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m111Il\i,J..ln. ŞI ADMINISTRATIA.: 

Ungureanu, colţ eu 
Timişoara 

IN NOI, IN ONOAREA FIDELITĂ
~,,: PRJETEl\"I ŞI IN DIS-

PREŢUIREA DL'ŞMt\1\"ILOR -IN 
. E ,) ';"'1"0\ ?JE STĂ PUTEREA !t!t 

General ION ANTONESCU 

~eneral dr. Consl. UOICUIeSCu. • • ~,!L::. /1 '1?"lru~t;e II~ .. T _ ~e~~elează: 
minislrul Muncii, în vlzllă lu ro,spalIJ1"IJ cato'IJfJa boga'a" efJte, 
Resllo, TimisoafD siArnd pe !fJtt3mtJa 'ipoliţiei legietlIJte 
Miercuri 14 Mai;, a 

ZocaZi.tate, venind dela. 
d. general dr. Const. 

ministrul ' Muncii" 
~ Ocrotirilor Sociale", 

de d~nii Col. Dumi
L.IJ~u,tes(;U şi de insp. gene-

mare cămin de ucenici şi locu· 
inţe pentru muncitm. 

Ou ocazia întoarcerii dela A
nina, a fost 'Vizitat şi Banato
riul pentru muncitori ce. se n.. 
dică la M arila. , . 

lnloca:zitate, d. ministru ge· 
neral dr. O. Voieulescu, insotit 

Re~ţa, d. ministru gene~ de cei amintiţi mai 8'lUJ, a B08it 
001l8t. Voiculescu a so- seara la orele 19, poposind dea
'dimineaţa:, întâmpi~ dreptul la Căminul de ucenici 
de d. insp, general ,,Marele Voevod Mihai de Alba

Popescu şi de reprezen· Iulia", de sub conducerea d-lui 
autoritritilor locale. Ştelan Vulpe. " 

zild de Marţi, inal~ Cot!dus de d.·Stefan Vulpe şi 
Tden'L?litllrJ COMUS de d. insp. de d; insp. general Petre Pope,s

Petre Popescu, a 'Vizi- cu, d. mini8trn general dr. C. 
Dornenîale.. Oămi- Voicu1escuJl a t'>izitat intreg că

ucenici, cursurile prote- minul" interesându-se de· felul 
CasfI. A.'tÎf]Urărilor, 80- de viaţii a:z ucenicilor şi -rămâ

şi ,'}ŢJi(rrtul. (1e ~mb cOf/du- min.ti $ncantat de cele. CQnsl:a-
Il-lui dr. Belll.. tate. 
ministru general dr. C. . Seara, ti. ,ministn.. general 

8'a iilteresat~ de a- dr. Const., Voiculescu, in com
de situaţia muncitori- pania d-lor: prefect Col. Al. 

ielul cum ~i se face apTa:' N a.sta, , Col. Dumitriu, CO,l. D. 
cu articole de primă Rădulescu" chestor maior Co
fi, in ~pecial .. de ()- nst. Micu,' insp. general Cer-

80Ciale pe cari Depana- năzeanu fi insp. generaL Petn 
Muncii intenţionează să POpe8cu~ il luat masa w. eafe-

,;._t1i~p,~" la Reşiţa. Este 'Vor- neaua ,,Pa1.ace". . 
i~ acest ora§. să se ridice Joi dimineaţa, înaltul demni-

cămin de ucenici" care tar" a vizitat: Inspectoratul ge
.... t'.f",,;; toate n'evoile loca- neTa! al muncii, Oficiul de pUl,

este vorba să S6 sare, Oasa 'Asigurărilor' socia
un parc de locu"" le, Camera' de muncă, Oficiul 

pent:·u ~uncitori. Inaltul de orientare profesională, Ju
s'a·'tnteresat, în amă- J decătoria de muncă şi câteva 

de ceea~? poate face Mi:' mari înt1'eprinderi industd.ale 
Muncu ~n cadrul adu- din localitate, dintre ca7: amin-

prog~am. M lucru al gu- tim: Industr·ia Lânei, "Romi
cat §i ~ participarea teaf' şi "Prima fabrfcă bănăţea 
Domenrale la aceste n.ă de încăltămint,.!'. 

de mare importanţă 80- Ca şi la 'Re~iţa şi Anina, la 

cursul zilei de Miercuri~ d. 
general dr. C. Voicu

s'a depla.sat la Antna un
t!izitat: minile de cărbuni, 

~e Ştlruburi, uzina elec
~t~ul fi Casa Asigură-
'bJ8Oc~, interesându-se, 

RBŞiţa, de toate nevoile 
§i . de problemele 

A~ina, ~8te, . de-asemeni. 
Sa ae construiască un 

Timişoara, d. ministru general 
dr. 'C. Vo-lculesv'U s'a interesat 
de sitUaţia munoitorilor şi de 
problemele sociale locale, pen
tru a ved.-::a ce anume trebue in
dreptat şi ce măsuri trelntiesc 
luate. 

Dela Timişoara, inaltu,l dem
nitar a rle{:(lt acum, la a,mia.zrr. 
pentru a t.'ÎZita alte in.stitut:i
uni sociale .~i st('n'!imer1fe in
dnsţri'lle-di1t.Amd 8Î arfe cen
tre d~pe hotarul apu.sean. 

uen ))apen S'O. întreii
tu d. )sm~t Jncnu, de 
fiind si d. SarDliculu. 

UL,15. (&ador.)":' CO-l ză o întrevedere. timp de o oră, cu 
a . . • genţlel. ..D.~. B!' d. Ismet IDonu. pre.,edintele Repu-

p '. blicei tul'Cel}ti, La această audienţă 
, .~~e!;, ambasadorul Ger.. a asIstat ,i d. Sarac10gluJ ministrul 

'" ......... etellri, dllJ!ă a.mia- &faoerUo.r.trăID.et '.. '\ 
\ 

Au fost interogate 260 de persoane 
EUCUREŞTI, 15 (S.I.R.) _ chemate, pentru "cercetăriu la h!! director al ""Băncii Cornea/': 

Cabinetul .{ Instrucţie face cer- Prefectura Poliţiei Capitalei şi Eskenazzy, 
cetAti in leg;ătură cu wsparitia c3.l"i nu stau mai Înapoiat apoit la In Icg".d.turi cu această afacere 

. ,,_. - -t b ~ f:....J!îiJ.e lor. Faptele acestea. pe- .'\U i'ost interogate 260 persoane. 
1p1l'i~rlOaSa a ca ·orva ogata~i A 

. _ trecandu-sepe vremea poliţiei Ancheta c.ontinuă şi descoperi 
evre,. I din Ca.pitala. Este ,'orbit. de l' .... . , egroDa.v. pe ZI ce trece lucruri tot mai 
mai multe persoane cari au fost Printre aceştia se află. şi fos- histe. 
~ ................. ~:~ ..................... .. 

, . . ~ "',AFACEREA HESS' 
. -

Berlinul il, prezintă pe 
d. Ilesstot grav bolnav ••• 
Mal cu' seamă că d .. liess credea. inlr'o pace 

9':'·i.~ab"·Crly,e%a ~ plin 'Dtel"euica sa 
. BERLIN, 15 (Bador). - In 

cercurile bine informate se' de
cla/ri., căt d. Rudolf Hess, Înain· 
te de a'pleca in Anglia, a redac
tat o serie de însemnări, destul 
de lungi, , . 

Din aceste notiţe reese că -el 
se credea, În măsură să determi
ne, printr'o iniţiativă personală., 
o pace anglo-gennană, 'C8r6 ar 
fi pus capăt războiului printr'tm 
aoold încheiat, prin bună întele~ 
gere. ' '.,,, ,. 

Ei socotea. că ar putea face 'a
cest lucru, dacă ar izbuti "să du
că. Angliei, adevărul". . 

Actul său, ea.re -- d!ltă fiind 
neCUlwaşterea complectă a po
folibilităţilor l'eaJ.e, pe care o tră
dează. - m şi felul in mre l-a 
e::mcutat, nu se poate explica de
cât prin fa.l)tul că. el suferea de 
idei fixe. P~re motivat, înainte 
de orice, prin considerente ll1Ila

nitariste, cittre caf'P, e! inclina.. cu 
atat mai mult cu cât em de grav 
I1Olna\', 

D. Rudolf Hess, care, evident, 
după cum se ştie numai de un 
f('tarie m;e nl'm1'l1' .de JK"rsoane. 
<;;tia totu.,i,· d.estuJe }ncnJri pen
tru a fi convins, ci răzooiul ger
ma.no-en~, dus Cli t09tU. aspri. 
mea, trebumfatal.sl~, nu 
numai la infringere, ci la uimi
cirm t.otali a Angliei, oricare 
ar fi aut6M'ele ce fI'ar fi dat 8-
OO"tei tărl. F.I ştia ci Anglia rol'
neste d('\la idei false, nu numai in 
cc'Pliveşte PllterH. militară. M 
':li in ce prh;eşte sitna.ţia internA 
"'! N.'OflomiPi R Cd'nmmieJ. 

Dinma.nuscrisele sale r~ 
clar, că, dm>i pirerea. hti, conti
nuarea războiuJnt (le către An
dia mai era pesiH1ă numai pen
troei. oJ)in~a 'Pl'h1ieă. f'nilezl 
era inseÎată, de Churchill şi de 
clica Joi cari - scrie d. Ress -

numaâ. ei· impiedecau lumea de II prietenii săi se bucură 'în Anglia, 
faca pace. fapt care atrăgea COLI de influen!a necesară.. D. Itess 
secinţe îngrozitoare pentru)o- avea credin1a că nu trebue 
cuitorii insulei britanice. să. vorbească mai întiiu cu 

D. Hess a crezut că ar putea Uhurcbill şi a făcut chiar, o de 
oonvinge Anglia. de nebunia con- claraţie precis. .... , că nu doreştt\ 
ducătorilor ei actuali, dri ar iz.. in nici UIl caz, să. vorbească. prl. 
outi să lumineze alte personali- mului ministru personal. 
tă.ţi engleze, asupra adevăratei După cum rezultă, mai depa.r- . 
situaţii. El a crezut că va găsi în te, din notiţ.ele lăsate .. d. RudolJ 
lordUl Hamilton pe omul căutat, lIess, era oonvins de SUccebuJ 

Este probabil că Rudolf Hess misiunii sale. EI credea că se \'8 
a. CIIDosuut pe acest lord, in inapoia, peste vreoo() două zile şi 
cursul OlimPIadei, din 1938. Şi că i~se va pune .. chiar la dispo
de aceea şi-a d..'tt drumul .. cu pa- ziţie, benzin!\ necesară. pattru 
l'3.Şut3.:. în apropiere de proprie- zbontl de înapoiere. EI nu a vor
tatea acestuia, când a văzut că bit nimic despre planul său, Biei 
3<vionnl său, nu mai are benzină. chiar familiei sale, pe care spera 
El credea că lordul Hamilton şi să o revadă în curând. I .. ~~ ..................... ~ .. ~ 
Pentru urinzonleril rO]i~n] oro
veniti din armala' jUgO~ nuă 

Bucureşti. 15 (SIR) - In cadrul 
acţiunii începute de Ministerul Pro
pagandei Naţionale, cu inaltul spri~ 
jiu al Consiliului de Patronaj, de 
sub preşedinţia d-nei Maria Gene
ral Antonescu şi în strânsă cola
borare cu Marele Stat Major şi Fu!~ 
daţii1e Culturale Regele Mihai 1. 
şi directorul general al teatrelor 
au dat un preţios concurs pentru 

ajutorarea morală şi materială a: 
prizonierilor români, proveniţi din 
fosta armată jugoslavă şi aflaţi 
acum in lagăre Ianai în ţară. 

