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lIn 1. Ştefănescu
REDACTOARE

Dând Ţării, dăm pentru noi,.
Liniştea şi avulul Doslru sunt
asigurate intr'o Românie puter-

ŞEFĂ

ori~a <:iurill~Şlerănescu

S REDAC')'IA

'""11111 11""
ŞI ADi\llNISTRA')'IA:

nică şi bogată.

da Em. TJngureanu, colţ cu
a Eugen de Savoya, Timişoara

Subscrieţi

la

IMPRUMUTUL REINTREGIRII

' '11'111'111 ''''

Telefon: 39-86.
Telefon tipograne: 14-69.

del
1

-

n~SlUNEA

ISTOJlICA
i1 POPORULUI ROMAN
"\,plinirea unui an dela. marea condunei statului de către marealul Ion AnI~ a fost pentru presa străină. şi
ifieosebi pentru cea geI'lllalIlă. şi itali,1 prilejul unor serii' de articole care
I~pus în lumină. acţhlD'ea de guvern
eiăşurată.

în aoest an şi mInI pe cail'e
,mtnia îl are de îndeplinit în ~eastă

tte răsăriteană a Europei.

~ ce meriti cu deosebire să fie subVlB.t din aceste articole, ff-te constata,..
~~pe

care o face presa g>emta.ni. asupra
Itlui important jucat de poporul ro:ib în spaţiul europoom.
aI,Poporul român serie n'J\ista
J'ener llustrierte Zeihmg" a.lia.t
t deţine in Sud·EstuI Eurpe4 atât din
de ved,ere goopolîth; cât şi etni~
001 mai important. Aşa cum pA~ tul românes.o intre Tisa. şi Nistru.
fi considerat, mai ales în părţile
:lritene dindreanta şi stân.'53. Nistru-

It
1te

&os o

gr:tniţă

intre
':el ruso.asiatic, tot

sţl\3,ţiu I eu.topn'm
aşa P'tlporul :ro-

• poartă. caractere 1Jioll)~ioo şi etnice
jebite ea:re I·a,n predestinat să. fie de
';' mii de ani p'htrii. 1~ hotl:l:I', stavilă
~triva perlCD-!'!':!1)f (J~~Ia risărit"6
:Fastă

#!onst&t&re a l'evistel ~ gerJJll'ue
pe un adevăr Istoric snbliniat de altff'l
~i mai de seamă istorici europeni in ]u~Ie

oIr.

.

"tr'adevăr,

de două mii de ani, poporul
Rân situat în acest spaţiu european ÎllJI'Îsa şi Nistru, a avut de luptat impo~ nenumăratelor năvăliri dela msărit
la preţul celor mai s.ângeroase satlrificii.
~a. păstrat neatinsă. fiinţa. lui etnică.
~Ia. Tisa până la Nietru, in tot acest cu·
~ geografic, poporul român a reprezinputernică unitate de credinţă. şi de
jUre, o entitate etnică, pe care nimic nu
'putut zdruncina. cu toate stăpâ.njrite
~ne şi duşmane. In istoria nici unui iJODU sunt cuprinse mai multe pagini de
IMri, de incercări haine de deznaţiona
~, de trude zadarnice de nimicire sufletă şi naţională ca în istoria poporului
an, Conştient de misiunea şi de dreple lui întărit de credinţa lui stră.moi
'
că. şi inzestrat cu puteri nesecate de
ificli şi de rezistenţă, poporul român a
dealungul secolelor, un punct de !lpri.
~entru civilizaţia occidentală. europea...
,O piatră de hotar", după cum spune

lo

I

a

revistă germană.

actiunea lui de Mtăzi, in participa,r~a
istrugere a comunismului şi apărarea
Ipe1 de acest nou aspect de năvălire
~ră, popornI român, dnpă cum oon~t;",
resa germană, U;i continui misiunea
vilizatoare.
n"tatările pe care le face presa. gerrn4'
lupra rolului nostru in această parte
ropei sunt fireşte o indicaţie asupra
'pţiei care va servi drept criteriu al
ordine europene. In această. nouă orRomânia., care işi păstrează intrea.gă
nţa ci Dumnezeu o va ajuta. să-şi vatiPă cum a, "pns M. S. Regele Mihai,
năruinţele indeplinite, va putea să-,i
linească cu lealita.te. importantul el
~ care·l deţine după cum
spune
16r Dustrierte Zeltung" - in Sud-EsIropcan. atât din punct de vedere g('(j.
! cât şi etnic.
.<Universul).

Generalul Wood a

declarat:

D. Roosevel
t
a
trimis'
v
DPoare
ameri
c
ane
in zone de
unde incid·entele erau inevitabile
răsboi,

Naţiunea americană îşi dă foarte bine

NEW-YORK, 12 (Rador). - Coresp~n
dentul agenţiei D.N.B. translnÎte :
Propagandiştii preşedintelui Roosevelt
continuă pe de o parte să aţâţe opinia publici a Statelo!,: Unite. citând incidentld
provocat de atacul crucişetoru]ui american .,Green", asnpra unui submarin german şi pretinsa senfundare a unui vas incărcat cu material de rizboiu destinate Angliei ee naviga. intr'o regiune declarati zonă de ră.zboiu iar pe de altă parte se află.
totuşi că personalităţi bine cunoscute in
Statele Unite, oare încearcă. să se opună
acestei mrupanii de ură..
.,Associated Press semnalează din San
Pedro (California) că d. Tarley, fost mi·
nistru al poştelor 'II preşedinte al partidului democrat .. declarat într'un interviflW~
ci recentele scufundări de \1Lpoare nu constituesc motive destul de put~rniee pentru
•
lDtrarea in războiu a Statelor Unite.
Armatorii ,i opinia publică a Sta.telor Unite împărtăşesc această părere.

