ trei camere vi depen·Timişoara. casele din Oradea, eate În acest ~ ase 

dinţe In casă Iloul aceluia carei PIaţa Creangă. Lei 800.000. S.tr. sa _ pentru info'j l'D'lI:~tltlJI~t 
ind avanseazi ehlria pentru a. Odobeacu 900.000 Lei. Str. Titu necesare _ numai la ~""''''IIIliI'--
putea termina tucrilile. Maiorescu 800.000 Lei ,i (!asa din ,.DACIA FELIX", str. S 

DE VANZARE 54 ju.găre pămA.nt Cluj. Str . .M:ocioni. in valoare gust. NI". 25 (vis4-vi!;. de 
în cODlUDalIerneacova. \ 2.000.000 Lei. ta Coronini"). Telefon 

ANGA..J&Z bllcătărea.să Dr. Krau.u PAPErARIA şi ~IA u- PROFESOARA., dau lecţii de 
I. Str. P&uleecu Na. 2. ,(casa • şi meditaţii - pentru 
Linoleum). . mversals. s. a. angajează dom· ferior -1a orice materie. PrtUlfIlrilrti, 

CAMERA mobilată CU int1'are 
separată, 'baie şi toată mt,re.. 
ţiDerea de incblriaţ strada 
:v.rcy. Nr. 1~ eua:j I. 

nişoa.ră din familie bună, de ţiuni modeste. Adresa lu 

origină etnică romAnă ca DE V ANZARE O 1l8.Să nouă ca 
pra.ctica.ntă de birou. 1: lrtr'l şi atelier. grădină. de flori ;. 

• gume, in str. HOllig Ur. 11. 
VMi1~ A1ex~ndri No. 1. v~s de ,an. Fabrică. 

, ' 
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Dolhi lt,a,idueeQ,~ei 
Fnmză "'enle clocotici. 
Raideil. lra1flOl, de-aioi. 
Că nu-i bil'le la patici t ••• 
,.PoIltarUe" S'&. Plrlt. 
Pedensele s'au mărit, 
Pua area .'a lII.atltJ 
Nu mal nnt eab'V'8lltu pua. 
Satt .tetoaae MDlaue. 
Mei ted!nte turtnnouel 
Nu mai. DOti in cafenea. 

(lNr~ (1. A4"~) 

~. mele ee trebue,,, îndeplinite 
~ .. de li'lJmele eomereiale şi ind'Jltriale 

Să 'ntâJnesti nici ° !ichea. 
care te ma.i ••• ,.inforra.a~ .... 
MinIsterele sunt &oaJe. 
Nici sa.D1!'1sri. nici haJmaM.la 
Peftma eheetii ..personale'\, , 

Prea fUnd românizatl. '. 

i\ ttptru1ui comerţului de 
~fi eamera de comerţ ,i in-
i\l'. ..... ""_1." .. __ At1'R.gl'! I!I.tl!.n~ 

.iţj. lnteresaţi asupra nouilor 
trebuesc indeplinite cu 

li. folosirea firmei 9i a em~ 
,ţ,merdale. 

lIllui comerciant trebuie 
... ~ ...... "",~.i. toi -, 

'IIlul din pronumele sale. 
IA!! ei 90cietăţt in nume colec
tlh ie să fie compusă din nu· 

pronumele sau tirtn& eel 
JIei ,UlllOO din asociaţi, cu men· 
KII'ft ...,i.tdo ,.în 'InimA l'ol~tiv", 

,$lei societăţi anonime, pre
aceea a unei s.ocietăţi de 
, trebuie să fie compusă 
~enumirEl generică, la care 
uge menţiunea. eu felul ~ 

1'" ,l'1o • .,.. ~ ~--- i""I ... ~ 

. mi va trebui să. ae deose-
, Pe emblemele din aceeqi 

trecute In Registrul Ca
. emblema trebuie să fie 

Ui ' pentxu sucursalele aflate 
şi localitate ori judeţ eu 
h.l F"""~..t. 

mele nu vor putea fi folo-
table de reclami, (ori unde 
!late) pe facturi, scrisori, 
comandă, tarifuri, prospec· 
,publicaţîuni şi orice alte 
'~hlM. dA.t!Q nu vor fi in. 
"1 mod vizibil de firma co-

Mlt ~ntlul 
u . emblema cuprinde vre'o 
sl;, "e, firma va fi scrisă in U
WI :nărimea a cel puţin jumă
; F literelor cu care este scrisă 
~ s. 

