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OmECTOR ŞI PROI'RIETAR: 

It . (-1111 1. S~'ănes~u 
REDACTOARE-ŞEFkI 

Aon~. Ciura-ŞtefănesCu 

BEDAO'fIA ŞI ADMINISTRATIA: 

Strada Fm. Ungureanu, colţ cu 
sir. Eugen de Savoya.. Timişoara 

Telefon: 89-36. 
Telefon tipografie: 14-69. 

Arad 

- tns«;,ris. in registrul publicaţiunilor I 
periodice la trlbuDalul limlş

Torontal. sub Nr. 79 

Apare la 

Toti trebue să păstrăm incre- ' 
derea în drepturile neamului. să 
ducem o luptă de aedjnţă~ de' 
muncă şi de jertfă, şi, prin jertfă, 
să ne câştigăm dreptatea. Fiindcă 
dreptatea străiueşte lumea. Si 
dreptatea lumii va fi dreptatea 
noastră l 

Genera' ION JlNrONBSCU 

, 5ease studenti dela Facultatea (nnlGzii sunt dispusi să fa~ă 
.' de Agronumle ain Bucuresti "tii _ .., _.. • _ 

au fOlt exmatriculati $1 trimiSI·' " unite a "tb~enle, [U le" membrii 
la urma lor • imperiulUi br.itanit s.i ai Slatelo~ 

. BUCUREŞTI, 7 (SIR). -
); lIJ seara de Duminecă .. 1 IunieJ 

h la Căminul Facultăţii ge Agro
t~ Plftmie, s'a petrecut o acţiune 

regrerarma, c/': ~t;; tm:.:aarooza tn 
t-. prevederile ari. 12 §i 13 ~in de
i' cretul lege pentru repnmdrea 

faptelor ce pun în primejdie e
lÎ.ttmţa şi intere."IelR- Rtafului_ 

Toate stăru.inţele depuse, ca 
se . .!li S6 arate acela care a comis 

1C/JMtă faptă) au rămas fără 

·ezultat. Este vădit că în acea-
f. Ită Facultate există un număr 
i! tie studenţi care refuză să 8e 

Unite incadreze în dispozîţiunile pre
cise ale legilor 1ării~ agitând şi 
terorizând pe studenţii din că- AMSTERDAM. 7 (Rad'OT). _ 
min. 

Pentru a 8e pune capăt acestei uoresponaenrul agenpel D • .N.li. 

8tări de lucruri şi a da putinţa comunică: 
studenţilor inţelegătO'l'i ai inte- D. Mo.rrlson, ministrul de in
r~se'ţor ~uperioa~~ de Stat, tA~ al Marei Britanii. a :rostit 
Ga;-'1

t
• ~adlaU.ţ~f:' i1tud;u" au fost. ?X- _ după cum anunţă., de servi-

ma nou 'pentru totdeauna). _ .... ~ 
din toate Facultăţile Statu.lu.i.şi elUl de informaţii britanice - ~ 
trimişi la urma lor, 6 studenti) faţa· reprezenta;nţilor presel 
anume c:cei cari s'au dovedit .că pentru 4) uniune, din punetnl de 
conduc tn .acea FOCI~l~ate acţ~u- Wdere şi cetifeniei, a tuturor 
nea de agltare a 8ptntekYr. 

membrilor imperiului britanic şi I in CUIl'Sui unei reuniuni a parti
t:StaWlurr UJUlie ale JUDeil'lOOl. dUlui liberal, de către tI. HOBl'tt 

Aceiaşi ideea fost răspâ.ndită I Bellsha. 

._ ••••••• _ ...................... = ... ... 

Intrevederea dintre 
Fuehrerul Hitler si. Poglavnicul 

Anle Pavelici 
f. o ...................... _._.0 .. _._._ .... _ ••• _ •.•. o._ .... ~.~._._._._._ .. OI Salzburg, 7 Rador). - La ceai. La acest ceai, au luat par_, 

sfârşitul intrevederii cu Fiihre- te şi ministrul de afaceri strei-; 
rul care a avut loc, 8i]& CUlIl a- ne al Reichului şi mareşalul im; 
nunţa. - în spiritul amiciţiei periului, GOring ca şi ministrul 
~~e ce există. intre Germa~ german la Agram, d. Kascbe şi 
lll& Şl StatuI Croat - d. dr. An-. ~truI Croaţiei la Berlin d. 

Oraşul Mossul' a fost 
te Pave1iei & remis Filihreru1ui ti._ n",.......... .. ' 

, IM.,'\'~,"l (n.a.uun.). - uu- '.lfil.'r.l!.i 'J.'RAN8PORTAIE (,V DE 24 ORE. CONVOI!IU~I- darul Statului croat şi anume un Dupăce a stat la. Be,..",hof 
RESPO?WENTUL AGENTIEI AVIONUL.' LE TELEFONICE CU mA- drapel al lui Frederick cel Mare, -b' 

nN'7J" ANUNTA • INTR~ UP'WTC' timp de peste trei ore, d. tir. A_ 

ocupat cu ... paraş1.Jtişti 
"".'D : TRUPELE ffiAKIENE 'AU KUL SUNT "/R.LI'M datând din. vremea ră2lboi'Ului de .n.u-
. SE AFLĂ DIN ISVOR EN- NICI ZIARIŞm STREINI DIN 7 ani şi un joc de sah al lui Ji'w>.- te Pavelici. a părăsit casa FUt1-
GLE7:_ rol iW"'TT1>4V ....... 0.'0.. PROV{lt"'!.&'I'I Q'J'DT~"LTl:lC.r~1I »~~~~ 1:,", A"U Y:DJO-O ro- derle cel M- A te do W do L~WUL 
ŞL:LUI· MQSSUL, S'A FACUT MARI LA SONDELE DE PE- SffiILITATE CA SĂ TELEFO- ar~. ~e~ . ua. ~ Despărţirea. a. fost dea.~ 
rlilN PARAŞUTIŞTI ŞI DE TROL NEZE. cumente ale lsto,?el din secolul 
• . 18-lea, au fost pastrate până a.- foarte călduroasă între FUhrer, ........... , .•••• _ .. _ ..• _._.-!:-.-.-.'.:.-.-....... -... -.-..... -.-... -:.-.--.--. cum in muzeuJ. istorie croat, mareşalul imperiului şiminis-

dela Agram. , trul de afaceri streine ai Ret-

i JIIO n 1: u d lJ r es t ~ s U.... m ~ n "1-nu'" FUhrerul a mulţumit călduros C~ului de o parte şi şeful Statu-
. ..,. ~ Ului dr An ....... U eli' t IU1 _00,.«; de alta.. • • ..,., ... av CI, pen ru a.. _ 
.ml a-i - - I ' «:.,,. I U -.. ceste preţioase daruri pentru După O scurtă şedere laliote--,,,,,Uul Umila . e [U Jt .. a~e· e- BILE care el a arătat un mare fute- l~ •• Oesterreic~~her Berghof"'. 