"ri-

8e&ma despre pericolul pa care il atrage
m1terea. Îll Anglla a vaselor americane in~
că.rcate cu materiale militare şi ea se aş-

teaptă ca unele din acest-e vase!lă fie pit.fIo
dute cu acest prilej.
"Assocjated Press" &nunţi ci generalul
Wood, preşedintele comitetului .,AmericaD

I

First" a declarat In mod public la. Wa.shington că. d. Roosevelt a trimis vapoare
in zonele de mboiu unde incidentele el'iUl
Inevitabile.
Acum d. Rooseve]t voelilte printr'un' dis-curs radiodif\lZa.t să provoace teama. 'II teroa.rea. in naţiune, apropiind BStfel Ameri..
ca şi mai mlllt de război.

tt .fOO.ooo.OtlO lire

st~rljne

4

publică

Datoria

GENEVA, 12 (Rador). - Corespondcn.
agenţiei D. N. B. transmite:
După ştiri date de presa din Londfa,
datoria publică a Marei Britanii se urca.
la finele lunei Martie trecut, În cifră rotundă, la suma. de 11 miliarde 400 milioane lire
sterline,

tol

"

-'

a Angliei

Datoria

publică

a sporit deci în

timp~

exerciţiului trecut cu 2.51 miliarde.

Ziarele londoneze subliniază, că în 19L~
datoria. publici .. Marei Britanii în cifd
rotnndi, nu 8e urcă decit la suma. de 650
milioane Ore sterline.
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Misiunea Statelor Unite
pleacă

azi sau mâine la conferinta dela Moscova
anunţă:
I
1şi
sovietică.
c....
şi jumăta.te.

cu d. Umanski, ambasadorul
UniunU sovietica..
"Associa.ted Press" anunţă, că, după
a părăsit Casa AIbă. d. Bun a declarat, d
scopul convorbirii a fost: examinarea. tutu·

WASHINGTON, 12 (Rador). - COl'88·
pondentul agenţiei D. N. B.
In prezenţa dlui HuU. ministrul de erlerne al Statelor Unite, preşedintele RooseVt'lt
a avut, Joi. o convorbire care a durat o oră.

o escadrilă

ror chestiunilor care privesc Statele UnUe
Uniunea
Misiunea Statelor Unite, la. conferinta
anglo-nord-americană-sovieUci.

va

pl~

Vineri sau Sambiti la Moscnva.

de· avioane germane

a scufundat in Marea Neagră mai multe
submarine şi vase de transport sovietice

BERLIN~ 12. (Rador). Din. izvor
militar agenţia DNB află, că in cursul
ultimelor zile avioane da lupti ~
au bombardat in mai multe rânduri, o
baaă. de submarine Sovlletice din l\1area
Neagră. lovind în mod serios

l1.lDe>i escadrile de
mana,

avloiaoe de lupii. gir-

dă lU'lIlătoarele amăntmoo:

După.

ce am seufundat un vas sovietic

de 10.000 tone care fugise dela Odessa.,
De-Bm

unităţile

care se aflan a-oolo adunare.
Asupra. M6.Stei re&i~uni ooma.r.dantuE

indreptat din nou la. 9 Septemvrie

şi de
de transport. Suntem favorimţi de

eorate în rada portului.
Dela primul meu picaj am atins cu o
5eri~ de

bombe ce le-am aruncat, un va.-

por de 4000 tone, care s'a aplecat într'o

către această bază. de submarine

parte, scofundându-se încet.

VMe

O altă serie de bombe exploderaă în
mijlooul a trei su"tmlarine. ancorate unul
lângă. altul A~te submarine sunt lit~
ralmente sfâşiate şi dispar În V'aluri.
In a.celaş timp, un grup de avioane
alătur8It îşi aruncă. bombele asupra unui
vas de trasport de 15.000 1Ione, scn:ftmdându-l şi încă un vas aprovizionatol' de
submarine.
Pe malul de Nord-Vest al portului.
v~ 1'emrvoSll'e de petl'O[J ca.re staţio.
nau în bază., sunt incendiare şi ele.
La. plecare am constatat ci\. vasul petroliter de 3000 tone. a1ll.oa.t in ajUll şi
care era destinat să aprovizioneze submarine3e se seofunda.~ ('ompleet. Suprafata apei este aoopeiită acum eu un.

S08a'ti\. clei 20-25 vase de transport

Englezii au

· t e r ZI_.
In
S

alegerile din IndIa
STOCKHOLM, 12 (Rador). - ' cores.1
pondentul agenţiei D. N. B. transmite:
DupA eum anunţă serviciul englez de in.
formatii. Camera Comunelor a adoptat Joi
dupi amiază, după a treia citire, un proiect de lege al Ministerului Indiilor, prin
care toateal~gerile din India şi Borma ~U;lt
intrzise pe,t;oată durata războiului şi UI1
au du,{tă ·.l'ăil)oiu.
.

I sunt legate cu parâme de cheiurj sau itn-

şi

Hurma

D. Amery ministru,( IndiUor a ficut cn
acest prileJ o declara.ţle in care ia. poziţie

I

in favoarea ncestei măsuri a guvernul 'Ii
britanic. Dsa a declarat intre altele: .. Re.·
gret totu~i ei sunt obligat a recunoaşte, di
moralul in flllumite re~iuni II~ Indiei nu
eate toomai bun".

stn.t ~
, de ulei.

