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ŞI PI{OP.~U~T f\ It: 

1. _ Slefănes«:u 
Nu puneţi mâna pc acest ziar 

cei căsătoriţi cu femei, cari sunt 
fericite numai dacă aseultă muzică 
de puslă .::: .da~ă-şi pun la.păIării 
peana . .. într'un anumit chip, 
ostentativ - şi dacă nu-şi cresc 
copiii în legea tatălui I ••• 

~~U3v.M_ŞIADM~TRAŢIA~ 

Em. UngureRnu, colţ cu 
de Savoya, Timişoara 

isoarea unui iovatalor din Arad Ar~stDr'~D lemeilet tt~tDn~ 
~ led "Ea' I k . A a lOtl au lunt parle. Ia razhol 
.. il .r. . . g ner; Ion n,one~c~ u'igândplleDsuliltig~Emnni 

porul ISI Jurueste puterea sa de munca SI BERLIN, 3 (Sir). - cm-es-' raşuti;trl&r ~i, spre a sta 

sacr."fţc1u dusma-nl-n'd de m· o~rte pe tol." ponden!'dI agenţiei ,:,.Şte!aat!,· la pâm.~ ~i a se apropi.' de alţi 
• j , II transIDlve: Se anunţă ca In ps.ra.~uttşti pentru a-I omori. 

cel~ , ca r.- servesc.de un~l'e dusman-Ilor timpul ocupă.rii insulei Cretlaj, Lângă Caneea, au fost des-. - tA . ~, . au fost arestate zece femei &- coperit-e eadavreie în~tor 

noştr. interni si ex!erni =~:;t~:=r.t numeroşi ::.~te a, 12 par&5utiŞti gm. 
• • I Aoeste femei purt,.u unu&r- Trei suOOfiţeri au. fost CI'!lICÎ-

IIcm~EŞ~rJ, S'(Sffi) •. - D. Ge- dreptate, iar Ministerul Educaţiei De aţi şti cu câtă sf"wţetlie popo- mele luate d" pe cadavrele pa.-- fkaţi. 
Naţionale m'a numit director al rol cel mult,·- plugari şi intele& 

rcmJ~titj~tde autoritAti sUh7e
de 6 Sel)temvrie ne

-după această dată, 

Domniei Voastre cu 
tare prin cererea înregis

la Preşedinţia Consiliului dfl 
sub nr. 40/1941. 

ordinul Domniei V castre 
firut cercetări şi mi-s'a făcut 

şC()alei primare Nr. 4 Arad conform tuali - Îşi a~ţă spera.oţele de 
legii. Domnia Voastră jertfindu-şi 

Domnule General. după. opt zile puterea sa de muncă şi sacrificiu 
dela înregistrarea cererii am pri- şi duşmănind de moarte pe toţi acei 
mit răspuns ca. s'au ordonat cerce- cari. conştienţi sau inoonştienf;l, 
tiiri. Nici câ·nd in ţara. noastră nu 

serveS<l de unelte dcşDl&nilor not'
s'a Întâmplat asemenea lucru tri interni şi externL 
Condusi de Domnia Voastră, Ro
mânia trăeşte cea. m~' "\are epocA 
de dreptate şi prefu'::': profunde. 
de călire in focul istoriei c::tre no 
iartă şi de limpezire a confuziunHor 
interne care se răzbună. " - ',' 

Domnule General. Vii. m'ulţumesc 
şi sunt fericit că muncesc şi lupt 
sub ordinele Domniei Voastre. 
, ~evotai, Ion D. Ungnreanu, inw.. 

Fitor, ~. 

....................... --.... 
Premierul Ungariei 

În Vizită oficială la Roma 
Budapesta, 3 (Rador),- Co- zile şi va avea caracterul unui 

respondentul agenţiei D.N.B. gest de curtoazie. . 
transmite: La Roma, d. de Bardossy va. 

D. da Bardossy; preşedinte1e aVE,>.!l o<! azi a să ia contact cu d. 
consiliului de miniştri şi minis- Mussolini şi contele Ciano. 
trul afa-eerilor străine al Unga-: Ar fi zadarnic să se făureas
riei, a plecat Luni seara, la Ro-. că ,combinaţii politice în jUrul 
ma unde v&-faceo vizită ofi-a.cestei --eăIătorii, eăci politica. 
cială guvernului italian, cu tre-- ungară, aşa cum se ştie, se eolY 
nul de ora 21,40. formează în întregime celei a _ 

tesul gesUnni lui Armond Călinescu . 
.. s'Homâool ne ziuo de 11 Iunie 

Vizita sa la Roma. va dura 2 Germaniei şi Italiei. 
' .......................... :-.. ' .. ... 
Generalul Weigand. 

s'a reÎntors la Vichy 
3. - Inalta 

de CBsaţie - Colieg'iul 
I ",ooen.ţUU - oonstituit în 00-

speciali pentru jude
foştiior demnitari ai tre

regim, umla să. des
ieri, cauza privitoare la a~ 

lui Armand Călinescu, 
preşedinte al consiliului de 

şi gesthmea. fO'ndurilor 
de cari a dispus Cla. sub

de stat Ia Interne (lei 
..d1DUIOflDe) si ca. ministru se

de stat']a futame (lei 31 

miliOlane) • 
Presedintia consiliului de mini5tri prin reprezentanţii săi, în 

instanţă., a cerut amânal"eftI ju
decăţii spre a se oomplecta mij
loacele de stabilirea :răspWlde
ril&r. Procesul a f&st ama.nait la 
11 IWlie. 

Dea-semeni urtma să. fie jud~
cat p:,oCE"Sul lui dt', N. Mari
nescu, fost ministru al Sănă
tă.ţii: ,a fost insi, trimis dosat
ruJ din Jl()1J )a comlsiunea re!I

pootivă. spre a face un ' supli-

ment de cer'cetă.rl în Iegă.tură 
cu stabilirea quantumului de 
salarii încasde, etc. 

VIGHY, S (RADOR). - GENF.BALUL WEYGAND, 
DELEGATUL GEI'I.'ERAL AL GUVERNIJLUI FRANCEZ 
IN AFRICA. A SOSIT LU~'1 LA VICHY, PE BORDUL 
UNUI AVION. .......... ~ ... -.'.-...................... -...... -.. ~ ... -.-.-...... . 

