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eursut amIlni trecut lovituri. ~ ~ 
cele mai ~. este, as~ :renăscută. 

Ea. este gM:a., pentnt ca. at.mci când -'1· 
veni ziua cea. ma.re, alMuri. de m.i1 eiI 
aliaţi, să intre în istooia emică a JWJOSiI 
Enrope, luptând pentnf ftJÎn~ tii' 
rii în hotarele ei ~ti ••• w 

General l1\00JJI(I; _ 

Apare la~orele 12 -----
Situatiu InternaUonal1 

paganda prin 'femei ... 
de ROMULUS DIANU 

Bomulll8 Dianl1, publică in 1 multi sacrifică adevărul. Nu trebue 
Nr. 4792 din 20 Iunie să consacrăm acest lucru printre 

unn&torul articol, pe '~-l păcate! . E ceva. .omeneBC l Dar-

50 de ani dela moartea marelui 
bărbat de stat Mihail Kogalniceanu 
Astăzi. se împliDeşte jumita.te I 1848. In Unirea PriReipa.teIor Ko I potriva pretenţiaaiJor n~i.· 

de veac dela moarq JnaireltW găiniooa.no 8 juat.t 1m lIIaJIe MI. Pe toate tărâmnriIIe În care "'. 
bărbat de stat şi ma.rehJi eărtu- Sub dolnnia lui Alex'Ddru IOD manifestat:rodDka a.ctivitat.e a 
rar _M. Ko~ăJ.niceu.nD:- VIăs~ ~ , Cuza şi-a legat DUIlleIIe de dou.i lui ~~u, a fost ae-Ji& a 
UIlel familii· boereşti, Kogă.J'Di- imari refonne: ~c18 .. IilJlfl d~hizăto-r de ,~ .. ~~ 

pentru marea. lui actu- atunCl când se spune că o oarecare cean~ s'a ~~~~ Ia: .... 1817.,. st~ I veri10r . mânăstinlŞti şi ÎTalpro- .~ reVlS~ ~ literari , ~ 
românească şi pentru ade- propagandă s'a făcut. prin expvrt le-a făcut mtâi m Franţa, apoi m .....u.Ni .. il'ea ~ ___ n~. Rol ma.re I a:. ... ta ~ lu~rarile lStooioe ale ~ 
pe eare le conţine. de femei libere, şi când în mii de Germania, de wuJe a venn..eu o r:v- . '-'~L i Ka.gălniceanu au: la b.:!Imeba, 

de mâine nu se Va putea, conştiinţe există astăzi amintirea teme' , ~ ·t' . fu . - -' a jucat ŞI ea DlIIUStm de extel"-I idei.a. aceluia-şi ro'mânism iute-· 
uşor cu sistemele pa- operei acelor femei neobosite, care- '~~::f ~delI'e IlS :"rea Şl De, in timpul războiului peIltm r grai şi unitar. Prin arbiYa lW-, 

şi feudale existente în daruiau g!"sţille pentru Patrie, ră- ~UlUtărime: _ ~tm ri~ Independeo.ţă 18'7'!-1878. Im- mâ.nea....'iid., a mcepat ai sooa.1ă 
ţări intirziate. O dovadă de mâne cel puţin loc destul pe.o.tru a ca.J'Iea ţării sale. in râ.udul t;ăriIor preună ev.10I1 BrătiaIm, ne-a re.- la iveală; toMe ~ ti~ 

acestei afirmaţii se află consemna fenomenul, şi a-I divulga ~ prezentat ţara .. oongresuldela rnărtnriile ~ nostnI, ia. 
ascunsă, dar cu- ca pe o armă politică oarecare. • Berlin, 1878 rostind ea. acest ftlderea unei istorii a ~1 

a unor· ţări medievale, Acum ce ar fi,. dacă am face Sla- La ~840, K~ăJIoiceaDu a .luat prilej 1111 energic ~ prin RoImâ.uilolP. Nu trebue mtat~nid 
diferite planuri de propa- tistica femeilor care nu s'au res.~ =:.::~!e.ru:~ C8I"8 aPăra «! ~ ~. dâr-. ~raWrdl, CUf'>1Ii _jla . .pIIIr'~ 
transoceanică încearcă să nat la situaţia de primul mom.ent, l' tiooaJ. din lasi. 1& 1843 A' -.de dftptu:riIe Romi.meI. im. suoplo auditoriu. 
sprijinul american în favoa- şi eare aU reuşit să se fnr:udească 111 Da J ~ 1Şl. 

forme sociale pe pretutindeni cu tot ce reprezintă ~=ul'd:=ia !:oo.~ Mihail Kogălniceanu la fi ' 
ele se susţin. astăzi lumea de eri? Să nutnără.m - 1941 
enici un secret in faptul că pe femeile eu "temperamentul dirî· careprimaap~Lm:' ~:: comemorat. Ia 6 ~ulie c : 

număr de propagandjşti ai jat" de . ~ifetite depa.rtamente de .. 'VZ<>6"' • ...., .. ~~ . 