/'

•

•
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Toţi

81tbscriitorii la Bonurile pentru

it: '3strarea Armatei, cari

încă

nu, au
y. :mit bonurile şi sunt în posesia ehite :ţelor de subscriere în orice valoare}
p("dru plătile făcu~e integrU (nu in
T( 'e)} vor inainta recomandat
Casei
A~ "ntonte:

de: T'ruanţaro ~;, Âm<orti.tJaro

Bresti str. Doamnei No. 15 chitanta
01
'naÎă şi o ~ "Ter'e netimhrată în ca~e
C(
~ Ilrăta.'I"'n-s6 domiciliul exact, de
ttr
Ti S6 vor trimite oonurtte ta ao.,.

. "'"q' - . . .

. 't.

tra(Je

~tcnţi!(nea

r.,s

su,bserietorilor,

emisiunea bonu,rilor fiind terminată
şi cum intreaga operaţiune urmează a
fi definitiv închisă, este în interesul lor
a inainta imediat chitanţeZe spT6 a Zi 86
trimite cât mai curând bonurile respective.

Englezii ~u

că

I

Acei 8UbeorictoN., cari au pierdut ehi-

tanţele,

se vor prezenta biroului Pensii
din această 4.dministraţie pentru a pn...
mi lămuriri cum pot primi bcm.urile.
Aamtmsrraror ,~nancw.r:
TRAIAN MINCU. Şeful biroului:
1'. LUOHIŢA.

"_........... _ ............ -.~.-. . . . .-..-..-. . . . . . ...
CORPUL PORTARE1LOR TRmU NALULUI T~II!': TORONTAJ.
DIN TDU ŞOARA.
Nr. 900-1941.

E+~""""~"'"

~--

Publicatie de licitatie
Se aduce la cunoştinţ! publici.,. că în bad"",ise1or NI'. 8328/1941 a Jndecăroriei L
,lJrh:lnif. Timisoara in cauza execnţiona.lă. •
urrnărltorulut Dr. Ludovic l\lunteanu ad~
,,"ocat din Timişoa.ra contra. urmă.ritolui
g

}W'l'frn suma de 10.000 lf'i capital, int.ere·
'- '" .......1.. d ..la dA.b de 19 Iulie 1941.

Lei

ATENTIUNE

l:·:tr'un litru de apă medicinal! "MAGUS" SE' află următorii componenţi, Ionii
grupate la săruri:
Su' ~ ~t de sodiu S04 NaS 10.3228 mgr. la litru
Stdat de magn. S04 Mg 3.3760 ..
t'
Su!fat de calciu S04 Ca 1.6364 .. '
.,
Clorura de sodiu CI Na 2,4074
"
Clorura de potasiu CI K 0.0231
"
Clorura de litîu Cl Li 0.0085
"
C'!!nl"nră de amo. C~NH4 0.0005 I
Iodun de sodiu 1 Na 0.0034
Bromură de 80d. Br Na 0.0002
••
, Azotat de sod:u NO:{ Na 0.4250
n
••
'Azotat de sod. NO:! Na urme
"
Hidrocarb. de mgn. (COaH'o!)
Ug. . . . . . 1.2490
ti
Bidrocarb, de fer (CO~ H~)
Fe
. . . . . 0,0204
"
"
Hidrocarb de magnezîl1
\ \"U3 n'o!)
u.
"
SiHce
Si 02
0.0120
"
urme
Substanţe organic\'
2 ____________________
__
Bioxid de
carben liber
0.0060
CO
"
"
Total: 19,4007 ..
..
<.
'

.

..
...

.... .
..
..

ULU .....

..

.... ..

Din aceste date rezultă că apa medic!nală MAGUS este o apă minerală sulfată,
JOdică, magneztană şi calci că concentrată
ea conţinut relativ mic de eloruri având şi
nitnţi şi urme de iod uri ti bromuri.

Cinematografele
1

1064 eheltueli deja stabilite şi cele ee vol
mai surveni se vor vinde prin licitatie pu.
blică in ziua de de 18 SEP. 1941. oarele :1
P. m. in Timişoara 1. str. Lonovici Nr. 10.
obiectele sechestrate ~I anume: 100 sticle
vin înfundat, 15 sticle vermut, 5 sticle ver.
Conform an. 26 al Novelel din 1908 prezenta licitaţie se ordonă ,i in favorul ce-lodalţi credito::l, cari au sechestrat obÎeo-

tele de maisllS.
Timişoara.,

la 21 Aug. 194].

Portărel:

in(epuţ

2352.

Oores-

agenţiei "Ştefani"

~~ că. Ang-lia a început

află din
in Iraa O po-

lihca de ~buna.re.
.Englezii au arestat pe subşeful stam·
Iru major al armatei Iranului şi pe co-

lA1.J11

""''''''''''j I ..

~_ ~1"_.

0-0)

~1.

_-.-&.

....c.--~_

Vineri, 12 Septemvrie 1941, orele
12 a. m. iar pe viitor de două ori pe lună
în zilele de 10 şi 25 ale fiecărei luni următoarele liste de situaţie despre stocurile existente, preţul real unitar şi stocUlile disponibile, arătând si cantităţiTe
vi-ndute dela înaintarea. ultimei situaţii,
pentru a putea stabili n~cesităţile populaţiei din următoarele produse:
1. Depozitele particulare, morile, comercianţi de cereale; despre eerea:lele

--

wr

bt
'j

et13

STOKHOLM, n. (Radar). corespon-I dZui Morgenthau OU privire la un
dentuJ agenţiei telegrafice StUedeze la tual control al mişcărilor inflaţioniste B
N P.1!}- Y I1rk n. ~L. .n.Q.MLf M ...".""',... ,." ni...., ........
fe~a f~rte gre~aie! ~~surile înregistmnd tn acea Z~ scaden tnsemnate.