. Cirma cât şi emblema vor 
Il!: ~te de numărul de Inmatrl· 
. al Oficiului pe toate impri

, comerciantului. 
~gă toate aceste menţiuni, 

de lege, comereiantuJ este 
ca, pe toate imprimatele 

uitate mai sus, să. Inscrie ti 
[ , I de ordine cu care este 
L în Registrul comerţului. 
... te aceste 1'1orme trebuesc In
l\': • plnă la data de 24 August 
:s: '~travenlenţii vor fi sa1'1cţi~ 

!Il amenzi foarte grele. 
~nl, Oficiul registrului 

fIUl, mai atrage atenţiunea 
, comerdale şi industriale, 
~ i B~etăţilor bancare, că, 
menţiune fu Registrul comer
(~u bancar), petltnl care nu 
,a~ vre'un terme1'1, va trebui 

m te1'lllen de o lună dela 
PI"lllunţării lor. 
COlUltată cazuri foarte nume--

t. ,Cind nu se cere la timp men
. eu privire la scbimbări de 

,it, lllodificări, de capital. în
b .. d~ Bucur&a.la, 8chimbărl de 
~ In consiliu sau cenwri de 
nşti, directori, condu~ători de 
cale sau agenţii' d 't 'd - ,epoz1e. 

e fabrică sau de comerţ 
I e:ne schi-'-- d' ] . 1 ' , ." ULI.Il:IJ-r.a se IU U1 a 

a .~~1l sucursale, schimbarea 
r~' \b angajarea firmei, etc. 

. se 00b0.-t.at.~ !n multe ca-

zuri, că DU se aolicită radierea. fir
mei In cU de Incetarea activitlţii, 
tn ~Q." dll! nll!.C!."__ a nronrietarulul 
care ar trebui să fie cerută de cei. 
intereaaţL 

Art. 29 din Legea pentru tnfiin~ 
tarea unui Registru &1 Comertului 
prevE'dc, amendă civilă pină la 
~.OM L.~ p.o..hott ."0..... ,e"""; f{;,.A 
obligaţi să facă vre-o Inma.triculare 
sau menţiune in Registrul Comer
ţului, nu 'for fi cerut-o în termen 
legal, a.cea.~t& in afară de daunele, 
cari a.r putea rezulta. din omisiune. 

Ofi .. i111 Rp$!'lJ:ltMll111 ~nmprtllhrl si 
Bancar, procedează In prezent la 
revizuirea tttturorffrmelor !nmatrl
culate ti in cadrul acestei opera
ţiuni. a adresat primărille comune
lor din iudeţ, circulare eu instruc-
-!t~_~_1 ...-~_._J_ -' __ !.L.. __ 4-,! .... .d!: __ 'W_-... ......... -1' 

au !ncetat activitatea ,i Inel nu S'8 

radiat. Invită. şi pe această cale, pe 
toti cei Interesati. să 8e conformeze 
în termen, ee.re a'a fixat nAnă la 
20 luna curentă. deoarece~fă.ră nici 
U1'1 ~1~ a~îz, se va face aplicarea dis-

acelei autoriza.ţiuni 
Se constată el. sunt foarte mulţi 

mteresatl. cari fPfercltă eomert. 
fari a avea firmă înmatriculatii. lJi 
se aduce la CWloŞtiD.ţa generală. că 
s'au dat delegaţtuni pentru verifi~ 
cana -.celor&, dresarea. actelor şi 
darea. In judecati, fără nici O altă 
.:.--' .... 

Nici o ,tiJ'e eI'OIlStf. - ":'4 it,:, 
Cum era doar aJtMată! .. .1 

Nu mai 6Ullt .. dame VOIWa~. 
Ou picioarele cambl't.to 
lnt1'e usi ca.pif.oll$te 1 
~l DU ............ "" ........ i&tD ~ ..... 