. grup de interf'se, 1.tnţlteacînpropagandă, ,i care continuă. pe pe atunci sooOtiudu-J ~. BUOUR~ 20 (SIB). "";'1 TEA LUI MDlAJli. KOG:M2{I~ 
~tilhmt contra tendinţelbr cuibUl16r, unde a.u şi copii integral .In politici. KogăIajt~ a avut OOMl1'EI'(1L DE OBGANlZA.- CEANU, FACE CUN~ur. 

e din vechiul continent camuflati. din punctul de vedere al O deosebi1ă activitate fiiDd annl RE A OOMEMORĂBU. LA CA ACEASTĂ OOMEMORAB& 
naţionalităţii. şi ca.re susţin o faţă din p.romo4iorii, ~ dela IAŞJ,A 50 ANI DELA MOAR-- SE VA FACE LA. 6 IOUE.~ __ 

fost deloc altfel, tn trecut. 
vizitând ţara noastră, 

(lI'unăzi, aventura sa 
inl..'"'un ma!"e hotel 

aL Pntenera aventurii 
atâta dc banale, era o comodă 

~;~~~ fiindiÎmoureateior ~ciri·aiîâdIÎS· uâiiâtli·ci in-1mVemDi 
:,:::=!~ba ... Da. DUmai .... prezidat de d. general Anlooesm arii lrancm~lIIIi; 

fără mare distincţiune, 
cu delicioase facilităţi eare 
. activităţilor febrile, bărbă
, Totu,l s'a petrecut după tipic, 
. normal, până în cUpa aşa zisă 

te::etădirm:~e~~Pmcec:'~ . o· listă' f a adevăraţilor francmasoni 

, - nu ştiu dece, -
adorabila fiinţă a început să 

pe eâmpuri de luptă,. ca.racatiţaBuctwe)l~ .20 (SIR).."' '_. o In ziua. de 25 j'ebruarie 194:1. a foet. acţiunea ~irân 
feudală care simte că i se apropia' propagandă. duşmă.noasă. actua- d. general Antonescu" a iodru- raselor atatu1u.i "fi ~tP.l"" 
sfârşitul, - orice carte ar juca, - lului regim politic din RomÂnia, ma.t. Parohetul Ilfov. să. f~ blice, des:fă.şurată.~.de"~': 
se agită în lumea eu care nu are În special în timpul! rebeliunii cercetări., pentru a se. ata. bili. t;'; 1· ;. • ..:1._ ...... ~ . de~ 

tn. hQ"ll.vte_ 
It înrudi . d ât 1 d t .; . -'-_ "'-'-":' ~e ma.somce ............ ~.... fi a e n et- ace ea e men il- ~; ... ,)1~'Y.! ..... ~u .. w .... -*'-. "" ..... _ ............ _u.ooo.....l ~~ "'--.:- --- 'rne!"'Jlr.U iOr_ 

lltate: t'LUTOCRATICA. . __ .1...: ..:1:_ ... _ 6.Q",",- .....-... .-
~ cum e firesc, amicul meu, un 

genleman, opri ardorile sale 
toa!"e, pri.nt!"'o sforţare 

scoase o batistă, 

llevillil'vafl>l lacrimi, şi se 
de pricina plânsului, in

llloment atâta de solemn. Di. 
muză, scuturându-şi nudul in 

: lllai sfâşietoartl! suspine, spune: 

Ştiu acest lucru până şi copii. 
ştiu că nu se poate nimeni bizui pe 
pollmorfismul bătrânelor făpturi 
expirante. Cine observă agitatiile 
europene din America ştie bine 
asta. 

< 

Situaţia internaţională de acum 
este astfel desemnată Încât n'aş ,ti 
să dau compatrioţilor mei Români 
alt sfat cuminte decât: acela al hăr· 
nidei şi al loialităţii, atât in poli. 
tiea internă, cât şi in cea externă. 

MlnclunUe rac ŞI ele IIOM, dar nu 
fac fructe! 

HI ,1' 11 It . ~i'lIl" ~\lr{litt 1110 
Iii ::, i. 1 ',:;, r~ , •• :!,UHl..lt III 
Irc~!!1 IIi!!", li' lHleI IL.) 
!nUcu] m;>lJ, un porfoot gontlo

lin,. cum v'am mai spus, uscă la. 
mruJe amare ale patrioticei aman-
I ". Evangelizarea. naţionalizarea, in-
I ~ l~ continuă, activitatea recla. 
, tervenţia raselor superioare, .~olo-

ta de loc şi de moment. intr'un ft,~ft_"' .. , z-..t_ "6_~.~, ___ ~ ... _u_ 
-.j aOSolut satisfăcător pentru capitaliste din vechea lume, nu vor 
~~llloasa amică, El a promovat fi deajuns pentru a scuza viaţa ca
iOlla rang de .. convingeri poli- daverioă, larvară, li celor ce vor 
te' mai mnlt 'in 0'1117Yl&. eI.e.'ftf.':-..-6M, ..,.X.d_ .. ~ ~:I'A--x. ... "':.~J., ..... ~ . ..,;r~~ 
~ sale de amanat întrerupt, dar soJidar. . 
~aavut prilejul de a verifica pe Nu se joacă partida Axei. Se 
~ adevărul demografie al sus- joacă însăş soarta ţărilo!" Europei. 
ierilor conservate în atât de gin- Vum fi europeni tn măsura In 
~ . 
, lllomente, a fost decepţio'l .. : care vom apăra civili2aţia'llonstră. 
tatUllci, e foarte sceptic faţă d~ alături de forţele victorioase ale 
~ganda prin femel! • . • acestui t'ătboiu fără precedent de 
!ni el au fost mulţi, Lwnea seco- clar in tendinţe unitariste şi sou. 
~t nostru nu e o lume au~tf}ra, dariste. Dar asta, - cn sincerl 
~Itl o li:""Jtat~ SJltill'A.I'/-l .. :r> ......... - Qr>---tlt, _. "'-l!,~t:', e __ 