Sunt' prubabile nei \ arestari 
in -12gătUEU [II E~,rlJ,heriile fătule 

'. de unii lhested de, pclilie sub 
legicnDti ' 

Bucureşti, 3. (SIR)' -La chest()Ti de poliţie sub legio- victimile erau tot bogăta.şi ~ 
Cabinetul de Instrucţie : Ilfov~ narj,~ cari au lucrat in Zegătu- vrei. _ 
continuă cercetările în Zegătu- ră cu numeroşi satn8ari evrei Probabil că se vor face alte 

drama familiară in 
cartierul Fabrica" 

cari le aduceau amănuntele arestări senza;ţionale în legii~ 
răcu traficurile şi excroche- (pontun1e) despre cei cari (J- tură cu afacerea acestor uC'ro
riile· săvârşite . de unii foşti veau devize etc. Bineînţeles, că cherii . . _ ........... , ......................... -..... -.-..... ~ 

Ziarul .~Timeş" constată: 
ÎlDpresionantă. dr'am.ă f~mi
s'a OOJJ.sumat ieri în Spla.

l{unz Nr. 3, din cartierul 

ca~ gell)~iei Nicolae 
inainte de amiază. 

, 1",,4- la ceartă. cu SOţ1& &a.,. 

- la ~rtă cu soţia sa, 
....... 1IH1'n [.1. că nu-i pla.ce viaţa 

o duoo şi oorândw-i să 
• pe aI.~ cea bllJ1ă. Fe-
19 ~ să caute &-Şi împăca 
Jllat ,ră.u l-a intărltat. a-

m. stw" să treaa\ la 

• violenţă.. Astfel -se face că Ni-

:w:u:t°::o:ncă~: ~naî!: "S U P re m a ti a a ~ru.1 u i 
:!::tsoţ:ns:~~ulte &ri, în e mai importantă decât a mărilor" 

După. ~ceastă ispravă, Nico-
lae MozgO'mn dându-şi . seama STOCKHOLM, S (Rador). -1 rita~t:a armei ~~~e a fost d?
de grozăvia faptei sale şi te- Corespondentul agenţiei D.N.B. vedită mult maI evident deca.t 
mându-Se de oonsecine, a încer. transmite: . la. Dllnkerqne. 
cat să-şi ·plIIli capăt vieţii, în· Irt daIiea de seamă. asupl."'& & Analizând nouile m~tode 
ghiţând O' mare oatntitate de so-- venimenteror din Creta, zia.rul stt:'Rtegi~ germane. zW~'ul a
dă. caustici\.. .,Times·' com>tată, Luni, că..s~ jUlnge laooncluzia., că în vii-

, Ni.';lte vecini cari au dat peste premaţ:ia aerulUi este maI. un- W;c VA· 'trebui - 80 dea· nH'\'i 

cei doi mmibu:nzi, au -anunţat Pfrl'1E\nt-ă deciit aceea a Jnă,ril()r. multă importanţă instrooţiei 
saIvaI"<ea, care i-a ridicat şi i-a I In Cl1eta - scrie ziruI - s'a. uilli~ omului si.ngur', luptâ.nd 
internat pe soţ la Spitalul de OOmODstmt pentru prima .dată. izolat, iteoât ~ indhidului in
'Stat, iar pe f~je la Saimt.o- în Cemă..~.rră. J aviaţia poate fi cadrat inunităti cu roişcări 
riul Bep.. Starea. lor e pvă.· oVusă forjel()jr oav~e. Superio- largi. ~ 

f 

I 
i • 

, ~ ..... ]" .. ~. , • '. '. '", j';' • • ~ ~ .:. 

Ceielalte ziare london6~ . ~ 
Luni ajung la conelULSii simi. 
Iare.. 

In plus se mai ocupi şi de si~ 
tuaţi~ strategică. şi politicii. ~ 
iată în Crientu1 apropiat, priu. 
pierdere&. Cretei. Astfel, ~.Daily 
Te]e~raph'~ scrie că. Înfn.l.uJ!:e-
l\ea Britaniei din Creta a 001 o 
lovituri :;rea poIZiţillor stta.te
gk:e brikni.ce în l\1t.~itcnLna şi 
prest~~ufui briUwic, in OÂIII~ 
tai JaÎjJod~ 

In 
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CRONICA. RIMATA. -

-

_.~ '\ <lronia. rlmată. ce-o desdooem a:.d, 
~ . Nu-i priJe.j să spuneţi: ,.Na!?, ia:", te rad !" ••• 
- Fac -. tur de forţă., poate .:!.1.m grotesc -
~ Dovedind că toItuşi ••• nu mi .,bă.rbieresc" ••• 

i;~'_ "...,..... • • • - Am. avut eutrenmr, am av~ cometă -
Azi avem. femeia., chiar •• _ pe birila!Elti ! 

~ ,!, -,.Păi .•• şi-a zis cucoana. foarte emotivi~ 
iE PentI'uM ~ n1l a., fi sroJ'th'~ ? 
~ Ce, numai bărJmtul t"ste campion? 
~ Ia. te uită. SOl'O ! Ba. s'aYi>m pardon! •.• tI 

I
~. In amurgul serii sau de dimineaţă, iE 

D-* trec pe (Jorso sau se duc în piaţă. - ;; 
'I\niIoo.p in *"-dn1Ho .. i m-pă »_ .. i;o" =: 
Trec femei gr~ve, trec pe biciclet.e ! . . • ~ 
JI":u nn \'1'fE>3U :\ClUIla prea mUlt să insisţ ~ 

• N..">ci si credeţi poate că sunt moraJist - -
S Du, la. unna unncl, să gâmlim puţin : j 
J~ E UIi spori ac.esia, sau e doar U!l chin ! . o. . ~ 
J~ Da., in loc sii--şi crea"c! mai atent copilul, = 
oi? Do&mna-i ocupată c'a _ •. ple-mit VEmulull ~ 
~, O a.-:;repţi la ma.să, smnd ca memelucnl - _~ 
1: Ea. e priu MebaJa : s'a :rupt caueiueul t 
:~~ N ... ţi găseşti papucii - vii acasă "C;riţă." - ~ 
I~ Ea e la. mecanic : i s'a rupt OI spiţă - ~_-

1== E eeva cum IlU e ~ntrcaga }''uropi : 
!~ Tu vrei o batistă, - ea o ••• 8!lvelo-pă! • _=_~_ - ............ . 
,~ O să zie.efi 1l0late CUIIIl că snnt meschin.. 
== PersifIând în cronici sexul femel1~ 
I~ Oplmâ.nd probabil şi 1Dl caz biped : 
- lliţa BicicP..sta pe velociped ! ... 
I~ 1\li1a Biciclista., damă'ntre muieri, 
: ~ A făcut din asta ca.<;ă si averi. 
~_ Hei ! I)a;(; "Coana lm1â," a.vea. fI~r şi ton ! 