O echipă a Teatrului Naţional a 
jucat piesa "Florin şi Florica" de 
Vasile Alexandri, ca.re a creiat ale-
se momente de recreaţîe sufleteas
că. 

~ .................................... ' ... ' .. . 
Englezii evacuează teme

copiii din Palestina ile si , 
BEYRLTTH 15 (Ra.dor). - Ca· t rea pa.leStinei de către f{'meile şi , ~ 

respondentul agentiei DNB traDs· copU colonit'1 engleze. 
mite: Dnpi ştiri neconfirmate femeHe 

Se află din Ierusalim. că Inaltul P copiii ar fi fost transpqriati ~ 
ooi1llaa&' brliMUc .. lIrdoui ~ India,. via :Esillt. ~" , 
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Q TOTALIZ.\.RI<: provizorie ara- BAZ,\lWL de euriozităţj al unui Sindica tui cultivatorilar de fmea lunei Iunie. Aceia. cari li- CI N EMA T O G R.~ 
:ă ci producţia peştelui din anul ziar local, ne SlJune ci sunt nnme# sfeclă de zahăr din Arad şi Bă- vrează sfecl·a, de zahăr cu tră-
1940-9U S{' cifreay.1l tu 18.;W7.800 roşi peşti cari dl'pun până la şapt-t> natface cunoscut tuturor acelor suri.in curtea fabricei, nu-şi pot 
kgr. milioane de kre Într'o perioadii. d" agricu1to~ ca'fi pe.a.nul în curs forma drept la borhot uscat. 

Apro&IJe douăzeci milioane kgr. gestaţie; şi tot el se întreabă. ingrl- au încheiat cantr.a.ct cu fabrica Fiecare cultivator primeşte o 
ile peşte ,!totuşi pretul lui este jorat: ce-ar fi dacă din toate aceste ~ zahăr şi doresc să.~i menţină coti.. de 1% OOrtbot uscat din 
naecesibil pODgi!or modt'ste. E ouă a.l' eşi peşti? • • • dz;eptul la boo-hoiul uscat, să-şi cantitatea de sfecli predată fa-

Capitol: "Domnişoara t' 
grafă". 

Apollo: "Dansul vieţii". 
ThaJia: .,Casa din };Ialta", 
Corso: .,Doctor Cyclops", 

~ să oftăm pe- \I'rsunle: Să fie liniştit grijoliul redactor anunţe aceasta intenţiune sindL bricei. Inscrierea la borhotul us • 
• ,Pe!i,:ti an:!1lI IlPi miilo.\Ile. al .,bazarului"; el DU ştie că ••• nu tu!. " . "'l'bn1 (Sl'n t t f . ~_,..:l.' • 

t I f 
ca w m scrIS sau V.. a..l • ca se poa e ace numal ~w,,1:Vl- C ,.,.. - .. 

Dar nu-i penll'U nGi, Ioane!,"... oate muşte e ac miere!' "0 dicatul Cultivatorilor de Sfeclăl dud şi nu în grupări peoomune, e - • ŞI raspan ' 
'" .;; de Zahăr, Arad, B-dul Regele cu arătarea numelui, domiciliu- E C OU'" 

~""\I RAlIHS (Il gura căscată în US !IARE brigand din loeaHtaf.e Ferdinand 1. No. 4~) c.ât ~e_.cu- lui şi a ~upra.feei de -semnături '.' , • . • 
refuză să \'ândă corn urile la kllo- - - - - d :ata. disprollortiei fantastice de rând" dar cel mai tarzlU pana la de sfeclă. z,ar e f!IfI'G, rom I 

~reţuri dintrt'J mere1e autobtone şi gram. aşa cum spune noua. decizie a 
portoea.ll'le italil'lleşti: 78 lei kgr., subseeretariatuJoi aprovizionării. 
iar mert'le 1l0li.-; :'(' 1 ~O lei! - Ce contează câte,,'a grame la 

"n corn? zice el belicos: pa--x ...... JSoi suntem o tarii a tuturor con- .. , .I:'CA "' .. 
10 grame mai mult sau mai pnţill traatelor: acum câţha ani ne-am. la o bucată, te ingra,l san sI5.vindllt tot disr)onibilul de proumb,. 

t . d " • t ...... ; be~ti? •• jHlnruca apOI, upa. caC\'a .. ........, 
- 1 d ' A tin Are dreptate piratul: parci ••• sa- a l1('em um rgen a cu pre-

ţul Înh,-;~ 1 ,Kxad ca'n povestea. eu cu 20.000 lei amendă pentru sabotaj 
anteriul hlÎ Arvinte. economic, are si se l'U.ineze '! ••• 

Cum alt-i bate Dumnezeu pe sp9a P AN'TOFII de damă vor ti fAcuti 
euJa.nti, Il,;,a, c8'n Albă ca Zăpada.. şi din sticlă. '. 
_ adkă .•• să. le rămană mirul 10. Bravo nouă! Acum am sclpa.t 
't! măcar de o grijă: când vom Tem ga ••• 

IN DORINŢe\. de a menţine 1'&0 

!ordui (·('Ior mai excentrice posibiJi. 
tiţi, americanii au constrnit 1Ul sa
aaioriu al cind pocienţi vor fi re
!rntaţi t"~,dusiv din rândurile .... 
~elor en7.u1i la examene! Cei mal 
~mln(>ltti ll\ibiatri vor studia ,c&u. 

roeI., prntru ea.re şcolarii au făcut-. 
fiartă. ••. 

Vezi, băiatule? In America. ele
rul, nu numai cli. nu este .. admon~ 
,ai" eu trestia de mare, dar îl lJ1ai 
bav;n. ,1 la sanatorht! 
Să nu eare cumva. să .,prindă. 

mîşca.relL" silitorii n~tri elevi., el 
ne vom pomeni cu o emigrare .In 
massi!. ..• 

DINTR'UN ZIAR .... .a.re spieueştf' 
:aptete petrecute aCum 50 de anI: 
.Un vt\1 de Iăeuste s'a abătut 88U-

'ra ţi\rii~1 • •• . 
Cum adi~ şi pe vremea ~ 

existau , mi.nuitori de "fooduri ___ 
C1'et.e"!' • • • 

acasi t,a.fumaţi", dumnealor 011 ne 
vor mal arunca paha.rele in eap, 
ştiind că sticJa respectivi repre. 
zintă cel putin un sfert de pantot_ 

• 
CINEVA anunţă că işI Wide ea

voul dela cimitir ••• 
iată un om care .'a săturat de, •• 

moarte; si ve--dem insi pe Debunu.i 
acela care, pe criza aceasta, va mai 
risca să-şi inchidi baDii ÎDtr'un 100 
de veci! Vorba eAnteoo1u1: mort să 
mi văd eu. Deică! 

S'a.u dos timpurile optmuste, 
cănd maestroI M. Ar. Dan p'!~ifla. 
pe soţii Liehia.rdoplI~os, - ~pigra.. 
mă pe care o reproducem aproxima
ti", din memorie: 

t.Când am văzut eavoul vostJ'o 
Tomat in marmori ~ 
Mi-am zis fUozofiind amamie: 
- Măr ă!tia ftiu ca să ••• 

trli.iasci.! ..... 

GAVROelIE 
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10' tinEmu' ,,'fapitclll 
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MIC A P U B L ICI T Al 
Apare In fiecare zi. Minimum &0 CUViDtel 
Anunturile în schimb, preţul dublu, iar cel., eo clişeu tarif sp&
ciaI. Orice aDunţ cerut să apară ÎD altă rubrici. decât cea. r~· 

peetivă, se taxează dublu. 

Anunţurile pentru rubricile "CERI:J{I DE ~ERVIC!UlIJ (Menal 
jere) no se pot publica cu adresa... ex.a.ctă el numaa ad.resate 

Post Restante sau la. Ziar. 

DE INCUffiIAT ca.meră 
cu baie in Piaţa Traian. iii 

DE V..LlI,lZARE 54 jugăn. 
in comuna. HerneaeoVl, . 

DE VANZABE a.uto-s}lOrt. () 
Iern

• 6 cilindri. . 

AGENTURA GENERAlA DE COMERt ŞI BIROU 
COPIAT ACTE :. 

CAUT local, 2 eam~, 
pentru cabinet dentar" 1: 

DE Cartierul Fabrică. . 

"BUNA VESTIRE" 
Timi..;;oara n, str. S August NI'. 25 (vi:&-a-vis de p-;r. ..,Col'OllÎDÎ~'. 
IDjlocl.m fut'heierea. Inţelegerilor de vân1.are--ewupă.rBl'O ,t de )lcb.îri.e.re 

.. imobilelor, in eondipuDi foarte a~p.taJoase. 

DE VAN'ZARE aproape il 9 
vai, casă nouă CO.IlIpwi 
camere. buăcătrie, 
menta. verandă d 
pentru. 2 vite, cocină. po!t 

pasari, curte eu. flori" 

A NUN TUR I LEA GEN TUR 11 ::a~~e:u:,~=~~.~ 
mllUlll1i "B UNA V E S '1' 1 R EJ~, WlIlIIlIil pusă din 1 camera fi . : 

y 14' ~ DE V ANZARE in cartier Ci 
CUMPAR 2-8 jug. p~t eu su- ARENDEZ w f~ Jugere pa- noui aproape de tramn; .! 

ma până. la 300.000 leI. aproape mâ.nt tns~ţa.t. la. 3~ Km. nouă, compusă din 3 iv 
de Tim.işoara., • dela tramVaI, ~u ~d ~t. ~ cătă.rie, bae, cameră de ' 

CUMPAR tu Irnrefin, Elisabetin,"· 100 cape~ de Vl:e Ş11ocu.u:ţă. ~cu 2 săli,. verandă fnehisă, ' 
Fabric sau Colonia Ştrand casă 7.!>-000 lei arendă. a.nu.al~ lmpa.r- subsol, pivniţă şi spilă . 
eu 1-2 camere şi grădină eu ţând recolta insemânţa.tă. chet, teracota., instalajil ~ 
220.000 lei. SCHIMB eu casă sau păJnânt in dio. telefon, automat' 

PREDAU la loc de centru: prăvălie Timişoara casele din Oradea, poartă. Se poate vedE! 
coloniale şi delicatese cu brevet Piaţa. Creangă., Lei 800.000. Str. dUpă masă, dela orele ~ . di 
de tutungerie şi tot inventarul. Odobescu 900.000 Lei.. Str. Titu V AND SAU SCHIMB ('!!Î • 

Maiorescu 800.000 Lei şi casa din din Oradea Str Maia . ~ 
V AND în tire. n lot de casă 152 Cluj, Sti'. ~ocioni,.in valoa.1l' camere, bu~tă.rle, eam; 

st~. patraţi ~:un alt lot de 176 2.000.000 Lei. apă, .canal. faianţă, ~ 
stJ. patraţt. V AND SAU ABENDEZ in Băile pămlnt tu Timişoara. 