"",_ŞI dtn paSlUnea pentru jocul l' doare... ' . __ 
')<l9r ce 8ctlvea.ză in pontică, . BmmJas DIana 

tt -

pândit svonuri tendenţioase şi bl'ii ai. guv't:.nuLIlu:," u.&UW~ ~ D. prim procmnr, ai:,~~ 
lipsite cu desăvâ~ de temei, tembne v 1940 ŞI 21 . Ianua.r~e lului llfov

t 
făcând ~ 

însinuând că în. guvern s"ar 19~, a facut .parte din orgaJn- ... .0._,.0. dai. dedir&ie ~ .. 
găsi membri sa:a Î!Di8b'alDente zatlÎ!le masomce • A carut. în ---__ ~a o • JD;caf'Q 

ale franem~ a~a,i timp, a se cerceta.. eare spuoo, mt.l'e altele : 
............... .,..,.~_ .-.:-... ~-................................ _~... - După ati tace ~ai 

.~ . --' ~ in .R~ dela, 

(l O .'1 ••• ,)J ~ It O m n "" f Împrejwră.rile ia care, Direcţia iT n fi; u> I fi) () tJ () 'Ii " poZiţiilor, începe să 86 octtqJB de; 
, activitatea acestei org~i~ .. " .Eehipam~ entul Legionar" secrete. Vi. documentele fi ac-

"7 tele con,fis.cat6 la diferite des--trece in patrimoniul Statului cinderi* 'decizia citează OOtem 

Fondul de eomerţal întreprin- farilol' eazoe formează actm.I iDtn
derli Echipamentul Legi1mar. 0\1 prinderi. 
sediul in Bucureşti. Sp)ainl Unirii Depozite.le iatrepriltderii elin 
:13 .... 0_ ....... ~ ....... ..a-_~ g~....: 

pe data prezentei deciziunÎ. 
D. Vasile lovin. condueătm'81 

întreprinderii in calltaie de man-

Apl<LiHl TTni ..... l'IIT.. 11 toi lll. fti:.d li_ 

bere, se VOI' preda proprietarilor, 
denunţându-se oontl'8ctele de inchi
riere. 

D. Dl'ofesor Aurel POD&. adminis. _~ ....I .6~ ..... ~_...:._ 1<>&1. y 

trator, se însărcinea.za. cu prelua-Dar, trecut in patrimoniul Statului, 
este obligat ca in termen de 10 zile 
si ju8iiflce gestiunea. 

rea şi conducerea. intreprinderii pe 
bază eomercială. . 

D-sa este aatorizat să angajeze 
personalul necesar şi să ia toate 
măsurile pen$n. o bună şi raţio1UlIă 

~dem.asoni~ca: 
Ccmstantm ATgetota.tu, dactor. 
Oonstantin Ang~ COMttm
tin Banu~ StaniCU BudişteaMJ..: 
Paul 1. Brătăşanu (director j."î 

diferite ministere) ~ Bur800'C~; 
stantm, Buruiană D., C08tac/ttt6! 
$. L_l'-' Z'-. P. Z>"" ...... , C'_~ 
Dom,browsky, Vir'gil Alex. GtJ-1 
nea, Nicolae GheorghiMe, GM,.. 
ka, lulian Peter, Pantelimon 
Halipa} Poonpiliu IOCJ.ft.iţescu, 
preot Ion M ih.ăileseu .. general: 

Creditorii iBtl'eprinderii sunt in
"itaţi ~i notifice şi v&lideze 
creanţele la sediul intreprinderii in 
tennen de 15 zile. 

Traian Moşoiu, Voicu Niţescu,; 
oondocere. ••• Ioan Pangal, Traian Pârtw,. lm.: 

,D:'fef al se"?~1Ri pentru. ati- hai Popovici, Numuca Pmiop .... 
Sumele investite in intrepriadera ~l~trarea ~ liehi~rea patrlDlO~ pe-scu, Nicolae Rommu:-solt, ME-

decătn d. Vasile lovm. după veri- I ~ fost .... o org M'''''llrea Le~o 
mu Ul '<' ." .... ,., '" ~ l~ 1"".1 t::.-.A"~I_U Vl .. f..... .QJn.'n .... R~ ~ ~ ........ '-- 5VOC;1uuj:t 

,sale. vor'fI lichidate odată ClI c:reain
tele ti pe mIeaJ:a ~ miol:-

11" ..... -- ...-w 1U ..... an_ cu aQucerea. A'- _J V 'd V "00 
1 'd Jini' ..;0:_ "U '1 cu, u;Xa7w,TU al a OCe- • a m ep re a ou:opOZly.mu or pre-
mttei deciziuni. (,,~); ,:(lJrmaIoe!n pag. 4-u);" ~. 
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Ucenic Ineca' in 'lJega 