. Această tendinţă de SCădl?l1'8 pare să
/te provocată de ingrijorarea cu care e
aşteptat in Statele Unite discursul preşedintelui ROO800eJt ca fi declaratiile

M ...·ri ...riiri.:>ri n.tI.

lra.',j

Î.1'Lrp.oi_<lt-rn.fA .... "

U'

ales la valorile căilor ferate din cauzt$el
c07~flictului provocat de cererile d~l
măriri de salarii ale funcţionarilor de~cţ
căile ferate. conflict care nu a putut f~
lichidat decât prin măsuri de constrânp;;
gere.
,1

................._-..........-.-.-.-.-.-...... . .

Certificate de origine etnicda

nu s~ mal p~~ elibe~a ~ ~~. primăr~

BucureştI, 12. (Rador). - Mlnlsterul te leguerata pana m prezent, fiind ~
de de Interne este sesizat, că că. unele studiul ministerului de justiţie şi întrW ex
pr1IIl<l.r11 UlIl Iţ<I.ra pt:lu.ru a 1.<I.\:I:I .La\-<!. ce'"Go ... ULl 1:'./U151.4 111\:1 U 11U1'111<1. ~u cruen"qtegl
rinţelor nouilor legiuiri pentru protep~n!ru eliberarea certificatelor de orija !
giuirea muncii naţionale 'li promovarea gma, s'au cerut acestui departamenlril€
elementului românesc tn toate institu- relaţiuni. S'a comunicat, că. potrivit l~ .
ţ~ile . de sta! şi p~rli~ulare, ~ .eliberat g~o~ actll:almente în vigoa:e, nicI O ~
Şi ehberea.za locUltonlor certIflcate de
llllD1straţmne nu poate elibera certif.)
origină etnică, fără bază. legală.
cate de origină etnică, iar certificatei
Cum problema originii etnice nu es- le eliberate în asemenea condiţiuni, ni

trebue să declare stocurile de mărlnri

până

. it
Amândoi au fost trimişi în faţa tribu·
rmluh:d 1l1i:litar din Ba.!;dad, ceeace in
seamnA cu siguranţă o ooa,lamnare a~'
lor la JIJI()8.l1&
A

l\lARI SCADERI I~A RIJRSA DIN NEW·YORK:~

~~

Timişoara., 12. - In urma ordinului
Subsecretariatului de Stat al Aprovizionării No. 58469 din 28 Aug. 1941, învităm pe toţi producătorii, fabricanţii,
comercianţii, depozitari şi morile cari
produc sau desfac mărfurile jos notate
să înainteze Primăriei, Serviciul Economic - Oficiul de Speculă. (1. Pţa Liber-

ma.ndwltul fortelor aeriene [LJe
cari se Jlefugiaseri. In lrak.·

: • • • • • • • • • • • • • • • • • ~.-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-~

................. ..................
ProducătorU, labr~cantii s! morile din Tjm:suarH,
AU&EL GOlAN.

o polili(ăI

de rasbunare In Iran IrakuJulb'
'~

LISABONA, 12. (R.a.dor). pondentul

Nr. 11568 din 27 August 1941.

J)"

~.
M

Comunicat referitor la distribuirea bonurilor
~ pentru Inzestrarea Armatei
.

- 13 IX. Anul XVII. 1941 -

şi

leguminoase; grâu, porumb. fasole,
varză, ceapă şi cartofi.
2. Comercianţii de ooloniale: zahăr,
sare, ulei, ulei comestibil, săpun, gaz
lampat şi oţet de vin.
S. Fabrici şi oomercianţi de textite:
pentru îmbrăcăminte: postav ţărănesc,
a+hf'ă"

,& .. ă !\.an";

-am,:..1"'ip.An:A

ţzt-.alnnSi

(ca.ntitatea şi preţul pro-metru.)
4. Fabrici şi comercianţi de incălţă
minte şi pielării: ghete, piei, talpă, (cantitatea şi preţul pro păreche, fuse sau
kgr.)
5. Diverse: carne, peşte, lapte, lemne
de foc.
Datele cerute vor servi pentru statis·
tica şi înaintarea punctuală a lor este
obligatorie conform arl. 18 din Legea
speculei şi sabotajului.

(aDilol Si 'halia

,

pot a.vea. nici o valoa.re

legală..

. In consecină, primărille nu mai
elibera certificate de origină, iar ce
eliberate să fie retrase şi anulate.
............$

D. Pierre Lava}
a părăsit spitalul

PARISJ 12. (Radar). - D. Pierre
val a părăsit Joi spitalul, in care al
în.grijit de două săptămâni.
ex<:

;

--.1Ii!> . . . . . .~ . . . . . . . . . . . .~. . . . .~~lt

O nGDi intravodor f'~
r

Intre d. Myron Taylo ~fl
şi

cardinalu' Ma1,!lion

eţu

Cetatea. Vatia:mului. 12. (Ra.dor). taxa
D. Myron Taylor trimisal personal
preş.edinf;elul

RooseveIt pe lângă V
can a avut~ dupi cum anunţi cor
d:entu1 agenţiei IIs,vas oft o Il dout .Ul·!'••·'l.'
\edere imJM}rta.ntl eu cardin'llul
000 secretar de stat al ~rân{-Illui ........'....{,'!tr

lI!

xv-a. 1941 - Nr. 2352.
--------~~--mB------
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BUOUREŞT1)12.(RadOr).-~nMO- -zahectarar/inumaide1250kgr.