TQti Româ.!lU fae eomert -
Nu JD&I POti " dalu ,ptU1! 
Na mal vezi o .. exoelentă" 
Gl"Mă. OII mapitieentă. 
Ce trăia prin indolenţă] 
NlI mal e Dlft o roaua 
Ce o mudai în silă. 
ŞI.' poeal cite O •• pI1ăQ ••• 

Nu mai este Vlctora§1ll 
Oe te:rorIH ol"afU1.. 
Cu bacşiş pentru. .... OOJl~!-

TotodatA, se atrage atenţjunea 
fl.$1pra sancţiunilor grave prevă
zute de an. 16 ti următorii din 
această lege, privind atât pe cei ee 
exercită comerţul in numele lor, 
ea .. qi pe -.nd&tft.JoU p~~ 1 ... 

art. 4, proeurişt.l. prellUI}i, conduci-

tori, asociaţi, directori. etc. _____ •••• ------------------:1 ...... -..............•...•.•.•.•..•....•.•.. 
INFoaMA-TIUNI' 
IIt"UIRIllIllIltIfIfUHIIItIUlUHHIIIIIINIIIIIIIIHlllllllltll4tllnKII11I11UllllllftIMlUlI1I1Ulm W"UlIIWlIUWUlIWUIlUlIllUUnIUlIIKIUIlUlnllllllllHIIIIlIIIIlINIlIlUIIIIIIIIIIIRIII 

"p-"",'II~~ 'l~5iliat~ ~'fijr ~ .;;, ___ .. 

ABON AMENTE f Pe un an I Casei Autonome & :Monopoluri- Industrie, .unt exPUN ailDJa P'" 
_ 600 iei; pe ~ luni _ 800 lor Regatului Rombiei, pe ter-- blleaţiuni pentru liclt4ţu pulllh 
lei; pe trei hlJli -IăO I.ei~ pent.r.u meu de patru ani în conformita- ce, sosite dela diferitele auto,rt...: 
ins~ituţii de stat ti intreprin- te cu diapoziţiunlle art.. A, cUn ti,ţ.i, cât fi publlQ&ţii ~ vlnziri 
01\ ... a-"~_'U ~ ~()OQ ........ .. ... &..1_.,~~-..l do .Arni",l.n..tt. pnn lidtApe. de marfuri b 

*' -o- al citatei Case Autonome. vămJ, &nU1lţă.ncl pl'1ll. acea.at& pe 
Camera de Comerţ fi de In- PMtru Întregul materlal apl_ -o- c~i interesaţi de a. ~rceta zil-' 

dustrie .JjD Tlmi~oara., atrage aten- rul În 'lcest ziar _ fări semnă- BUCUREŞTI, 18 (SIlt). - DIC tabla de publiea.p.unl dela .... 
ţiune& asupra dispoziţiunile Decre- tură sau cu pseudonim _ ris- D. profesor UIIliversitAr 00Dat. eeastă instituţie. ' 
tuIui-Lege 410 M. O. 24 Febr. 1941, punde o'Jmai d. Const. , Stef~ C. Gi~SCU a fost numit pe data -o-_ .. __ ...... __ ~__ __ .... _. __ • ~. _. _ .. ~_. _~ __ ~ ... """ .-J. AdtmÎniAtrB.tor ~ al Camera. de ColJl:elţ si d~ In .. 
comerţului. întrucât nimeni nu va t~iOda.ts ,1 gmmt respoosabi.l uniwui J:I'lmda.ţUlo-r \,jUIJOllJ.a.'" --- -:-- -----. --;-'--- ... - -
l)utea. in~epe e:cf'rci~iul unui co. -O- lte~le "i administrator geuentl, ~tUl.ţaA oomez:cianţilor CU ridi .. 
merţ, decat dupa obţmerea autori- Bucureşti, 18 (SIR). _ D. al Flmdaţiei RegaIJe pmtl'u LI· ea.ta ŞI lntl'ep~derl1or proQv. 
zaţiunef prevăzută de aceea lege,' Ştefan Mihăescu presedintele tEraiurii. fiii Artă. cătoare de articole dlt genet'&lJ. 
lnmatricularM In Registrul cornel'" A2irului a fost numit p~esedinte . --o- necesita-te. că prin Dccretul-J...e... 
ţului, este subordonată prezentării at'eonsiliului de administra~ al La. Cam.era. de Com.erţ ti de ge N. 1215 publioat In MoD.. Of. 
• ••••••••• -... ................... ,; ••••••••••••••••• No. 102 din S Mai 194:1, a'br()oo glndu-ae Decretul-Le... pentru 

tnfrânarea şi reprimarea specu
tetllicite din 18 Noembrle 1939, 
susmenţiona.ţii nU m.a..i trebue si 
trimită Dlreeţiune1 Act!vlrlJ 
Producţiei. eituatitl. prevălute 
de art. 8 şi 13 ale aoelui DeaNt. 