VAN» 100. de casă in Bulv. Dr. Bu.ziaş, lângi parc, restaurant ti OASA DE V..iUI."ZA8E ÎIl l'Î1 
Vich. Babe§ Lei 200.000. ' elrciumă eu sala de mese şi gră~ ziaş 1 X 3 camere, bu ' dâ 

VAN» b fabrică de galvanizat cu dina. eu tot inventaruL. merl de a..Umente c1l2 gr. 
toate insta.laţitmile. VAN» 12 jug. pământ la calea tuate tu parcul bă.ilar il: ~ 

Şa.gului, la 4: RIn. de Timişoara, pitQresc loc. GrAdina ~ ,1 

VAN» o fabrica de ciorapi eu toate cu 10,000 lelper jug. ţine casei este toati pJa: s, 
~~a~unile, even~ şi cu Clă- lNCB1RIEZ 10 Pia~Traian local pomi roditori. .~ 
dirUe '11 casa de locUlt. 'de rlvălie. DE VANZARE LOCVBlILL t!I 

VD'D în centru Fratelia la tram-
P 

fi vile CIl autorizaţia de' tali 
vai ca, să qoUdi din 2 locuinţă â~PBEDAU lOC~ d:,~ăvălîe la,loc ţie în Băile Bu.zia.ş. Îll\!!~, 
câte o cameră, bucătirie ,i speis central, eu Vltrini ~ admira~ Regina :Maria. şi ~ 
<tel'acot;i. electrici) preţ 150.000 bil pentru bodegă de aJim.e:nte sau Feroginoase. PreţUl dii ( 
lei.. alt comerţ. 70.000 lei, putându-se" '1 

V AND în total., sau cantităţi dife- DE V ANZABE la linia unde ciJ'.. rate.. 
rite 300 vagoane lemne de foc culă tramvai No. 1 ti 2 casă de PREl..IlU prăvălie de 
fag, cal. L despicate, ab vagon raport ~ cu .intrare din 2 străzi. dame la loc bun. 
Timişoara. compusa dm: 2X3 camere oi I 

dep.; 5X2 camere ~ dep.; 4Xl Pentru toate anunţtnilt 
V ANI) () fabrică de sifoD. cu 600 . , . " camere şi dependinţe, curte ma- C8iOO In acest cad.nJ,' 

sticle Şl toate mstalaţiunile. re, apă. şi canal In curte. Ba _ pentru inf(l • 

V Â.l.'m 220 jug. pământ în hota.rulPREIAU local de tutungerie cu 1..'\- necesare _ nutnai]a JUI 
Urseni-Giroc, cu 45,000 per jug. ventar şi mărfa. ,.,BUNA VESTIBr,~ 

DE L~CHIlUAT un local de tutun- PREIAU local de restamant la I41c gust, N:r. 25 (viS+\'I 
gerle, fără inventar. bun, cn inventar. ţa Coronini"). 

SOC~TATE ~O~IMA In ~tll'8 de I CUMPAR casă 8ăn.ătoas~ 2...;...a ea. CAUT CA."ERA. ~G!\ 
~manizts..re, ca.uti coatabtl .auto- mere, bac, apaduct, ofer 600.000 BILATA. cu baie şi JJl , 

lUat sa~ expert ~~raetlci în lei.' rată. in centru, pentl1l;1, 
corespon wt& ge .. _ de ori- • • soaue, adresa. Ia ad·pa. ~ • 
gină etnicii. români. Sa.larizare 8UC -T x D II n.. ........ IJ<J CURATA.. serveşte 'are 
bună.. Referinţe şi oferte adresa 1Denuuri bine gătite in str. Mercy CĂ,UTĂ;.'I p~tru a.ngaJ 
avocat Traiaa Rebreanu" Timi- No. 7, f.'taj l, pe 'la" din ·cu.rte. Steno-dactilogra~ă,.., 
~ IV., Str. Banatul 23. _ .....,... tă de limbii româna ŞI, (l 

CAMERISTA. se angajează. Numai lJRGENT DE V A.:NZA1lE. un că- Oferte la ziar sub ,,gw, I 
eu cele mai bune referinţe.. A se ruclor modern, in.taro bUDă. Ti. ,. ,fta, 
adres'l. la Consulatul tta.Ua:n, mi~ m Str. Porumbeseu 84 PBOFESOA.BĂ, dall leeI", Il 
Piaţa Libertăţii Nr. 2.' . pentru incepători şi tnel 

DE INCBIRIA2 'lll&D"erl moWW ~Ă DACTILOG..UF&. romAn- material pentru. c_: 
~.mtrare C4JJI,.IPI~ IA Str.. Oa.me- t ~ 88 ~"ati peatna ~rou a-voea- ferior. CIl pretoopUDÎ 

Blill1ll11J.WUl!Ullilllill~;ili\uHlilhlllUl!luliluuW~~Jail!!WIIIllIlv.mlOOmmIDIIlHnm~IIlW , ~l NI'. 68. . ţiaLA ~~rl'~'J. 1& mll\'. Adt'esa la :iar. 
! 

-
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enfru ce lipseşte talpa de, ghete de 
pe piaţa oraşului Timisoara , 

Pag.1 
La 

rSTlTUTO DI CULT1JRA ITAl .. IANA IN ROMANIA 
l'E'zÎone di TfmisoarH 

Vineri 16 Mai 1941, la orele 18.30 
va avea loc in sala festivă a Liceului Comercial, 

CONFERJNŢ A DLUI 
ENZO lORETI 

IL A. P-DI nu r ~partizează Judeţului Timiş-Toroutal cot a 
i-a lostfixat~, pentru ca.să fie 'VA?dută la "bursa neagra'" 
1000-1200 Iei kg .... --:' O Intervenţie a Camerei de comerţ 

fA ~tul de faţă, după cum am 1I1.aÎ arătat ~i cu altă primite pe luna Aprilie crt, pl'ofelO:or din Misiunea Italiană, care va vorbi despre: 
::ie, falpa de ghete lipseşte cu d.e8iitvâr~re din comerţul 0- ~n.t 8!lb minimalc. In oraş o~ FASCISMO E FUTURISMO 

.. Situaţia aceasta da,tea#ă, de mai b;ne de o lună, cam Ş1 ln Judeţ, aceste materii lip. 
data de când CI luat fiinţă ..,Oficiul Românesc de Apro- sesc cu desăvârşireu• MlllIlIHlihu!llllilmhRlmiulllllhllHillIlIRRllllllRllllllIIUHlIllhlllli1iI!IIRlIIlRliIllllllllhllllililllllh 

e cu Piele", denumit pe 8CUrt O. R. A. P. ş: de când Carnera stărue să 8e facă o Directorul secţiei Timişoara . 
tălpii a fost maximalizat la ~45 lei kgr. repa:tiţie mai_bună, adecă pr~ Prof. SII,VIO GUARNIf~RI . 

DeJa ace.astă dată comerţul de piele a fost reglementat in porţional dupa număru.l de la- .-------------;..;.......;..........;;.....;;..;;..;.;~.:.:.;;,;;.;.;;.--' 
cii producţia el1nză de t a.lpă a fost repartizat pe iude~ cuitori. 

l' ÎII cote lunare. ,Deasemeni cere să se comu-
, Or, ce S6 intâmplăf Pe lângă că repartiţia s'a făcut (de n~e. toate. cantită.ţile de talpă 

Q. E. A. P.) in mod injust, adecă nu s'a, ţinu': seamă de şa prele dt-8tribuite pe judeţe, 

[ .. 

~,.~.ţi8j cUntr'1Uf, judeţ) nici cota f ixata.- nu se re.. pentru ca publicul. comercian
_ ţii şi Camerele de comert, să 

J.ia persect informate. 

" ni "IJ ,epa'tizat ,i "ii, am primi' ~a~fu;:.rer;;:u=:; ~:pl!t~ 
• , în cele ce unnează. ca- voile celor peste 500.000 locui- rea ?Otci de talpii §:i piele) re

de talpă ce s'a. repa.rt.i.zat, pe toIi ai judeţului nostru, n'aIU parttzată pe judeţe ... să se facă 
e, Aprilie a. c.., pe seama. ju- fost acoperite nici. măcar în par- in mod jnst. Marile întreprin

. Timif-Toronta1, care a- te. Din lipsă de talpă, pantofarii, dm de incăljâminte să nu fie 
t,opopulaţie de peşte 500.000 în lunile Aprilie şi Mai, au stat favorizate în detrimentul co-

'tori şi ce cantităţi s'au cu. braţele încrucişate, deşi 00- mercianţilor şi al micilor pan· 
. ·t din aooa;stă cotă. menzi au avo:t mal multe ca. ori- tofari. Trebue să se tină sea-ma 
, a.lpă;Crnpon: 12.539 kgr, mod, l'ăci pantofii nom ajun- că in aceste vremur(de sărăcie, 
',166 gr., din care s'a. primit gând la. 2600 lei perechea, popu- popu}.aţia nevoiaşe, in imposi-

344 kgr.' 52 gr.; gâturi: laţia s'a văzut nevoită să caure biUtate de a-şi c"Utnpăra bzcăl
i 9 kgr,şi 583 grame. din a.--şi repara înCălţămintea veche, ţăminte nouă, este btwuroa.să să 
lIli am primit numai 204 1Cgr., Nici 3ICeSt )ucrtl insă n'a putut. o poată repara pe cea vc('he. 
.. poole: 6.065 kgr. şi 660 gr., Situaţia. aceasta, în stare gra.- Noi sesizăm autoritătile in 
ISL care ni s'a, dat numai 329 ,'ă, a pe1'Zistat până ce palltofa- drept asupra acestor stiiri de 

ate. Stiti 6 kgr:~ 2.322 
,~083 gr. ~tn ea:re am. pri-

rii au fost înştiinţaţi, in mod dis- lucruri şi insistăm să se ia mă· 
eret, ci pot primi talpă. câtă le 8t~r~ graJm,ice. de indreptare, 
trebue. dacă plătesc 1000-1200 cact, altfel, populaţia. rămâne 

. ......................... ~ .. 
INFORlllAŢIUNI 

.- _ n I 

ABON1~1\'IENTE: Pe 1U1 au I CANU, dirijor al Filarmonicli 
- 800 leI; pe şase luni - 400 din Bucuresti. 
~ei: pe t~ei hUli :-~ I~i; pen~ru In progr~m se vor executa Şi' 
mshtuţn de Stat ŞI mtreprm- trei lucrari de autori ba~ Yţ . 
d r'm .. I}itOO I • na ent. 

f' lila ,cware - :.. el. profesori la Conservatorul C()oo 

-o- munal şi anume: 
Pentru iutrf'~ul mate~i:lI a"ă- Eug,en Cuf-eanu: suită; VafriJJe 

rut În !U~st ziar -- fără semnă- Ijac: Simfnttie; ~no AL Van- . 
tură sau cu pseudonim - ras- cea: Sinfcl'i1ettă şi snită. 
lmnde m~mai d. (',on8t. t. ~tefă- -o-
$Il 'seu , direeforul nostru, Care e 
t<rrodati şi girant respmlsabi'. Ministerul Agriculturii ,i Dome-: 

'-o- oiilor pune la dispozitia. erescători-
• •• "L lor de viermj de mătase, încă o ~ 

Puhhcul tmuşnrean, mbh.or de viermi. Doritori de a cultiva 
de. muzi~ă . .al:asă. V'a ayea pn- viermi sunt Îmitaţi să -i 
leJul fenclt .sa asculte in seara Ilrezinte ]a 1'Iătăsăria Statolui./ 
zilei de 20 l\lai 1941, CONCER- IV., Bulev. R.pgele Mihai 1 Nr. %l~ . 
TUL SIMI<'O:l\n:c dat de ().rche-- (fost 1. G. Duca) pentm a Pr1mLj 
stra. O~r~i ROItnÎÎ.ne din Cluj gratuit, viermi de mătase şi instra.o-

.. abia 18 K!!l'. şi eanate pes
I S kgr.~ 2.040 lif!!". 833 f!r' .. 
e eII'I'e am. primit numai 75{' 

lei pe kgr. . de.sculţă. 
Cu alte cuvinte, am ajuns să 

avem şi o bursă neagră. de talpă., 
care pretinde de trei ori preţul 
stabilit de gu,'ern. Adevărul a.ee~ 
sta a fost constatat oficial la. Ga-
1a.1i, unde, după. cum relawmză 

la TimişOtBra., in sala Palatului Uunile necesare. Tot acolo se prl
Cultural, la orele 21, sub oond~l- me..% şi go~o!\ile recoltate CU pretal! 