..

iforul oficial a apărut Decretul Lege
iprivitor la organizarea administra.ţiei
in ~terioare a Minisierului de Fina'nţe.

I\U

)U.

I~·

_

ARONA1\IE!.'TE;

Pe

WI

an _

tiUO

l'
150 1 '.
t -·U
~ ; ,pe şase um ,elt ~ ru .m::;.
~ţU de Stat. Şi intreprInden partiiCU1a. .

K"",j, _

2000

11>1

-o-

i;1 BUOUREŞTl,12. (Rador). ",.untă~

DU;1ln

Argus
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lZd,ecialişti şi mari proprietari, parum.
d~l cm-e 8e prezintă bine va da o pro-

e~cţie de peste 400.000 vagoane} ţinând
'lamă, că suprafaţa insămânţării e de

.

~n.f'/00.000 hectare şi că producţia medie

Situaţia arăturilor de toamnă con.stderată _ca but~..
..,'
Dupa evaluan aproxnnatw6 a ar fi (Joo
rat aproape: 1.500.000 hectare.
.
M.niJ.tt:'rui .t:lgrtcultu~ a ~t ?"eifil
400 mtlwane pentru a ftnanţa tnaamanţările cu grâu de toamnă.
Se ~seamănă qrz de t(){'t"!!.M ~ .~ C411~
ge canepa. T,mpul nefund !avorabllJ
insămânţări de rapiţă s'a făcut pe su,.pra/eţe mici.
-.o-

1l1

O ........... " ..i guvernul .. \:uustrult 1&

La acest preţ se

va

adăuga

1

la

sută

r::i~~:cu~:~:oscee~~~:::;:r~~:~

c1e greutate hectolitrică. in minus.
Pentru seminţele cu o greutate hec. •
tolifrică mai mare decât cea indi.ca.tI
mai sus, nu se acordă ilici un spor,
Preţul seminţelor de floarea soarelui
prevăzute mai sus se înţelege fra.nco-ga...
ra sau sch€la c.ea mai apropiati de pro·
ducător.

::. . . . . . . . . . . . .-• • -._.- ~"'-..J

nu s'au făcut concenlrări de trupe i:::i:p;~:%~:~~C~~ad:~~~~~!r:

H
t
- -1nr
CU i
p •a.-z,.
.,.. a1 u Imlura
ltEuelale tumestibile
ucureşti.l

12. (Radar). - Printr'o
. ie a subsecretariatului de stat al
vizionăru s'au fixat pentru uleiuvC5eli:l.le comestHnle de floarea soai şi de rapiţă următoarele preţuri
vânzare:
co fabrică lei 67 kgr., cu ridicata
ei kgr., cu amănuntul lei 66 litru.
entru uleiul cme.stibil rafinat obţi
exclusiv din seminţe de dovleac făIt amestec s'a fixat următoarele
Ti de vânzare:

l>('o f~

h,.j 1>0 110 t:;:n

1~: ~4':.1_

..1_ ::L U-

cu amănuntul lei 127.00. euamă·

~ uliel 139 bidonul de un

litru.

eţuriJe de mai sus se înţeleg inclu-

taxa de consumaţie ,Şi impozitul pe
•• • • •• • • • • •
•

drelllur de pământ
.registrat in
I

Capitală

~cur~ti, 1!. (Rador). -

In ziua de
ieptemvrie 1941. la orele 23,57 mi\17 secunde s'a inregistrat la obserIrul din Bucureşti un cutremur al
ep~centTU se găseşte la vreo 1800
departare.
.
remurul a avut o putere mijlo-

ţ

~ ... _4:!._

Pentru seminţele de floarea soarelui
cu un conţinut de corpuri şi streine de~nd 10 la sută, se va scade 2 la sută
de fiecare procent de corpuri streine
v
peste 10 la sută.
Pentru seminţele de floarea soarelui
cu o greutate hectolitriC'R !nrh 3S kgr, se
va scade 1 leu la sută pentru fiecare kg.

a;.

APE 1.1

•

C~INIIEIMIA

new..

Crucea Rusie Ro-mână., filiala
face apel la femeile româ.ne din jml. Ti..
miş-Torontal, sA se Înroleze ca infirmier,c volun1:u.re la. spitalele Omeu Boşll dia
Deva, Bucureşti şi Chişină.u, Basarabialt
Inf()rmatiuni mai detaila.te la ~
Iloostcl..

Î~ 'T.ililo

dQ. 12,18

td 14 &~

I

vrie, între Oll81e 15-17.