ResteuriinlulltlUn ~ŞAN Gb. 
rehq(lţt,.ţ ~ Piui 

fteiuiuri ~Jes", "pcitjrieJ fl.MejCfP.8MGă,f muzicl. 4iEtf."llPffvi 
ti fi. ~ 

~prijiniţf ~ ~ 
as EA 'C5U(t, =-ai.' A_'E =: .. 2 3-4' :;, __ 1._5 

LA C~MEMA "THAlIA" 
1IMfIIJfMtIt1tl1'""IIII1IIII11'IIII"~!IIII"llllItltnlmmlllllllllllfijllllll- It!IIIlIUIIIIIHII"IIItH"IIIIJIIIRmnllll 

llm~.~ c 

"I)@I o .. ~n.t",ltl copil alStrAzllf' 
~ f8p1'8aillti tiu.ftfp' iJe ~ ~ Pdli ()g ~ ilHWg~ alo 
.,p~ţ;eriklor"ţ Ei VQ'r jiji. se sol ve~ ~ghiarl ~ IuamiciJor 

~!.9 ~p ••• t "_',j)Q~" 
V$' mvillC8 , 

IWml1~ţllt n ~ vedea In filmul sew&tfonal de -

Jţ\DUL trlGERILOR 
. M4BtlABM UNPfSAY 
eu ..... _ ~ e . 3 •• : . __ • 4 . i - '- 144 ·i Al "<&li 

La ,CInema "e O R S O" 
... ",, __ ' ..... L • .-~ , ......... .4-_; _~_""'!~ __ ............... : _'li "...: ... ____ :aazt:c:::B$!J*~'n,n:xc_ . IL __ ........ L Ce. __ -"",·.;5 

A ••• "~JDiera 
.. -.1 ~"~ţiOQ rea1Id.ri ~ 

• ,. ".!\>l~rijfl hl~i8~.,~t.i=. 
:~. )(oar~a IA J;ln4d •. 
3. Tri;l&,:03 ,It", treJ!14hllff'& \'ul

traallli,. 
.4. 9~"'de.,..~ 

5. Sânge ~ av • 

1. In m1jloealltWrilaJ. 

7, 'fio~ vi~ 
lit, D~fi' .. fAlw.t4CJi. 

INFORMATIUNI 
, ~BON AJ"InNT~, re U" "ll ~,ia*", ~ ~~l. ~. 4~~ 

_ 600 IltiJ lMt ~6 lupi ....... SOQ l'l •• iiW'e,wiJe ~tr-q ~ţj f~ 
tel; pe trei lu.uJ __ 160 ],ei; pentrg ~ eele Mis,~te, 
ia&tltUţil de ti4\t şi fntrel,rin- ~ 
~rj .-riiCQla.re ..... tOOO lei. ~ 

r-- .hhr.4r4(+ ... ~~ ~. 
~ . 

rea_ ia_lUI material al~~ 
rut ÎIl ",,"jj ~ ...... firi ~ ... 
..., ...... II! JiU ....,..-dv ............. .-;-
(Jundel numai ~ Coaat. " Şteli· 
nescu. directorul nos~ care e 
t.ot@a~ şi girant respoosabt\. 

-o-
h~iB.PIatui de .. al A
p~ adooe la (Q1OS1in. 
:ti popula.f1el ci. ea ~dela 
data de 17 1. e., t.c6te animalele 
bOvine pdrcJqe'!Il ovIne au fost 
bJooate. Vampă.rama ti trans
po~ aoestol' animale, ID viţ
tor, .. v. fMe aumai oU a.utQd. 
-iJ.1 ~ fla.~ d& 8tJbsecre. 

~" ~ #ct f]/Ufl'J,iit+Ja ~ 
tJiif!rf}&f+11 t+~fOQf-eZ~; 

.. 1 M veaeT-ea: ClS1GUTMU seosri., 
şulul " tr~n~j·uh.~ i4 4ulW ~~ 
cUjiutit ~~t Î~l tqfj hwr~ 
jqffl (~ri. .e+:~ff~~ bă;g~qri 
Q ~pi 'l+ ~oo_ fl polpgqp) 
"~ FfJ m~ ~wi~rni, ~~ 
flor~ &9 lifJ ~r-fiz()fj 11t ~ 
fflUfl 1ftu~l agr~ iri ~i't d'#~ 
rea.ză timp de circa ~4~lf1j ~ 
se we.;i~~e ifl ~fq~f6kl a4m;" 
n~#Nfi~-1 ~ ~~ p~h1f 
it~a. O(JfMf{J ~rWH1~ .,4 
/006 r~t1~T~ P~#l'U qP~q", 
tUiriflf:! ,,~ l~ .lmf~"ţ@ ~ 
".,~~ , 

A VI Z 
Olioi.1 • ean&'or. M, A, '1 • ."" r'm;fQ .. ,q " 

Str. Jlferey N •• a ill afq," d@ spi" ... ,& fi spirrl d • 
a.. - Rlai p.s in .,anzare ,i 'uioj .. ech., ... ,.".,,,, 
rle prll,.e. Palatal B-cii Albina • 

.~ ... ~ ... !!t'.~~.'~."".* .. " •. ~-~_.1II!t! 
MICA PUBLICITATE 

,,.~ ~.~... -~ ~ . ,., ,._ L _., 1".. JL 

LA (Jll'J~lltA 

AIPJOllLO · 
llq fUm gf~ndiQii, Într'o 

tare fali;toasă ! 