TE ODOR BALO~~. cerea diui C.()NSTANTL1'.l ŢUR- ile 100 le-i kgr. .:. 

.f" . 50 gr. . , ' . 
It iv01. BllD 4) lrgr.: . 570 ligr. 
i gr., ain care :Il:am primit 

. un ~m l3il peste 6 kilo
ef 850 Jigr. ,166 grame, 

tare am primit abia 18 ki-
d. e. 
dES . ,greu!" 360 'Kgr. 583 
&-: " am Cm am primit infima 
ea;i • te de 6 kgr. şi uş<>r;545 

.466 gr., (fin care ni s'a. dat 
ai 22 kgr. 06 gr. 

tt ' viţel fuse:. 18.812 kgr. 
gr. \Ii am primit 5.207 kgr. 

. ~box: 1.541 kgr. 250 
dându..m-se numa.i 916 kgr 
gr. fixa.tă, ni s'a dat o ean

li: te extrem de mică. La. tal
CL~ ~e 24.054 kgr. 409 gr., cât 

a a. :repartizat pe hârtie a
ni s'a dat 877 kgr.. adecă 
.~ 30 ori mal puţin. Tot 

Jll . el ŞI 1& celelalte~enumiri 
I ta1pă ~î piele.·' . . 
II! tele fnşirate mai sus, 8trllt 
ro::. 03 exacte. eăci, te avem 

~a.~en Cfe comt"'l'ţ şi in
~ dm localitate, (leei. «!ela 
tuţie oficială .. 

"Universul", autorităţile poliţie
neşti au priliS pe nişte indi\i7J 
cari :vindeau talpa cu preţul de 
1200 lei kgr, 

De unde aveau aceşţi indivizi 
talpa .ee o vindeau la. bursa Dea.
gră! Este important de. ştiut, 
cici o asemenea bură neagră de 
talpi. există şi în judeţul nostru . 
FaptuII-a.m afla.t ehiar dt"la unii 
maeştri paDtofa.ri, din 10C1lUtate. 
Dupăl câ.te ştim, O. R. A. P .-111 

este atât 00 bine organizat incât 
nici-o cantitate de talpi nU se 
poate desfaoo fări. ştirt>a M.. 
Deci, domnii dela O. R. A. P. nu 
sunt streini de afaoorea. bursei 
negre de ta tră. DovP?'.i nu avem. 
dar a.~k e logica. 

A fost desfiinţat O. D. A. U. 
P.-Ul pentru escrocheriile şi spe
cula ce o făcea. cu ta·lpa de încăl· 
tăminte. Locul i la luat O. R. A. 
P.-ul, care se pretează la aeelea.şi LA BURSANEAGR.j\ 

TALPA OOSTA 1500 LEI . maiIlopeTe necinstite. de pe urma 
~ deJa sine inţeles, ei, eu cI:ror'Asufere Întreaga. populaţie 
tata de talpă şi p~ ne-a ţlrii. 

'" ~Iervenne a Comerei de comert si in~ustrip. 
.lIOtriva. acestei' stări de lu- o intervenţie pe lângă O. R. A. P. 
a ~testat şi. Camera de In intervenţia făcută, Cemera, 
Şlind~din localitate după ce arată cifrele înşirate de 

la cererea. cmnercia.nţilo~ noi mai sus, spune: 
lilaeştrllor'pantQfrai, a făcut. nOun.tij:ătile de talpă 'şi piele 

• 
IDografie de vânzare 

:. ~~~entar compleet pe» tru () tipogralie miei de tipărit 
~ . fmJe~::p&.g1itd.. şi alte lucrări de~ tipografie in bună. stare 

~ ~ lei 200.000_ in eondiţhmi" avautagioase de plată. 
J) • Grafica Română, Craiova., Bul.e'V, Mihai Bravul 4. 

i 
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DIN GÂNDURILE ALTOR 
4 

CO~J)pţ\R.ţ\JIE - CRrrlCi 
(#1>0..1 _ _ 
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Zilele pe cari le trăim a!ltAzl sunt G H E O R G H E COŞ B U C desagi, acluiţi in gazdă la: ,mae de emotii. Subt ochii noştri. un gospodar din capUl &1: 

te citiva ani, se tese istoria neamu- CoŞbuc ne-o spune ~i 
lDi. svicniDd p&lpitările ei de fiecare ,,~isprezece din .(>&truap~ 
elipl oa o putere necunolcută Inel. DISCURS DE RECEPŢIE ROSTIT DE aClA VIAN GOGA cap urmau clasa a optl ~ 
lant generatii prhilegiate in vieaţa din . N~~ud, . eram bă.ie~ j 
iaturor popoarelor. cărora l~ este IN SED JNT A .~ACADEMIEI ROMANE'I. LA 30 MAI 1920 ram (>len ŞI purtau ~kJ 
tiM Iii prime&8Că l'Oallele Ilhor in iţari. Vacanţele ni l~ DPki 
ftdangi acumulări de energii ~ in a Medicis, orizonturile nemărgi· mai târziu un rezel'Voriu de forţe I Dumnezeu. ha.rnici, aţoşi, uscă· prin pădurl şi prin. m~t1 
cărol' lericire fulgerătoa.re se ris- nite ale lui Shakespeare au avaIl- risipite, rând de dl'agul p<'ti'tlcei ţivÎ, cu lumină in ochi ŞI cu au- numai la şcoală eralll i 

Plăt8c veacuri intregi de am"-";. sat cuceriri le coloniale ale Engli- din Burgul dl>~l'. Viena, cind de flc. tul muiat în basme. Sunt din .". ' ă II .... , şon , Iar acas eram 
cl1lhe. Noi sunum o asemeue~ ge- terei Ji astfel, urmând o orându- năzuinţele recente ale imperia. neamul gră.nicerilor, un fel de O caldă. infrăţire po"i ----+1-. r - ---- ___ _ "' _ _ t __ _ _ 4_ 1 ;!l.Hi ,.,L\n,ul,""'IItil -"" .,ot", 'I'\.;''I''t\"i n lism111u; ____ . Intr'o vre· răzesi naznici dp hotare ca.ti 

1 întâmplare ca~ Roma~ m'a. um'ta.~, ma cand celc două principate du- şl·au semanat oaselte pe toate ---- ____ 4 1.:. __ ~, r-'" "&' Il_ . dAra t-o cu milnele amin- - dascăli crescuţi pe vrem~ 
tlou," făcâ.nd-o să. vadi implinirea Sire, r:întregirea solului naţio- nărene, cu tot cortegiul de mize· câmpiile Europel sub pajura 't· l' 
_ nal sub scep-" Maeatiiţi'i Voa- rii al vasalităt.U turceşti, aveau Habsburgilor. De "7te vremea Ma- .\ lsmu 111 austriac pe II 
j§ ... nduhll urzit in suferinţe de-o mii .. ~ '-'.J. .- versităţile germane, tlt 
de ani. • • stre. nu s'a putut îndeplini decât totuşi o pături conducătoare de riei Terezia soarta lor s'a uş'.lrat buni pedagogi a.rdeleni, n 

Unitate. naţionali de ast.ăz1 ('ste după ce gândul românesc s'a stat şi un impULS de ci·:J..liza.ţie şi corvez.i.le iobigiei a.u scazut in lişti militanţi, propagato~ 
ibooronarea. 110ei opere de stră. sbătut in avânturi infirgurate. proprie, in Ardeal, românismul jurul lor. Satul Hordou însă e . ti . d d ţ' 

după ce 1"V\Dzia cu culmile el' '" nu trăia de:!!: jn cadrul unei sărăcutşi puţintel. ~a.m la ml' i. s:aş ~ esce.t: en eJ. n 
..I_I_tl _A~ __ "'_ .... - A •• __ U, -- - teme a să.V'arşitlogodna, dandu- \;le~,l patnarnale Aceasta IZOlare !OCW 11.h este o casuT!:I. cu aCDpl!- +lo'"rA• Slpu·b"'c"o-n"'d·"u·ce"':::~: .. 
rezultantă a friimÂntirilor de ieri, r- • .,.,. .. u:oc 
ca o consecinţă logică a unul proces ne de o parte geniul1ui Emines- ol io-băgiei noaatre insăt veacuri rişul d~ paie, cu umerii gârbovi, Năsăud stăruia: un 8pirit 
aorma.l de evoluţiune, un ultim cu şi de alta pagini1e ne-pieritoa.- demndul, s'a prefăcut ntr'o ce- cu gard de nuiele irnpr~jurul o· drăzneali a revend1căI'iIo! 
acord intr'o sbuciumatii. simfonie. re ale lui Gheorghe Coşbuc. tate nepiitrunClă a apărării na- grăzii 8cunde şi cu grădiniţă in t . . tat d 

Aroealul nOSU'll tn acest 8"tJU~ I ionalu. Oro":siţll plu."'lIo!i ",i do- 1:at l. Aici t.di...ia inci. pA.d.ubde S re ŞI SOOle ea e ; !'recutal din a cărui elaborare con- Y r C"T r "Virtus romana redivl\1' 
Uauă .'a desprins această străluci- cium istoric al neam'ului a. trăit ~ani s'au rettanşat in părăsirea Sebastian Coşbuc.şi preoteasa .... :1 ti ... ·.·tă la. 187 

IJrintr'un popor de ţărllni. lor, ~i o mie de ani, păstrându-şi Maria. acum o J'umătate de veac. v.u.or, cons \,I.U. O toare Izbândă târzie e Intunecat ,1 tivitatea ei .... O og,U-d! a 
Vl"ll ....... Ejq,;!l At.Ă.n~."'i";lnr !':tr.lliTlP! datl'nelle e;;'nt""e1" '" 1uer"t'tiil r<-aRlo 1 f X • d 1 ti ' .... llU I 