Cind punea odată numa pe ghidon, 
'ii_= ' Toată Capitala. - nobili sau pleOOi -

1_, ;'=:i~~~lan~;:\: !sport - ===_= 

- Bicicleta dânsei i-adueea. ••• aport ! 
== 5: .......... • ,. ~ 

__ ~=== Doamna mea ginga.. .. ă., eu te rog sfios : =_5_ 
I l,asă bid\cl~ta.. nu iti stă fl"tJnl()S ! 

Azi cu bicicletă, - inâine, sen:dtiyă i 
~ Ai să vrei desigur (1 ••• Joo.oonoti.Yă, ! . . . _ 
~ GAVROCHE ~ ~ ~ 
1umIJImHIIIIII"""111mnmtmIJII.lnlllllllftlIltIlHlIIIIlIIIUUIIillIIlIIfIIIlIIIIIIIIIRIIIIIIIIIi"lUIIIHIIIIWlIlriU , 

M 

la " cinema "TI-1ALIA" 

. ,.::.~JtAiE. 

Instiintare 
In com. cu ord. NI'. E. S. l\L 

Nr. 40983/1941 se aduoo la. cu
noştinţa tuturor oamenilor din 
~llprinsul oraşului Tir',;.,:o:Hla 
cari fa,o p.. .. l't~ !;"1 ctg. 1912 -
şi până. Ia ctg. 1939 inclusiv şi 
independent de origini eimici şi 

mili'htr şi toate ordinele de che-- 1II1Hl",lmlllln~III1IU1III1UIIIIIII~~NI 
mare pentru mobiliUtire şi de Iu- (j 1 N EMA T O G 

de OCUpaţie ce are, ca. să se pre·t' 
zin~ dela data acesooi publica
ţiuni şi până la 12 Iunie 1941 
fiecare la circ. de poliţie unde 
lMu6jte~ împreună. ca llvretuJ 

Cl"l! oe are asupra sa pentru 
clarificarea situaţiei J.or militare 
- cunoscând că ce-i 00 nu se V01' 

Capitol: O aventură 
(Zwiscllen Hamburg 

prezenta nu vor obţine viza de ThaJia: Jucătorul·· 
prezentare la Po'liţie, iar mai (Der SchachspieIet). 

târziu. când act'<:tin VO<r fi iden- Apou.-,: VOl"beşte-Jni 
tifica.ţi că nu s'au prezentat, goste. 

vot" fi daţi in judooa.ta Tribtma-I Corso: Aripi Frânte, 

Inlui lUilifu,r şi ~psiţi. Atlantic: .,Victoria . 
Comisa.1\ 1. COSTEA şi .. Intre două te plouă», 

.~.-.......... -...... ~ ............ ., ... .. -...... ..e... ..... $; .~ .. _ ......... --..- .................. · ..... ,-""---.-___ .... _.Iu 

MICA PUBLICITA 
Apare in fiecare zi. Minimum 10 eUviDtf.l'1 
Anunţurile in schimb, preţul dublu. iar cele Cq clişeu tarif spe
cia.L Orice anunţ cerut să apară in altă rubrici decât cea. res-

pectivă, se taxea.7.ă dublu. 

Anunţuri1e pentru rubricile "CERERI DE SERVICIU" (Menal 
jere) no se pot publica cu adresa a exactă ci numai adresate 

Post Restante sau la Ziar. -AGENT URA GENERALĂ DE COMERŢ ŞI BffiOU DE 
COPIAT ACTE: 

,,DACIA FELIX'· 
TimiŞoara n. str. 3 August Nr.25 (vis--a.-vis de P-1a nCoronini". 

. lIijlocim in('heierM. inţelegerilor de vânzare-.cumpărare ,i de Jlr.biriere 
o • imobilelor, in condiţiuni foarte aWJ1ta.joa.se. 

ANUNTURILE 
T~L. 1861 "DACIA 

AGENTURII 
It' g L I X" TeL. 18-81 

V AND în circ. TI. lângă 
casă compUBi din 10 
curte frumoasă cu apă 
spălătorie fi pivmţă. (1 
cu baiel. 

SCHIMB casa din Oradea 
tide Briand, lx2 cam. 
cămară. parchet. 
......... '1'1 dOl"~.<lU:.to. 

mişoam, ori cu 
Timiş-Toron tai: 
800.000 lei. 

INCBIRIEZ tu circ. IV. 
vai, subsol 3 camere, 
Iier sau orice, la loc 

DE VANZABE, în calea. 
casă de cărămidă, 3 
cătărie de vară, pivniţă. 
rie, magazie de lemne, 

ANUNŢ. On. ns. clientelă este in- SCllLlIB casă din Oradea cu fond tru, fânâtnă, electrică, 
ştiinţată, că inţelegerile de În- de comert în Timişoara, _ prefe- lotul 8% jugăre. 
chirie re, care se fac prin mijlo- rabil articole technicea depozit de DE VÂNZARE in cartier 
cirea noastră intre proprietari lemne sau cherestea. noui aproape de 
sau deţinătorii de mobile şi ABENDEZ fermă 14 jugere pă- nouă, compusă din 3 
chiriaşi sunt valabile, cu aproba- mânt însămânţat, la 3Yz Km. cităric. bae. cameră de 
rea comisiunii oficiului de inchi- dela tramvai, cu grajd pt. 50-- 2 săli, verandă incbi~, 
riera. 100 capete de vite şi locuinţă, cu subsol pivniţă. şi ''',.~ww, ... 
In privinţa formalităţilor de in- 75.000 lei arendă anual impăr- chet, teracota, instalapi 
d:~:inît. pentru ~bţiner~a a~r?- tând recolta însemânţată. dio, telefon, automat 
b~ru . biroul sta .la disP~Zl~Ia SCHL,m cu casă sau pământ in poartă. Se poate 
clIenţilor cu toate mformaţiunlle Timişoara casele din' Oradea după masă, dela orele 
şi formularele necesare. Piaţa Creangă, Lei 800.000. Str: VAND, SAU SCHIMB 

VAN» in centru Cetate teren pe Odobescu 900.000 Lei Str. Titu din Oradea, str. 
c:are se po~te. zidi cas~ cu 2 eta· Maiorescu 800.000 Lei şi casa din camere, bucă~rie, y 

Je compus~ din 3 l~cumţe a câte Cluj, Str. Mocioni. în valoare apă,' canal, fruanţă, mi 

2 camere ŞI dependinţe. - Vând 2,500.000 Lei. pământ în Timişoara. 
pentru intotdeauna 2-3 camere vAND SAU ABENDEZ în Băile CASA DE VANZARE In 

I 
m centru Cetate. _ . Buziaş, lângă parc. restaurant ,i zia" 1 X 3 camere, 

'. INC~IEZ camera elegant mobl- cârciumă cu sala de mese şi gră_ meră de alimente cu 2 
~ lată în Cetate. dină cu tot inventarul. tuate in parcul băUor In 
J INCHIRIEZ ~n Cetate.2 camere PREDAU local de prvăvălie la loc pitoresc loc. Grădina ca.~ 

elegant mobilate cu bale, antreu, traI o..Itrină dm' _ +iOla casei este toată 
~ ~ . - di W (fl ') t cen , eu u mare, a lra ,.... 