PrIntesa 

eu 
dră.gălaşa \iC-detă 

A.N:NV VE~N4f 
fn~~J~~ ~lP1l4Rn 

ţJa film în ('.are tânăl'6 şi JaIl"III1.i'nnl 

prin~ă. cade vicHmă. Utln,lllam: 

~D1biţioasei Impărăt.ese 

dna II. a Rm;ief. 

~p.r.,:~'a
n~ ..... ; si'.m. $Ii IA ~"'" 11 1I.~ . 
••• ~.e ... >'~.,,'?'<. ~. . c, r 
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~ len1Juţ;onal ea~ de _lida re ,. 
l şUfovităfii ~omii,.e,1i 'a "'ba#:Julia 
",'~pţi"Jle3 ijJQ.j .Jnjnis'rQJ Cu.turjj Nntionale 
~ -llJLll\.. - In ~(jnum..a J Cum î,ns~ u,ng,urii _llt,l :voiau să I 1nv~ătlOrlj. români . .un Rări,.. 

't.Alb-a.,OOuforIl1 rlL,p<l>- sU,lmnă rollÎ.ij 10,r acesteJ :eoonbjîJ banţt lezaţi şi ei Îa .~ 
!~ni1;tt>rului Culturii ~ IV J)}'ootui l!1os~ Gy6rgy şi in~ l~ ~ţională, i.~ vor faoo ea,to.. 

~ ,Jm~~nit ~mis~ ~~ ~roru{. con~onal ~~<J Ml~ pa ŞI ăe buni ~ ;Y0l'. adaee 
!;I ;ar~ f!evllor cklsci ~ Jdos, sunuJâ.n1l cW'a.JuI raspu.n~ ~azul ta eullQŞbll!& ~ MiI 
:I:l -'.' .,. "" • perii, s'au prezentat ÎD :fapl OI)- p:rept poo:tru a se aplica. dmstioe 

I~ comisiei urma1.J să se ~ ~de au. ~dedam.t JHII' .. ptă.s~ ~ a inceta ~--
~ ~'.:' . '," .. "t. . mmt.llu .. -refwa Ale. _ pr"'zw.t- ,..oon~ inlă.untFuI gram~. ele • 
: ~tiJ,ţ ţle:p~ ~C~~.el ~ta cu:.eie:vii l»I- ~ eAweR. Ii e.xpusă autoritatea. ~ 
~ ~l~wh ca~ §ţ ~ cd4 A~ ,ca~ .de ~ fi.pşi. • .că ~robiuhd pnbtie :",:. r--"t~.\ 
, 'j~ fotn.a.nu·paOO~ ~JltQI'~tă.tii 0/. ~ ~ ~ ~"t' .. a ţ9'iI.~ .te i'''-'''('Y 

'~ ~~~ ?,tliJl:;~.lI~Y ... , •• .,.. 
, ~~~.,.~ ........ -... ' jIIo:'~ • ••. .,::.-.z._ .. ~ .... ~~~ • .". •• ~ 

- Paţ. S 

tPentru. a hllătura. orice echivoc, menţionam că. persoanele" . 
această nUQră.văBia iatl'&siderd.lă, .uut iplagina.f'8 fi ti.Qti.va, .., 
acţiunea se petrece ~um 5745 de ani • .:..... Metro Goldwili 'Maler)~ 1 

la Upt;. ta- lui Ramaet. ,t ... IJll8kului Heua.pt&, 
}'Q&t..aa oa.w.eai ee Plllflt..a.,a ti ca w-9i"b& ti _ fapt. 
l>iuIt mMi j86 .. ~ o&efaiti PUtmtel 
Dup'un vechi papi.rns~. tDet; • ~ ,eria U,. ~~ 
Net an .. Ia pi ••• E ~. ,. seanle 89UD8 mo" 
pupi ~ul pUamid.ei • lai Kelrea.fji ... lai K.eop6 • ." 
Fe liA Q'oIJ bătut ia ...... ti ~. agate sclipitoare. 
KareI.e btlbW,. ~ 6Ilfletelw ,~ 
Tocmai vrea. ca si se euloo, eâ....nd Osiris tu galenţl 
strir;ă.: "Stai puţin, Anubis% Ne mal via aitte eH.ent;fpt 
- Ia.r clienti! - răspunde a:eu] .... ,..tei ......... lIt .. 
fiindcA ttiu e'aici e lia.ţă. ca iI;t simIll.a Avraral 
- JIai. pofteşte-i bre Anubis, dv, U-er fi ~ .." 
Iti pronD,t că-t dau ar .. ri\.! Raiul nu e pea~ -{tt .•• 