... ....... ~ . --.... _-_ .• ---<-- ." - ----- care-şi'imsese ca ţintă U€st"llnţa· fDrcana- llrefeâe-ar~n "He 1&-; ~a~aP8st~~tli.d~lvrl.1Jldo1frW~ut~ i" _1
Ai
-: .: .. -;.---- ~- r-.:",,--;:--'-

pirat in cursul vremii existenta pe rea noastră ne-a supus un~i des- gendelor din străbuni, ~nfiorâ.n- de ani sub tavanul de grinzi. PA- CI a mceput ~U~ , 
Pftlţu! unor jertfe şi incordărl mari. zească cele dintâ.i versuri. 
Dupi gloria proaspAta. de tinereţe poeri metodice, vremuri indelun- du-se de binele naturei care-i rintele Sebastian, ca şi înaintaşii ar fi ră.mas analfabet In 
IIleaJl1lDată de razele legendei, vi~ gate. Clasa eonduditoare ne-au înfăşura in mrejele unui ferme- lui. era preot de legea veche, ehi· li . iţ 'U to d 

absol"bit..o elementele domfnan- căte>r panteism, ei au tre<mt ne- pul ounDSCut al istoriculm' .,popA ŞI a.n t eauna, s'a! trext. sorţii l-a fărAmitat subt dl- dl'n el un colx -r 1& ..... - te, biserica a tînjit In umbri cu atbs din generaţie în generaţie românesc" SUIA cum l.am văzut i1M:I. u w! wne lipânlrl atrăln" tot a·Atea -r- mare meş""·r '''''''orum' ca 
• ., loft persecuţii rll~inoRse, st'.oala nu patrimoniul sufletesc specific al pe prispă aproape cu toţii in co- = -... . 

~tre pe pieptul lui, care l-au opn·t Mion'ţel'J/ .... sufl"-" lm' ne-a. fmpărtăşit cu binefacerile msei. In acest chip aeperitatea pilă-ria. noastră tâ,lcuitor de psal- " ~ <w-.,.. reepu.+ia liberi veacuri de-arinduJ. s'ar fi top~'t t_ ZI __ lra 
Y E'i. Nu ne-a rămaa decât ţAra- ~orţii s'a transformat în supre- lire, îndrumător al poporului şi .~ 1ll.1~ 

Granlţ:ele, Înfipte În Incbeletu.rile pnm' eni~x a #o1klo-"ui nul rob al ~Uei, secătuit de regi- mut nostru scut, conservându-se cel mai puternic stâlp al vieţii L4.1' . t-W . 

acestui orgaoism din copilărie, au mm "Anrobatelor si Compilate- o puritate de sânge intactă i'n noastre în Araeal. Pe băncile liceului tns1, 
dlUll&. al uI,", plIvDue 10 carne /fi au lor" sub princinii Tt-ansilvl\niei, toate nuanţele ei şi păzită de nOE;. CopilUl lui e Gheorghe Coş. oul cO%lJlltiMlt Al (!ftQV 
fost mat primejdioase ca orice boali aCeR.stii. "ml!'lera ţ>lebs contribu- <tiunsurile ori-cănti contact stri_ buc, născut la 8 S€ptembrie cercetat' de grabă şi 
.vremelnlci, fUnde' au stânjenit in ens" rnzlciită prm satele d"'l in. ca un tezaur acoperit de 1866. In mijlocul unui peisaj de profe!Orii inţelegiton 
perma.Denţi creşterea unul trup vl- munte şi de câmpie şi de-venită ruine. câmpenesc, deci in aer şi in lu- i-au ghicit de cu. buni 
guros. Am trăit perioade tulburi de C.. h" J' • t' 't'" 'v, mină, au privit pentru întlHa lentul. la 15 ami elevul 
apăsare. subt lo\'iturile lor ar fi •• _ OP]I CU OC lImpeZI IVI J'n ac-raml oarăîmprejurochilpoetu1ui.Ta- săud,aeutitdestudiile . 

:=:r:.,o;'o::ea~::r;~:ă,s~:g= auşi sa invete carte in oraşele din vecini bl?ul acestei ~pe~ ,cu ~te~ ~a:a~~l~v~:,:::atlci 
8ten+- lndi.rJ·ltă a sănătăţilor ro. vt)orul vremii in Ararol a tenirea de acasă paralel lUl. nu l-a mal Pa.ra.Sl.t nICIodată. lD!' 'ma.V

, _ cum n~ ,..,. - . . , cu pre- Zările de fannec pline 
buste. masele româneşti de pretu· trecu~ a:stfel~ ca ~oate furtum· ceptele civilizaţiei primite prin StrăI in I ..' sul, fiindcă era isgonită 
tindenl au pil!ltrat, şi în cele mai Ze" ba.tan4 cutm'le" Jrangana prismă 8trăină lupta surdă cu Sboa~ 1 l~tufiş zia, --. publică versuri ill 

t jl> ',~ ~_. 1_~- . A ~ namlereen •.• 
oropsite zlle, instinctul sigur al unei ores. eK> top?C!''-U'J tU-T .;;;;ana t.ntreg D:,P?ratul puterii de Stat, Sunt primele rânduri din "Ba.- Someşa.n.ă.". Un actUAl . 
mradirl orga.nIce. Unitatea de suf- nemdoab~cal' e. f.'Zel,n ~:p ~nab y po- protestanle necontenite ale in- lade şi Idile", cine ştie, un ecou universitar din Cluj, . 
Jet ni .'. menţinut astfel fări ,tir- a 1riCe _6 t.Wl ~r a:, . stincte1cr seculare în plină re- întârziat când i-a căzut pe fron- lolog N. Dră.gan. a IV:: 
bite de-alungul vremii. Ca la un loc Âş,a ne~au. ramas . 1aran~,~ 8,n· voUă, toate aceste constitue un te cea. dintâi rază. in leagănul idee al publi-ee într'o 
ea adânchni marI. viforele au bătut gur::z r~ţ,un: de ex'6ţenJa ~ , ne- I!npitn7. di .. l'~le mai msfo din dolo. H.ordou., srunt sdntJ:"I7.Jl oI'A.,.~i amlnunţită şi interesanti 
valurile dela suprafaţi 1)1 au pătat a~./"y 1W8

d 
TU, .8U ocro "ea povestea noastră. Câţ' n'au ră- lui Coşbuc. de seamă. despre a.cbVi · 

Jldese ogliDda lor; in alvia de jos po ~ ,roa ~ U§ţ.~a~ A dou tăcit pe acest calvar al luminei, A fost o copilărie senină la terari a elevului eo,but' 
Insi unda a rămu limpede ~ pură. . ly~~asu e e [, . ':.z a 19 l a f1reşind drumul şi trezirulu-se curtea părintească. alături de dela Năsăud. a cărui BOci! 

"
Li'erafarn n 'osffof- 1du.m~ • ~:;~ veGCU u~ t . -_eZora, in tabăra . adversă, câti ftu R'au. fratele său A'Ul"e4 rămas ţăran lectură. l-a proclam&t ' upa ml(Uurarea an OCffliN • • v ' • _. i ~ ta din b-trâni tele ei. In cartea. scesti 

denana o enerlSie f-'''-7 • t _ rmnt la calea :JUmatate biete Şl ast8.Zl n ca.su a. tăţi, Amtre ann" 1882-W 
Iii ~ e, au sncepu Ba se por- fV t . h'b":" 'f'" ' . - Atmosferă de Hn.işte ci impăca.re #. y • - 1 .. I'f.TJ un tnu,e, apaN:u tr>Uf,7,n , ~ • ~- v l t lo. __ ' tu! 'a ' precarsoare ••• neasca pe te, pe co o COpIi cu _ .. . , A' patnarhala Copilul a mvaţat a ua ~au.rea; . s 

Treb";" , pe lângă a ..... "",tă f~· ochii limpezi tiviti in lacrămi ttl economta unu, neam, ŞI, caţ~ , • tâi' sI' lIda ă1,.1 T'" un număr considerab'l, 
....... ~ .. a.- • • r b~ _-,"U. bt h-' mallO oveea sc 1..u a- , 

ţletate a pa.t1H11 popwa.re, t1'e- d~ şă it-woţo Qarto _ .. orQ.Şcle nu.Şt J) 1m a .....,.~azl sn ac II v • j l rul ~ . tI' cAn. guri dA oR.1A lu1. Sunt 
din vecini Cele câteva licee ro- noştri plăgiZe 8Ufleteşti ale tre- ~yi:l8uţC!1d' a; u. plIori c;"Wri:a. - strofe începătoare, 

.buia ~i conştiinţa. unităţii de as- mâneşti d'in Ardeal au devenit cutului bolnav ... Pe seama ttnui are eh.s Aranta , cart e-poiP~_ N~ oolă.muriri destule, aşl 
pira.ţii, crezul care smulge gân- , t lectu.al omâ t - - - genunc 1. recu a 1& - It .1;0 

dul din amorţire şi-l fortifică, focare le umiZe ale u.nui inceput ,~e ~ • n~ • ~rammea săud, unde l-au trimis la invăţă- sunt însă, in,spiraţii WJI 

trîmbiţa fermecată menită să de cultură, in vreme ce mol.o- Ta~nea.~ Ş1 pe mm ~~rte tură. liceUl românesc de acolo, populare sau reminisce' 
răscolească energiile şi să le în- hu.l străin ÎŞi înt·indea de pre- unicul ~ tt,. care trebu.!a s~ se susţinut de fondul vechiu al gr3.- clasicii germani, frântu:. 
şi.rue in 1iWe de bătaie, trebuia tutindeni reţelele otrăvite c.a să r~tTaga d.na~ntea vpuh?tulul u- niţerilor, a. fost cel mai priincios ţelepciune primitivă sau ' 
o sinteză a solidarităţii mjlitan- ne 8Ugrume. Opera de de-ma- m;qaş .. Nu era al~a. ~cap.a~e de· cuib pe seama poetului fldoles- calde din imnul l~ 
te, un foc pururea. treaz care ar- ţionalizare a guvernelor din - că: (H 8mulge cttnltzaţ1et tot cent. Lumea dimprejur en (, turei pe care I-a cântar 
de pe culme vestind tuturora că - - - - s'a deslănţu.it cu o ce-ţi putea da, şi Încărcat dc continuare nonnaLă a vietii de intrea.gă ele anunţă pe 
'in văile dimprejur lupta se ţine continuitate proqramatică. Din pradă~ Bcutttrând praful din acasă. Infă ţişarea rustică' dela tu! de mai târziu. 
încă. Acest fluid miraculos din toate părţile. pârulea o cursă~ drum a intoarce din nou după Hordou reînvia pe uliţele strâm. Blândă. ra7A 
care beau forţele creatoare ale un gdnd o,<Jtil, o 'M"<ime7die pen- zidul din bătrâni, aduce mai te cu case ţărăn--ti din mleul Lucitoare 
tuturor oprimaţiilor a fost şi la tru noi. CărtHrar~ti' ardelean cu deoarle firul unet continuităţi orăşel înfundat d~pă coli~le Sciinteiazi 
noi ca şi în alte părţi: lireratura. frământare", lui de aproape un milenare, şi a simţi respirârul munţilOr Bistriţei. Era aceeaş Şi-o culoare 

S'a zis, cU drept cuvânt, că la veac, truda de-(1·<1'Î m~17.l'i",p' mn~- in jurul tău eternitatea. lume, 1lcel8,Ş port şi graiu, un pwpurie 
inceputUl ori-cărei mişcări de Ii- T'" "" • d" ... 1 "" t' colt de românism ferit de orice Se arunci 
bertate o poezie, -la începutul aranJmea ee., singura casa cons 1- Înfiltratie străină. Câteva sute Pecânmie 
tuturor biruinţelor mari ale re. tUI'ta"" CU larga el' armon'" prl'ml't'lva"" nI!! el~vi, rooii dela ţari veniţi Şi pe Imtel ... 