• ...... res. Apoi şeful Statului croat a dm Salzburg, tmmstrul de aia-
Şi nu UteR d~,ât sa SallJUDEdeze prezentat Fiihrerului persoruili. c:rl streine al ~eichu1tt!. a mao.. 
- -... - tăţile din suita sa ţit pe Poglavmc la. gara, de un-Interesele slIle u,tale SI ale Impe- D. dr. Ante P~velici a fost ?e ac:sta a luat trenul spre a se 
riulUi să u invitat in urmă de Fiihrer la un mapoI& la Agram . 

•. VICHY,7 (Rador). - Coo-es~ ne al Statelor Unite. a făcut 4) Cercurile oompetulte france
~ndentul agenţiei DNB tnos- declara pe cu privire la reJ.a,ţiile f ze, sunt ~~ de fa.ptul ~. t!. 
lIlite: fmnCQ-ame:r~.DA în care se Hull oonsuwra drept o politica 

-~ . de rimare o po-Vmeri seara al fost dat publl~ spunea că dacă guvernul fmn- de agesiune ŞI .~p. ~ 
,itAţii următoruil comunicat oii- ad ta Iit' Y de Iitică care nefund mdreptatA 
... 1 C6;I ar op _1"'~ po I~ ~ co-- impo.":",s. nimănui, care nu a-
,- eu privire la declaraţii·le fi- labo'rare cu ~ puteri m SoCO- 'wn· 

. • • A... ' • duoo nici un prejudiciu intere-
:: de ci. HnU, asupra. re1!atiillor pui de agresiune ŞI \ft' opnma.r? seLo!r niciunei puteri, CMe nu are 

CQ-a.merica.ne. . Statele Unite trebue să. CODS1' dAt să. amelioreze re-
• La ""nf . h. d ..L.-.. 4-X cti W .:I~. t os- ca soop eca. 
lIu1l "': . e~......e presă. d. ~J.~ aooasw.. pon ca ~~P latiile intereurpene şi să. asigu-

• nunlSu 
UI afacerilor strei- tiJă.. re'lîbertatea imperiului francez 

1 ................................ - •.• ~. şi a căi'Lor sale de comunicaţii 
i . impotriva orică.rei agresitmi. 

!lInglia Ja tapă'ul lorţeloe f.!:"'::":!-'! =:~ 
ca. să menţină re1a.ţii amicale eu 'ale Statele Unite- dwr că este de 

! u: ASH/NGTON, '1 (Radar). 
R"ll8pt cmdentul agenţiei ,,D. N. 
. rat/.8mite· Pr '. 

~~Il. Zljedintele Roo.sevelt a a-
J. ·vilJ.f, la conjeri'hţa de presă, 
.II; iti· ~ 

~n, ca, d. Wfnant" am-

mirare cum Statele Unite nu pm 
basadoruJ . Statelor' Unile la inţelege că, sar~ p~ a gu
Londra nu ar fi adus cu sine vamului f~ m situaţia eu 

, totul particulari. in care se gi-
intenţii de pa,ce ~ că Anglia nu seşte acum. este de a salvgarda. 
ar fi câtuşi de puţin la capătul interesele vitale ale FJan1ri şi 
forfelor 8a~ ale imperiului său. , 

§fREtDlul Aziz li Masti 
D fest prins de englezi 

AMSTERDAM, '1 (Radar). 
CorespondentuZ agenţiei D.N.B. 
transmite: 

Agenţia ,.Reu.ter" anunţă că 
fostul §ef de stat major al ar-

matei egiptene, generalul Aziz 
El M a.s1i §i cei doi camarazi ai 
săi cari incetcaseră de curând 
să fugă din Egipt cu aV'Î!mul, 
au fost pri~i. ............................ -.-... -.~.-.-.-... 

S'a lixat frontiera dintre Croatia 
si fOltul Stai sârb 

SALZBURG, 7 (Rador). - In tre Croa.ţia şi fostul teritoriu sârb 
cursul intrevederii dintre d. dr. ocupat de trupele germane a fost 
Ante Pavelici şi d. VOR Ribbentrop, IIXat. 

poglavnicul e. adus la cunoştinţa. Ministrul de afaceri streine ,i-a. 
ministerului de afaceri streine al exprimat satisfacţia sa pentrll &-' 

Reichului. că traseul frontierei. QtlaStă reglementare • 



ECOUL g VI. :Anul XVI! 1941. - Nr. 227g 

C~~~<.:;,~:;~li!!!~!!~S!i~,r! S,.,eeto,eo.te LA C~~IIEIMIA "CAP~rOl 
.. 6iala Cruc'li Roşii Timişoa.ra, t localitate 1ll1IU1W11I1i1i11i1II1il1II1I1W1I1il1I1I1I1IIHlltllllltllllllftl. . '. 

~ , Cursuri de infirmiere voluntareu , 
Ifae.e.m -.pella Bow.âa.:ele şi ce. AI' fi azi o lipsă ... datorie ti 

tltelleele minoritare, {';iri ştiu 1'0- nimeni In trecut nu a lp8it d_ 
...... cliil oraŞ'U~ Timişoara." datorie. De aceea nădăjduiJu, ci. 
Iii se Înscri,ţ ;:\ a,ee>.w OIlI'sW'i. eă- a.pelul lu~stru va fi ascultat. M'iind 
oi. pl't'Nlm (lt','ice b.'\rbllt e dator credinţa DestrămutII.tă în patl'ioti&o 
• - 'l't'pt1 j" !lt)'1l rostul său de .1Il ti tlM'otamentul v_tru. peu.tnl 
apărător al gll.lÎ strămoşeşti, tot binele vostru, al soţilo!' " .. piil&r 
aşa e datoria sfântă pentru feme~, "Of tii. 1. nevoie. 
.... pngăU pe-atna I'GStul ei IW Inscrierile se fac până la 15 Ju~ 
ajutor, care e alinarea. suferinţelor'. nie 1941 la secretariatul Filialei, 

Aceste pregătiri se capătă în Palatul Cultural (fost Hotel f'erdi
.carsurill" inmutate la Crucea Rosie. = ... ) ..... $ .. ..,._ .0.... ..u-...... 

CETA1'J.o.;~CE TIMIŞQRENE, luem ti. tu. dela 1-,. _tie _ pet 
INSCRIEŢI.VĂ LA CRUCI<JA RO- vedea şi condiţiunile. 
Şu:: LA ACI';S'l'!<J C[lRSURI. CĂ- p ......... ...dintă: ZOI!; Dr. Cloete. 
CI NU E CU PCTl~l'.l Sl RA:\U.. ~..,...,... 
.IiII!M Jo,'EPRFAilTI'I'JI!. 

CINEMATOGRAFE 

Oapitol : Serata Brigittei 
(Was wi11 Brigitte ?). 

Tbalia c Pa.tilna, (Leiden· 
8Chaft). 

ApcMol Fete din ~t 
(Ber. model'l1 Inoblierl). 

