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ilrllllF'L"J.'(~1' ŞI PROPRIETAR: 

1. Sle'ănesc:u 
4: n~~~ini .2 lei . iI:::-'- " Toti trebue să păstrăm incre

derea in drepturile neamului. să 
ducem o luptă de credinţă, de 

- , , 
a_ REDACTOARE-ŞEFĂ:: 

Ciura.-$tefănescu 
w~ 
".._~.~- ·~fC~ .~ ....... _ ... . muncă şi de jertfă, şi, prin jertfă .. 

să ne câştigăm dreptatea. Fiindcă 
dreptatea străjueşte lumea. Si 
dreptatea lumii va fi dreptatea' 
noastră r 

1D1111J~~ Şl ADMINISTRAŢIA.: 

EJlL Ungureanu, colţ cu 
de Savoya, Tim1şoara -'" •..• __ . 89-36. ; ţt 
tipografie: 14-69. A pare Ja orele. 12 

ED~~ 

General ION ANroNEsro 

'le Armatei Române 
cu prilejul zilei de nastere 
a dlui general Ion Antonescu 

sut Inimos; al Conl. U.!Atorului 
SlllUlIUi Ui. felicitarile priUAtle 

6. (SIR). - ducătar al nostru, încă mulţi 
......... .Iom' zilei de naştere: d. ani, pentru binele Ţării ~i al 

JUl~'U!lt;;""U, Conducăto- Neamului Tomâneso. -
L..L. 'k, L-' şi preşedintele con- Ministerul Apărării Naţi'Onal~ 

'de miniştri~ a primit General de Corp de ArmatA. ad,j. 
dlui general de corp 1. IAOOBOVICI 

Huul ~bug~t DI·~la[fllJt·URlI~ 
IfiJlalizEDZă: 11l.1l(J() 1j!i3.11!i 

, deluEi' 
Aresta este. tel mai' mare buget dEla răz

boiul mcndial inteure si preuede,: 
intre ollel~, lumpnratea D 12.85li 
DuicaDe pentrUDtmDI~ 

adjutant, 1. Iaco- D. ge:lClal Antonescu, a bi- WASHINGTON, 6 .<Ra.dor). nea a. subliniat că dacă inte.Jsi-l tiarde dolari nu va. mai :fi snft. 
,. _ ... ~.. apără.rii naţia- neyoit să mulţume~scă prin ur- _ Oo!tespondentul agenţiei ,,Ha- tatea rei::ptră.rli ar oontinna cu cient din (Buza spo.riril p.reţu.. 

telegramă: m.atoarea. telegrama: vas" _ oficial- CO'mUnică : ritmul actual, bugetul de 10 mi- ri1or. . i 

{il",. yv,".:>,-... J Z .... A .. _ n __ "'nJof",;;" dJP. _i..,.LQfru,5!Î fu.- c .• .... -<Ii+ .o... •••••••••••••••••••••••• ~ ••.•• .=:le' 
Conducătorul Statului tUTor Ost~§iloT români) vă n:u~- Sta.t:;;U-nite, a a.p~;ba.t i;g-:: fi 1 I dI 

~i preşedinte al consili- 'letumesc cald~rle08 pt.enf!TUturan- tul armatei pe anul1iscaI, în-oo- 't tJJ,e",a OI tlIJtJlOne,eu 
de miniştri Bucureşti. ~e ci!'rl!! mi. -a,' acu cu. o- A d de!a 1 Iulie 1941. 
numele tlduror osta.§iloT cazUl zllei. mele de na.§tere. pau . ~ I d · '1 " lin" 

. Rom.âne~ vă rog să Doresc la Tându-mi Armatei l1ugetul rot.a.hzea.za suma. de: aee O~ 1013 - ,e~1f~ Z,atU "u~r;,ine, 
doZe general, cele mai Române în mâmue ~ăreia stă tr..OOO.655.187 dolari, mnd 001 In •• •. ti 

felicitări şi urări viitorul poporului român, să se mali:n:mre A b~~ ~la. ri.zboow Do~Senzellung 
acopere de glaria înaintaşilor monllia.I pana astă.u. BERLIN, 6. (Radar). - Sub I ale~ dlui general 'Ant~ • 

to,tii rN9i1m pe Dumnezeu, noştri. 2.650.000.000 cJ.)brl~sunt oos- titluZ "Generalul Antonescu fa- pentru sprijinirea famiilor 8~ 
să v.ă ţină con- _.~ GenemJ ANTONESCU tWaţi pentr&-. ~~- a C6 ordine"l ziarul ,,BerZiner Tace ~ familiilor de C<:hWeftoo' 

12.856 avioane de 'lJOplim6nta.je I Boersenzeitu'n{f', publică () cOr traţi.· . 
• in care se ~e: aviO!a.ne de respondenţă din Bucureşti) in Autorul rele11ă apai comuni-dria lluternIC bombardată bombaroamentt de vânătoare şi care a~torul 8~e ocupă de w noul catuZ preşidenţiei consiliuZui ...., • ţe . • • v de transpO.ri. ap.el catre ţa~a al C!ond~atoru- de miniştri în care se atrage 0-de catre 3Vla la Juamlca. 1.208.000.000 ~brl sant a- lu\ St~tulul, m .legatu~a cu . re- tenţia asupra anomaliei~ că unii 

Suct peste 100 morţi şi numeroşi fectaţi pentru continuatt'ea. con- org~nlzarea ~t8tenţe.. 8~ale. funcţionari ai Statului primesc 
răniţi truirii insta.laţiu.nilor navale şi Z,arul arata ~fo!turde jacute lefuri, d6§i nu prestează nici o 

• . • • altele In D.O'Oile ba.ze din AtlalD.· de Statul Roman tn acest 8ens~ muncă. -' • 
6 . (~()r). y- Un ş~IUl bornbe exploslve ŞI mcen- tie. cât ~ contribuţiile personale ~ ~ _ __ 
ofIcial dec1a,.ra.: diare. •• . ., Treb no'tat că in t bu , ••••••••• _._ •.• _ •••.• _._.~._.~ •.• -•.• _ •• ~.,._, 

,flllfiifoaDIlea. trecută a.viatia ma.- Acest a.tac a. pncmmt pu~r- ne . a.oos - i f 
aatlWat Alexanan8.. artl- dn. .. ftnlln .. ....,.~ e:et. creditele prevă.zute şi auto- Ati tu din ea Turci ei n ata 

Peste 100 persoane au fOlSt rimte 00 s'au votat delal lU lU-
antiatlria.nă. a. întmt în ac- omorite. N~~ răniţildr nu ilie 1940 şi pâ.nA acum pentru a- ultimelor evenimente 

se cunoaşte ~ca.. .N~1}lieroa.se I""ii,rn~ naţională, VOT trece de ANKARA, 6 (Rador). _ D. ultimele trei săptă.mâ.ni,preci-, 
fost aruncate asupra ora- case au fost distnJs.e. 30 millall'de ·dolarl. . -.. , . Saracioglu, ministrul afacerilor zând şi atitudinea. guvernului! 

se vase britanfce DU pUfosif 
G !br~ltarul naviu8nd sprl! A~lanlîr. 