,'-' , di.n tORt.e păTt. ile, cu mâncare in (,Urmeam in numlrof dt'. 
~~~~ă~i~::a;,a~o:l~~un~a: era însăşi afirmarea vietii noastre ""'_1, iA' 44 <'" 

devărfnaceastăaxiomăcurentă. Din sânul ei pleeau unde de s'oevocîncuvintepioasesu"ocu- La C1'nema .· "APOLlO" 
Literatura a fost totdeauna. o e- energie, solii călătoare care re- pola Academiei române. unde 
nergle precursoare. in eâmpul ei veneau iarăşi la matcă, cu toată mi~aţi făcut onoarea de & răs
s'au adunat mfli intâi şi au CfO""+ ~(roniseala lor. Tot ce cădea din- plăti străduinţele mele chemân- Dan s u· 1 v 1-
cuvânt puterile latente al~ unu.i COLO de raza acestui câmp erau du-mă la scaunul lui văduvit. 
popor, indirâ.nd nrin pl'Ol>Orţiile sbucniri răsleţe, valuri deplasa- In judeţUl Bistriţa-Năaăud se 
lor raza de întindere a măririlor te, aşchii sărite departe de tul~ găseşte satul Hordou, de citeva 
viitoare. In acest chip Ulad" lui pina neamului. sute de fumuri. Case albe la 
Homer ::I. lumilMlt tnaintea Athe- Din această ţărănime ardelea- poala de deal. strânse !m.preju
nei lui Pericle, gloria lui Dante nă e. risărit, fi elntecul ei l-a mI unei bisericuţe cu turnua tu
~'a. rldfcat ca un stât" de foc tnR- impletit mai departe, Gheorghe guiat, intre plopi, sătenii, toţi 
inte&. td:rălucirii lui LommIo. <le CotbUtc. l!mintirea lw &-fi Qorl romAn1 PJPri. ~gri de 

'Un flbn de o ra.ri pă1l'nnclere ştlnelegere a suftetuJa.i 
RităcÎl'ea fatală a doi oameni sortiţi unul aItIiJ. 

eu . 
WALLACE FQ.-RD 

DO 'ROTHY TREE . . 1 
: MARY CARLIS 
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XVII. Nr. 2254. l'ag.S 
• 

, ilicurcn renteJnr f nfcrne Si externe române No~a calc~late.8 impD~itului de 4 1~ 
cJea,retelor le~i Nr, 889- găsesc a.m~l? desvolt~te ~n pros~c- , •• .trebul IA &ilie taloaoelo "!"Ale suIa la vauzanle Dana la 200 de Iei 

• . 800-1941 publicate in M,: tele de emiSIUne distrIbuite admIni- cupoanele cu scadente postenoa.re , ~ 

1illt&m0fk'lllJ11nist• e'::e
1
:in:t! :::~~~ :~r;!:o;if::::U~e§~=~ prin ::~t~:ri~: ::::im:~o/:~Maf= S[mpliliearea IDtocmlriior de Diata a18 mlcUor comercianti 

. .16 ~ 1941, să. inceapii. în UNDE S.I:,; DEPUN TITLURILE diug eare treboesc prezentate CII C f dis 'ţiunilor în vigoa. fracţiuni le de sută S6 VOT '1S~ 
lI; pra operaţiunile in :vederc~ Se reaminte§te tuturor deţi- scadenţa de 1 Noembr1e 1942 Oi eu on o~ .poZI t bli ţi trece tregi în favoarea fiscului, ~,!lI 
1 '.rentelor interne amortl- nătorilor că primirea titlurilor excepţia titlurilor de rentă 4% :e~ comel'C1allţi ~ o ga a ~ cum de altfel ~a aplicat şi pci-< 
t: , de statnl Bomân până in la unificare~ se face: ~9 externă. şi 4%:896 care ~ m. notele w sau bO~l~rel~ de pla:a c~ nă în prezent. 
rep.'9ZO inclll8i'v a rentelor ex· _ pentru renteZe Statului pnmesc Ja. unificare fari. taloane Il eliberează eumparatorilor pe la.nga Din cele de mai 8UB ariita.t",' 
-,: . de StatuI Bomân na.ţi~ atât in provincie caAt !M.;n Ca-) cupoane, taloane le acestor doo1 articolele supuse impozitului excep- It Y ca~ nu"" Ni vânzările JK, 
,ti il t Y' v 't A d Y f' tate d rezu a It_ SY; "" prin stamp are pen ru pitală prin administratiile li- ren e urman sa le preun e ţional 4 la sută şi articolele care maţiunile delCJ 100 
~ III1l1Ji1Ol Joo """ t- v:-.... a.ni

-:. ei... ,. .... ,. ... t.:, t> U<> i, .... ....,ac,lO '1,' J!'&dJt.~ Ou. ~t-A ilI\t .... nt.nPÎt Băncii Nationale a ......... " ....... ~ • .J. .. 1_z:-"'.,.; .... 1 A""""r>Hn.. ~:?n::b Ja,: ' .... 1 ... ...: .... , "-.of~ 
~ de ~~ltupunile di~ car? de~entorii vor depune ce- Romaniei pe~tru inc~B.rea cupoa,.. nal 4 la sutăt pentru ca in acest de această di8p~iţie de f 

d de DllDlBterul .de f rertle fa.cute pe formulare libe- nel?r de 1 Iulie 1941 ŞI respectiv 1 mod să existe O evidenţă a vânzări-
pneam p rentele emISe, de rate de acele imtituţii ~ îmo- Ma11941. lor efectuate de comercianţi. re'Se atrage atenţi-unea că Of\!o 

~, llltonomi. .&, mon;POI:!: ţîte de titlurile sau cupoanele Toate imprim&tele necesare pre- Pentru & veni în a.jutorul micilot ganele fiB,,;ale au indatorirea 44. 
lni ~{l~C!~ltrun:~~:!Q.U.L"" _1,.... N.O"O ,"D "">'>"0 .. ,.,ifu.n ... ..,IY.· zentarii titlurilor~ - declal'lltm"l şi l'l\YnAl't'mnti adică. 3cei& impnşi n J"l'W1frnla ~ntinuu si i1'!QPitlat 

11@l p ~ia Iji a oolor deţinute - ia: cer.erile p,entru uniti- borderonrlle, se găsesc lJi se ellbe- pâ.nă. la elasa V-a inclUSIV (impuşi întreprinder'l.le C01ner~ can, 
a il ~~unile de Stat depinzân:l oarea tttlurUor . ~ cupoaneloT ream pentru detentorii de rente ale la un venit de 25.000 lei) DHnisternl fac asemetlea operaţiuni 8pre ti· 
CIt ,to __ 1 d .l:ftO_.... rentelor CasSeI autonome a Statului de către administl'll~t1e fi. de finanţe a dispus ca aceştia să fie constata dacă prin apUcareG (lot' tu .. e ........-Y". l '1 __ S' ,.t.... I f' 
,n tru Înlăturarea aglome- mana-pa urh{Tf: t~t.ulu, 8e. vor nanciare, iar pentru detentom de ~cuti!i de obligaiinnea. ea Ja. viinză.- cestei măsuri nu ""ftIC.I'~ 
to~ . dela hi§eele prin care se ~lesa nu:na'l ,m,.nt8ter.u~u, d~ rentă C. A. M. Ia. sediul direcţiei da- riIe ce fac. să emită note de plată ză vânzările. . 

. . g titlurilor la uni- f1,nanţe, dtrecţ'la datorter. pu.bll'. ptntro bunurile scutite de impozit; 
~m~ru a 8e el)1.);G ~nay- --:- 6-10_ n.. P.::....................... torie! pubhce. o •• AA_ ... ....; ... *& _ .. ti... DPrnPA7.9. ca 
ţi P , '1~_ d' b ~ In toate cazurile autoritătile Eliberarea nonilor titluri şi a alun.... cind vând să nu eli:~re:.te 

RĂSPUNDERl SOLIDA.BB IA; 
CONTRA VEN'JIILE PElIi'J:BQ . ttperatlunl,wl m ursa, ' >: '.. \a 

~t . '1..'Z t·t'tu ..... 8e fa- care pnmesc cerer"le, vor el1.- certifieatelor fraeţionare ale rente- note de plată decât pentru artiClO-' PLATA IMPOZITULUI i1~' ~ t)OOil<f, (Yf ,,/,; ,. b' ed' t f' Y , 

; _11'l."N"" JM anume.' era 1Tf1: uz recaru, p.rezen- lor unlfica.te 4% şi oi%:% 1941, se lele supuse la impozitul excepţional 
"1....,. ....... ';(. t - 7_ d Prin an. 42 diJllegea im~ 

\ 
.. ; ., 1. - tf.au;l'iZ~ TniC'i- din n'l" r.fL. tP. .ttnt~!r.empu.l:'1' tin :1'.101'. - tae. llu'IIIlAl p.!I 'b\l.!J'..a. nn"i nrdnnBDt~ d .... Ia .. util.. ID ~-.n:d cÂnd vâ.nd 'IL ' 
'. .... ex.ceptlonal <1 ta. B"ta. .'. .ta.biJUI 70 tentori cari depun valori eroun, VtZ~ • ş~ s6'i!1'n?, pr:-" de plată 00 se va trimite in scbim- un loc articolele impuse şi scntite de responsabilitatea,. Hlidar e1l pi.r1;i.b! 
" e până la 1 milion lei car~ 8e ~ert~fwa pnmtrea t't~. bUl borderonriJor primite Ia. depu- impozitul excepţional, in nota. de contravenient.. -nm ma.adl.tarIl, 

~.... ' .. 1, lftnlor şt cupoanelor respect.., _____ n .. n ....... fUI .. "" .. 1 t.. .... M ... lml plată se vor trece atât articoleJe ..,. ....... , 
c' lanul 11. - titlurile ma- vo. unei ordoana.nje de plati ee se va Impuse cat ŞI artICOlele SCUtue. şid;;;:e:-~P~;;'t~;d ~p= 
.!li detentari cari depun va- ANEXELE CARE TREBUE SA 
in lIOmiMle peste 1 milion lei INSOTEASCA. TlTLURll..E trimite posesorilor de către mioiste- V A..NZARILE DELA 106-150 LEI 4 la 1IDtă. . 

~a: tal şi a dep~itelor din Titlurile prezentate Ia. unificare rol de finanţe. In 8copul de a veni in ajuto· so!:e:-:"~~= re ::::: ::; 
:In • şi alte Instituţii publice ................................ -:-.~ •. ., ruJ micului consumator Minia-

lC8 
băncile societăţile de tra.nsport;. 

3 ,rit'ate; , • . ferul de finanţe a dispus ca in- cărănşi~ • etc.. intrA ti peraonaIaI 
11ll ,alonullII. - titlun1e ae- O periculoasă bandă de holi cepând dela data prezentului intreprinderilor comerciale ti .... 
L CM Instituţiile de Stat de- arestala- -In com.una Utv~n ordin" calcularea impozitului dustriale care este Insărclnat ea 
! ''lui de MinisteruZ de Fi- i excepţional .J la sută la vân.ză- aplicarea impozitolui excepjtonal , 