b:;:tar;:'lra na orI, e c. biI pentru bodegă de alimente sau pomi roditori; 

clm erI~, 2 camere şi antrel' alt comerţ. . _ v. DE.V~ARE~~IDI 
tru cablu t dentar parter, DE V ANZARE 54 JUgare pamant ,1 vile cu autorIZaţII!. de 

penCarti rol F b ~ w .' fn comll'Da Herneacova. ţie in Băile Buziaş, intn e a nea. . •• o 

VAND In centru Fratelia Ia tram- VA..'!\J'D loc de easă In BuIv. Dr. RegIna Mana ŞI 
vai casl. solidă din 2 ~ocuinţă ă Vich. Babeş Lei 200.000. Ferogino~e. ;reţUl deb 
eâ:.e o cameră, bucătărie şi speis DE VANZARE cu preţ ieftin. un 70.000 leI, putan<!u-se 
(teracotă, electrică) preţ 150.000 cupeu deschis şi un altul, închis. rate. 
lei. VÂND sau dau în parte recolta a. 5 PREDAU la loc de centl'U 

PREDAU ieftin local de băcănie, jugăre porumb, 2 jugăre lucernă colonlale şi .deli~atese (_ 
pentru mărfuri mixte, cu licenţă şi cea. 7 jugăre diferite zarzava- de tutungene ŞI tot 
şi tutungerie la loc bun. tun aproape de Timişoara. V AND in circ_ II lot de 

DE VÂNZARE auto-sport "Chrys-IDE VÂNZARE la linia unde cir- st~. patraţ~ şi un ait lot 
ler", 6 ciliLl:lri. o culă tramvai No. 1 şi 2 casă de stJ. patraţl. 

DE VÂNZARE la centru, casă în jl raport cu intrare din 2 străzi, Pentru toa.te anunţurile 
valoare de 4.000.000 lei. compusă din: 2X3 camere "i eate in acest cadnl.' 

DE INCHIRIAT cameră mobilată dep.; 5X2 camere şi dep.; 4~"<1 sa ~ pentru 
cu baie in Piaţa Traian. j camere şi dependinţe, curte ma- necesare -ntmuu la 

DE VANZAnE Ia 5 Km. de vama re, apă ,i canal in curte. . "DACIA Ii'ELLX", o 

Buziaş 2 jugăre pământ, însă- INCHIRIEZ in Piaţa Traian local gust, Nr. 25 (v"a-~is 
mânţat cu trifoi. I de prăvălie. ta CoI'Ollini")~ Telefoo 

CUMPAR TIPOGRAFIE, maşini 

tipografice cu bucata. Inventar şi 
preţul se trimit urgent Ia Dr. 
Şotroga, Timişoara r. Piaţa Uni
rii 5. 

DE VANZARE o casă noui cu etaj 
!şi atelier, grădină. de flori ,i le
gume în str. Honig Nr.ll, vis-a
vis d~ gara Fabrică. 

CUMPAR motor pentru produs 
electricitate. 3-4: cai putere. 
A se adresa la Administraţia 
ziarului. 

CfJMP AR casă sănătoasă, 2-3 ca
~ bae. apadQtt. ofer 600.000 
Iei. ~ , 

PROFESOARĂ, dau Iecpi 

CARUCIOR .,spori", penAt 

de un anI in stare bUIIĂ. 
imediat. .......... 

23 . 

... 
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de !il) si 23 la SUlb pe l. J. R. Alt lot de comercianti timişoreni 
llR'illnile bDln~mte Şi tlimnl~ti[e daţi în judecată pentru sabotat 

&eneralii eFE. a 
pel1trU călătorii cari merg 
'Ia 11J1a din staţiunile 

: cJjmaterice. prt.n;ăzute 
, aprobate de direcţiu

sl brneficieze de 25 
5t} \s. sută reducere, in 
C(lndiţiuni: 
cel puţin 8 zile şi cel 

intr'o staţiune clima.
b8lneari; 

se1It11i de timpul miD.i· 
şedere. . . , 

cari merg la o statiune 
__ .. ""_ '"l1n .... C'-d.~- ~Olll

•••• 1' .. "'... P]rcarea acestor 
poate facc Sâmbăta dela 

lDnmiiJ1eca respectiv in aju. 
W.,IIllLtoaJ:1', sau sărbătoarea., 

Dumineca. respectiv 
____ Lun- sau a dGUa z 

până la. orele 24, 
trebue să fie lllecat 

care deserveşte localita
sau climaterică. 
străini ca-ri se legiti

paŞAport şi posedă bilet 
din staţiile de frontieră C. 

c) Că.lătorii cari merg la o sta. 
ţie balnro-climateIicli. tituată la. o 
depărlw.'& de cel mult 60 km. de 
sta tia de plecare. 

S. Red1lOOre& de 25% ~u 50% se 
aplică numai in baza unui .. Plic de 
identit.atc", care se c.umpără de că
Iătol' În staţia do lllecare cu 30 lei 
pent \'U ci. I-a.. 20 lei pentru el. n·a 
şi 10 ld pt>ntro cl. III-a. 

Acest plic se \'a. comillecia la. lo
curile indicate cu 'numele călătoru
lui, staţia CFR. Ile d('stinatJe, care 
deserveşte localitatea. balnea-clima-
4::o";cX1, ~~-"d :in. PQ...14'O..nt.o,,~ '71 nu _ 

mele localităţU balneo-c1imatice, 
precum ,i cu număl'w actului de le
gitimaţie al călătorului. 

In baza acestui plic călătorii vor 
putea cumpăra biletul de călătorie 

Plifml de identitate. se păstrează 
de căHitor spre a fi prezentat sta
ţiei de inapoiere pentru a obţine '\i
za.. 

4. Călătorii prevăzuţi la punctul 
2 alinea.tul &t b şi c, sunt 9Cutiţl de 
cumpărarea plicului. 

5. Reducerea de 250/0 se aplică 
pTltindu-se la duce re costul unui bi· 

. ~~---~~~~~~~~~~~~~ <~-"~ ....... --- --- ----
a· Atlantl-. STRADA l\IEMORANDULUI S5 

~ Tel efo n: 20-46 
. 111111111111111111111 

azi şi în zilele următoare, un senzaţional pro
gram dublu. 

VICTORIA DIN VESTu 
mM'tle Film al glorloa sei arlIDaw germane 

R E Il (, U A TE P (" OU A';s 
MOSE&, IDA we SI, LUCIE ENGI.ISCII 

_l~ţjtlle~îhCep la orele 3, 6 şi 9. In D1l.1llÎneCÎ şi sărbători 
legale, matinenri la ora. 10 a. M. 