In ac'est total. nu snnt cuprin- streine a făcut în faţa grupului turc fată de aceste evenimente.1 

se 7 mi~iaTde de dolari fttcOlr(''lţi parlam.entar al partidului repu- Deputaţii aU aprobat in una· 
in vederea sp1.icirii legii de 00- blican popular, o expunere a e- nimitate expunerea. dlui Sara.-
prmnut şi închiriere şi 6 miliar- venimentelor internaţionale din cioglu.. . 
de dolI:a.ri peulirU (.o:;unh:tooroa- --- - - - -- - - - ............ ei ...... -... ::::.-:..~.--=-._ .. .::.~.~ .. 

6 (Rador). - Cores- de mare tonaj, două torpiloare şi oo.nstmirlimarinelo'r a.merica.ne M ATIVE 
agenţiei "Havastf 

- ofi- mai multe vapoa.re de război, de A FIR 
transmite următoarele: mSli mică importanţă.. au părăsit a ~= ~ armatei în ... 

COnvoi compus din. vasul Gibraltarul, navigând spre Oceanul _ uge t • • ~ tiI-. lui ~ .. .,.,. fl·p .. " .... spa~ tarol -el __ ....... , .. ,. " 
Argos, un transatlantic Atlantic. '. faia plenulw Camere., OOID..lsm- ••• dupa s ...... mare na.z ...... - .... r- '-''''--r---,.. ...... ~ ............ _ ............. _ .............. ~ ........ ~; ................... . 

oi a fosl mare aclivivate 
diplomalh:ă· Ia Tokio 

ă ce au fost intrevederi cu ambasadorii 
Reichului si IIaliei, d. Matsuoka s'a 
intretinut timp de o oră cu ambaladoru! 
Stete~or·Unite .. '. .' 

'T1)JUO.6 (RadQr). _ Coo-es- secţiei europene dine ministel"l11 primit puţin dnp§. aooea pe el. 
agenţiei "Havas-OFI" afa.ooriS:ow strrăine asupra. situa.- Grewt amba.sa.doml Statdar U-

. O ţiei internaţiOllMe. ni~ cu eare s'a întreţinut timp 
l' a drl!llla.:e a:tiYitate diplomatică D. AuriU, . ambasadorul lia- de O oră. 

D.:!"JOlla Tokio. • lieiJaavut()conversa.ţiedelaoraN~ s'a putut obţine nicio 
Ial,aa~basado.rul Relchu- 14)a ora 14,30 cu ci. Ma.t6l/Ioka. ~ a.s~~ OOiectului ace-
, ~ o mtrevedere la. aruia- Ministrul afaoorilor ~;li ..... e '~iORPi·. _ /lUi. .,1-.. It W.f~,_ 

fii '" Mekamoto, directorul • 

van bozovician se poate scria şi într'o ca.fa.oă ••• 
astfel: Fiindcă maestrul Scorbură &o-

,,Farmacistul Ada.lbert U jagh. in v&rdă Bumburaş e om ta.l'6 cetit ii 
etate de 55 ani, din comuna Sâ.npe- vom reaminti - drept răspon.s la ' 
tml Germa.n. jud. 'I'imiş-Torontal, supărare - un episod din istorie: 
a Încetat din viaţă. subit. in urma . Era - căci a fost - într'o ţa.ri, 
unei boli îndelungate" • • • crhA deschisă de scaun domnesc ••• 

Noa! 'J'ucă-ţi stilul. bleondule... şi nu de acela din cafana timişo-
• reau. pe fl8.re sta atârnaia flrma 

asopa,ţieî culturale • 
•• • Ta.lenta.tn li1eraru (carele pe 1'ot norodul ştia de JIl8.l'ele evem., 

la uşile tuturor partidelor trecu~a. ment şi toc~i în preziua abdicării: 
dar le-a găsit inchise pe toate... fostului domnitor, un preşedinte in 
şi până. şi călJl9I}& vergie ar fi im- chipul şi asemănarea. maestrului' 
brăcat-o, în chip de 1lD. "nou Bade.a Scorburi Scovardă. Bumburaş. i .. 
Cârţan" • •• de i s'ar fi permi!!l) ; dat domnitorului _ care se făcuse 
marele poeta preste tăt neamul, 

nesuferit poporului ti deaceea a 
mă. rog frumos. precum se crede trebuit să. abdice _ O telt:'gmmă 
dumnealui: Scorbură. Scova.rdă 

plină. de omagii, să. nu spm;em ,.~ 
Bumburaş - ci că. e supărat f03r-

linguşiri, în numele asocillii~i. ~- ~.-~ 
te, pre noi, pentrucA am vorbit de să. consulte comitetul de co::dn~i. :1.". 
O oarecare nedemoitate a unui ex- ~ ~ . 
preşedinte de a.soţiaţ:ie culturală Au, cand astfel lucra ll.t1 .,1)~CZ1-
ce-si avea altarul cărturăresc (cu j dent", e tare demn, maestre .scor. 
fi~ ea a unei clneştiece ape ga- ~uri Scovardi Bumbnraş? 
~ ce ~ digesu.. - fB~ . Oard.!. Jl,EŞPECTIVO 



.!!JIIIIII"""",,,",IIIIfIIiIlIIiIIIIIIIII" .lIInUlIIlHlllmUIIII1IIIIIIIINIllImIlHIIliIlItIUIfIRlllIIIllIlmlllllUm: 

~ (lrmka rimati ~ 
i -- 5 

i " .lo,zul eet fKace... ~ s == 
!~ - N~a! nici o ideie pentr'o ~erie.t ;; 
;i - N'am :oevoeJ dra.gi. : joc lA loterie 1 ••• 
E la răspunsul &sta., bwul meu amic 
'ii IIă privi ama.rnic şi tă.cu chitic ••• 
= II ;'00'18 ~ de \~.<;patru ~i. • .! 
~ Cheltuind OII alSta tiliimii mei! bani - _~=_s 
- Mi-am vândut &Jl mute până şi mol~ ! Credincios ~odată tot eşi-va JO'ZUl - ~ 
~ Fac o pa.ranflt>aă ca si spun cinstit : ==_:===~_ = N'a eşit eI, J<.:rul ? ••• a.;,hii mi-au ('I'}it ! ••. 
.~ Am in n~tieră tea.'IIcuri de bilete 
3: Verzi. a.lbastre, brune, I'O'll şi l"io'!ete -
'1. Maldăr de iluzii, tot sperâ.nd într'una ~ 
!=~. Ci micar odată-mi va zâ.mbi Forluna ! ====:=~==_-!IlIE Ci d"w oomu-i magie, plin ou mi~ 