Corso: Ispitele Trupului 

Instl.n,are 
In QODl. OU ard. Nr. E. $o IL 

Nr. 40983/1941 le ....... II. _ .. 
noştinţa tuturor oamenilor diJI 

IlIllllllaUIIIUIIlI/1I 1I!1I!!IUIIllIIIIIJlIIl!lIll1lllllllfl!11I1Jl1l!1II1l11l1ll1ll/lnIlIlIlIllItIIllIllHlllllllllllllllllmm8!~ :":,td ~~~~~t;:i~;i;~ 
I Cinema Co r sol ~:::~:::=:: 
ii _ § de ocupaţie 08 are. ca să se pre'f 
~ Astăzi, Vineri, o premieră extra ordinară! __ :_== zinte de ...... acestei publiC&-
"" 4iuni li:l nani la. 1<> 1 ....... 1941 I Vedeta. .care a. fa.scinat lumea cu frumuseţea. ti ii ~ ~ circ. de" poiiji; unde 
1· talentul ei ! ....... te, fmpreud .. UvNtuI 

~ ~ militar şi to.ate ordiJtele de .. 
i ~ lDQiN pentru mobililM"e ti d~ Jn.. : -§ :i cru ~ an. MupJ'8, sa pentnJ 
i ~ ebl"ifi~r~ situaţiei }()r milita."re 
== ~ - cunoscind tA cft ee Itq 88 1101' 

~ El ~tB au vor oblioe \'iza ele 

.=_~=_= -==::::_=3 ;;~d--k~·~t'-. w'fi ~ 
Ufioa1i că nu .'au prezentat, 

§ Vot" fi daţlln judooa.ta Tribuna.-
- lu.lui Militar şi pe€!epsiţi. O c;omedie distra,<:tivă, plină de veselie _ I ~_i ~. 1. COSTEA Repr.3-5-7-9., Dwn. ~ sărb. şi L-a-o-r-e-te-l-l-a.--f 
i . ii ............................. ~ ............................ ~ .... ~ ... f('"'" 
I I 
j i MICA PUBLICITAT ! . i 
! I S P I T le L lE T RUP U LUI i Apa.re in fiecare zi. Minimum 10 CQVlntfl'1 Dil VA.NZABE Iii 6 Km, de - Buz.iaş 2 jugăre pimint, I i AnUDţuli.le in schimb, preţul dublu, ial' 08_ OU .QU tArt.t tpe- mâuţ.at eu trifoi, 
~ Un superfilm f ABAMOUNT. !l ciaL OriQ8 lQuuţ cerut si. aparA ia altă l'Ubriei deoi.t .. ftI;o VAN!) loc de casă în Btm 
~ Capo d'opera. marelui ragi sor FRANJ( BORZAGE I . pee~~ " taxead d.ublu. " Vich. Baheş l.ei 200.000. 
!!" cu Aldm TlUIIROF ii "olt" IIOWARD ~ Anunţurlle pentru rubnciJe •• CERERI DE SERVICm (MAnaI v~o JmU aa.u 111 parte 

ZIIIHIilIIIIIIIIIHlllllllllllllllIIiiUlill]I.IIIiIlUIIIUIlIIIIIIIIIilIlUiIlUIlIlIIUnIllIlUllllimIRllIIUIUllIlllllllllud jere) nu .. pot PUb;=. ~~. _",,:t~ numai adreoate ~~!:: ~j'::'':; ~j;::;:: 

La • cinema "APOLLO'I 

H'lDE KRAHL 
GUST' HUSE' 
GUSTAV 

,FROH1.ICH 
~. THEO LINGE,.. 

-d' '~; 

tun aproape de Timişoara. 
'U"~N:rUBA GENEllALA VE i,JO!JERl ŞI BlKOU J)E DI!l ~ AJIlZABE !a linia ~ 

COPIAt A.Cl'E : e1l1ă tramvai No. 1 ,i 2 
Tel. 18.61 ,,D .A. eIA F E J.. 1 X" rei. 18.61 raport cu intrare din 2 
~ .. n. Ittr. 8 Au&w>t .NI'. 23 (vW-a..visdeP~lanCoJooD1oi" compusă din: 2X3 
MtJloc.Ua Jn('he1el'~ InplegefiloJ' de ~pi.ave " de:acbf.rie": deP.;" X 2 camere ,i dep.; * imobilclQr, ÎIl t'ondiţiul~ foartM aVI;l.J1taJ .... e. camere şi dependinţe, euro! 

. re a.pi. şi canal in curte. UVX'J.". Ou. JUI. clientelă est.e lD- VAN.u In centru Fratelia. la t1'$m- • 
,tllnţati, c:ă1D~lo,erile d, în- v..t eul ~lidi dm , lqcUÎll~ 4 V..iND W. cjl'C. Il. 1.ângă 
chiJotere. are .. 184 prii! mljlo- clte o oamerăt buel.tArie şi căJUI>- calii iOo,mpusi dm 10 •. 
cires. noastră Între proprietari ră (teracotă, electrică) preţ curte frwnoa.s~ c~ .apa ŞI 
sau deţinătorii de imobile şi 150.000 lei. .p.lătort., fi plvmţa.(l 
cbiriafi sunt valabile, cu aproba- JN(;IlUUE~ in.Piaţe. 'l'raiaa local cu baie). 
r~a comisilUlll oficiu.lui de incbi- d.e prăvalie. INC~Z in circ. IV. lingi 
nere. ~ DENDEZ f r l!. 1 A • • VIU, sublol li camere, penbt 

.......... e ID.. +li Jugen pa· l' . 1 1 entl11 JN~JllRIEZ trei camere !pi depel'l- mbt insflmlnţat, la· 3~ Km. ler sau 01'1ce, a ac c 
dmţe 1n ea.să nouă aeeluia caN dela tramvai cu grajd pt." 50- PBED~U 1, ~c de centN 
fmi ava.nsea.d. chiria pantru 11 100 eapet. ~ "it. .. locuLnţă, cu c:olonxale Ş1 _ dali~ .. tae 
PUtea termina lu.crărf.le "6.000 lai d' 1....& de tutungerle Ş1 tot • ,. ".. aren a -.nil.. ~mt"""" . " 

INCHIRIEZ delir. 1 Iul~ 1941 in u- ţând recolta ÎMeml!1ţa.tă. V 4-NO in circ. II lot de ~ 
~te,.8tr. Kă~t1, cliLmeri Pl::l' SCIIJMA C\l cuă II&U pământ in st~. patraţi şi p, •• it I~. 
bilata. .. Timi.şoara ca~ele din O~ell, atJ. patraţi. 

D~ lNCHJRIAT imed.ie.t, fUlll deIE!. Piaţa Creangă, Lei 800.000. Str. Pentru toate RDWlturile 
1 August ert. in CiI'B, n ...... CI.· Odobescu 900.000 Lei. Str. 'Titu c&te In acest eadm, • 
mere, daui bucătării, baie, CU )1ai{)resc~ SOO.OOO ~ ş-i casa din sa _ pentnl 
trei intrări. rmti.nnll_ t ... p" .... ; 01>+01 01. •• Wvdvul. tu Valoare necesare _ n1JJl:tal1a 
pentru două familii. I 2,500.000 Lei. "DACIA FELIX", . 