11i11lI1II11l1111111111l1UmHln!!llllll:lilllll:::mHlIlIIIIIII1UIIU!1l11l111Il1l1111111111111111 

D Apelle" 
. . Filmul' dragostei şi al romantismului t 

. Un film american de mare l'etL,ită 1 

let intreg, iar la înapoiere costul 
unei jnmătăţi de hilet. cu obligaţia. 
pent.-u călător de a Îndeplini condi
ţiuuile dela punctul 1 sau 2 şi de a 
llrezenta. la cassă pentru viza bile
tul de identitate cu ca.re a. venit. 
Aceleaşi condiţiuni se cer şi pentru 
cei cari beneficiazii. de 500/0 reduce
re, cu singura deosebire că aceştia 
w.r călători la înapoiere gratuit. 

In ambele cazuri (250/0 şi 50%) 
timbrul de aviaţie şi timbrul CI!'R. 
nu se aplică la îna-poiere, valoa.rea 
lor fiind cuprinsă in costul plicului 
a., ia., ..... u ... ...,. 

Pentru călătorii arătati la punc.
tul 2, la înapoiere se aplicf. timbrele 
pe bilet. 

6. Reducerile se acordă D1JD11\i Ia. 
tariful trenurilor de pel'SQane, su

ParChetul Tribunalului Timiş care nu a.vea. Pll.?ţurUe a.fişa.te 
Torontal a trimis în judecată şi etichetate 1<1 mărfuri şi MA
un nou lot de comereianti din IUA BAUMSTARK, <lin eotnu~ 
localitate şi din judeţ, cari s'au na Dolaţ, tot P€;1tru nea.!lŞ3l'e& 
făcut vinovati de crime de sa~ preţurilor. 
botaj.' Au mai fOElt trimişi în ju<J.. 

Acestia sunt: RUDOLF cată brutarul IOAN HORASS. 
BOSKOVITS, comerciant evreu din comuna Sâ.mpetrul-No14 ea
din Piaţa Traian 7, care s'a fă- re a fabricat şi pus in vâ.nrlare 
cut vinovat de speculă. ilicită.; pâine din făină albă rară a,me. 
GHEORGHE POPESCU, care stec de mălai şi VICTORIA ŞI
Q. vândut mă~uri ~aximalizat:e POŞ, din localitate .care a van.. 
cu alte preţun decat cele stabl- dut carne de porc Vinerea. ceea 
lite de către Primărie; MARIA ce lelrea. interzice. 
KVJ:1.AN, O1n su. Yeneţ.1e1 z.. ............................ " .... -.. " 

INFORMATIUN~' 
plimentul la. a.celeJ"ate. eventn&l ti- AnON lL~NTE; Pe un an Prim3ria. municipiului Timi
chetul pentru trenul rapid, se plă- _ 600 ki; pe şase luni - 300 şoara aduce la cunoşt.iDlta CQJle 

tese intregi. G lei; pe trei luni -150 lei; pen~u tribua:bililor că, în viitor listele 
1. Staţiunile balneo.climatice SWlt instituţii de Stat şi intreprin- de preţuri se vor întocmi şi ma... 
împărţite in două grupe: de interes d('ri particulare - 2000 lei. inta ~vrie! ntlJ!Lai mtl'le 2().,...., y 
general şi de interes locaL La cele -0-. ~ 23 ale fieca.rel Iuru. 
de interes general se poate călători Pentru întt;gu1 m~te.?al ap~· -o-
cu reducere dela orice stapune CFR rut în !aCeSt ZUU' - fara semna.-- . 1 Glv M_'" 
şi sunt arătate in tablourile întoC-1 tură san CU pseudonim - ris- D. ~r on . a.r:-" ~ 
.LLL1w. La .,.,1., do m6ezooo J ....... I.... ru .. do nu_",; d. C'.ono:::*. ~ ljH·pfL f'",(;Ot nun"t cp»-F 1lI 'Rwnnhl1 tw"th ... 
poate călători cu reducere n1llll8.i nescn, dîrootoml nostru, ca~e e ţ;ei judiciare. în locul dIui C()o 

dela o anumită distanţă. tOfodată şi girant responsabl~ misar Dumitru Santău, cara • 
._ •••••••••• -..... -••.•. .--.-.-..... -•• -... trecut la Serviciul de ~ ci 

Pe· urmele celor cinci evadaU 
din Penitenciarul Timisoara 
- A fost prins şi al treilea fugar-

-o-
lUinisternl instrucţt~ ecJa.., 

<'8ţiei cultelor şi arte10r P" 
schimbat ~ In miJliIt.. 
terul Clnltmii Na1ioJm.le şi ~ 
CnlteWlr, fiind totodatii. ~. 
nimt pe baze noul. 

Decretul-lege referitdlla or
ganiza.rea şi ftmcţioua.Na miDi
sterului culturii na~ şi el . 
cultelor a apă.ro.tl ieri, in Moni
tlOntl Oficla.L 

"Ecoul" a. fost primul şi sin
gurul ziar care a. relatat pe larg 
împrejurările în C8f'e s'a. prod:us 
evadarea, cu a.devarat s-enzaţio
nală a celor 5 deţinuţi din ce
lula' Nr. 17 a Penitenci.arului 

beSl~-mi de draD~sle ~~=:t~le' a-

Cu minuna.ţii interpreti Evadarea s'a produs Sâmbă-

dări_ Organele anchetatoare 
caută mai ales să. a.fle de unde 
şi-au putut procura fugarii u
neltele cu care au spart duşu
meaua celulei şi au săpat tune
lul. Nu este exclus ea aceste u
nelte să fi ajuns fu măinile ce
lor 5 deţinuţi evadaţi cu 00ll-

cursul unuia. din gardienii Peni

l\linisternl cnpri:a.de trei sub
secret.a.:rilate de stat: subsecre-. 
mriatu1 şcoalelo!'~ f!Rl~ 
rla.tul eduaajiei extra-şoolare ,i 
suhsecretaria.~ colte1or ti ~ 

tenciarului. telor. 