Nomenclatură definitivă a străzilor 
municipiului ·Timisoara 

S'a intocmit şi tipărit un nou plan al orasului şi un Deasemenea. pentm exeraitare& 
comertlului ou ridioata pentn1 
!lrticol"'le decla.rate (le gen.,.}l indicator alfabetic al străzilor 

(1 intocmit şi tipărit noul pT.a.n llPeeRitate. nu mal este MOVie 
al oraşului1 C(l1'8 " 8i fost 14v· de autori'l:aţia s-oecia.1ă. ce era. VI./' pauza m,ulte1.Qr 8C,um

bJd aa.use nunart~ de ""·r(l.2:.,, 
In trecut .. ~C'i'v,j(;iuJ teh.nic ca
'ffloUnCI' neavând pQ8i.bititatw 
.să ElXtlCUte l'e teren too.te mod.-
1:iciăr~~ 18'0. creiat o stare a(l 
eb.solută des<n\.:lme v6Cât a'a .a
jurllS la situaţia că ;unele ,s,trăzi 
oJWiaZ se numeau aUfeZ de cu.m 
tndtcQ,IU tăbl'teZe. 8(1.141 două-trei 
atrăzi aveau. aceia§i numire. 

PeatTu a pune capăt 1ac6Stei 
§tări de lwcruri §i a itt8lCăwn4 0-
dată ptm-rt'U totdeauna o ordine 
în nomenclatura străzilor, d . 
primllr Eugen Pop " dat daa
'DOziţi, I 8erokiului Tehnic lŞi 
S~i euUurd Gle Primă
net să WocmeMCă o twmencla
tură",-ecisă ~ defiftitmi CI 

străzilor. 
1" UTmtJ dispoftti;lmilor şi li,,· 

ăscaţivnUor date de către d. pri 
mar. B'au cercetat amănunţit 
toate ftumin1e e:risxente .. ~ 

licârnl in a.celaş timp Bituapia 
de pe teren fi jow.sină apoi fi 
dateUi (cUlese cu OOIlZia R.6cfm. 
8ăm,ântului generaJ" s'a. intoo
mit tamnettelatuTa defini«uă (1 

atr6.rilOf' • 

f'at PrimăJ'iei. prevăzută la an. 7. 
Totodată ..aitufG '(1 intocmtt -o-

.",. ~ 't l_.:I' a.t _141-1.. camera de Comerţ fi cJe ~ 
~ .~'PIlN "'!' w_1C or ~u.ue- strie diIl TiJD.Itaora, &duce la.. 
tJO al lft,Qum nontenclatUN, in- ctmO tinţa celor interesaţi - în 
globând (lCe8t indicator WriUl conf~rmitate cu. comunicatul 
frVmo8 ph.id redGottJt de cătrll Onor. Ministerului Economiei, 
el. pro/.loon StO'ÎCa.Udrea. Ghi· Na.ţionale. - el nu JIIIIllna1 c0-
dul împreună cu indicatorul mercianţii şi mch1etria41i cari 
8trăzilor şi tuturor i-n.stitufii-: fan .import .~ obU~ţi ai a.ibă' 
lor 1'ftblic" .. şi cu lftOull'l.an, e~ ~g'lstru de eVldent.& uz:.portul.ui 
cutot dupii cele mat severe ce- Vlzat de Camera de Comerţ .... ~ 
'ţ 7 ___ • f' ~ de Industrie, ci ştlft4Mriqn ~' 

rm e 0«:> UJ "el gra !~ m{,..:~erne.' C()()ţ>erativele cari fac import 
V(J apare pettte cdtwa at'1fl f. trebue el albi vi'zat de Ca.D:Lera 
vitrmele librirririlor. d~ COll'lert, acel registnl. 