8evă.rsâ.nd norocul pe,;te lighi01l.ne -
=!!!i Va avea. ea. grijă şi &-oun arlechin) 
Ei Cu cinci miliane ••• sau chiar mai puţin t • • • ~_-= 
= <..'lâte nopţi gr()lZa.ve, ca răpus de booIă., I Aşteptam s'apari.... Ii6ta1 ~iciaIi, ~ 

~- Cctr1statând În l!1'll1ă CU mutra perplex! : _=!! 
_ N'a _it J8I ntatcă, •• dar nîCi lia anexă 1 .... ' 
eli. i Mi pUJ'~ ·1 ~ Co~so ~ ~~ uit alean;"., 
; Cnd o sn~.~rie mi-asună timpanul -

I~_ii C,fxetez motivul de ha.rababură : =======; :: Mă, O fi un ,.("lrcus'~ ? Aşi !_. e-o. •• colootwi. t . 
Intru ••• o coniţă, .cum e pernzt'laua -

- Imi zâmbi p1atonic, prevăzând safteaua : 
~ _ Co1ectura DQ1tSt!'ă s.re mult noroc, - =_§ 
~ Zise ea, punâ.ndu-mi lângă nas un stoc 
~ De bilete bntne ••• Din priviri () fur. • • ~ 
§i lan un sfert, d.a~u balta;. - MulţlUnesc ! BoInjlIl' 1 j 
~ Iau un sfert~ dau banii Mulţume.se 1 BonjUl' 1 • • • ~ 

_-_i_~ . Lmd. d~pă. 'lunA, iozul ~ nu ese - •• 1= 
Totusi, inimioara. mi se aprinsese 

~ Şi, d6 fiecare chtă când veneam - i 
~ Oontempla.ndu-i !7lra., eu mă. fâst:.Mee.m • • • g 
- Nici la cla&ai cincea nu-mi 0. .. i cel sfert I Ce să-i fac ! B~MWme ! ... Ghini<mu-i cert ! ~ 
~ "'.... .. .. . ~ 

,. :_:.=_=_- g:r;. =.:s~:. =l:~~~:~. . . 1=_-:==_ - Nu recurg, <'?,Sigur, la elucubraţii, . . 
Să~mi pennit anume niscai declara,ţii - . 

I Dar ••• de-ar fi să-mi râ.dă'n nopţile rebele, !! 
i . Dânsa ar fi ••• lozUl visurilor meJ~ ! . ~ . ~== 
- GAVROCHE a E 
;imwlllllllltllmllllllllllllllHUlUIUHlHllllflfllllllllllllllllllllllllllllllllll 1111111111111111111111111111111"111111111/1110 

lA · CIINIIEMA ,,1rHAfLIA" 

. "-

, , 

ECOUL ,VI. bul XVII. 1941. _~. 

Termenul Dentru declararea eanlitătilor SIiL D ~t" , 
de Irlu sta Drelungit DInl la 8 Iunie , ~ ~" ~e. 

Prefectul judeţului Tîmiş-Toron
tai (oficiUl judeţului de aprovizio
nare), aduce la cun~tinţa tuturor 
deţinătorilor de grâu, făină de grâu 
tip popular, secară. orz şi porumb, 
provenite din recolta anilor 1940 şi 
rea declaraţiunilor de cantităţUc 
anteriori, că termenul de depune
ce posed, Se prelungeşte plnl în 
seara zilei de 8 Iunie 1941. 

In consecinţă toate intreprinde
m. industriale, comerciale, agrjco. 
le, toţi agricultoriI precum şi toţi 
ceilalţi deţinători partcu1ari, cari 
nu a declarat până în ziua de de 30 
Mai 1941, eantităţile ce le posed, 

precum şi aceia cari au declaat UIIlUIWUIIiIIi II IlIIII"U III IlUIi II . 
cantităţi ms.i mici decât au in rea- C I N E .M A T O G ~ :".'.:,. 
Iitate din Timişoara.. sunt obligaţi ~ 
a le declara, sub sancţiunea. previi- Capitol: Fete din R'"' 
zută in Decret-Lege Nr. 1517/1941 modern mobliert). '. 
publicat în Monitorul Oficial Nr. ThaIia: Jucătorul 
120 din 23 Mai a. c. şi in decizia (Der Sehachspieler), I 

ministerială nr. 282 din 23 Ma~ ApoHo: Vorbeşte.!:: :., 
1941

t 
publicată în Monitorul oficiâI goste. :.; 

Nr, 12 din 24 Mai lOOt prin de- Corso: Ispitele Tnţ. 
claraţie scrisă Oficiului de valorifi
carea gr4ului judeţean de pe lângă 
Prefectura judeţului Timiş-Toron
tal, înlăuntrul termenului aritat 
mai sus. 

Ce'i,; şi răspâ. 

•• E C Ou 
zia. de curaj,o 

MICA P U B L 1 CIT A' 
Apare In fiecare zi. Minimum 10 cuvintel 
Anunţurile in schimb, preţul dublu, ja,r cele cu clişeu tarif spe
cial Orice 8IDunţ cerut să. apară in altă rubrică decât cea res-

pectivă, se taxează dublu. 

Anonţorile pentru rubrlclle "CEftF.RI DE SERVICIU" (Menal 
jere) nu se pot publica CU a.dresa" exacti ci numai adresate 

Post Restante sau la Ziar. . 

V AND în circ. n. lânti 
casă compusă din 10 
curte frumoasă cu ar. 
spălătorie şi pivniţă. 1: 
cu baie). 

SCHIMB casa din Orade;. 
tide Briand, lx2 C!lll.· 

cămară, parchet, tel1(:: ~ 
cam şi dependinţe, eu '. 

A6E:-;-TURA GENERALA DE ~O~fERl ŞI BmOV DE mişoara, ori cu păIni::. 
COPIAT ACTE: Timiş-Toronta1; aiu,! 

,,D ACI A FEL I X" 800.000 lei· t 

Tim.işo~U'a. Dt str. 3 August Nr.25 (vis-a-vis de P-ţa ",Coronini". INCIURIEZ în circ. IV.r· 
Mijloclm ÎnrheierBtl fnţelegerilor de vânr.are-cumpăra.re ,a de .:ncblriere vai, subsol 3 ca.mere, . ~ 

• lmobllelOr, in condiţiuci foarte aVl&Pt&joaee. !ier sau orice, la loc 

A NUN TUR 1 LEA GEN TUR II DEV:"NZA!lE,î.n?alea, 
" ~;, casa de carămlda, 3 . Pr 

TEL. 188I "U AU tA FEL IX" TBL. 18-81 cătărie de vară, pivniţl '~ 
ANUNŢ. Ono nB. clientelă este in- DE lNCHlRIA'l camari mobilată ne, magazie de !enme. 