BOL ]<~ S şi L U L Y DES T E ~J: s~ p~~~e d~:~a~~g~ 111111 1II11111H1 1liIIIIIIIIIIIInll 1I1111U1 1111 I 1l1l11l1IDIIUli I tll1Il III 111111111 II I I 1111 1ItllllllUllIUil llImllmmllllllUm~IH\II1 
r.--re-pr-. 3-5-7-9 Dum. şi sărb. şi la 11 a.. ro. termina seră încă în cursul zileI :ii. . • 

41Immllllllll!II!1111111!1111ll11111ll1ll1ll1ll111ll11ll1ll1111lnIllHIIIIIIIIIIIIIII111In~IIII1i!lImmlllllllllllllllllml 1~:.~r:!ă!Fs:~:~~~:= i Cinema Co r sol 
II prin care au fugit. FB;ptul ~ce- :i i 

C II INI lE IMI A " CA IP' I! f O IL rr~ ~:~:v!~ădl~~~~~~; I O premieră djna.mkJ. pn::=ta~itaJnte şi da I 
.1IE:~~~~ Inelului a fost începută. cu doua _ :: 

~ z s 
zile în urma. § • 

,," Fuga a fost descoperită la ;e ", i 
. ,.1, "umai câteva minute după ce ~ .., ii 

ţ~;:li: ~':u!~o~:;Sp~t~~elu~~~:~ I ~ I 
.'.~ ; către gardienii Penitencia.rultu ~ 

.......... , ""'~x,' i pâ.nă. în câmpul din spatel-e Ca- ~ .. ~ i 

.• . ' ltedralei episcopale din Cetate. ~ l-~~ i 
! Nu se ştie încă. dacă toţi fugarii 11 i 
i a.u apucat pe acest drum. Este ~ ~ ~ 4y ~ i în.să ce!t că ~~di:nii Peniten- El ~\ , .... ,.~ ti:> ~ $: 

ciarulUl, conV11lŞl ca sunt pe Ul'- == ~ .. ." . ;;; 

... ~: ~ ~!~,e;:ă~~O;'f~::,c:riuin~i I ." .y""~ '1-•......•.... ,< f n'au nimerit pe nici unul elin fu: fi := 

*11,~"'~1!L ;~ :Y~~~iufl ,.::,~,:::.,~d .,,~~. -liI=. 
au izbutit să se facă nevL -~~ ~ ~.!' ~~ 
pentrucă, in cursul ac~:L~<l.~'~ ~ .t "" 
nopţi doi: TEODOR DAN ŞI ~ = 
ION CANALAŞ să fie prinşi în ~ I 
Co.lonia Kunz de către organele § == 

In cursulllopţii de Duminecă ~ poliţiei. - ~ I 
spre Luni, a fost prins, in Fra- ~ &~~IO.;~ . 
telia, şi al treilea. evadat: GRE· ~ .f'" O ......... ll1'. de pilotaj 20._ I 
ORGHE POPOVICI. ~~O ~ 

e.totie al orizonturilor indepi.rtate, atm08fen. faBci
nantă a mă.riklIr calde. 

AVENTURA LA DAlTI 
1Unanu1 Mit de CUtD.OSCUt ",s'a stins un vis" OI :reeJmre De

IIIit'Gwlt mal fl'llJllOMĂ" mai cooerito&om. 
, . Interpretat de ' 

ISIL.-\ U HLEN GUSTA V KNUTH . ., 

, 

Au mai rămas în libertate: piloţi alDURl. t.terld.rl fOl'-
ŞTEFAN lASCill şi IOAN tate. Salvări ca pa.rafut&. I 
BLUM. dar şi ac~tia vor fi -
prinşi căci autorităţile sunt pe ~ J U B N A L UFA l50G 

U!!nelelor. !==-: 

L-a Pe-nitenciar se continuă -'·~ta(,o'f>t .... inoop ~ orele 3-5--1--9JlJ. • 
r,ercetările pentru a. ~. stabili - . 
movăţii1e 8Sq)ra 'a~~ ~- ImJ~~~Il'ij!I.IIU~~lIIilUIWU!lJIIDI!~~mm~~lIlIllHlHt!lH!lIIllillnll"fflHlIllUlIII_~ 

., 

(It' 

, 
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O·' AN" - l' d·· ..,. Cgrcefările - în excrccneri~ · · r ul nu· ' eZI · emiur8rile" În Palestina -~~ 
1 1 - G·· - g " . ) C b' d b " o' I 1'1./" UI orlD Bl1cure~tl, 3 (SIR. - a 1- sume e am Şl.nua': al'. a 14 e Ş au.. - netul de instrucţie Ilfov conti· mişi. Este vorba de:i '~'. , '"'" _ .. d - nuă cercetările în legătură cu ElIa Guttmann Bunt;; , 

C ă· t rei U P ., a tor Il I n afacerea emig~rilor în. Palesti- gen Meissner (aces!: .. 
na cu care ocaZie se ştte că au evreu ungur). Tus\:,:' 

C t 
fost înşelaţi numeroşi evrei de- eăpetenia aIacerti ~ re a la noi, cărora li s'au luat mari rie cu "emigrărileh .... ............. ~ .......... . 

BERLIN, 3 (Rador). -lUareşa· bra\'Ud şi fără. nici un ajutor aţi 
aul Reichului şi comandantul 8U· Învins un inamic superiOr 1in PIlliC~ 
prem al aviaţiei militare germane a de vedere numeric şi În ce priveşte 
dat, Luni, următorul ordin de zi: materialul de război dupa lupte în-

torie şi vă mulţumeşte. Impreună 
cu aviaţia noastră, Germania îşi va 
aminti cu mândrie de eroii cari, in 
cursul campaniei din Creta şi·au 
sacrificat \'iala şi sănătatea. 

J RSligotcrii delamullb ,... 

Luptători di-l Creta, calU:!razi. verşunate şi eroice. PreÎlliindNli 
(cerball r.CmDn(J·O~ 

O actiune glorioasă şi victorioasă unde aţi aterizat, aţ.i atacat şi apă· 
• tinerei noastre an-.late s'a termi- rat poziţiile voastre cu aeelaş 
Dat acum. Drapelele noastre învin- eroism. Fiecare dintre voi a dat do
gătOa.l'C fluturii. deasupra Cretei. vadă de un curaj mai mult deeât 

In spiritul învlngătorilor din Cre
ta Înainte • DU lcsllrimisi in iudl 

) 

Aviatorii, paraşutiştii mei şi tru· extraordinar Şl de o tenacitate ce 
pe de dE-barcare aeriană, şi voi aţi depă.şeşte forţele omeneşti. Cu tot 
sii.vilrşit fapt~ de arme extraordina- soarele arzător şi stâneile extrem 
re împreună cu camarazii voştri din de prăpăstioase v'aţi hrănit forţ~le 
armată şi sub ordinele şf'filor voş.. voastre din spiritul neclintit naţio. 
tri de toote gradele atât de căliţj în nal socialist şi din gândul intr'o \ic· 
luptă. torie sigură şi cu ajutorul camara· 

Trăiască FuehreruJ. .. ~ ................. ... 
, Tribunalul Timiş-Torontal 

Sooia l-a. 