C" QCea,stă ~ 8"au jbJ 
fi o sene !de mod:iJicărl impU86 
de situaţia. dată şi B'au dat o 
serie de numiri ft.Out. Â~tfeZ 
in nou'll nomenclatură a.vem m&

miri: Nic. lorgll, Nic. Titu.le8-
cu' Gen Dom4ş1leanu~ dmtTe re· 
prezenta.nţii culturii bănăţene. 
Zugra'l.i-uZ Nedeku., PictoruZ O. 
Daniel, PictonilIOmt~, "" 
dintre repr~entatnţii culturii genn.aM GoetM.. Dr. Koch" ...................... --...... ~ ••••• -.,. 

f.i alţii. A V 1 Z 
N 0fI(J twmencla.tură fUM cer •. ~ , 

CP-tat4 " aprob'ată ds către el. Oficiul d. I1CÎn%Clf'8 M. A. f. cI .. 1 n..,'fOCIf'G •. 
primar, Editura 1. O. V., ... .an- SI,. Mercf No. 2 fII ala,cI de spl .. , a'" fI .01" de 
Jorm tndicaţiunilor !lrmite dA- ors a ma' nas În vcinzore şt furcă rec"". fttlfaralc1, 
la Sera~ tehnic mwnicipal .. de prane. Palalul B-cii. Alb;na. itol .. 3«:·62. 

, ' • ,,~ • J ~ ~ 

ana E 
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fi Vaeă vom pietJde puma,,' mai mult Guvernul Reichului a ~i 
în Ori e n tu 1 M i j I o e j u - a creditele americane

J 

declarat d. lllaekenzie. King - Germania 
va trebui să lăsăm Mediterana 
. în mâinile inamicului" 

STOCKHOUI. 18. (Radol'.) -, in cursul unui discul'S,' urrnăf:oa.. 
Corespondentul agenţiei .. DNB" rei",; . . .,. .' 
transmite:: . ~ : .. Gennania face din nou progrese 

D. Mackenzie King. primul mi- pe coastele europeue. Navigaţia pe 
nistru al Canadei, a declarat Ma.rţl. Ia capul Bunei Speranţtl, pe unde 
'după cum aDuntă agentia .. Reuter". Orientul mijociu este aprovizionat 

'~ ................................... . 
. , 

I Franta Îsi va ouăra imneriul ., ., 

cu cele tie trebuinfe, devin,. din CfI 

în ce nui grea. 
Trebue să ne battml acolo nnd.,. 

inamicul De sileşte. 
Dacă "om pierde pământ m.aJ 

mult in Orientul mijlocJu, nu nt' 
mai rămâne decât, să lăsăm lUedJ
u-rana În mâinile Inamicului, să ne 
retragem flota şi să tinem deschigJ 
poarta Indiilor". 

Şi d. Ms.ckenz;ie King a inrheiat~ 
"Trebue să luptăm CU toate forţ .. lf' 
noastre contrn acestor primejdii". 

BERLIN, 18 (&ador). - (h. Statele Unite, ""V''''''' •• 
res})O'J1!oontul agenţiei ,,stefani" lui a adptat măsuri 

anunti : " decremnd J.a. rândul să<: 
Se anunţă eă., deoarece guver-. . 

nul din Washington a ordoJUl,t 1 c~telor amerICane 
blocarea creditelor gennallle diu ma.ma .. 

~iu' 'PIJe,edintelui fRoo 
a . ,O,;l la 13163110',8 

1,L.~ABONA, 18. (Rador.) - Co-I D. James Roosevelt, 
resp?n_dentul agenţiei Dl\'B. co- dint~Jui Rooseve~t\ a .. 