ştiinţată. că inţelegeriJe de in- cu baie .in Piaţa Traian. tru, fânâtnă, electrici~ 
chiriere, care se f8() prin mijlo- SClHMB casă din Oradea cu fond lotul 8% jugăre. ~ 
cirea noastră ~tre ~rop~ietar~ de comerţ in T1mi.şoara, _ prefe- E V ANZARE In C3rlie 
sau deţinătorii de lIl10blle '1 rabil articole technice depozit de noui ar:'oape de tranll: 
chiriaşi sunt valabile, cu aproba. lemne sau cherestea. ' nouă, COTr1Dt.'Rli din 3 . ÎI' 
rea comisiwill oficiului de inchi- ARENDEZ fermă 14 jugere pă. cătărie. bae, cameră de' ~ 
riel'e. .~" •.• - --' . '. ." 2 săli, ,erandn inchisi. 
In ., fa f rmalită~Hl d ~- mint 1nsămlnţat, la 3Y2 Km. \..- 1 . .• , ." 

p~~m,... o . )""or e ~- dela. tramvai, cu grajd t. 50- sUuSo, plvmţa ŞI spallC '~ 
depllmt pentru obţmerea. apro. . , ~ ~ chet, tetawta, instala',~ , 
bă " b' ul ti 1 .3:- 'ţi 100 capete de VIte şllocwnţa, C\l dio. te,'r,J (,"1, auto":'. , 

nJ. lI'O 8 a u.u.!pom a 75.000 lei arendă anual tmpir. ., wo, 
clienţilor CU toate informaţiunile +A d lta ~__ ân+"tă poartă" ~e p.'ate ve(" 'c 
"f uI l )'On reco .w:tem ,... . d· ~ "'I' , ŞI orm are e necesare. upa masa, ue a. orele ~ de 

INCHllUEZ cameră elegant mobi· S~ .. ::.u casăl sa; Păm: în VAND, SAU SCHIMB u.i!W 
lată in Cetate. p ... ~. ta C'" ~Lee • SOm

O 
0° Sea, din Oradea, Str. Mllior6~ ce 

la,... reanga. 1 . 00. tr. b • t V • 

INCHIIUEZ In Cetate 2 camere Od bes 900 000 T _; Ti camere, uea arIe, caD::: ea . o eu , ~ Str. tu v , ~. ," elegant mobilate cu bale, antreu. a~~L "'''!''' .. T~:fth,A .• ,. . .. 
IJLII;tUane, graru.na (flori) etc C .... l-a:~~Str- °Moo.o:- .~.:a ~~ W.Q pamânt In Tlttllşoara. • S 

• " Ul, • OCIOlU, _ valoare 
parter inalt. 2,500.000 Lei. CAsA DE VANZARE Înt·.fte!: 

VAN» în centru. ?&ta:e teren pe VÂND SAU ARENDEZ in Băile zi:;;ş,. 1X3 ~ere, buri 
care se poate zlIfi casa cu 2 eta- B' lingi ta t' mera de aIunente cu 2 i' 
je compusă din 3 locuinţe a câte ~~umă' salp&rd

c
, ras ~ ăŞI tuate in parcul băilor it 

2 . d di V· d C&rC1 cu a emese'l.gr - 't ft 1 G "". " camere fi epeu nţe. - an d' ă t t . ta 1 \PI ores ... ac, raulna e-~, 
pentru întotdeauna. 2-3 camere lD cu 0. mven ~. . ţine casei esie toată p~, 
în centru Cetate. PREDAU local d.e Jlrvavălie la loc pomi roditori. 

CAUT Iucal. 2 camere şi antreu c~ntr&l. cu vit.rn:a ma~, admira- DE VAJ.'IZ:\RE LOCURI Dt 
pentru cabinet dentar, parter. b;~ pent~ bodega de alimente sau şi vile cu autorizaţia de, 
Cartierul Fabrică. a. come .. y. ,.. ţie in Băile Buzia." 'fui,:' 

VAN» In centru Fratelia la tram· DE V ANZARE M;rugare pamint Regina Maria şi Par,. 
vai casă solidă din 2 locuinţă â In comuna Hemeacova. Feroginoase. PreţUl dt: " 
câ\.e o cameră, bucătărie ,i speis VAN» loc de casă in Bulv. Dr. 70.000 lei. putându.se p;;: . 
(teracotA, electrică) preţ 150.000 Vich. Babe, Lei 200.000. rate. 
lei. DE VANZARE cU preţ ieftin, un PREDAU la loc de centnl, 

PREDAU ieftin local de băcănie, cupeu deschis şi un altul. fn~hl!ll ""1,. ... ,,,1 __ • .3_,,;-_h_. '"o -.-_.0._- _".A ,. --, -- -----r- \'AL'41J sau tiau in parte recolta a fii de tutungerie ŞI tot irt~ 
Şl tutungene. la loc bun. jugăre porumb, 2 jugăre lucernă V AND in circ. II lot de ' 

DE ':ANZ~RE.auto.sport .. Chrys· şi cea. 7 jugăre diferite nr~ava- stj. patraţi şi un a;t !.: 
ler' , 6 ciliI..dri. turi aproape de Timişoara sL patrati. " 

DJ{1 YcÂNZ4Rli'! h ... " .... _ •. ___ I ..... -- .'-_.--- & .. " ..... - ........ u "'Il' renM toate anunţU1'ile 
a oare de 4.0uv.OOO leI. culă tramvai No,·l şi 2 ca::ă d::l eate în acest cadru, 8 SI 

DE V~Z~E!a 5 ~. de va~a raport cu .intrare din 2 străzi, sa _ pentru infontr' 
BUZla, 2 Jugare pamant, însa.· compusă din: 2 X 3 camere ~i necesare _ numai la 1;' , .. 
minţat cu trifoi. dep.; 5X2 camere ,i dep.; {Xl DACIA FELIX", str.! ' 

INC~~Z. in Piaţa Traian local C2mere şi dependinţe, curte ma- iust, NI'. 25 (vis_.·\iHi i~\ 
de pravălie. re, apă şi canal în curte. ţa Coronin1"). TeI~. i' 

DE VANZARE una tobă de J~ IVAND inventar de hăl"AnI@. Caut PROFESOARA, dau lecţii 1 ! 1:" 
model D. 95 cu toată instaIaţUl asociat pentru Rest ~ şi meditaţii _ pentru c~1 " 
c:omplecti. - A se adresa Circ. • &Ul'Sn" cu ferior _ la orice maWil .. 
IV. Str. Gh. Pop de Băseşti Nr. 6 50.-60.000 leI. Informaţii: Ti· ţluni modeste. Adresa la' 

mişoara. 1 Str. Eugen de Sa voya 
CUMPAB casă sănătoasă, 2-3 ca· 16 restaurant. CARUCIOR .,Sport", pt'oltt 

mere, bae, apaduct. ofer 600.000 ------------ de \Ul an, in !Ita.ft buni, 
lei. OITIIIPIR ..-oQ~ ...... '11uJ unewat. a se adrta ~ 

DE V ANZARE O casă nouă cu etaj tipografice cu bucata. Inventar ti I %3. 
ti atelier, grădină de flori şi le- preţul le trimit urgent la Dr. DE V ANZARE 1 pat. 1 r. 
gume, In str. Honig Nr~ ll.:tJs.a. Şotroga. Tlmi~ L Piata UDi- lUl& noptieră. A se adz'eIIl! , 
yiS de pn. "abri~ ~. ~ s. ,_." , . - ma, ~ ~ Bi.Ieft1 Jic.' 