Instigatoirii ca.ri au Încercat să 
tu;rbu1'6 or(linea pub>~eă În ziua 
de 1 Iunie a. c., cu ocazia m3~
chului româno-german au fost: 
23 studenţi, 13 studente. 41 e. 
lev~ 13 eleve de liceu, 46 mwn· 

ciwri şi meserla.~~ 1; 
nari particu1a.li şi 61 

Toti sunt arestafi 
~ I I 

Dos. No. l031jl929. In judecata Tribun' 1 

PUBLICAŢIU~'"E 
Va.r·'d 

Se aduce la cunoştinţă gene
rală că prin deeiziunea adunării 
generale din 25 .Martie 1941 s'a 
botărt lichidar.ea Sindicatului 
comercianţilor pentru vânzare 
În rate din Timişoara, de care 
hotărîre tribunalUl a luat act 
prin încheerea din 22 1\faiu 
1941, fiind numiţi ca lichidatori 
d-njÎ; Gheorghe 5toian !Jl Ioan 
Cinea din Timişoara. iar încre
dinţat CU htcrnrile administrati~ 
ve ni" lichiW'i.,di do Klein Ell~"Jl 

............................................... ~ ..... 1iY" 

Plin de bucurie şi de mândrie, voi zBor "oştri al'iatori care au alungat 
put.ea semnala Fuehrerului că o~ din Vă7..duh pe vrăjmaşi şi care fără 
dinele sale au fost realizate. întrerupere au adus ceas cu ceas 

In faţa lumii într(',gi aţi d('mon· înt-ăriri pe boriul a\ioanelor de 
strat adevărul cuprins in cuvintele transport. 
Fuf'hrerului dL "nu mai sunt insule Rafalele bombelor aruncate de 
de ,necucerW' • avioanele noastre de luptă au dis-

Pacea între Irak şi 
fost semnată 'b 

&ubşeful ~lui St"t 1 BAGDAD~ 3 (Rador). - C0-
respondentul agenţiei ,JIavas". 
Ofi - transmite : 

LUtDi l-a. ora 17 A f'05t 5CDUlaJt.ă, 
pacea între lrak şi Anglia. 

Pentru gmvernul englez~ tra
tatul do p_ Q. fo~t ~JllIJ.aIt ~~ 

Aerului din Irak. 
Postul de radio Ba;' 

vitat poporul iraki.u, 
în paoe şi linişte 
ruoo ohicinuitA. 

, III ce m~ priveşte am ştiut de trus tunurile vrăjma.,ului. J·au fă·
mai înainte de a\iatia mea, încerca- cut pe aceasta să fugi mn poziţiile 
fi in luptele cele mai ,greJe şi plină sale fortificate şi insfârşit au scn
de eroIsm care nu cunoa.,te dt>c.at fondat şi incendiat vasele comercia
victoria. Astfel Încit această primă. le şi \'Mele de război britamce veni· 
şi indrăzneaţă operaţie peste mare te în ajutor. 

din Tonisoara şi ca membrii ai .................. . 
comitetuÎui de supraveghere in 

lichidare d·nii: Stachber Adam STIRI EXTER a trebuit să rumicea..;ci pe inamk Reinoind vecbea camaraderle de 
in puţine zile, a~ ('um distMlg to. arnle dela Narvik a"iatorii şi vână
tu] In cale puhoaiele de apă. torii alpini au ocupat insula L'Ji au iz-

si Scheibling Ioan din Timişoar -.7. -_--' ~;' ra. biroul de lichidare fiind ins- _; __ -, Mi 
Din nou lormaţiuni din aviaţir. gonit Anglia dintr'una din bazele 

Italiană. şi trupele italiene au con~ I sale c~le mai importante din Medi-
f;~;t~..1f, .,., "nClicItate la succesul a· terana oripntală. . 
cestOl! actiuni. Camarnzi, intreaga naţiune ger· 

Paruşutişti alpini de o extremă mani admiri. recenta V086tră vie--

taIat în Timisoara IV. str. • VICHY, 3. (Radar). _ Ca-
ron Costin No. 7. "'0Rt>C+«l.-t.".1 '"9<""#"";' D. N. D. 

fk; hnitO tu!lt;n::>IllturU t;UIlU~· transmite: Ca.nsiUul de Mi-
cuţi şi necunoscuţi ai Sindicam- niştri francez se va întruni 
lui la producerea creanţelor lor 
si cari unnează a se prezenta. Ia Marţi în §edinţă extraordinară 
S' ~":l"ul·de II·eh!.L. ..... al Sindi ..... tu- se anunţă in cercurile politice 

~............................ ~ ~.u ~ 
lui, în vederea. validitAtii drep-- franceze. 

Sun blocat toale cantilali!e'deovis turilor şi pretenţiunilor ce au --o-
asupra acestui Sindicat. Buenos Aire8~ 3. (Raikir) 
Dată azi la 22 Maiu 1941. Corespondentul agenţiei DNB 

blocate toate, cantităţile 'de Preşedinte, (Indescifrabil). comunică: 
ovăz, deţinute cu orice titlu de Grefier (Indescifrabil). O ştire primită de .. Assoeia· 

..ă.... Uin Ll~Cll1uua, a: 
Ducele de Windsor, 
torul Bermudelor, ar' 
rerea dlui Ruiz Guir; 
nistru! ~acerUor 8~ bm 
Argentinei care 10::: • î 
permită trecerea pf~ a 
de în călătoria sa de 
cere în Argentina. 
Această respinge!'\: , 

mult cercurile argentl, 
Bucureşti, 3 (SIR). - Prin· 

tr'o decizie a Subsecretariatultd 
Aprovizionării publicată în M0-
nitQrul Oficial de azi au fost 

intreprinderile industriale, 00- ••••••••••• ;:~ ........................... ~ ....... -:.~~ .. 
me~ciale, agr~col~, de .agri~U:· ••••••.• _ •••• _.. " - .. ' - - - - - - - - - - - ' t 

..... 8 ' ..... 1· r .... ·' ... ·)··o·'·e··r·o·e· ~~!~;:: :;~::::~ I S O It 'IJ t It It n n a IÎ a fi Z o 'IJ "O m fJ fJ ~i ~ 
normele pentru canhtaţile care ~ , J' co 