DE INCHIRIAT In bdl Ta.ke Ionell< IDE VANZABII: 54 jugăre pământ gust, N,.25 (vis. ... \'11 
cu două. oamere pentru tHrou. In. IJOmUlla Hern.eacoV8. ta Corollini"). T6lefOil 

DE VAN'ZABE o C1lsă noui cu etaj 
ii atelier, grădină de flori" le-
gume tu .tr. Honil Nr.l1 •• 11 ..... 
vie d8 gara Vabrică. -

v JiND invpntJu' rl .. ha..,,,,,;.. , ..... ~ 
asociat pentru Restaurant cu 
00.-80.000 leL lnfOl'lJl&ph Tl
mifoara t Str. ElJg.n ~ li!layoya. 

(JUMPAR TIPOGRAFIE, m8~ini 161W1t.urant. 
tipografu,e Cit buea.t&. Inventu ti 1. 

preţuhe .trimit urgent la Dr. CUMPAR eul Bin!touă, m-a ea-
Şotroga, Tlntişoa.ra I. Piaţa Un"" mere, bae, apaduct. ofef'8OQ.00() 
~.a ~ __ 

DDfiL"L"~n A. D I. _ 4. ...... lA1lti'1 

şi meditaţii - pentl1J 
ferior ..... la (t~e materie, , 
ţi1JDÎ DlOdes~, ,Adresa ~ liP-

OABU(JIOR ".sport", pttItn 

de Ull ao. m atare b
imed~ .. .., IAllW4l ..". .. 



;~~I4#~B~n •.• l.D_~.xvn ... -•. _l .. ~l •.• --.·.-.N ...... ~ ........................ ~ ... C.y.() .. U ... ~.I ......................... __ ........... a .. ~.~ .. ·~sl .. & 

It Situatia angajatilor comerciali 
COfltinuă să fie exasperată 

nflictul a fost transpus din nou În fata comisiei pentru 
stabilirea salariilor mlnimale 

.. ,. ~ttwf eozmrciaU 
~ • aeelora dia r.8.1ura 
. e ~ aromate, eOD tiaul " fi 

.......... ~~ dia .U'd ~ă. 
p.traa.ilo.l'. au aum ... 

... tii le UGftle • d1fsl'f'."ţii 

........... Jeft\H tA ,..
li " Jli_1ioeă _larii .. NI. 
aşa cum au fost stabilit. d. 

!)Omisia pentru stabilirea sa· 
~ ... IIU!;t Utila 'MUa "" 

Nov.l940. 
E 11f1 de Wţeleili ia wat.i IlO

ea ueaata. O tWit&aţ.ă de Jude.. 
. al oărei ,re,edinte e.~t. mliiu" 

h-i, pret dQl~ care oomerda.tul cii. In a treia şedinţă, ~qti la q. 
caştiglo\ ~.5-SOrrQo AstW ealeaua ta de 4: Iunie crt., patreati &li M~ 
r..os'~ 800-1000 lei .. , .. ., ia.r COJIle,.. dixit Iiii. ofere doar 10 la IiUtă poate 
cianhd câştigii. t()t 25--000/. L .. actualele ~ Şi COIU Mp..jaţij 
foi e ,.1 CII cele-JaUe mărfuri. rid 1Jl ...... mentinut lU'eten~ 1nsp4»-
toate ""11.11 SCUQlpit in ~i P.rOpOf tpratqt munfil .'. patut ... Iael 
tie. D",r intre ~ă-30?o dupi 30U a.lt8eva ddt ai tNIl.-pual ... fl.to. 
'lIl t.s-SO% 'Ul)l 800-1000, 8Stfl. tulta (Jomit. peah1l ,'-tillifM ... 
mare diferenţA. '1 o diferentA ,ro- lllomiol ntillimal" caro va decide. 
porţlonaJI 11 se cuvine !JI an ea latl- Nu nA Indru- ..& ~ .... _ ...... ~ 
U-lr • .t./l)tc1 cât iie poate d. liWlJedt!. malhd f(n de judecată- "" ,isi eă 

Totuş. patronii, în ma,joritatea. ctreptate~ este de parf:.tla IUJgaja.p.. 
lor. rl'fuză ai recunolV'Că Mg ... jaţl~ lor I}I, lq. conseciutâ-, va ata-bun :alte 
lur aust. drepturi,4.u refunt'" sala"U mlnimale. Dar aceasta lI.Q 

prima 8i ÎIl "dfK18. ~i.nti ci" conCi-, etlu, d,,-ajuns. PatronII trebu6»e 
liefe ... bele eonvf)(tate ,i ţinute 00It8trA.nşl si l'e8peete sentinta re 
liDb pspiclUe Jnspeetol'ltului QlP- se dA. 

~ftt •• l OuJlţ.ii de Apel, 
Ilie li. Lug1f.leSCQ. di o şcntiuţi 
palabDA, da.r pe care pa tfonU 
~fte. aklltupi 6 hlnl dfla .............. -••••••••• -.-•• -••.•• ".. 
eâDd a fOit pl'Oll1Hlţ .. Ul. 

.J1 IUI-au fOi>t .t"biUte ... I ... i-
IIJIj&t4Jo, com~r.1 la d"t .. 

Muncile agricole au dat reZUllate 
foarte multumltaare 

• ~; aooo Joi p, huli. ))Nte 

, 

: ·tit ii",piUlrti pâQi la UP au 

aUI 1000 I'~ pe_te :1 anii .10/)1) 1'1 arat si ,' •. $lmănat mii mull ca oricând 

, lei. fQ 8 anh 600Q lei li CII cilnl." agricole de primharA. pu- liIuti ti .'a 8sJnănat 94 1& Iuti. 
peI~' &fti; 11.100 le;, enl ti a .. 1, Aeutl'1 eA.nd. la ca.pitolul tnun-I activitate propus a'a, I,rat MIa 

I 

10 ani df ser\'iriu: 7000 lei tem pttne punct. este firese d. procentaj care pune ÎJl evidentA 
Iad. Angajatii mal mic' de 18 Ile aruncăm e pl'lcire retl'ospec- l>~rădaniile dep~se de ~căţl'e 1Ili .. 
': 2JOO lei, laI fem&Ue eualel'He. tivi -.aUPl'& celQr res:uu.te pânl msterul de agncultU!a..Ol cel al 

rille de mai sus reduse cu 10 îu prezent în acest domeniu de internelQr ~entru IJlaflrea. Dl'G-
mti. :1.11 pLanUL ·ae activitate agri- \-lUC"lel ag 01e, 
Sunt &reStea salarii exagerate!' colă De anul 194-41 eraq p~ In lumina. acestor cifre fi. 
MIlOAtte ,rietna că nu. Dim.. vbute; pentrq " ti înlillmln. cind e comparaţie cu tnsimln .. 
vA. El. IUJlt oM se po.te de ţate, 5.76l.201 ha. tirile făcute lUlul trecut, lntN 
te. Din aC6IIt elan llftllfAftI • ~Il_ htarele Ro!"ânjllli .llal'i_ -

tol&ol_ " .. ~ .. J .. tll ............ _1 ....... mi primă. perioadi fie activi ta- eom;tata. oa.. atull8l au fOlt cu 
mall!lult deeât d. It 811 .. ou- te IiIt~ Incheia.t lil- 31 Mai 1,· e.. mult mal DUoi t~tă ~e cele rea,. 