,~,'. t~".~}: y 

-
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umai măcelarii cari respectă Cum se pot obtine dlJpllcate de 
preturiie maximale au dreptul să pe certificatele de recensământ · · I · W A d W Biroul de recensământ de pe reşti Splaiul Unirii 8, suma. de tale anima e SI sa van a carne lilngăPrimăriamuni'!'.piUluiTi_ LeI 650 reprezentând taxa. de 

măsuri Î!flpotriva acelora cari taie porci şi bovine 
in alt loc decat la Abatorul comunal. Asigurarea canti
tătil m,inir;ne. de carne şi untură pentru populatia muni
cipiulUI Timişoara 

cum am. 'ffl.a'i arătat in I O INCERCARE NE-
rânduri) populaţia mu- IZBUTITA 

, Timi§:oara duce o ma- D. primar Eugen Pop a făcut 
, /U canie de vacă ~i de o Încercare de-a rezolva pro-

nu pot ti cumpăraţi pentrq OOD.SUJn 

publio decât de către membru auto
rizaţi ai Uniunii exportatorilor, mă
oelari.i locali autorizajt de Primărie 
Timişoara ~ cari vor ingriji de tă~ 
ferea lor in Abator ,i distribuirea 
produselor cu preiurUe thate de 
aoL 

. precum ş' de gră.sime. Ca- blema cărnii şi a grăsimilor, dar 
sunt prea bine cunoscute n'a izbutit. Dsa s'a izbit de re .. 

. ~mm 8făru.im· asupra lO9". fuzul celor doi măcelari angro
doar sei. predzăm că l()- sişti, ea. şi de al reprezentanţi~ 
Tfmi~arHJ exceptând pe lor producătOrilor. cari nu s'au 

dare de mână) de multă p.utut ~bliga să furnizeze bovine 
n'au mai mâ?'IICat carne Şl pol'Cl graşi la preţu·rile mm
şi de 'PW'c, Şi nu ma~ ga- male in v1goare. .Ba ceva mai 

să cumpere ~ 7cgr. de un· n:u1.t : a~ motivat că. DU s'ar 

ţi nimic nu i-a putut 
pe producători să res

preţurile flUl.Ximale la ba-
m. lei kgr. şi la porcii graşi 

legr.) cum au fost fixate 
8ub8ecretar~tuZ de 

al tJp1'ovizWnăroo şi cum 
încă in vigoare. 

k~eI1lleni. nimeni nu i-a pu
, nici pe măoelatri să 

~ porci pentru a 
carnea ·şi untura cu p7'e-

:a maximale stabilite de că,.. 
Primărie, preţuri cari au 

baz(ţ de calcul preţurile 
ale animalelor 'Vii. 

nu in8ea.mnă insă, că 
mai tăiat booi·n,e şi pClr
Dimpotrivă. Darr nu la 

gasI decat 400 porci pe săptă
mână cari ar putea fi tăiaţi la 
Timişoara şi ci aceştia n'ar a
junge pentru consumul popu
laţiei, ceeace pa.re inexact dacă 
ţinem seama că numai două. 
zile pe săptămână este permis 
consumul cărnii. 

Problema nu a fost totuş a.
bandonată. D. primar Eugen 
Pop a continuat tratativele cu 
r6prezentanţii acelora cari Vin 
fn contact cu creşterea animale
lor şi vânzarea cărnii, dar mai 
ales a. continuat să studieze pro
blema. 

STARPffiEA TAIERU 
TĂIERU CLANDESTINE 

Vite şi porci vii prectun şi carne, 
slănină,. untură, mezelurl ,i orice 
produse aJimeafare de orJldnă ani
mală 00 pot eşi de pe teritoriul 
municipiului sub nici oformi ,i prin 
nici un mijloc de circulajie (CFR, 
PTT, căm.iOft.ne, trăsuri, etc.) fărl 
autorizaţia speciali a Oficiului ju
deţean de aprovizionare. 

Se excepţioneazi animalele adu
se la obor târg, cari nefiind vindn .. 
te pentru consum pubUo se reina
poiază în comuna de origină saD în 
a cmnpără.toruhd f.lran (producă
tor) la destinaţia &ri.tati. in bile
tul de proprietate. 

Distribuirea cărn'lD'llor fi grăsI
mei ee va face pentru fleca.re cap 
de fa.mille la măeelarii detallişti. 
cu cota care se Va fixa de Primă.
re pe cap de locuitor in fieoa.re săp
tămâni pe baza eantităţU achizl .. 
pObate pentru coasamul local. 

MAcelarii detaiIiştl n'an voie să 
faci mezeltui" si .dI. earnea, 
griMme& etc., altor coJlS.lUll&tori. 
decât gospodăriilor Inscrise in le
gistrele lor de aprovizionare. 

Abaterile dela prezen.t.aordonan
fă vor fi 8BIlcţionate, eonform pre
vederilor din legea de pollţle sani. 

mişoara aduce la cunoştinţa. ge- 5(}{) lei pentru duplicat piua Lei. 
!lentă că. în conformitate cu 150 costul publicării In MoDita.; 
prevederile art, 16 al. 4 tdin De- ru1 Oficial. 
cret-Lege No. 61 publicat fn Institutul Central de Stam;.. 
Monitorul Oficial Nr. 12 din 15 tiei va depune acea sti. taxă de 
Ianuarie a... c. şi art. 8 din De-- 500 Lei la Casa de Depuneri tl: 
cret-Lege Nr. 865 publicat în Co ţi"" " F 'mo"~ ft IIBemna UJ..&.\ "AI.. ..Il' """ "'-
Monitorul Oficial Nr. 76 din 30 C. 1. P.'~ (OficIul Central de Jn,.. 
Martie a. c. eliberarea duplica- registrărl şi Jldentificărli Popa_ 
telor depe certificatele de În- laţiei) şi va face publicarea au
scriere la recensămntul din 1941 tomată rn Monitorul Oficial. ţi_1 
se va face numai după achitarea nând evideţă. acestor opera.. 
unei taxe de Lei 500 (cindsute) ţiuni, iar dupllcatele se vor trt .. 
plus suma de 150 Lei pentru pu~ mite petiţionarilor la adreHle 
blicarea in Monitorul Oficial în indicate, după apariţia. pub1iea.~ 
total 650 Lei. 

l!i!i'berarea duplicatelor se va 
tipj In Mnnitorul Ofio1aJ. 

face numai de organele centrale !'iiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
dm Bcuureşti pe bază de cereri I 
În care petiţionaruI va arăta: Cadouri şI articole casnice 
numele şi pronumele (capului in porteliln şi Ilie riIa 
defamilie) adresa la care a. fost l rCHMfDT 
recensat tn ziua de 6 Aprilie 1· • ;,.. 
1941, adresa actuală şi Dumărul ... r. C H U SIE R 
tnembrilor familiei. II' ~ 

Petiţionarul va trimite prin T' 
mandat poştal, pe adresa Insti. Imlsoara 1., SIr. LODovJei 3. 
tutului Central !de Statistică li:I uiefon: 22-U .. 
Serviciul Contabilităţii, Buc~ 

fllIIIHmll"1I1111111IJ1:IIIHlllllnllnnl/1I111111111l11111l1lfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmIllUIiIIIIl"I/UUIII/IIUIlIIIII" 

Onemn .,AROllc" 
Filmul dragostei şi al romantismului ! 