.,Aviz", 

. si in cazul când eng.ezii 
vor da si alte "atacuri mumea: 1· la Ll..<i3bona. tragand 

............................. -.' La amia.ză.. d. Ii-O·osetlt 
VICHY, 18. (Rador.) - Q>res

pondt»ntul agenţiei I)NB transmiu# 
In legă î,ură cu vizita. pe cal'f' 

amiralul Leahy. ambasadorul Sta
telor Unite, a făcut-o LunI. amira
loloi Darlan, ,icepreşedinfele con
siliului de miniştri, se afli, in 
eercurile americaue. că amiralul 

Darlan şÎ-a exprimat, in C\ll"SuJ 
acestei intrevederi, din nou, hotă

rirea. Franţei de a se apăra in Sirla 
prin toate' mijloa.eele. D.Roosevell n'are inlentiunea §~ţJ~:l~ 
Franţa va face acţlaşi lucru şi in 

cazul când Englezii VOI' da alte 
atacuri Mntra imperiului eL 

să înarmeze vasele de comert :::~;î:UI~~~CU 
It •• .... d I bol La o întrebare, pusă Si nICI sa ee are em. arg U rist. asupra ultimului 

••••••••••••••••••••••••••••• mărfurilor destinate Japoniei ::!:!::es::truî;h:~~d.s'a 
Englezii au scufllnd~t un 
~ontratorpi_or f~ancez 

V ASHINGTON~ 18 (Radar). 
_ Corespondentul agenţiei D. 
N.B. transmite: 

111. conferinţa de pres:ă~· d. BEYRUTHA 18. (Radar). -
Amiralitatea franceză comu
ntcă' 

In cursul operaţiunilor din 
8ir~. wn contra.-torpiJor Iran-

cez a fost seulumdat. 
Roosevelt a dat un răspuns ne

Fa:mUiile celor şapte dispă- gativ întrebării, dacă, are de 
ruţî în {/JCt'.(1.3tă n.enorocire au gând să inarmeze vasele pe co-
Joat instiin!ate merţ. 

• > -

In plU8~ a precizat~ că nu atre 
intentia~ să declare)· em,bargaul 
mărfurilar destinate Japoniei.. 

sevelt a răspuns că, el bu 
tiei. ' 

Fiul preşedintelui 
va pleca peste o zi, 
patrie. 

Elvetia a cer 
, ..................................... -...... -.-..... -.-... Siii te sperie n ... l .... ,~.~, ... I .. I4II1'_ •. __ 

Totalul bunurilor inghetat~B1~~~~~gen~'!!~~t ... ta,,~ 
de americani! c"lreazăla ~.5D~2!lO.DDtdola~ :aiE~;=~:::: ::E:~:=_ 
. New-Yark, 18 (Rador). -/ După socotelile trezonei sta-, state, se ridică cam la 2 miliar

C<>resp,o~dentuJ ~genţiei D.N.B. ~elor Unite, tot~l~ b~~'~)iilor de 5OO.00?OOO dolari. ~ 
comumca: , mgheţate, aparţmand difentelor "Assoclatcd Presa", anunţă 

că după afirmaţii, culese din 
........... -... -.~.-.-............ _ ... ,,-_._.. surse neoficiale, se presu-

pune, că o mare parte din aceste 
bunuri blocate, aparţin Elveţiei 
şi altor ţări care nu fac parte 
din .Axă. Gandhi afirmă: 

(ampania de neSUI1Un~Ee 
.. ~ tiuilli ~ din ] ndiD la din le 

in te ICEme moi. ltil1lfnie 
NE'WYORK, 18: (&dor.) - Co~ 

respondentul agenţiei Dl'l"B. trans
dte! . 

.. AssociaW Press" publică un 
(nfer"iev luat· dela Bombay, lui 
Gandhi, , ' 

Gandhi. se ftlferi in acest inter-

,'Iev, 1 a campania de nesupunere 
chilă, despre care afirmă, că va 
putea fi intensificafă. D-sa are 
sentimentul, că lupta, ia in fiecare 
clipă, f Jrme din ce în ce mal vio
lente. 

.~ ............................. . 
Delegatia mUilară japoneză ' 

părăseste. Indiite'· Oisndeze 
'\ATAVIA, 18. (Radar) 

.Jwpă o vizită făcută de ă. Yo
shi:w.Mn. '[W'irmul d<Jlcga~ al 7",j-

8iuniiJap01/,eZe la guvernata
.ruJ general Van Starkenborgh, 

8~a kotărât să pără8ea8JCă ln~ 

diile Orientale Ola.ndeze, ,in 
ziua de ta Iunie plecând la 1'0-
kio. 