------ ----- ----- -

...

cifra de afaceri. Oficiul fabricelor de
uleiuri vegetale şi comercianţii cu ridi~
cata nu vor llutP.~ !l~<'U8A 1...... ooate. pO;C>"
ţuri decât numai valoarea. timbrelor le.gale de factură.
Pentru vânzările către armată ş1 a.Utorităţi şi in'Stituţiuni publice preţurile
arătate mai sus vor fi majorate cu valoarea timbrelor legale de factură şi a
impozitului proporţional de inregistrare.
Pentru locaJitătUp. lin';", 'nU Q",,;"f.:: 4!ft
DrICI ln funcţiune producătoare de ulei
comestibil rafinat şi brut din seIllÎ'l:»ţe de
floarea soarelui şi rapiţă, preţurile prevăzute mai sus se măresc cu 3 Iei Ialitnl
S'lU 3,3Q per kgr. l1;J. vederea compensărilor şi cheltuelilor de transport.
Această compensare se va face de că·
tre oficiul fabricelor de uIeiuri vegetale.
Pentru locaIităti1e unde nu existi fabrici in funcţiune' producătoare de tMeiuti rafinat din seminţe de dovleac, preţul de mai sus se majorează cu 4 le la litru în vederea compensării cheltuelilor
de transport care ;Se va face de către oficiu{ bbrtcel'Or de uleiun
Preţurile cu amănuntul la uleiul de
dovleac V<lr fi imprimate în mod clar şi.
vizzibil pe etichetele ambalajelor respective.

rrn.v

tiera cu Birmania şi cu lla1.aezia 1JD _latent
de fortificaţii pe (a~e îl ţine te permlHlec:1.ţI
oeupat cu rezervişti.

Noul ofol al semintelor de floarea soarelui
cizille subseretariatului de stat al aprovizionării s'a fixat pentru seminţele de
floarea soarelui din recolta anului 1941
cu greutatea hectolitrică de 38 kgr. şi
Col 3-5 la sută corpuri st.răine preţul
de 124.000 lei per vagonul de 10.000 kgr

f118erlin. 12. (Ra.&r). - Le.. ministerul
Se declară, că. aceste SVO'Iluri carA
'U/externe al Reichu!ui ŞllYJt c'I~..... ;",+a·- .t-'.. "' ........~, \;do. 1~ uunuera ~.l.lgaro.turcă
:l,egOrlC ~von~~ue raspa~att: de o par- s'au făcut concentrări d3 trupe, sunt
"Ia presel straIne tn legatura cu nego- li 't d
. t
1
iJjrile economice germano-turee.
pSl e e once eme.
l~ .
~ • • • • • • • •_• • • • • • • :. . . . . . . .~• • • • • •-.-.-.-.-• •-._..:i
'IJI'

gbeze focurile când oa...ighea:tă ia. apele iei
ritoriale.
1
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eest ziar - firă semnittum ~aD cu })Seu·
donim - răspunde nmnai d. Const. L
Ştefăn~u, directorul nostru, eare e totodată şi girant responsa"lD.

tb i t ...
3a rc!'! Bera . u gara· urca

fii

Tomo, 12. (Rador). - Agenţia uDemei" află din Bangkok, că Thailanda in·
teosifiei pregătirile de războin.
auverllul tItaipilandez a construit adă
posturi la Bangkok. iar toate vapoarele
tbaUa.nde7.e au primit ordin să-şi supra.~'(>.o

Bucurqti,12. (Rador). - Printre de-

f

~

pregatIrIle de rasbolu

Pentru tntregu1 materbl apărut in ..

....... • ••••••••• • ._. • • •••••••••~.'••-••-•......-.-=
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Pnmnti filmul cu cea, mai romantică idilă de nragoste şi cea mai pasionati ~uue.

-'~

vegetale.
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zilnice la orete 3, ,5, 7, 9.15
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,Armata roşie a pus în
acţiune toate fortele sale
Ne mai având rezerve nici în Siberia, în cazul
atac

AVJATiA BRITANICA:

a vio:at din nou neu·l:
traUtatea Elvetiei
BERNA, 12. (Rador). Corespon,
dentul ~"'eID.ţiei DNB transmite:

unui

japonez,

oricerezistentă

ar li

oei ~tă.~ j~POooze, ori~ resisteDţi
ar fi rmposlbIla..
PrioonieruJ.
a mai adăugat. că U. R. S.
luat pri:~mtier de g-ermani a
rr:'t
că din d'
-"_x
in Pl-uu~vara aannata roşie a pus acum în
S• se pre",a. ea. 1I1
nului 1941 pe o lK'tlrâ. întinsă de mboiu
te forţele s.ale.
Nici în Sit~e1'Îa numai ..xi.... tă rezern~. . contm GernlRni-ei. Intentia soviet.elor ea declarat ofiţerul sovietic. In ca.zul u- ra de a da atacul cel mai tâniu la 8fârBERUN,12. (Rador). -

Un sublo-

so"il..O{i~
decla.mt, că
acţnule t0a.-

ootenent din tnlpele de geniu

•

'Italia

y

......................................
Urmiitirea ;mpOZilelol1 şi llJleloJ1'

datorate de evreii chemati la munca de iolos obştesci
, Ca urmare la diferitele cereri, jormu- întrucât satisfacerea unor a.~emenea o-.l·
late de organizaţiile respective, mini3'temI de finanţe n'a aprobat suspend<:trea execumnf. ta plara a evieuor c1l-r<maţi l!l munci de interes obştesc, pentru debite din diferite impozite şi taxp~
___~______ .. _ .. _.........

nu la cP'rerea Germaniei
Bl!JKL1N, 12.

,jleuter"

Agenţta

"dela frontiera franceză
din 10 divizii italiene, care

află

germană, că

au fnst

( Rador). -

~erl1te

de germani pentru

frO'Y/.~

tul de Est, s'au trimi-8 numai trei şi din
acestea numai una se află in ZOllC& de
luptă în spatele trupelor germane de
asalt. Se a.şteaptă că şi celelaJte divi-

..._.....