Un f"tlm american de Dlal'9 reuşită f 

Vorbeste-mi de draoo81e 
comun-al, ci clandes

mrneaşi ·untura au fost 
la bursa neagră, adecă 
. -celor cu dare de mâ

cu alte preţuri decât cale 
In felul acesta, fi

a: s'a vândut foarte multă 

Văzând de unde vine o parte a 
răului. d. primar I!.ugen Pop a dat 
o ordonanţă, prin care, se interzice 
cu desăvârşi re, măcelarilor autori
zaţi de primărie, sau de UnÎuue(l. 
Sindicatelor pentru exportul de a
nimale, de a mal tăi& animale alt. 
undeva decât in Ah"tom munici
plulul 

Această ordonanţă mal prevede: 
()amea ,i produsele alimentare 

de origini animală sub orice formă 
tntroduse In raza municipiului pen
tru consumul public şi în orice ca.n
titate, vor fi in prealabil examinate 
la AbatomI comunal, unae se vor 

tar vete~. Regulamentului J O H N BOL E S 
de aplicare a acestei legi, a Bega. I_;::=--==--;--=--;-~_--':Şl_' --:::--__ L=-=U __ L;.:Y-=D=-=E:..:S=-T:.:E~_ 
Jamentului asupra controlului ali· Incep. :repr. 8-5-7-9 Dwn. şi sărb. şi la 11 a. m. - ' 

Cu minunaţii interpreţi 

. eate n'a mai fost contro
de medicul veterinarr. Nu 
in.ti.stăm Iu/:,/(.pra primei
ce o f'Dtu?fitU6 'lJentru să

=::tuI~ ~~~= ::a ~ 1II"lIlIlInU/III1"lIl1l1l1l11flllllllllll"""ll1l11llll1ll11lllnrIlIIIJI~JJIJJIIlmmllll111~IIII11I1[IIIIIIIIIIIIIIJllm""1111I1l ; 
pot fi calificate ca infractiuni la le- ' 

pub7ică ac~~t fapt şi 
]/(&/,1111)6J pe care () 8tt-

Sf(Jh"l si comuna d;n ca
ta:x:elor ce li se 

inregistra şi distribui In acel8.f mod 
ca şi earnea tăiată in abator. 

Porcii graşi, vite tP mieU la obor 

gea sabotaJulul economic. 
lDII'aCJltlDUe la masurue luate de 

Ministerul Economiei Nationale 
subsecrefariatuJ de Stat al Aprovi
zionărII. privitoare la dirijarea, H
mitare&, controlul prodacţiei, eiJocu.. 

1II1l1111111111111111111111111111111111111111111111mlllllllUlIIIIIIllllllllllllllllm laţi ei, distrtbuţlel " con81llDuiui 
- mărfurilor şi produselor de origi-

1-n ema Cor s'o ~== nă animală, vor fi eon8tat.le şi 
sancţionate eonform legii pentru 

,..----------------- § activarea, producţiei regimul pre
Vineri, o premieră extra ordina.ri ! 

Vedeta care a fascinat lumea cu frumuseţea. şi 
talentul ei 

~ ţurilor. reprimarea specu.lei ilicite 
~ şi a sabotajuhd ~nomic 
E TREI OBIECTIVE IMPOR· 
S TANTE 
~ Această ordonanţă s'a dat ţinAn-
~ du-se seama de faptul că Ardealul 
g şi Banatul au fost declarate :lonă 
;;::; ~ .. ot\W\.,;..;nn ...... t'lent1'),l 1311l'l1 ...... H 
== export şi Amiata l'omana, precum 
~ şi de faptul că jud. Timiş-Toronhl 
S i s'a fixat o cotă de ulei comestibil ' 
§ prea redusă in raport cu numărul = r-r--;--- - -~------- - - ,-_._-
E seama de diferitele deci2iuni minsa teriale in vigoare. 
E Este important să subliniem fap. 
§ tul că prin deciziunea de mai sus, 
~ s'au urmărit trei obiective impor
~ tante: intensificarea controlului cu 
~ privire la tăierea animalelor şi vin
E zarea cărnii, stârpirea tăierilor 
g clandestine şi a burselor negre de 
§ carne şi. toate tăierile de animale 

, . E să se facă numai la Abatorul muni-

", S P ~ -liE IL lE' 1, I~ lUJ PUL U J g cipiului şi numai ae către măcelaru § autorizaţi de către Primărie. 
I Este deasemeni important să adiu-

t7 = &.&u., ~ r.--~&a-&. ....... ..I.ar ~-fa..o.r"-""-'ea ... o"J:I,:a'CUJ.U :r~dJJJ.UU.l~r,I:. = 6 ~.. al ai 
PO d'op ANK BORZAGE ~ ţiuni de a tăia arum e num ace-, . era marelui regi sar FR . . := lor măcelari cari respectă preţurile 

I ~ll AkDn TAMIROF şi John HOW ARD. ~ I maximale. 

1 !1,IIII,llllllllllllllllllllllllillijllllll~IlI11lllllllliillIllIlUlIlIlIlIlIlIUIIIIlIi1IIlllll1lllmlllllillllllUlUIDIDIll11 Remtatul rămine să-I vedem. 
y • ~ "1 " , 

\ 
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lA CHIN/EMA "CA/PlrOl" 
mllUIIIMlnlimll1l .,lIlIlImHIIIIINII"'HlIJlIllImHIlIllIllIUII'"I1I1I1I1I11I1I11II11I11I1IINIIIIIIHlllllllliurallinli. 
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Crucea 'Rosie Filiala Timişoara Statele-Unite au· dat un nou 
Se aduce Ia ennoştinţa generală.. I 0IPnizead • Spitalul Milltar din _ 

-l1liala CrnclI Bofii Timf~, 1000nta~ , averllsment, Fran 
-, '"Cursuri de infirmiere voluntare'" 
FacelD apel la Româncele ti ee- Ar fi azi o lipsă dela datori~ ,. 