!l&huolile dl[t mal .u_ ,t .. u .. li ul ta. ~ t h ta,. 
aM~ plusul de soumpete ouve- CU toată. vitre~ia. vremurUpr şi -zare. an_ acei _ lA re _ o . 
IdndltoJe ea lM!.d d~ calau! pro- eu t.ot timpul neta-vorabil din rele Clun~tij. . 
~!tu •• Ia IbI.ta de !8 No~. primăva-di ,filau ftmlizat ul'tnl.. La reau:area ~s~ tur de 

"'? toape1A : torţă. rQllla:tealiiCCl. au, ajutat d~ 
~ paie actna.Je. E Q cerere pe Alt. tn.t arata 8.15.41.&46 ha I flpotrivă Ij.oi factori principali : 

de 4reaptl pe atit d. fll'M.ri. :; ~ ni d 1 d 1 
In clfre" veniturile patl'Oltller Au fost înaiitn'l'Itate 5 mili- Jltr ....... a- & epus e organe e 
scumpit. Un eumplu: eafeaua. OIl"1t 4:22.4:16 ha.. admInistrative pent1'1l axecqta". 

al!wn 1.1 ani să. ~iceJQ ŞOO I P.~ dia tot;a.lul nl.aJlultli de rea plaIJ.u1ui propus şi n~pre-
, _. . juita dragoste de muncl ~l de 

~ ......... • ........................ t $Rcrifieiu a tlraBului româ.n.· 

.,.. el... IITt)prietarul clăti 
. ran de lângi ŞeOal& ]?olitebnic4 

~ Ilcut pllngere c' fa noapte", t;l'e
lIIdivt.!. 1lecun080Uţt l-.. u rlls. 
~ !ădt fl~u1. Făclncl 481'l~.p 

.~ 'Ia ta~ lonulul 1'. găsit un '1'ri~ 
. ' trei bunle de colopb ş1 e pe-

4e Dullt.. .Alte iAtUaii ll" 'I' 
leul. 

• 
elea ••• el d, '.rauel, p~, 
fabrica de spirt din 'l'iml,ou... 

sburat C11 avklllui la. Bucuresti 
luând fi 1J.A ge~mantan doldor.l 
b>Jeţe d!!-o pile - s'astu.pe tel"es· 
, M j.e I:antufl~~ •. , 
!~restreT •.• 

~ . TaUSjg Pali l1'a precizat
, eu . care s'a mtreţinut la pie-
I pe aeroportul din Arad - ce 

. ferl!sţ~ vre".. ".A Q.atu· 
~ uq z_rj,j$t. ca~ IlO an., 

-: . plător aoolo (deci. llt1Jnneaeu 
, ' ~1f~ Do'; 'J:qel.mefi!) f!!arwqq., 

§4băş-gou cari aq purcel! la 
~ cu d. Tausig PaH, si-1 ajute 

Iare a:e..1!UU1"ft-ul Ji_ ·,,"rt··· . -IAU .... p~ eu Hit . 11 
nije - pe care fabricantul dA 

' .. ~ il ~r4llUi4 cu ItPl
IQterlQCutorului aridan! - ş' 

E C O U R I I l.!rOorând toate vitrAJ!!in. "..... 

.. ______ ... ___ ! murilor p~ care le străbatem, 
e $ • e _ I hldârjmdu·.e contra. timpului 

cuţl Cll 4· d.: Amos P. şI Dl1ml~, nefavorabil - irudind zi oi 
ntţ. ' t noapte firi precupeţire. foiţe
el vor reuşi - sau t \ -- cei trei i lor _ înflăcărată numai de fa
misionari ai fabricii de spirt din Ti- : natica, ei dragoste de pă,mânt, 
mişoara noi nu putem anticipa, ni~ Icare.o -:al'f.e~ri&e~ză.' tir~~ea 
mic. Nici \tuul dintre cei uNa ro:.nana a ştiut sa-~1 faca ~Il. d~ 
El" nu credem Inprezicel'Jle' uata a~sta data:la. aducan 

" . cou . aportul 81 de munCIi pentru. tarA 
lw Petruhe Lup1.l • , • Na8tradamu$ ~~ tQtoda.tă pentru PlArea. tCJ.mi~ 
sau la .piritf~ ... ,i atei JJllca,l' lie &. EqrQpei. 
J1e&JU au luatem vr'unul eu IulIe .. Pe ump Ele ~ee, Iau fJl vre~ 
Polon..... muri d~ restri,te, ţărănimea rg, 
Ştim însă, ceva fauto eerţ -- mân' a dat m~reu dovadi. de a· 
fapt pe care-l putem D&;ra: Faol'lca oeeaşi disciplină, a. mll1lcil ~i d~ 
de spIrt din Timişoara est~ intuatil acelaş spirit de disciplină. 
in patrimoniul at$tului ..... filpdcă Nici un eveniment. nici o du.· 
în ciuda susţin~rUo!' 4lop Tausl! şi I'el'fl nu·! poate opri paaul via,. 

toPÎos In marea epopee .. mUl1. c·nia, cum că ae~on~rii fabncIi 

~1lllt In JQAjoritate, din stremijtllM, <mASţă~1 când eu firească 'De
tJlJ. tel da elveţieni, etc" QnorahllU răbdare, aşteptăm auriul hol
domni c8tri tŞ'fl,ll a.pmt CP.- fiji8DW delor $ij. aştearnă pe chipurile 
nea ilr6flUPe~tfj 11'1$.11 pqţ1J.t tlovcdi tuturOl' nădejdea la. ail. mai 
că inainte 4e Q Augqst 1940 ~th~, bune, In sufletele PG!'nâ.neştl nu 
l}n. /lU fost la. purtător.,. AcesL.a poate decât iBf1ol'i !nereder.~. q 
e rostul căIător:l.ai la BUCtlMSti;- imn'edeN aănă.t91Ut9. Eli tl'A.tnu·.i 

cJUar cu 3viemul .... a dlw. Ţ~luig --,. de ~~ ne-alJ fast căl~uziţ1 
Pali a dlor: Amos P. şi D~ili şi până Jl.cum paşii i~toriei -- "i 

care ne va Qij,ţe spre binJinţa lliţ ••• iar camuflarea - 'v li,' ; , 
finală. 