1, e. iNCEPE DEP1J:N"ERJl!A. In cursul zilei de Miercuri 14 Toţi a.ceIltia., oonstituiţi in ~ până .la lei 200 ,in ?e pri~eş. la sută precum şi ehelnerli din .... 
TITLURILOR crt., au fost predaţi. Parchetu- banda. au COJlllS numel"owse to l.~lt!."og.r~ fract"f~nilor "~A;3c) calnri ,1 toţi aooi& care rae aceste 

or. 'rea titlurilor din eşalonul J lui Timiş-Torontal, următor~ furturi, de rufe de pat. perini. Iaca ln m.cxlul urmator la van- operaţiuni de percepere • impozit. 
la 16 Mai 1941; pentru 001e- indivizi din comuna. Utyi~: Mi- duru. şunci. slănină. paseri şi zările dela 50 lei-lOO lei 8e va loi ex.cepţional 4 la sută p:riD ap1I. 

eşalO8lle datele incepem se vor I hai .ursu! P1etru ~OPOVlCl, ~on alte lucruri casmce. dela locui- percepe lei .J drept impozit ex- ca.reaode timbre. . 
fa ulterior. Zarle. NIco.ae Prlpag, .TraIan torii din comunele Utvin şi Frei oepţional; dela 100 până 140 lei In consecmtli s'. pus In ftdu. 

tftmîIe unlficirii ~ datele Ghilezan, Aurel Vasi ~ Petru dori. Valoarea lucrurilor fura- în loc de a 86 percepe lei 8 im- organelor de ~statare fi eontral 
. informativ" lămuritor se Marcu. te nu s'a putut stabili mcă. pozit ti3:cepţiona1 S6 t)B percepe cA atunci cind d.reseaz& .. d • 

.. ............ •••• ........... _ •• ~._... Banda a fost arestată de că· lei 6; dela 149-200 impozitul contravenţie să ţin! seama de d.&Iot , h Il M tre d·nii: plut. Simion Tuturi- excepţional:l la sută va fi de pOziiinni1e de mai sns, şi !!I.ă snpun5 
le e e organ ga., şeful postului de jandarmi 8 Zei. la. sancţiuni solidar cu patronfl_ 

Jean Gabl-n Freidorf ,i serg. Nicolae Moi- La vânzăn1e mai mari de 200 pe cumpărătorii ,1 acei mandatad.t 
se. lei 813 va aplica dispoziţiunile prepuşi. personal de serviciu (v~ 

P' RenOl-r Toţi membrii bandei au fost ari. 10 din Legea Impozitului zii.torI. chelneri, etc.), ş1·eare &UD' lerre încarcera,ţi în penitenciarul 10-
ExcepţionaZ ..; la sută, adică însărcinaţi de intreprinderile 00"1, 

cjnema "T HAL 1 A.C~ eal. •• -.-........ _ ........ _ ............. mercialecuaplieareatlpercepera la .. ,.. I T'" impozitului euepţiOD&l pe t.cte.Ie : .......... ,...... .................................................. 0-4........... Câte persoane s au inscriS a lmlşoar a sau documentele ee eoD.lta~ vft.Da,o 
TERUL DE FINANTE, AD-TIA DE CONST. INDmECTE, .. l' t rea, (oote., bonuri, faaturl, etc.). 

TIMIŞOARA. pentru aproviZionarea cu a lmen e Se va avea in vedere e1l aceutI 
ocazinne ti buna 8&U reaua eredJDiA 

Inscrierile populaţiei municipiu· De cu 124.284 suflete. iar pentru a. acestor mandatari precum ti tap.. 
lui Timişoara. pentru aProvizionarea carne: 80.758 capi de familie cu tru dacă au lucra~ dID ord.iD .. AVIZ 

ad~ la CUDOŞt,mta Onor. ~. S. D?pă produsele II. A. T. J cu aDmente. stan terminat ti toa.te 100.098 suflete. diJltr'o simpli eroare. 
l'IIld.trilor oomercUIJ.e, lndostna-l (biiutun sptrtuoase monopoJJzate) datele au fost ceotr&llZate la ~ep In a.tad de ~to tn.crlcrl,..- In cazul cănd acettta Ja mt1C1 ea 

lll'll1ătoarele: vândute către particulari se dato- vlcinl Economa.tu1a1 de pe lângi. staurantele au mal inscris eonsutna.- au primit indrnmări ~te de • 
Hui ht. data. de 14 Mal 1841. reazi Impozitul exce~ito~l de 40/.,. primărie ol'lUJuluL i tori notanţl. după. C1l~ urmează: l~ ure dela. patroDl. sau ci. au prfmil: 

kI aclUti firi. amenda. - prin Cei cari nu vor aplica. ŞI percepe Din statistica Intocmiti de acest I dcjun 12.162, la aJOll\7.ă 12.547 '1 dela aceştia ordine de • partll"l'Pt' 
iT. 8l'IIwi - la. Administratia li- acest impozit vor suporta rigorile serviciu. !!le constati că s'au făcut' seara 11.101 persoane. l' e nu se vor mal aplk6 

'. .:t,~ d im "",II • rlerl ed w tA a eV8Z1un t w.Lerenta e pozit ex- 1e6_ următoarele Iose : pentru za- Din cele de mal sus Ge v e ca.... d "'pozitioni1e prezentul ni ordin. ..... 
·ODa.!. după facturile de vân- 4. Vânzările de talpă co altă de&-I hir: 33.124 eapi de familie cu ITimişOara, trăesc în prezent, peste .~ d In proceSUl verbal :le coa-

păra.re, note de platii etc., tinaţie decât pentru incâltă~~te, 103.342 suflete; ulei comestibil: 124.000 de persoa.oe. plus peste ::en~~ să. fie sancţionaţi numai. 
te ia primele S zile ale lunei de ex. pentrn curele de transDllSluni 82.263 capi de familie cu 102.326 12.000 persoane flotante. alronU ..t consumatoriL . 

rilie 1941, unde diu e roa.re s'a etc., sunt supose impozitului excep- suflete; făină: 39.107 capi de fami- P 7" 

'. t!JÎ perceput prin timbre im- ponal de 40/". 
tul excepiional de 2%, în loc de Vânzările de talpă pentru Incăl-

timinte sunt supnse iI!lpozitDlui ex
fel, se poate achita şi diferen- cepponal redns la 2%. 

~ ~pOzit dela 2% la 4% după. 5. Până. la. data de 1 Iunie 1941 
ile de mărfuri efectuate au- după vânză.rile interne de vite Se 

• datei de 1 Aprilie 1941, unde, aplică şi peroope impozitul excep.. 
P~rea şi livrarea mărfurilor fionai redus Ja. 2%. 
facut dupi data de 1 Aprilie 6. Produsele ţărăn6§U vândute de 

Dif ţăa.rni - In faral. de eele expreas 
fl'tlllţa ae impozit exoopţional scutite de lege _ nu mai sunt &CU-

;% ~ 4~% Se poate reeumpera tite de impozitul excepţional 4% cu 
U:P~1"IltOri daci aceştia sunt inoopere deJa. 1 Aprilie 1941, ehiar 

. a. Ilţi. dacă se prezintă certificate In sen-
, ~ la data d? 25 Mal 1941, sol că producătorii vânzător! 8unt 
~ 1 .' drogheriile. etc. ca.rl mid agricultor(. Impozitul ex.. 4% 
p apll panl la 24 Aprilie 1941 nu fiind datorat de cumpirători, 

:al de 4% după med1ca.mea- lormele legale.. 
~dllte, pot achita la Ad-ţia. , 
~ră Pl'i.a. borderollli _ fără Ad-tor de Const. indirecte, 

. MinunED minunilet 
După doi 

cel 
de lucru fantastic a . sosit 

film colorat: 

, 
ant - , mal curios 

D eTO' 
., ,a. = .a 
~.Q;Iil'~=r=~ ;;_~_;;;;:_:;;;1_;;_~_;;-;;_= - : e --

ia Cinema "CORSO·' gClt ti perceput impozitul ex- aceştia sunt obligati a IIldepl1Dl fi 

~ sau majorări _ impozitul M. POPOVJCI. 

fiona,l 4% datol'ftt după aef'le t~-=: t=:-~==-=·=-;=--~~--=~---

; 

bz Zâ,. 
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.. Mun,a este o indatorire natia- Veclaraţiile dlui [1; 
naiă a" Poporului Românii SOFJA.l~ (~or.)-~brania bul~ar vapăstra. r ... " ... _ 

a ţinut.· Miercun, o şelhnţ&, in mal mare recunoşhnt3, 

Conduca"toru~ StatulUI" a emn'at' Decretul-lege cursul căreia d. Filoff preşedIntele Axei ~i marilor 
I S consiliului de miniştri a făcut o dulf Hitler şi BeDito 

pentru organizarea muncii nationale dec'araţie. Primul ministrul a 
După ce IJ subliniat felul cum s'a mând că prin adezIunea 

B(jCUB.l!;~i'.I, (hador). D. ge- dorite Legii Nr. 813; din 5 Dec.invoire, vor constitui coniraven
Aeral 100 Anwuescli a semnat ur- 191,:0. ţiun., ee se va pedepsi cu inchi~ 
mătoruJ Decret-Lege, pEhitor la Art. 15. - Sunt scutiţi de soare poliţienească dela 10--20 
organizarea muncii na!ionale: munca de fol08 obştesc;' zile şi amendă dela 1000-10.000 
. ill ari;, 1 se spune: .;\junca este o a) Cei cu infirmităţi sau boli lei. 
inda.torire Naţională a. Poporului cari îi Zac impropril sc:-,;iciu- ART. 25. ~ Judecare!\. Înfrac-
.soman. Fiecare locuitor al Ţării lui muncii. ţiuniJor prevăzute de prezenta le.-
este obligat să senea.scă. interesele 1:-) C'.: cari execută în mod g', este de competenţa judecăto
generale ale Staiului Uomân, inde- permanent, un contract de riilor de pace. 
pUnind O muncă in cadrul îndelet- muncă de ucenbie.· Y A .' ART. 26. S8.iIlctiuniie prevăzu-
nicirilor individuale sau de folos c~ Cei cari. ,execută In'y,0eh te de legea. pentru organizarea şi 
obştesc. agrIcole cu mlJlo:1Ce proprll de functionarea invAtământului pri~ 

Art. 4 spune: Persoanele RI,te _ •• _ .. l': ~~~ _.~,,4~ l". l";'.....:.~t!! 1~~· miu·'sl nurmal pentru absenţe 
peJJ"l'u munca ŞI neavanU Dlcio ac- • .., • 

f ti _. . In mtlnCl agncOle. . nemotivate VOl' fi aplicabile si în 