Vine primul. iar Anubla ca _ to •• orun~ 
y.;,~ ..câ' ai tit8t.pe 1Juoe. ... fO&t tu,-' • ~ . I.PiI •• ~~ ~ 
- Pe~ Aad ea biae? OKe ewn ai cu~ -
('la fii vii ja·-'t,Ja..&pIIIl8, da&' d .. 1Ilbqt~ ai ,...~, 
.,... Zeu .. tenIic .. ~ toate iepe VoI1&l tăIl Jaa.I..., 
AIn furat ... _aar.m a'Wa eâ.t fu ...... oeelălaltJ •• t 
."- BiBe,'rid .. I!Şti ()Ia slncer' Drept~. _ ~ 
NwnU Ni", pant,lIIi.iae ....... ti zetlf eri! • , ~ 
VID" 1II0ilea. " t li palid ••• ftoem.lU'i ~ p 4lh&r ••• 
~ Ce-ai t~ tur .... ~ ,.Dout'le ~Jbu.s. eu am foşţ; 4oar~ntrol"'t',·t 
_ Alti tIIMde IUilUă ea ,a1Ul1.oomproml81 
Haide, ~u IiIJlbla cu f06ldal ,4J furat? SplIIle _chill 
....,. lur pe Isis " pe Do"" e'aaa ciordit şi eu Ifliet'&t 
Du .. marioI' tmivel'fiUJ §I pe inteleptul Jlas 
tJqmp6l'ână ca C84 luat d9QUl'l1l eare vine d1lPl _ .. 
tSoma mea este .. ~~ 4Jrept să spun mi-e şi mine! 
._ (Je.f, fOtit el. t •• ,. ~8 Annbis", cum să spun Q1ai ~~ 1i~~t('!' 
EI .. ~ ~. ~. Ints~ţQrrpe&te .,.tru-ctu.et ~! " • 
J,: UD &8 .. ,,iuri.rteIii" ..... lleşJ tace CIJ lin sfIIur, 
Are sunetul V~ ~ JIlt ~t.r le tynx% 
Am elordlt şt e'Il; J:lll~t vJ>J,'bl. t1Jsi jur pe Farua, 
Că acesta mi. intrece te Pf"rfid " ea poltToa! ••• 
- l!t admir slneel'ttatea.t Pentru Mta. !!Ii ' .... jofIi 
Raiul, stelele şi Itma, numa.i de tr,i snte orB ••• 

Dl Anubia _-1 inbehe ~ pe. cel • ~ .. ve<>h .. - --
Când aOO8fa hep ei fuge ...... * JMlni d. strelhe r· . 
- w-Xţd_= ••• DIIvl ••• _ .... -,~ "'-.uhto .... oa."&$ "el, .... tt. ,t" ..... 
""""' făI In" dae, fJfinte 4nuW.. est> flA..RP ... ~ ~ ~ .. mim} ••• 
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ECOUL 

Pla ta salariilor si SaRa:liuROEeO seue 
pensiilorpe luna Iunie . a c o m ere i a n tiI o r cari 

Sumele· repartizate ministerelor speculă şi În aceste 
S'a sent.nat decretul prin. oare, cret, ele vor putea. fi utilizate şi 

ipentru angajări, lichidări, ordo- pentru lichidări, ordonanţă.ri şi 
nanţări şi plăţi. de salarii şi ~ plăţi, reprezentând drepturi de 
sti pe luna Iunie 1941, se repar-. salarii pe luna Aprilie şi Mai 
ti.z,aază d in Bugetul General şi 1941. 
Statul..u, pe exerciţiul 1941- Angajiri1e; lichidările,· ord<r 
1942, unnătoa.rele sume maxi- nanţă.rile şi plă.ţile în lim~ta su
me .. dela capitolele: me10r i"epa.rtiza.te prin acest de-

L .,BALARll şi ACCESORlI'.1 cret, se VOr face dela 20 Itlll'W 
- 1() Iulie 1941. . 

Ministerelor: Finanţelor: lei 
U5.000.000; Culturii N8Jţ.ionale 
§i al Cultelor: 594.136.000; A
facerilor Interne: 194.82/).000 ; 
L. Publice şi Comunica'ţillor:lei 
4.500.000·; Jruf..1ţiei: 123.000.000, 
Agriculturii ~ Domeniilor; 45 
milioana 850.000; Economiei 
Naionale: 27.226.400; Afaceri
lor străine: 13.000.000; Muncii, 
Sitn1it!iţii ~i O~tirilor Socialt:. 
97.500.0Q0; Propagandei Naţio.. 
nala; 6.500.000; Preşedinţiei 
Consiliului de miniştri: 1 milion 
8OO.WO. Total lei 1.669.898.290, 

II. ,,DIVERSE" 

. Ministerul Finanţelor, sub
venţie Casei Genemle de Pen
siuni : lei 215.575.436. Total ge~ 
neral lei 1.885.473.726. 

• 
Dacă după. satisfacerea nevoi· 

lor Departamentelor pentru 
piaţa salariilor pe luna Iunie 8. 

C., vor rezulta. plusuri din cote te 
ce se repartizează prin acest de· 

• 
Domnii consilieri OOIltrolori si 

directori de contabilitate ai d~ 
parlamentel~r respectiVi?: vor 
supraveghea ca angajările, lichi
dările şi ordon,anţările să se facă 
conform disporiţiunilor cuprin~ 
se în legea coIttabilită.ţii publi.ce, 
leega. pentru evaluarea şi perce
perea Ycnitw-Uor ŞI penlirll flXa
rea cheltuelilor Statuiui pe exer· 
ciţiul1941-1942 şi legea. pentru 
unele măsuri financiare eXcep
ţionale aplicabile în cursul exer· 
ciţiului 1941~1942, plJhli~t~ m 
Monitorul Oficial NT. 78 din 1 
Aprilie 1941, deCretul-lege pen· 
tru cdul funcţibnarilor. pu:blici 
NI'. 1904, publicati în Monitorul 
OficialNr.1.51 din. 8 Iunie 1940, 
<1ecretul-Iege Nr. 3123, publicat 
in Monitontl' Oficial NI'. 214 din 
14 Septembrie 1940· şi decretul
lege Nr:l1~ publicat în:Mbnito.
rul Oficial Nr •. 14 di.llI 10 Ianua
rie 194L ......................... ~.~.-...... .. 