tiţenoele mfuoritare, cari ştiu ro- nimeni in trecut nu a llpsit dela 
mâneşte, din oraşul Tinrlşoara, ca datorie. De aceea nădăjdnim, că 
să. se Înscrie la aceste cursuri, că- apelul nostru va fi ascnltat, având 
ci, precum orişice bărbat e dator eredinta nestrămutată în patriotis
a se pregăti pentrU rostul său de moi şi devotamentul vostru, pentm 
apărător al gliei, strimoşeşti, tot binele vostru, al soţilor ,i copiilor 
~ e datoria sfântă pentru femM, voştri, la nevoie. 
a se pregăti pentru rostul el de Inscrierile se fac până la 15 In
ajutor. care c alinarea snferinţ~lor. nle 1941 la seeretariatul - Filialei, 
, Aceste pregătiri se capătă în Palatul Cultural (fost Hotel Fertli
C'JQl'Surile înfiinţate Ia Crucea Roşie. nand) etaj 1. uşa 88, În zilele de 
CETAŢENCE TmnşOREI'<m, lucru d. m. dela 5-7, unde se pot 

INSCRIE'fl-VĂ LA CRUCE:\ RO- vedea şi condiţillnile, . 
ŞIE LA ACESTE CUR.iOlURI. CĂ· . _ 
CI NU E.CU PUTINŢĂ SĂ RA~IA. f PreşN1mtă: ZOE Dr. Coste. . 
NXJu ~r-nn-aA1C'TX'I:J. ,~ Ch;;U'L .... (..a. ..... C ........ 'Cllu o. q"vt_., . -

V G8hlngfon, 6. (Ra.dor). -
Corespono.elltul agenţiei DNB. 
comunică; 

Intr'o lungă declaraţie ofici
ală. adresată. guvernului din 
Vichy, d. HulI, secretarul de
partamentului de Stat, a cerut 
acestuia, sub forma unui aver
tisment, de a nu lua nici o ho
tărâre indreptată contra An~ 
gliei. 

anchetele ce ar urma să se fa
că, ar rezulta că ştirile provi
zorii cu privire la o colaborare 
activă dintre guvernul din 
Vichy şi Berlin 'Se confirmă. 

Nu s'a putut şti cu . cerlitu-

dine, dacă. vorbind de 
provizorti", d. Hull s'a ' 
Ia afirmaţiile tendiţioase 
pândite de propaganda 
şi desminţi'te în mai 
duri de guvernul din 

Noui preţuri maximale 
lapte; unt şi brânz 

Bucureşti, 6, (SIR). - Sub- La producător lOt» 
secretariatul de Stat' al aprovi- pasteurizat: lei 195 kgr. 
zionării a dat .următoarea deci- sterizat, lei 185. 
~~ 1'11 :nrivirp. b. n,.ptll1 1YI~vi_ 

mal al untului, brânzei de vacă 
T +01 6'ft,91""oni",,* Iz. 

D. Hull lasă să se întrevadă 
posibilitatea unei ruperi com
plecte a relaţiilor diplomatice 
dintre Franţa şi Statele Unite 
si chiar Dosibilitatea unei blo
cări a bunurilor franceze din 
Statele Unite, în cazul când din .-.................................. . 

. . ..................................... . 
La damasc se- împart' p~ --1 I fI· K· W·'h I 

şi penteleUlui de vacă :. 
pasteurizat lei 213 kgr 
steurizat lei 203. ' 

La detailist rn 
pasteurizat lei 230 kgr 
steurizat leI 220 kgr, ., 

manif..-ste antibritanice ilDerarn eos.u OI :~~e~i I~a~em modesle 
BUClJREŞTI, 6 (Radar). -Ift'ste în t':::tre se arată că, în 1-

Ooi.responoontul agenie.i nD. rak. ostilitAţile continui şi ci 
N. R..'J NlmnniM. • • !l1"9.~ii li:unt '!otĂ!'Îţ.i s~ ln,!t.A im

La. Damasc se împa·rt mam- potnva d<Jlln.m~ţieI brit.a.nioo. " 

Preţul brâ.nzei de 
vacă, la producător l0e0' 
că : lei 45; la angrosist, 
cureşti, Iei 54; la 
DU.\;LU "'91.1, 1~1 08. .................................. 

Schimburile de mărfuri Înlre Siria .,' ' 
. Si Transjordanla· cumD:el in!rerunte 
DAMASC 6 (Rador). "-, oomplect intrerupte. CăI6.torii 

~himburil.e' de mărfuri între cari vin dela Amman, Stmt su-
Siria şi Transjorda.nia au fost puşi unui control foa-de sever. 

...................................... ~ 

18 cOInerciaoti din Tim~soHra 
condamnalt penlru sahotaj 

AMSTERDAM, 6 (Rador) 'Ilille se vor desfăşura într'un 
Tn I'n....,,' 9.10; d .. J",;, ....... !'ii; 91 o<>cd.-u IOdrto ftlMoat_ 

nepoţii fostului Kaiser, au sosit FUhrerul va fi reprezentat 
la Daorn, spre a lua parte la ce- prin d. Seyss-Inquart ,comisar 
remonia inmormântării. al ReiChnlui, iar nu prin gene-

Fostul kronprlnţ este aştep- raIul Christiansen. 
tat DUminec~, ~. . Armata va fi reprezentată 

In conformitate cu ultIma do- prin mareşalul von Macken~n. 
rit:ţă a fostului Kaiser. funera-....................•....... ~ 

Laptele crud de 
va vinde în Bucureşti 
kgr. laptele de fermă 
rizat se va. vinda în 
lei 17 kgr~ 

Laptele pentm copil ~ 
'Vin1ie cu preţ liber • 

Preţurile ma.xîmaIe, 

Autorităti'e britan~ce au cerul :C:::::!o~ie 
dezarmarea armatei egiptene în::~ara~estor 
si indepărtarea mai muitori :!= ~=l~~~· 
oll-ter.- seama de cheltuelile de 

sport dela locul de 
VICHY, 6 (~dor).- Corespon", partieipe la noul guvern de uniune până la localitatea 

dCntuI, agenţie ... DNB" anunţă:, naţională, In, cercurile politice, se unde se face 
DuDă infol'Jl12tinnl din R"vl'Ulh_ ... ...1 .. ,. ... :r-..nil,,1 W .. fil; ... ~ " ..... __ nrlnl 9...qt,f~l !=It"~ bilit, 

autorităţile brit&nice au cerut pre- ta să particilH' la guvernare cu con.. timbre şi diferite taxe. 
ceanu 20, la sm lei; Buzana Bup.. şedintclui de consiliu egiptean, Ser- diţia excluderii temporare a mem- In nici un caz preţurile Instanţa - spt'lCiaJăde pe lângă 

I'ribMaIul Timiş-Toronta.l, in 
cursul lunei ltla.l ert., a pronunţat 
:"IlO ---+=-t--- ..;:t .. _____ ..;1 _________ r"'-"*---