~ ~.' ,'.'> .!.'.I. '. 'j '.' " '. '.it, '- 4 ~l ~ . In t.ar~ aceasta, tu C&l'Q ... dela 
- 1 ..... " .... '" Tii,..,t .. 1 .. ..; .. n T .. n"'1.... 0Pfllcâ-Şi pa-pa. ~a. v;acuciJ.· t toţI 
~..u, pe uroPOJ'tuJ Arad, urJn4.- se identificA. irt ~lnwcul &IiIpl'U 
reşte: scqatal'8A flibmti am p(ltrl- da.r bă.rbăteac Al plUneii, nădej
moniul statului. deq, în mal bj~ trebuie $ii. fitl Q 
Si ne trăiască. ",...,. atât cât le 40 -; lotincii .. 

a f --GRAND 
HOTEL LAFAYETTE 

Buoureştl, {)plea Vlotorjf')i 11 
Cel mai bun şi confortabil HoteZ al Capitatei 

Prsfuti modt'Wate Preturi m<Mi!Mt. 
. CCLE e2W6& li &&Mggiuazz_ • 

flfUlllllltUlIlIJIIlIIlIIlilIIlill1 ~ III" 111111.111" IIII! 1111111111-1111111 tlllIll II 1111 M II II 1111II1ll11II1li1II11il tlllIIlHlHlIllll.: I Oroni~ 1'iImL~ . I 

I S~t'UhUe fi eivieiczCl~iQ, ••• · 
! După. i5g0niroa hietQ)ui ~ .. 
= DO'Vedit că. este ira.·~aibil factor _ I (J-t-,LIl:aUUU-l ••• IfiUlte.a cam noobra.~ - ,~. 
- InsllJ Ia. zillrul 1D1de-i angajat 1 ~ 
ii! J . "~''''-.' • .. J', lif\i !EE Il. \. ( \',Ii A. t +. :' 

== Mttrmu.rând ; .,Adică, nu mor firii. el : 
~ Am destulă şcoală şi t.alent sprmţa.J;o 

I Va să scrlu eu singtJt' textul la, .. B~-\.Zt\BJt I .... 
Ca. a.tare "b!eon.duln inspirat cât r.ooe 

li Nu cumva doIvJeoom dQmneallUi s&-1 ieal 
!! A făcut :remarca intr~ stIl hapsân 
i ~r~ ~ ~ ~r~e. ' .. f,:rl~u ~! -l&trâJt. ;. 
~ - • II. I ~ J 1 1" )_j 11\ , • i.! .• J .1 .~ ,. '. 

~ Ca.re-a fost pe vremuri 'Un sa"nt ro~, 
!E IQeri.e cum că, Oaln fabrlcau săpunQI 
I Dinţ-rtun seu de caPră, galben ca totunuJl •• ~ 
I 'l'()It in eartetN, Pliniu face-o COl'lSta.U:s.re r 
li "Dar săpunul., inci. n'avea. căutare; 
! (la OO'vadă I ~ii. JtunD şi spa,rlanit, 
~ NeSlpă1aţi, oribil, f'Î umb1:a.u CQ .IDlii'~ •• " 
!! ,III ......... , ••• , 
li ŞI, tnohele ,,~du!" ; ,,Pa.oom ded ~, 
ri Cum ~ SCI'i!!i-o insm,i m&rt>le Petra.l'('lft. : 
ii S!M'ria şi slBl"tanil, oam<>;nfi de ~n\~ I ~ ~l~'" v.:"w: J~ .~":-"~ "l~JU~- • :.. "., 

I 
i 

a: 
1 

I 

~ DttleÎ, dw ~t6Jae:tml tU-mI celor scrise, 
~ fl-'l1d sln.Ulnnl totu", (I.e d6'loOOne"'~. ! - ,~ -. E' 
li Mit' 81"R:Q .i oameni Jll'e!t M<t,,(),~ iil 
i ..... ~ ltl!(Jllma, ~'t8 : ""~n,:\"",,, ! ••• -1' 
5: Inh'l~ a.eUl1U11 Mnml llă~V'Im., 1 
~ C'i'!;nd sustine ,.bleidndlll'?" <"1'fJ1 (';\ 4't ••• "'"' ....... 1 
i . GAVROOR~ 
iiillMtnllUUHlIIlllIIlllIlIllIiHIUUIIIHIWIUnnlllllllUlIlillllllllllIlllllIIltR uunllllllllllllllllUIIIIIHIIIIIlllllqU , 

~----------~--·"----~--~--~~I Covoar8~ Perdele, Pra.,uri de Uooos, Linoleum,. Pătl1.r1 ~~'" 
găsiţi lIlal efiio ca ori uBde la: 

M ETA" tau dl ,ovoare II ,8rfel, 
" oroDr. TI. HEJlBfaf 
Tlmi,oprQ IV 001. Berthelot No. 10 

TEL. 44.-11 

.c • 
lA CIINIEMA "THAL~A" 

rATI 
CIJ fel'mecăto-area. 

B~T~Ji; DJlVlti 
o pove&te a.wwăratăJ oan: OD!,rinde t6ntl frtllJDu.uts 
Ablimă .. vieţii, a ioUOOseulw • •• .fi hlată amirial'QPl!ltc\ 

~i 

I 

I 

B8tupe ceeace dumnealui vrea să 
ţ. un~e ••• J, trecut la inveştiglj
I~ căd. n~ d~geaba e ziarist ..-. ,1 • 
i...::llluJ. ce nu era greu de de.l-
12,. __ ~ când cineva pleacă fa !'!'t'_ 

~ ~ ~ ~'&Oi arh~ell'Wk-' 

rUn MiI ....... ,i do ~~, 'i .• ?iPiJ~ 1 . ~lln~ wturor,. ~ ~aJ. a;le~ 
n;r. . "ăci .,f4Um ficumm~~ .,tr. adan .. 1a n~nr~U1ta a ţa.rammn ~ e.J4. _. '::: '41 - o. I.i .0 , ..... i "!.. -, l' 1 1. -
~, t iI'J ~.t'" t ..l__ • A ~ A.e",a.-" 9- 0.- ",_-o. l.l1nLW+' 0;1 ~".'l' ..... "]I ..... !. ...... v.ulV A. &fir 
.1111 __ *' , l"~q.-.qt;.a.--o, ~ F~~ ~ ~ .. .Q.~·..Q-.. P-"""I ........ • __ .I __ i·I _______________ _ 
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Germania nu vrea să invadeze America IIcţiunea d~ teţJlJimarfJ :. 1·· .. SI labOla,ul", ~om . SI nu vrea sc aVIH mCI UDUl PODor AcţimM» de re~ a .. din oomuoa Păd~ 
bota'jului comercial, la Timişoa.- Vingeran, din LiJlO'Va, 
ra şi în judeţ a fost intensifi- Poşta, din Fratelîa str. 
cafă ÎIl ultimele zile. ProcU:l'()ll'jj 105 şi Nicolae Bojin din 

Un important interviewacordat de Cancelarul 
. Hitler uDui ziarist american; ': 

Parchetului local nu mai cunosc Da Pădu.reni. ' 
NEW-YORK, ., (Rador). - Co- de consiliu al ~Witraliei, pretinzâ.nd 

te8pondentul agenţiei ,.DNB" tran- că. Rinul este frontiera Australiei. 
amite: 

Ziarnl american ,,N ew-York Ti
mes" publică. o întrevedere pe care 
Fuehreml a avut-G la 20 )Iai cu zia-
ristul america.n Cndahy. 

D. Cudahy il. spus .lo'uehrelului: 
Opoziţia care există în St. Unite 
contra Germaniei provine din rap· 
&uJ. că există temerea ca nu cllnl\>a 
securitatea St. Unite să fie amenin
ţată printr'o· agresiune germană. 

FuehrenIl a. isbucnit în râs au
zind această afirmaţie şi precizat 
că a.eeastă temere est~ tot aşa de 
fantezisti ca şi cum cineva ar vrea. 
să atace luna. 