IJUIlIlIllIllIlIllIllIIlIfIlIlIllIllIllIIlIlIRIlUIlIiIIIIIHIIlIIIIll ~~n:::':~ie~!~~~O~e~~~ , '. .. ',.. din ",amuIJIJ eoloniale şi :J'roma 
da~r=:,~: j~~~ la ;:r!~ ~oa: C:~;~ ~e~~teft~:= " LJ ~alJ Il .'ID _ 6 I~ ,Amb •• " !r.,!~t;"av 
nul de notari şi sunt concen- ţinute de deţinători pentru bra· t). II) 't) g"... fAll.I4lIiH''''~ 
trati, să ceară dela unităţile na cailor până la noua recoltă, 
respective o permisie de cinci Deţinătorii de cantităţi de 
zile pentru a trece examenul fi· ovăz sunt obligaţi a face decla
xat în ziua de 5 Iunie a. e., cu- raţiuni - în termen de 5 zile __ 
noscând eă Ministerul Afaceri· dela data publicării, în care vor 
lor Int-erne a intervenit în acest arăta cantităţile deţinute şi DU-
seM la Marele Stat Major. mărul cailor. ......... ~ .......................... . 
Pretul sulfatu~tlid .... cuOrtl 

Bucureşti, 3 (SIR).· - Prin
tr'o decizie a Subsecretariatului 
Aprovizionării preţul sulfatului 
de cupru a fost fLxat pentru fa· 
bricanţi la 50,40 lei kgr. franco 
vagon gara de destinaţie, inclu
$iv taxele şi impozitele, precum 
şi trllnsportul pe CFR majorat 
dela 1 Iunie 1941. 

PreţUl de detaliu cu care sin
dicatele judeţene ale Uniunii 

Generale a Sindicatelor Viticole 
vor distribui viticultorilor sulfa 
tul de cupru se fixează la Iti 
52,8Q kgr. 1000 pentru cumpără
torii viticultori. 

Cantităţile de suIfat de cupru 
blocate prin decizia 131/1941 
urmează să fie vândute cu pre· 
ţurile arătate prin aceiaşi deci
uune până la epuizare. 

_">~ ...... -o.- __ ,~." ... <IC>-.................................. ...... 

Connresul Pi~olesorl~or de G~ouralie 
r.... ... " ....... PUIlOD< JRU'LICljpa UIIl nu IIUUl1at. . . 
măr cât mai ~ de profesori 'In consecinţă se mai prilnEf;c 
secundari al congresul de Geo- înscrieri până la 8 IUD.~ unnâ.nd 
grafie deJa Arad. s'a hotă.ri.t -re ca cei ce doresc să participe la 
acest OOII\gres să se ţină între congt1eS să se inscrie la. losti· 
21-24 Iunie, a. C'. după termi~ tutof m; Geografie, Facultatea 
naI'1:!R examenelor de fine de au, de Stiinţe, Timişoara. 
in Joc de 8-9 Iunie, cum s'a a- Dr. 1'. M. 

~ ~"",., 

Ne-am ocupat nu de rotii 
iWspre doleanţele angaja1~~ 
oomerciali, ai ramurci colonta:.· 
Şi• aromate din Timişoara.. R!. , . 
vendică.rile lor juste, ca.n ac 
fost expuse Inspootoratnlu 
muncii, o parte au şi fost satis 
făcute, iar o altA parte sunt pt 

cale de împlinire. 
Inspectolratul IDlUlcii apreci 

ind cum se oonvine cele expUSt' 
în memoriul ce i-a fost inain
tat de către angajaţii eomer
ciaU, a convoeat părţile la o 
con<;fiit .. ~~ pentru aplana.rea 
oonflict'1llni. Aeoo,sti oon!\fătui
re a avut 100 îu ziua (le 30 Mai 
c-t .• in Pl'e7JeDţa dlui insp. Tr_ 
Haoes. 

Intooţi~ (1"" oomplectă jmpă. 
care în~ părţi, d9l'ii a fost fro-
............... .A ___ -f----~ 4""",,, w. ... u2. U~.l1 

renrezootantil angajatilor, ·s'a 
izbit t:ffl opc1ZÎţia UJIlă delegat al 
pa<troni1or. 

Totn'li. nână '1\ sfâ..~it, anga
htil. t'â.~tiri.nd .re pa.r.tea 101' pe 
doi rel)~tanti A.i patronilo()l', 
pe kii E. DARCU, direcmn11 
"Fede~JeP:"~i ~ d. AL. TOm, 

i 

'~oprieta"ul firmei ,,1\-laroon-' 
·Ht>~ _ al' obţinut un frumos 
;u.ooes moral. Cei doi delegaţi 
~mintiţi s'au declarat înţelegă
.;.ori laţă. de doleanţele angaija
Hor, susţinând chiar cu argu.. 
nente că ele sunt juste. 

In uu:na acestui fapt, in ace-
'!l.~ zi, firma "Grozăvescu şi 
Uobre" (fostă .. BOhm"), deci 
~l~tualmente o f!-nnă românea,.
scă, a sporit salariile angajaţi
lor cu 40 la, sută şi le-a satisfă.
cut şi celelalte cereri. 

Este 'interesant să faPem rle
warea, desttf.t de surpriză.toare, 
că, pe «.>ind firmele mar mici se 
arati înţe.legătO'are, cele mari,. 
cari luerea.ză. cu c:anital de zeci 
de mUioone. nu VO}1 ilici să audă! 
dl'I necazurile angajaţţlor .lor. 

.n prezent, numaI funre'I:eJ 
•• Coloniat-Comerf' S. A. (fostă' 
Robn I~aţiel) şi "Simi~in iş. 
TOOI"..Â" se mai oDun cererii an'" 
~iMil~l". de a li-se Jl1810m Sa-' 
11\~i1e de mj7..e1'1Îe, 'H1ecă- să li se' 
rec"ltlmLSe8. saJarii,*, mlnima3eo 
st.A M'lite ,~ datl\ if:e 26 Nov: 
1940, cu aduusul de sC~llmpete. 

-
Revenind la oonsw 

nuUL în ziu:ai de aT M:. 
Inspectoratul mun~· 
mai adăugăm că, cu 
zia s'a încheiat 1D1 pti 
bal, angajatţUor li s'~ .. 
cut dreptul la roncedit 
şi patronii au fost ' 
orele suplimentaresăfr 
cUi un spor de 25 la 

lJÎ-ce priveşte resy; 
rariului de va:r!ă., ln5r 
muncii a. intel"venit la· 
mi Muncii. interesân~' , 
în actualele Împre~' .. 
ţionale trebUIe 81P!ics! I 
a foststa.bilit in 19:1.j. 

Toate acestea le af' 
angajaţii comerc~~, I 
OJ.1opsită de ,."botnlCl ~ , 

Sllstinut un număL~ ·w..l.i 
milii şi cari, în ser,:"," 
trimi t, ţin să expriJlll' 
mulţumiri, tuturor a~ 
i-au înţeles şi i-au spll, 

In' ce ne priveşte,:: 
tisfăcuţi (lA am ~: 
ză dreaptă. şi că. ('ei : . 
S'flU sesizat. E 110 slJl'i 

re îl sub:.iniem. 

, 
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