-.botaj comercial. 
Iată cari sunt comercianţii d:n 

Timişoara şi la ee amenzi au fost 
condamnaţi, in afară de mărful'i!e 
ee le-au fost confiscate pentru sa
bofu-j: Nicolae Boskovits. din str. 
Dacilor 17, la 2000 lei; nermann 
l')tamm, dIn rlaJa vragaIIna la. Ia 

10.000 lei; Iosefina Schwartzenber
ger, din str. 1. C. Britia.nu, la 4000 
lei; Ferdinand Bzabo. din strada 
Odobescu 2. Ia 5000 lei amendă.; 
Bala Salamon, din str. Iancu Văc.ă.
reseu, la 2000 lei; Petru Schoffer, 
din str. Doja 85, la 5000 lei; Alter 
Berea, din str. Alba. Iulia, pentm a 
doua Ol"d., la 10.000 lei; Iosif 1..0. 
rinz, din str. WillheJm Miihle 19, 

chard, din str. Iosif Gall S, la 10.000 ry Paşa, care şi-a dat deniiSia, de-; brUor parlamentului dela alcătuirea male nu vor depăşi pe 
lei şi Rudolf Baskovits, din Piaţa sarmarea arma.tci egiptienne, lnde- noului guvern. lite pentru Bucureşti. GLl 
m~;-m~ ~~~"::n~~~~::;mer- părtarea din armată a mai muloor _ ..... ~ .... ~~ .... .,.;.. .... M~ ............... ~ ... ~ ..... ~~~~ 

dantuI Gheorghe Sondora, din co- ofiţeri egiptiem. eontrolol asupra Con'g" resul partI-du}Ul- Iaburl·st :....~ muna Petroman 204, la 4000 Iei poliţiei şi participarea Egiptului Ia ....... 
amendă şi eomerciantu1 evreu Er- construcţia nouilor fortificaţii., t t - t t v 

vin Wel8z, din Lipova, Mul Regele După cum se ma! anuntă. in le· - a 'vo a o Impor an a m 
Ferdinand 21, la internare intr'un gătură cu criza ministerială.. Rege- Numai o victorie totală poate li J 
lagăr de muncă. le il cerut partidului Waldist să U1.'II~ •• 

,......... ............... .......... •••• ••• prealabila a unei paci dreple ,. 

1\1 FO R M AT 1 U GENEVA, 6 (Rador). - Cores- '" r ., . N I :~:~ntul agentiei "DNB" trans-

. care mai are In curgere două can· 
Ee, la 4000 lei; Eugen Bnleln, din 
str. L C. Brătianu SI, la 4500 lei; 
Maria Bod'&, din str. Gh, Ardelea
nu 1. la 2000 lei; Gheorghe Nemet, 
din str. Japonia 15, la 20.000 lei: 
Gimici Lipoţ<an, din str. Doja 28, 
fa 2500 lei; Magdaleua Sofron. din 
Colouia Plopilor 10. Jg 2000 lei; 
'Anton Schraoder. din str. Cog-d,lni-

ABON:\.MENTE: Pe un an 
- 600 Ie~; pe şase luni - 300 
lei; pe trei hmi -150 lei; pentru 
instituţii de Stat şi întreprin
df'r! particulare - 2000 lei. 

-o-
Pentrl intregul material al,ă· 

mt În 4lCeSt ziar - fără semnă
tură sau cu pseudonim - ras
punde numai d. Const. 4 'Ştefă
nescu, directornl nostru, care e 
t~ţodat:i şi girant respoosabi.t 

-O-

lnoepând cu. ziua de 6 Iunie~ 
la Prefectura judeţului Timi§-

1.'orontal *i la 8erviciile şi au-
torităţile in 8ubordine, preturi 
§i notariate, 8e introduce ur
m.Jto:rul orariu de lucru: în fie
care zi dela 1.30 la 13.30, iar 
în zi13le de Marţi §i Vineri 8e 
lucrează §i după amează dela 0-
rele 11 la 20. 

-o-
Dupi cum am anuntat la 

timp, d. dr. Traian Muriu şi-a 
dat demisia din funcţia de sub~ 
prefect al judeţului Timiş-To
rontaI, cerând să fie trecut din 
nou în Contenciosul Prefecturii. 

Printr'o deciziune dată, eri, 
: •••••••••• • • • .................. •• d. prefect Colonel Alexandru 

'J[ i I 1""" I '" Nasta, a încredinţat pe d. Iosif .. eme e ares D II pen rutll Penţia, şeful Serviciului admi-

~E.n m-.";;'IOl lalD sa"'" lu." nistrativ al Prefecturii, să gi-"'10 .. IJ.. .~reze funcţia de subprefect până » la numirea unui nou titular. 
Organele poliţiei judiciare din s+.ră, în locuinţa lui Sigismund -o-

llocalitate, au arestat pe femeia Iţoovici, din acelaş imobil şi să Dr. Aurel Oosma şi »r. 
Maria Kotizan şi pe fica sa Ro- fure diferite obiecte casnice, pe Cornel ·Vaida., avocaţi, şi-a.u 
Zalia, de 12 ani, din str. Ion Ba- cari apoi tot ea le.a vândut în deschis birou comun in Timi
:rac Nr. 8. oraş. şoara-Cetate, Piaţa Libertăţii 
. Maria Kotizan s'a făcut de I Cu aetele dresate atât mama, Nr. 2. in Palatul Băncii Comer
două ori vinovată. Ea şi-a in- cât şi fata, au fost predate Par- (':ale Italiană ~, Română. Tele-
Clemnat fata să între, pe ferea- chetului.". ' I fon Nr. 44-93. , 

"Dailly Telegraph" anun!ă că 

partidul laburist, cu ocazia congre
sului anual, a votat eu 2.480.000 
voturi, contra 19.000, o moţiUDfI, 

proclamând că o victorie totală este 
considerată ea o condiţie prealabi
lă a unei păd drepte. 

Vl 
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lnite 
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In '[UElia s'au introdus ,iti~ 
t1Il, 

.... ' .... mll MI! reslridiuni de .... ..a.I ba • ANKARA, 6 (Rador). - Un co-
mnnicat al PreşediB:ţiei CoIisUiului 
de Miniştri anunţă că incepind de
la data de 6 Iunie şi până ]a noua 

recoltă. eompoziţia. pâlnii 
mătoa.rea: 50 la sută griu. 
sută orz şi 20 Ia 8ută ~ 
Această compoziţie este 

să asigure acoperirea 
............... • •• pâine ale popuJa.ţiel ~ 

Stiri inferne =E=·::r..n~ 
• mii, reoomandind populaptl 

Bucureşti, 6 (SIR). - In ur- tricţium volontare la 
ma Încetării din viaţă. a Maje- stofelor şi obiectelor de 
stăţii S. Wilhelm al 2-lea, fost minte. w 

împărat al Germaniei ~urtea Ca o primă măsura. 
regală a României a l~at doliu 1 statului au fost auto~Z3.~, 
pe timp de 6 zile, eu în-cepere la. birou firă pilirie Şi filfil 
din ziua de 4 Iunie. ti. 

Ii 
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