Fuehrerul a declarat că preţueş
te prea mult spiritul şi inţelepciu
nea ca şi raţiunea. americanului, 
spre Il putea. crede că există a.meri
cani cari ar putea să pună. baza.,. În 
mod real, in asemenea inva.zil. 

Cancelaml Hitler este de părere 
că aceste fa.nlezii, despre o pretin
să invazie. sunt ri,spândite de beii· 
roşti. deoarece aceştia cred ci un 
război poate fi profitabil. Şefii ur
JDatei şi marin ei de război a St. 
Unite sunt fără îndoială de aceiaş.i 
părere ca. şi specialiştii germani. 

O astfel de invazie este imposi
bilă. Intregul tonaj al marin ei en
gleze, al marinei americane ,i al 
marinei germane reunite, nu ar fi 
8uficient pentru a se transporta o 
armată de milioane de oameni, ('.a
re ar fi, de buni. seamă., indispen
sabilă .. pentrn a săvârşi, in mod 
rodnic, o astfel de invazie şi cuce-
rirea emisferel occidentale. Dacă 
acţiunea Întreprinsi in Creta pare 
să fi fost grea, atunci o acţiune 

peste 2500 mile marine, in plin 
ocean, ASte cu totul de neinchipuit. 

. Faehr~ntl nu a auzit pe n'm~ni. 
In Gerrnani~ spnnând că flnvhJl 
Misisipi este frontiera Germaniei, 
- aşa cum a relevat preşedintele 

Germania are probleme. foarte se
rioase. in Europa, spre a putea să 
se gâ.ndea.scă. vreodată. Ia o inva
zie a Americii. 

D. Cudahy a atras. apoi, atenţ.ia 
}'uehrerului asupra fa.ptului că nu
meroşi america.ni sunt de părere 

că o victorie germană. ar echivala. 
pentrn St. Unite cu o catastrofă, 
căci nivelul scăzut al standardului 
de viaţă al lucrătorului german ar 
face ca. industria americană să nu 
mai fie in stare să concureze cU in· 
du~tria germană.. 

Cancela.nIl Hitler a răspuns. că, 
sforţările naţional socia.lismului 
constă în a voi să pună. Ia. cale şi 
să îmbunătăţească condiţiile de 
viaţă a muneitorilor. Aceste sfor
ţări au fost întrerupte de război, 
da.r, când pa.eea va. veni. ele vor fi 
săvârşite, cu o energie Îndoită. 

Fuehreml a declarat, că, se În
treabă dece a ales tocmaJ. Germania 
ca o ameninţare industrialii. fi eco
nomică a Statelor Unite, Germania 
care numără 85.000.000 locuitori 
pentru 600.000 sau 700.000 kru. 
pătraţi, in timp ee Imperiul Brita
nic are o populaţi\!) de 400.000.00u 
loCuitori, Japonia 100.000.000 locui
tori, Rusia Sovietică 170.000.000 şi 
celelalte naţiuni de 500.000.000 l0-
cuitori.· 

Ca.ncelaml Hitler a întrebat, 
apoi, pentrn ce au fost ripite Ger
ma.niei. coloniile sale, in vreme ce 
d.e.fI..,...ol~~ ~.,o. ooloa1t __ :f'l ...... 

prezentat pentru Germania mijlo<
cul de a-fJi vinde produsele indus
triale şi de ce America se opune 
la organizarea Europei. in timp ce 
Germania vrea să creeze pieţe eu-
ropene unde îşi va putea vinde pro
dusele, fapt ce va scădea, conside
rabil, probabilitatea unei concuren
ţe cu Statele Unite. 

~ ..•......................... 
INFORMAŢIUNI 

ABONt\J."-ENTE: Pe un an 
- 600 lei; pe şase luni - 300 
lei; po trei luni _150 IOPi: pentl'ltJ 
institutii de Stat şi întreprîn· 
deri pa'rticulare - 2000 Jei. 

--u--

Pentru intregul matetial apă
rut în !WeSt ziar -,- fă.ri. 5emtlă
tură sau eu pseudonim - NS-
punde numai d. Const. i_ Ştefă
nescu, directorul nostru, care e 
tQ(Odata Ş1 gll'ant responsaDJ .. \. 

-o--

Comercianţii dela sate ne ro3.gă 
să. arătăm că li s'a distribuit o can· 
titate luna.ră de zahăr prea micii. şi 
că nu pot satisfa.ce toate cererile 
clienţilor. Astfel, comunei Lovrin, 
cu 4000 de suflete, i s'a dat numai 
1500 kgr. zahăr pe luna Iunie, ceea 
CP. reV1ne numai la 300 grazne pe 
cap de locuitor. Mai mult. In cere
rea pe care această comună a adre
aa't-o prerec'turU, arata. ca. In luuUe 
Martie şi Aprilie n'a primit niciCl 
cantitate de zahăr. In consecinţă, 
pe Mama acestei comune, se cere 
sporirea cotei lunare de zahăr şi să 
i se dea un plus de 4000 kU. pen-. 
tru cele 2 luni a.mintite. Situaţia 
ac~ta. e 91 W ~lcl<IJte 'IOQ,W.WJ.C dW 
judeţ. 

Deşi făina de pa.tiserie s'a IJCWU

pit cu 8 lei la K,gr., adeci dela 4;.: 

ta 50 lei kgr., prei-ul C"illetor Şi 
cornunlor a .rămas a.ot 4: leI bucai.a. 
Pe deasupra., bru",uii sunt obligaţi 
să vâ.ndi. aoos1.e DrodWi8 Iii cu k.2:r. 

-O-
Publicul din ri'lmişoara este ru

gat să-şi scoată, dela brutarul la 
care s'a inscris, ca.utitatea de pa1ne 
ce i se cuvine, cel puţin până la 
orele 12 ziua. Aceasta pentru ca 
bUlt.<uU i:ta 9~lc ec elioUl.lI~u: llc 1;&1· 

ne să facă pentru a doua zi. 
-v--

O delegatie de brnta.ri din loca
litate. in frunte cu d. Alex. Sechei, 
aleargă de 2 zile pe la autoriiăţi. 
dela Primărie la Prefecturii. pentru 
a reclama ci nu pot primi cantita
tea. de făină necesari fabricării 
pâinil Adevărul este că repartiza
rea IăiiDei 8'a. făcut in mod indes
tulător, rezervl.ndn-se pentru mu· 
nicipiul Tunişoara 100 vagoane. 
.sa.U1 ViIle am a..ltă parte,. Vine din 
cauză ci moraril din judeţ, fie din 
cauză că n'au vagoane. fie din alte 
motive nu fumizează caritita.tea. de 
făină destinati Timişorll. Este d,. 
dorit să se ia măsuri ,i in această 
"vinţă. Aparatul a.prov1zionării 
fon1buCl 116 twroţ.l~ dti Be p0a.

te, perfect. 