Condamnarea' . celor . cari UD' adus 
leu zatU că in .. guvernul' prezidat de d. 
gen.· AntOJle5~U s'ar aăsifran:mazon5 

O listă a adevăratilor francmasoni 
,(Continuare din pag. l-a), apărut in ediţia specială., JDen-

, După o serie de IJOfl&i.o'-era-- ţiomati mai SQS,. grat.ie lul Paul 
ţiunij a8t.tm a primejdiei pe care Peţi.. 
ma:soneria o prezinta pentru ţa- Decizia arată apoi că, oood
f'ă.1 decizia aJUIIIge la rc~eliunea "iUDea specia.lă fnsă:rcinată să. 
din 21-23 ianuarie.1 cu care (»> cerceteze, dacii. intr'adovlr prin
cazi6 au fost ră3pândite, în pu- tre membrii guvemului a existat 
blW.1 manifestej prin care 86 a- ~uI JD.a.sotI.J., ajunge )a. oon-
ducea lacumD§tinţa tutwrOTj că> clima: .' , . 
în guvernul prezidat de C01Idu- In actele verificate de romi
cătorul Statului Român.1 Il. ge- ~u.ne • .nq se giseşte nici un do
neral Antonescu lIar afla CUlDiCnt, Qre să faci. dovada că 
Irancma8oni~ vreUllUl dia membrii fostului 

, U-nul;din manifeste era 8em- ttuV~prezidatJ de d. general 
nilt de Groza Dumitru? iar un Aatollescq, până 1& .I'ebellunea. 
altuJ de Viorel Trifa fi insfârfit tJ:ta 2J-24 lanllftrle 1941, ar fi 
un aJ treiJ.c;a de către următorii fă.eut parte din lojiJe fnmClna.so~ 
CYpt medici in rezervă: Nico- nIoA. 

. BUCUREŞTI, 20. (RadOl'.) - In 
grija de toate zilele pe care d. ge
neral Antonesca o poartă pentru 
a.provi7ioo8orea populaţiei şi, în spe
cial celei nevoiaşe. & ordonat a se 
controla modul ewn se desfac 
lemuele dt' foc. de către depo'l:itele 
din capitală. 

Controlul efectuat intre 3 şi 8 
Iunie. făcându-se cercetări, s'a con
statat că 8 depozite vindeau cu 
preturi mai mari decât cel oficial; 
două depozite care vând lemne nu
mai la evrei, sub pretul de cost; 
trei depoy;ite care nu vând lemne 
populaţiei nevoiaşe; trei depozite 

care nu elibereazi bonuri pentru I vândut lemne numai. 1& 
lemnele vândute ~i două depozite preţul de cost. 
".are nu bec preţul lemneJOI' pe Avel'tizarea 
bonurile de vâuzare. DU vând lemne DOIlnbl.ll:i .. 

Pentru a se feri iu. viitor popa- că lke vor Închide 
Jaţianevoia.1i de nesaţiul negusto- prima ab&~re. 
rilol', d. general ~tonescu a dat D. geneml L1U.",UIl:IIQ 

ordin pentru sancţionarea fără era- deasemenea. ea lCe6te 
tare a celor vinovaţi şi anume: să se continue şi să 

A se urmări judecaJ'ca celor vi- toate domeuiile de 
novaţi şi a se publica sancţiunile ale POPulaţiei, far 
judecătoreşti, pentl'U depozitarii care nu înţeleg dato$ 
găsiţi in culpă la controlul efec- IlIJŞti 00 au in aceste 
tuaf, fie aduşi la realitate, Pl'Îll 

A se inchide depozitele, cari au aspre misuri de COIliStrill!!I.'z... 

UltilD.a posibilita 
de a deveni, ofiteri de rezervă, 
cu slud:i . superioare care din di 
. mOlive. au. rămas grade inferioare 

BucureştiJ 20. (Rador ). -
Pentru a se da o ultirnă. po-si
bilitate de a deveni ofiţeri de 
rezervâ., tinerilor care au studii 
superioare şi cari din diferite 
motive, au Ţămas în grade infe
rioare, Marele Stat Major a ho-
tărât: . 