~

fie trimise in curarui etupa cererea
a Germaniei".
Cu privire la aceasta, din isvor autorizat german, se constată. că este destul de .bine. cunoscut faptul, cii ItaHa
a trimis di1,,-iziile sale, in mod voluntar
şi fără cererea formală germană1)e'llt1'1t CI 7ua parte 1.a. lU'nt:a fmpotriva
bolşevismului pe frontul de Est.
z,~ să

urgentă

Cutr(lolurul de

.........................

sătemlor.

Toata moriI/!' cari DU intn. to prevederH ..
ordinelor circulare de mal sus, ~i nu vor
prezenta pana la J.U l."Uelu'Wnt> ~~J., .....0'.,.rinţa cerută., vor fi obligate să...,i mfiinţe?e

şi să achl~ Imr~zitll1

pe

cifra de afaceri.

,~ ~ml1 gr~~t~
~.

'

560 gr/m.,

lăţia1ea

·~f.

pămâ tit

~

.._.....................................................·-........ ••••••••.....·.......-·~!lt

irmatagerman ~. pregălilă~
să ducă războiul şi

de iarnă Îtl Rusia Sovietică~~

- dar în cele ~două luni pâ[lă la iarnă se vor~
produc.e .Iapte' delioitive'"pe
teatrul de .
'război~
.
. .
.

'BERLIN, 12 (Rador). _ CorespondeD~
tul agenţiei ,,Rador" transmite:
La o intrebare formula.tă în cursul 'lUei
--_#o ..;-t ... d .. r_bx'..

purtării războiuul

a.c:.lOr_

~;,,-nl"&f,H

in Rusia sovlletică şi in

.,

.

cursul iernii, s'a. răSPWlS, că in ce priveşt~"
armata germană ea este pregătită pentm
orice eventualitate.
Să nu se uite - s'a adăugat - că şi in

ment care să poa.tă influenţa 88upra rizi». ~ J
iutui.
.. SllJ
Nu trebue uitat insă - s'a subliniat in 100
aC6a.~ta conferinţă că mai sunt incă 'Al

,,",CUlW caLUUI IllUIiUlII, ............... iO",u.....a...

oluWJo l"tU

combătut

timp evoluţia stării militare nu va. sta. in iti,(
loc. In acc~te două Ion!, pe tl'atrul de riz-ţii
boi se vor produce fal)te a căror importallţ} ;ţel
"a fi definitivă,
~

patru ierni, înregistrându-se succese deosebite, ceeace denotă că nstă7j, "Jind
trupele l\Jarelui Reich sunt m~lt mai bin"
inzestrat-e. iarna nu mal reprezIntă un ele,

"1

lu·ma, w

j I

_ . 1 U

WIU UUlt' pali. . . .

gol'll

1

~

. . . . . . . . . . . . . . . . . ._-.·...........................

standardizate

12. (Rador). - Ministerul J!;collomlei Naponale a modificat
preţurile fixe pentru stotele de lână.
standardizate, cu începere dela 15 Septemvrie, precum urmează:
Pentru bărbaţi: loden desenat greu·
tate 720 gr. mm. lăţime 140 em. la 315
loco fabrică, eu amănuntul lei 362. Pal·
tou negru şi bleumarin greutate 1120
grjm. lăţime 140 em. lei 550 metrulloeo
fabrică, cu amănuntul lei 633, Palton
desenat greutate 1100 gr.jm, lăţimea
14,0 cm. lei 1246 metru, loco fabrică: cu
ilmănuntullei 1424 metrul.
Postav şcolar negru şi bleumarin greIltatea 620 grJm., lăţimea 140 cm. lei
436 metrul, loco fabrică, cu amănuntul
lei 1500 metrul.
Demi palton, greutate 550-600 gr.
Pl., Iătimea 140 cm. lei 575 metrul, 10co fab~ică. cu amănuntul lei 663 metrul.
Cheviot diferite culori greutatea 490
~/m., lăţimea 140 cm. lei 256 metrul 1<>~o fabrică, cu amănuntul lei 249 metrul.
Sheitland diferite culori greutatea 500
:.-s20 gr/m., lăţimea 1:0 cm. lei 737 metrul loca fabrică, cu amănuntul lei 848
metrul.
Pentru femei: Palto!1 de iarnă diferi-

J1

ANKARA, 12. (Radr). - Du.pă. primeZe cercetări., se crede, că .500 persoane au fost ucise, în cursul cutremurului de pământ din regiunea Agri, a că
rui violenţă a fost excepţională.

......................................
Preţul stofelor de lână
B!u;u:reşti,

de interes general, nu poata
justifica 'IIesatisfacerea la timp a obli-,
gaţtun'l-tor !zscate.
. I
Astfel fiind, urmărirea acestor eate·'
gorii de contribuabili pentru plata jm,
pozitelor şi taxelor datorate. se va con.~ :B
tinua potrivit legilor şi instrucţiunilor:b:
in vigoare.
tD
Sechestre cu ridicata mt se vor apli-l (
ca, însă, decât numai în prezenţa 00'" ~rI
tribuabiţului respectiv, sau - in lip8ă~~
lui - in prezenţa membrilor familieivr
sale. In cazul când intreaga familie e8- ~
te absentă, se vor aplica numai sigiZiille1
la domiciliu, «funci, când această mă- ~ ~
sura este necesară.;VU