thitate e ee l'a., pot fI supuse, orI f' El.nv~i mi1!tari s.au cei În- .-n.UI ea~ nd t'Jne'!"u' """,..; nu f"r"""'-!le câte ori interesele Statului o _ _ ..-", _ ..,....... .......... 
'cer, Ia îndatorirea de a presta. ser- dator~ţl sa faca în ~l~pul va- ventea7A şcoala, nu execută in
vidul muncii. c~nţely şcolare practIca . profe- drJtorÎrile prevăzute prin a.rt. 13 

slOnala. d"t le 

Încheiat războiul contra Jugoslaviei tripariit Bulgaria a 
,i Greciei, război impus de Anglia, voinţa. sa fermă de a 
primul ministru a arătat importan- stabiUrea noulei ordini 
ta pe care o pre:r..intA pentru Bul- Pactul tripartit reprnil:I.1 
garia, eliberarea teritorHlot bulgare garanţie spre a se ajllllgl 
de sub jugul Greciei şi Serbiei. ce justă şi durabilă. 

D. FiloU a decla.rat că. poporul 

Pe sosr a 18 . BuCurG~II- Oi 
a fost gasit eadavrul unei 

Se bănuieşte a fi crima uDui 
. Ari. 5. - Statul este îndreptăţit ) 'r'l.t i' t" m prezen a ge. 

- t t ta f' - . e !' 1 1 ar 1 ac IVl. Pri t ..:1 .. - t) s 1 I!t J B) sa con ro eze pl'e.zen, lecarel per- f) Tinerii a.flaţi în '8trăinăta~' n aees • ~re eg~. legea BUCURE!;T ,1.,. (8. • • - Pe nu există Dicl-o picături 
se eredecă e vorba de 
şofer care a aruncat apoi 
in marginea şoselei. Se fat 
pentru descoperirea 

,soane in câmpul muncii, cerându-i te sau cari ur""'ează să lece pentru orgamzar.ea .muneii de fo- şoseaua Bucuretti-Giurgiu in 
aă păstreze - in cadrul unui pro- t 1 --i t d"1 los obştesc din 24 Martie 1937 apropiere de comona suburbană 
'gram de acthitate edncati\'ă sau !Jen ru ~mp ~ a~~a Si': 11 tI' ';ii C<la pentru Înfiint3rea. servi-I Progresul a fost găsit eadavruJ 
eCODomif'il - o montă intelectuală sa~ ~en orIce

t 
a efo mo lv.,e eţ: ciului social, sunt abrogate. unei femeL Cum in jurul cada'TUlui 

sau manuală, potrivit pregătirii şi mamIce, vor pu ea 1 amana 1 

stării fieeă.rnia.. pe timpul lirsei lor din ţară.' 
- Art. 6. - Se Înstitue fişa obtiga. gl asemenea pot fi scutiti a-
forie de ml1i'lcă. Fiecare locuitor al cpi (>,ari probează că au inden1i· 
,firii este obligat să aibă o fişă. nit în profp5tiu:ntv. lor o ~t'tivt
.prin care să jnstifice Îndeplinirea tate deosebită sau cari a.u a~ 
Indatoririlor sale de muncă. Orga. dus prin aceasta însemnate ser 

D. ministru al Finantelor Intre alte instru 

tlharea fişei obligat.orii de muncă vicii Statului. 
Vtloare la uneri - a reEomandat 

'l'a f1 prevăzută priu regulament. Scutirile prevăzute mai sus 
An. 7. - Acela care nmncind vor fi admise de organele ad~ 

depăşeşte in mod exeeIlţianal cali- ministrative în ordine erarhi· 
tatea şi cantitat.p.A de muncă, ee În că. pe ba.za de cerlifica.tc ofici-
mod obişnuit cade in sarcina sa. va ale. . 
fi distiu!I şi V3 primi răsplata In capitolul 5 al legii se vor~ 
muncU sp.le. beşte de organizarea muncii de 

Art. 8. - Capii ser\il'iilor pub]icl' folos obştesc, care se va face 
.,t stabilimentelor de utiJitate pnbJi- de către' departamentele inte-

,i o cât mai atentă luprlloeghi 
tnolJulităţii organelor de imp 

'1.' precum şi conducătorii Între- resata prin regulamente spe~ BUCUREŞTI, 15 (S. 1. R.).-
~rjnderilor industriale sau comer- ciale. . In conferinţa ce a avut 100 . la 

excese ,i orice evaluări exagera,.
te sau impuneri prea. zeloase; să 
asculte doleanţele contribuabili· 
lor şi să aphmeze pe Ioe orice ne. 
inţelegeri ivite, între reprezen-

muţii fiscului şi oontribu" 
Deasemeni a reClmalHkF'U 

mm atentă SU1[}ra~vet!!'ber1. 
ralităţii şi pregătirii 
organelor de impunere. 

:iale, indhiduale sau colective, vor Prin an. 17,'se institue un .\linisterul de finanţe en: inspee~ 
!omunica_ Direcţiunii Mtmcn din consiliu . al muncii naţionale torii speciali, inspectorii generdJi 
Kiujsterul Sănătăţii, l\luncÎÎ şi prezidat de Conducătorul Sta- şi inS{JeCtorii fnanciari, s'a. eer
Dcrotlrilor Sociale până cel mal tului sau de delegatul său si ootat a.ct\-itatea. impuneriJor fă
tâniu la 81 »ee. al fiecărui an, nu., alcătuit de către un delegat ~l cute pe reren. de către oorpn! in
mele, p:onumele şi domi('~Uul ac~- următoarelor autorităţi: 1) Mi- spectorilor şi asupra stă.rii de 
Iora can am prestat munca, depa- nisterul Afacerilor Interne Mi- snirit. în oo.re se stahil~~ ÎmplI- O B S ERV A TOR U L 
,ind in mod exceptional indatoririle ul"t.<:a u1 Iw:,l,nl\;UuuH cU1lelOr nerile~ l)r~cllIU şi rlXarea de nor-
ti 1&Cu1,:,!i1e nOl·n.utie. • u:W?U ca şi Artelor, Ministerui Agricul~ lOGIC DIN BUC 
btatul sa le acorde., distmcjle mo- turii, Ministerul Sănătătii. Mi- ~~~~.:i~~e.l pentru continuarea ...1 
ralQ. ~i .. "':'''1''''·'' _d .. ..u..IĂ... nisterul Lucrărilo~ Pubace şi Domni.' S~ .... t:an· Gun"'ra.II·. i i t t M- i 

Art. 111· apune:. ""' .. '" ,-,.., a nreg s ra, le, reur , 
i;)U1iC QU.o::/'a.jo' să presteze Comunicaţiilor, Ministerul Fi- cari au }lN'1'Jdat aceasta confe-

ilu6noa M JOW;:S V!;Y.,I;(38C: ~an~el°l' t Mare~e ~~'l Ma~r, rinjă, a. U!C6m~ndat ino;plwtori- BUCUREŞTI, 15.S.I. R.) _ Azi 
. a). Jjarbl:it~ .. R .• J .. f>lnei.i.e iW</'f;; egla u o~om~ a al or . e- lor: să ~upraveghezeşi să îoorn- r.'au mai înregistrat la observa-

- s:r ra.te, OrgamzatIa Munca Tine-, . 

puternic Ia orele 10.31, eu 
trul Ja. 400-500 km; al 
te slab la orele 15.45. eu 
in tară la 160 km. 

2()-D i ali.i, ca.t i nu pot dvVea-i retului Premilitar, mue câ-t IRai atent Incră.rHc de torul meteorologie dlD Bucnretti 
ca e;k6rcira Q iîutet(;,~nWlre in Dt:r.:.n:LUl Lege mal vorbeşte 1U1l"UllilCn:>. mlAlur:tll(lu-sl} Oi'ICC dOua cutremure: pnmw aenw de 

'}/wa ()bi§~w,lt scm ca se OClt1!U. de sancţiuni. Astfel an. 22 pre~ 
A " . - ................................... ...,::-. .................... I!:4~~:.-.:~~~~~~Ii':4I ...... t>4 ...... , m meU, cunnnUU}H pel'11w,nt</u cizea.ză că nE-prezentarea. in ta~ 

ae adminisirarea VUlturi-lor lor bere sa.u coloane de munc& 1? 
]-Toprii" care le asigură exi,y- termenul fix:.\t sau refuzul de 
,enIa. serviciu, se vor pedensi cu în-
Ac~tia vor primi o rcmune- chisoa...., corectională dela 6 

Ta/ie pentru munca presr;atăJ luni la un an. . 
(jeme,l.6 căsători te sau cari i;n~ ART. 23. _ Cei cari pentru a 
grijesc de creşterea şi educatia nu fi trimişi În tabăra sau coloa.
copiuor sunt scutite). na. de muncă. se folosesc de acte 

b) Bărbaţii intre 18-25 ani, cuprinzând menjiuni care nu co
cari sunt incorporati în orga- raspund ade\-'ărulw, cu privire la 
nizaţÎa, M. T. P. ,..Munca Tine- munci, care nu au f08t săvâ.rşite 
Tetuluj Prenilitar>' în colegii a- în realitate,. sau care nu an f08t 
cestei organizaţii. prestate în condijiunile legii de 

c) Cei cars din orice motive faţă. se VOr pedepsi cu înehisoa
se găse8c in lagăre de concen~ re ooreeţională dela 6 luni la 2 
trare. ani. 

d) Oei condamnaţi de către ART. 24. _ Nesupunerea re-
organele Justiţiei cu pedeapsă petati şi făţişă la. rânduelile de 
pN.vativă de libertate sau la ttiseipHnă şi ale taberei sau co
muncă" in lagăre. Ioanei de munci, precum ~ pli.-

e) Evreii cari intră în preve- ri'isirea serviciului fără ordin sau 

Guvernul Statelor Unile s'af li oferit 
mediator in coufllctul·· aUDiO - ira 

ROMA, 15. (Rador.) - cores'Iregistrează ştirea Primiti. din Bey~ care se spune că. cereurile 
pondentul agenţiei ,;D. N. B. in· ruth, de agenţia .,stefaul", prin dad afirmi că gnvem11l 
.................. 4:' #.!..................... . • .... ............ Unite. s'ar fi oferit (la 

Ultimele stiri 'interne 
conflictul ang)o-irikiau. 

Cercurile lrakiene 

I ". 
BUCUREŞTI, 15. (SIR). - excepţional de ~;.la sută, a$Up- discreditată. deoarece d. 

Mi1f,isteruZ Finanţelo'f a. decis ra tuturor cumpărăturilor ce fiind un mijlocitor al 
ca societatea Ohibriturilor Catre fooe în ţară şi străinătate. seu-I ~'. A d III' 
eate asimilată instituţiilor de tirea este valabilă eu incepere caută sa. trateze, a~. 
Stat să fie scutită de impozitul dela 1 Aprili~1941 numat in~resf'ile bnmftlrt. 
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