Răspunzând unei fntrebări puse nici-o O'boseal~ . . Toţi aceştia s'au făcut 
Astf~l, _ ~ A Zl~ de e~ au ~I vaţi de crima. de sabotaj 

fos~ trllDlŞl ~ Jll?ecata . urma- cial şi de speculă ilicltă si 
tO':l1 roln~la.~ţi: Adalbt>-rt judlecati de instanta . 
RaIC(~V • dm. ~ mga, Gheorgh.e pe tângă TribunaJlU. 

de d. Cnda.b.y - şi . anume. daci 
Fuehrerul are intenţia să. creeze o 
Uniune Comercială în Europa. eli
minând vămile, limitările moneM.-
re, etc. cancelaml mtler a cOnsta
tat că. este convins că s'ar putea 
garanta şi asigura relaţiile comer
ciale prin acorduri economice, de 
foarte lungă durată., care ar fi pro
fitabile celor doi parteneri 9i c.\ 
prin acest fapt specula "80 fi eom
plect elimina.tă. Comerţul german 
va fi pe viitor bazat, nu pe hârtie, 
ci pe schimburi comerciale. Genna
nia s'a lipsit de tot aurul său, ea 
urmare a plăţilor in contul repara
ţiilor. In conseeinţă, ea a trebuit să 
studieze un sistem de comerţ inter
naţional, fără aur. 

Mezm, dm Tumşoa.ra. str. MOiI- rontal. 
se Doboşan 29, Persida. Cioara 

Opincile din talpă se Impun la" 
exceptional numai cu 2 ]a 

Prin art. 69 din legea impozitului cestor produse să fie supUBă' 
excepţional4% din 1 Aprilie 1941 zitului excepţional cu CQta 
s'a prevăzut ca vânzarea unor anu- sută in loc de 4 la. sută. 

D. Hitler a recunoscut, totuşi, 

că aurul este util spre a se creia un 
sistem mai elastic. Între na,puni şi 
că aurul este, deasemeni util ca. ba
ză de credit. 

La sublinierea dlui Cuda.hy, ei'\. 
mulţi americani socotesc. că, predo
minanţa Germaniei În Europa echi
valează cu oprimarea. limbii naţio
nale, a moravurilor şi obiceiurilor, 
ca.neelarul llitler a subliniat, că. es
te destul de curios să se audă en
glezi vorbind de dominaţia lumii în 
timp ce chiar ei oprimă. milioane de 
supuşi, în India, in Egipt şi în Ara
bia. 

mite bunuri printre cari şi talpa să 

fie supusă impozitului excepţional 
cu cota de 2% in loc de 4%. 

Deoarece pentru opinca făcuTii 
din talpă, dpinca din făşii, din taI· 
pă sau blanc neconfecţionată, nu se 
utilizează nici un alt material ete
rogen afară de talpă, ministerul de 
finanţe, în baza dispoziţiunilor art 
69 din lege a decis ca, vânzarea a-

Ultimele 
D. Colonel Alexandru Na.sta, 

prefectul judeţului Timiş-To
rontal şi fa.mil.ia., mulţumeşte 
călduros, tuturor cari a.u luat 
part.A Iii. dllrAroa..~ ViArdAftIl :IL 

Q<>~ ~ ta • .,..., .... 1. 0ALIU:;C13cul fratelui dsale Mihail.Nasta. 
mtler va reglementa relaţiile, sst-

---o-
fel, încât. popoarele să fie fericite Bucureşti, 7 (SIR). - Eri a fost 
şi să se bucure de prosperitate. la Palatul Patriarhiei o lungă in
Germania nu este interesată in ce trevedere între L P. S. S. Patriar
priveşte pe sclavi sau sclavi&. a. ori-l hul Nicodim şi d. C. Stoicescu, mi-
cărui popor ar fi el. nistrul Justiţiei. ......••.................. :.-.-.. 
Se ee,imte 'ipau 

pe pială 

• • • yra"m" 

BUCUREşTI, 7 (SIR).
Lipsa gd,simei se simte din. ce 
în ce mai mult pe piaţă. 0sânză., 
Siu,nma Şi untură de porc nu se 
gf.sesc de Joc. Untul animal se 
ri.~t.A dM.a.f: .. 1 da. n-o, ~ .,...~~l 

vegetaIl - care se fabrică în 
cantităţi mult prea reduse, faţă 
de oorerea tot mai mult sporită 
- este căutat din ce în ce mai 
insistent, atât de gOlSpodine, cât 
9: cI ..... -oo:!'-o~ 

Un val de grindină H di8Irus~~·--, 
reto~ieje dUI iu~elGI TeJeorman 

trecerea grindinei s'~ dus b. lais 
locului) prefectul judeţulu.i, care 
de acord cu serviciul agrioo1, a 
dat dispoziţiuni a. semă.năto:riIe 
si fie întoarse şi semănate cu 
plamte fnrajere( dughie, soia. 
~.). 

Desigur beneficiază de 
cota de 2 la sută :tmmai 
opincilor făcute exclusiv din 

Modul de taxare arătat 
este valabil dela 1 Aprilie 
va fi făcut cunoscut t:n1'11'f1~ ~& 
triaşilor şi comercianţilor 

la vânzarea şi cumpărarea 
selor arătate mai sus. 

liri 

""" .. 1 ... _ c ... _I'.....+.itft .... f:n1 

staţionar şi pe alocuri 
însemnate. Valorile eu veait 
bit au fost staţionare. 

11111111111111 mIII I mlHilllllllllllllllJlIlWllI"~ 

Bm-lin, 7 (Rador). ~ 
oficioa.să declară. : J:l.Wspu:;: ...... 
unei întrebări, pusi de 
strein, la Wi:llielmsf:rasse . 
nunţat, Vineri, că 
cepute de cercurile 
gOr!nSlrU.'lo. în legătură. CU 

bardarea aeriană a 
care a prilejuit demersul 
test irlandez, sunt inc& 

-o-

LONDR.<\, 7 :(ROOor)' 
Amiralita.roa ammţi a\ 
rinul ... United" este In 
re faţă de omriul său. EI 
să fie considerat pierdut. 

--o

Vichy, 7 -(Radorl. -
pondentul agenţiei 
că în consiliul de cabine~ 

TURNU MAGlH,tELE, 7. _ 
Un val de grin<i.i.nă s'a, aoătut a
SUptlt judeţului l.'eleorruan. 
Gdfiilina wută este de pro!l(lir
ţii necunoscute p-l.nă acwn, atât 
ca put&'e de distrugere cât si 
ca 8up~aţi pe care s'a l'cvă~
sat. Din 4Me.ie cUlese pană. a.
cum reiese că, furtuna. urmată 
de grindină de mărimea unui ou 
a. 4lstrus sută la. suta r.ecoltele 
a 18 oomune si 80 la sută din 
l'ecoJtele a paÎru comune. Se rESimte lipsa 

pe piati : . Suprafeţele distruse erau in 
cea mai mare parte acoperite cu 
grâu (3200 It].). porumb (1450 
ha), ia. lreStul de 861 ha cu 
Ouare& SOII:U'!elul, '\1ţă d.e vte. Z&r

mvat şi Jlapită. hnediat după 

) 
Bucureşti,7 (SIR). - Drept 

consecinţă a lipsei grăsimilor, 
fabriCile de sapun nu pot face 
faţă cererilor tot mai mari, ast-

fel că se resimte llpsa 
lui. CeI existent se vinde ~ 
ţuri foarte mari. 
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