persoane

Moril2 ·lărănesii scnlile de' cifru de afaceri
registrul special

bligaţiuni

dela Ae.··ri a ucis 500

~

Ca urmare 1& ordint>le circulare, prin care
.'au dat instrucţiuni În privinţa condiţlu
nilor ce trebue să indeplin6ftsel morl1e a.,a
zise ţărăneşti, pentru a putea beneficia de
acutire de plata impozitului pe cifra de afaceri, Ministerul de Fina.nţe a dispus ca tD1V
te morile ţărăneşti scutite până in prezen t
sau cele care :n viitor \'or solicita scutirea.,
trebue să prezinte o adeverinţă dela Asociaţia generală a micilor morari, prin care
să certifice În afară de con.statările fă
~ute de org.a.nele fiscale pentru indeplinirea celorlalte oondiţiuni cerute de minister
- că nu macină decât produsele directe ale

tare competente elveţiene, aviaţia brifa...tra
nici a violat oda1ă mai mult neotmlita-·
rea. Elveţiei cu prilejul atacurilor din
noaptea de Miercwi spre Joi asupra Ihl-tiei. \

St>ptemvrie dupi strâncrerea reoolJ.iei.
o-,., ed
·1'
t> ţi
'1
.. A 'IOV en e eran, ca opera lml e se vor
desr
' .
aşura pe terloonuJ gennan.

şi

diviziile sale pe frontul de

mm.ll

1şitollunei August sau la începutul lui

vo[unlar
Est

Ir~mis

s~-a

După infonnaţii1e date da agenţia. ~'l
fegmfică. elveţiaină şi de cercurile

imposibilă

A

t-

~u

Ministerul·
ipărărU t:ationale~
nu ia în considerare scrisorile sauso'

140 cm. lei 525 metrul loco fa.brită, cu
a.mănuntul lei 604 metrul. Palton de
v&I'ă diferite culori, greutatea 455 grjm,
.
deDunturile anonime
lăţimea 140 cm. lei 436 metrul loco faC4.: MliNICAT.
'!iă'
brică, cu amănuntul lei 500 metrul. ~
J
chie diferite culori greutatea 140 gr/m"
Re. repetă pentru cunoştinţa ge,lera- ia in con.sidetare scrisoJ"ile sa:-:. de'lUntu.!tel
lăţimea 70 cm. lei 210 metrulloco fabrilii că ministerul apMării najionale nu
f'ile anonirne.
,jto:
că. cu amănuntul lei 242 metrul. Rochi'i .......-..... ~................
Cei
ce
au
cuÎ'l.O§tinţă
de
HiLumitc
jap;;gll
tă diferite culori, greutatea 160 gr!rn"
te
reprobabile
trebue
să le aducă la cu-··
lăţimea 70 cm, lei ~98 !l"f'trlll loco fatDîiunere la PUDct noştinţa c:rga~elor 'lTl:ilitan". ~e resort, il
brică, cu amănuntul lei 228 metrul.
sub semnatura propne, a1'idand1~-$e (!. j ~
Depozitele de vânZare ale fabricelor
germa.nă
dresa
exc:-ctă ~i să se specY:Ge şi ~lt~i!:j II
cu ridicata vor vinde ţesăturile stanizvor
Tul
b-u.Zetmuluz
de populaţte.
't.
dardizate cu ridicata la preţurile de
BERLIN, 12. (Rador). - Din
După
ce
~ninisteJ~uZ
apăn::rii
naţi?~1
vânzare ale fabricii, la care se adaugă ;,,i!itar se comunici următoarele;
le 8e va aStgnra ca semnatarul eil;J."tUJ!
cheltuielile efective de transport.
Postul de radio britarJe nu încetează.
asupra
identităţii semnatamlui, 1)' P1.0 M!
, La vânzările făcute de fabrici direct . a inventa anumite obiective pe care gerceda
la
anchetarea cazurilor semnalat
consumatorilor din fabrică dintr'un de· manii şi le-ar propu:J.e să le atingă' pe
şi lC& sancţionarea promptă a vinovaţi- fii
pozit propriu de vânzare, se vor socoti frontul oriental, la anumite date deterlor.
preţurile cu am!nuntul.
minate.
Ministerul apărării naţioMtle V.l pă.'r';
Aceste sisteme au atât de puţină şan
La preţurile loco fabrică, cumpără
tra
o deosebită discreţiune asupra t!tt~l
torul r1lteşte timbrele de facturi şi 4 sa de a. da rezultate încât inventatorii
melui
sernnatamltti. , · I
la st:tă contribuţia naţionali excepţio- noutăţilor de acest fel ar face mai bine
Toată
lumea trebue să inţeleagă
să renunţe la ele căci bunăoară faptul de
nală pentru apărarea. ţării.
nu
se
poate
a 8e răspândi pe întreg cu-;
a
atribui
germanilor
intenţhmea
de
a
cu. LI! preţurile cu amănuntul se pli'l,te",
primul
ţării,
un personal care să cer-!
~"ri
Petersburgulla
o
dati
fixă,
nu
face
1
te de cl'mpărător 4 la sută c('!'t"ibnti
ceteze fapte descrise de anonimi şi
"4-~';lva. decât să provoace ilaritatea.
Mt;r..... ~lă excepţiona:ă pentru
apărr
î-n majoritatea lor sunt lipsite de femeij d,
~T'mai g-ermanii şi alt(';'lE'Va. ' nimeni
rea ţării.
i~fcie
sm, făcute din răsbunare şi r~;
" '!j.rce nu vor decide mom~ntul oporIn restul deci?if'i s~ A,.qtă c;c;nJi~ilUl:
n
tur.. pentru cucerirea Petersburgului.
ere41 t4. .
';~ b
le fabrlcării acestor stafe.
.'
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