~ ................................. . 
(cmerlianl bUUlteslean 

,cndamnal petEti sabetat -800t~şti. 18 (SIR). - In:' 
stanţa specială pentru judeca
t'ea infracţiunilor la legea sabo
tajului economic a pronunţat, 
eri, condamnarea următoare; 

Un an închisoare, Hera Mose, 
conducătorul magazinului de 
stofe "Textiles Vestend" din 
~uc~reşti, str. Lipscani 63, fi
mdca n'a avut stfe standard. 

< . 

Chestura Pdliţiei Municipiului 
Timi':K>a.ra. 

VIZ 
, 

Publicul care solicită autori. 
zaţii de călătorie dela Chestura 
Politiei, este rugat a Înainta ce. 
rerile în ternienul fixat prin Pu. 
bli.caţiunea anterioară., cererile 
urmând a fi inregistrate şi re
wlvate în ordinea prezentărjj 
lor. . . . ' . 

Aceste cereri vor fi depuae 
person$\.l de către petiţionari la 
Biroul Însărcinat cu eliberarea 
3,11t0rlZaţiilor de călători", 

Dat fiind numărul mare al 
cel'crilor prezentate, publicul 
f'Solte rugat a nu mai asalta Ca
binetul nostru cu intervenţii de 
urgenţă, Întrucât aceste urgen
tări nu vor fi luate în conside
rare. 

Toate eer6l'ile sunt rezolvate 
b ordinea. prezentării şi a im
pnaJnţet lor, conform instruc
ţiunilor ce am dat Comisîunei 
insărcinată cu elibera.rea lor. 

Maior Con..~tantin Mica 

• .. - _0. j 

a raportat, la 15 ,i 16 Iunie, despre 
mi\surile financla.re luate de către ca aplicarea acestor mJl.<rorillillllla 

preşedfnt~le Statelor Unite. seamă de neutralitatea 
Cu toate atenqările luate In con- de nevoile ei practice. 

Primăria Municipiului Timişoara 
Biroul M. O. N. T. . 

Nr. 644 dfu. 18 Iunie 194L 

Publicatiune 
Se aduce la cunoştinţa tuturor I suspendată, ia.r călătorii 

locui~oril~r .din cuprinsul ~unici. populaţia. de pe străzi. se 
plulul TUlllşoara că in Zlua de trage in locunle destinate 
Sâmbătă, ,21 Iunie 1941, vor avea adăpo.sli:re. . 
loc 2 exerciţii de Apărare pasivă, 
după cum urmează: 

Exel'eiţiul de zi va avea loc la 
ora 10 dimineaţa. 

La auzul alarmei, circulaţia. se 
opreşte şi călătorii din 'vehi-cule 
precum şi populaţia de pe străzi se 
retrage in adăposturi, unde va. ră· 
mâne in Hnişte şi ordine până la 
lJ1cetarC:l alarmei. 

Deasaruenea. se retrag in adă· 
posturi funcţionarii şi intreg per
sonalul instituţiilor publice, parti· 
culare şi comerciale precum şi loca~ 
tarii imobilelor. 

JI:xerciţiul de seara va avea loc 
la ora·21. 

Lâ auzul alarmgi, POI?!J1aţia şi 
instituţiJe de orice fel, vor camufla 
toate deschiderile luminoase al clă
dirii 'aplicând hârtia neagră . sau 
perdelele Ce trebue să le· aibă pre· 
gătite din timp. . 

.ln timpul a]armei circuIllţia va fi 

i 

După În<:etarea alarme.i. 
rămâne in ~tregime +-nllPţ"-_". 

m ce priveşte iluminatul 
cât şi cel de pe strazi, până' 
24. In consecinţă Ia auzul 
lui de incetarea al armei 
va decamufla luminile. 

Vehiculele de orice fel" 
aonl<>rrI1A eu ,:rtricLt:lt: 
lor Marelui Stat Major Nr. 
F din 5 Februarie 1941 
Ia circulaţia tn timpul nopţii 
neJe Întunecate. 

Cel ce VOr contraveni 
poziţiunl, făcândtr-se 
neglijenţă saU reavoinţă, se . 
depsi cu amendă dela 
lei sau cu închisoare 
dela 1 zi la o Jună, In eaz 
divă. 

Primar: Eugen Pop. 

.. Şeful Biroului M. Q. N. 1 
Iosif Fildan. 
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