Tinerii care au· satisfăcut 
din contingentul 1940 şi . mai 
s:erviciul militar cu termen re-
dus art. 71, legea de recrutare 
vechi Dână la vârsta de 30 ani 
şi care au rămas in grade infe
rioare, indiferent. de situaţia 
militară, între care se găsesc 
în nrezent .( dispensaţi, ea suS'
tinători.de familie, prisos.' de 
contingent, etc.) vor putea fi 
încorporaţi odată CU contingen
tul 1942 şit:rimişi la şooalele 
de ofiteri (b rezervă, unnând 
a face' din nou servidul militar 
ea. sit.t.r. din. contingentul 
1942. adică numai dacă vor ee
re acest lucrU:. . , 

Pentru a profita de acest a
vantaj, tinerii trebue~c să În
denIinea...Q.Că ttrmătoarele con
diitii: 
Să aibă vârsta cel mult 30 

ani împliniţi Ia 31 Decemvrie 
1940, să fie sănă • .toşi şi abţi de 
Ro deveni ofiţeri de rezervă; să 
dea declaraţie legaIizată prin 

Vor putea profita de aceste cărora aparţin, cererile 
avantaje şi tinerii care au sa- te de actele necesare, 
ti.sfăcut serviciul militar. fără data de 15 Iulia 1941j 

a fi însumaţi cu termenul re- Cei cari vor fi 
dus, dar care au în prezent stu- e2UI.Illenul de G.UJLU.l\.cn:. 

dU ce le daudreptu1 de a eleve- le de ofiţeri de 
ni ofiţeri de rezervă. imediat lăsaţi Ia vatră, 

Insumarea acestor teterişti să rămâe si mai ~ ... ".IL .... 

se va acorda de către cercurile iaşi situaţie. 
de recrutare respective, pe ba- Se atrage atenţiunea 
za cererilor însoţite de wtek ceasta este ultima 
de studii doverutoare. ' . . ee se dă, tinerilor 
Toţi tinerii oare Îndeplinesc de inferioare de a 

COndiţlunile . de mai sus şi care de rezervă, cunoscând 
doresc să. fie reîncorporaţi oda- altă cerere, primitA 
tă cu contingentul 1942 1Tor 15 Iulie 8. C., nu va maifi 
înainta. cercurilor de recruta.e,. în considerare. 

Vizita Regelui Boris în 8 
PRESSBURG> 20. (Rador). 

_ Corespondentul agenţi6i D. 
N.B. cOf11~unică: 

Reqele Boria al Bulgariei a 
80sitla Pre88burg ~ loi, dupQ 
CPmia.ză. .. la ora. 15,30. 

SU1)eranul s'a dus imaliat la 

palatul pre§.edmtelui 
u1ide a avut o oord-iaW 
aerp. cu d. dr. Tisa. 

Oeva mai târziu? do ar. 
preşedintele consiliului ~ 
ni§tri a. luat ~ el parte la 
'Vedere. 

~~~ .. ~ .. ~~~~~~~~.~~~~~~~~ .. ~w~ 

Toale . magaziile de 
au fost recbizttion 

care să retrunţe Ia gradul şi BUCli'REŞTI, 20. (SIB.) -
timpul servit până in prezent p .. intro decizie a Subsecretariatului 
in armată şi să consimtă a fi de Stat al Aprovizionării, ea iDce
r~încorpornti odată cu contin- pere dela. 20 Iunie 1941, de declari 
"''''ntul 1942~ nentni 'l. satj~f;:l.(,~ ! rechizit·ionate, pe termen de un an, 
din nou serviciul militar un an. 1 toate magaziile fi imobilele desti-

na.te depozitării de cereale 
cepţiuoea celor prevăzut~ lIJIi 

a) MagazUle de cereale 
pacitate mai mică de 10,000 

b) Magaziile utilizate de 
tarif agricoli pentra "~"·"' .... _.L 

produselor proprii; 
el Magaziile sau imobiIelt 

....................................... 
'laescu Petre, cpt. in rezervă CJoroeUril& efectuate de ca.bi
Mă1/e8CU Nicolae, It. medic in netul 10 .Instrucţie, al Tribuna
rezeroo' Claudian lon~ lt. în re- luJui Ilfov, şi diu f'ercetările 
zervă Maior lo8if~ 8ublt. în re- noastre pe1"soonale, flplIil.le deci
zervă Cauciuc Lronard> aublt. ~ am ajuns la aceia.şa conclu
in reft. Ariareanu Dumitru> ZIe, &D1UDe că., nu există nici un 
aubU. in rez. dr. Chiriceanu documenj din care să. :rezuilte cit. 
Dan> sublt. in rez. dr. Oaragiu vreunul din membrii guvernului 
Ovidiu, 'sublt. în rez. Pa.ga P. dlui general Ant.onescu, al' fi 
Nicolae, subit. în rez. Lungu A- fost francm8801l. 

Refchul a cerut Statelor Unile zate pentru depozitarea 
la data publicării acestei 
Monitorul Oficial de 
care exercită un mandat 

ţexandru, 8Ublt. in rez. Achi- Pe baza acestoJ' constatări şi 

să-şi retragă reprezentanţii din 
Germania şi, toate tările ocupate 
de armată germană 

de Stat pentru colectarea 
101'; 

d) Maga.ziile ce VlJr fi mRACU Gheorghe. pentru ci parchetul de Ilfov nu 
: In editia specială, din 22 lan. era competent a Ill"'.D1ări pe ('~i 
194]. a zial"ului Brma Vestire au învinuiţi, dvsarul a fost înain
rost Însierate. în afară de ma.ni- tat. d'unpreună· cu cei in"inuiţi 
fE'Stul SOOlnat de! GIW'A Dumi- dlhll Pl'Octtrm' al TribmlaJuJui 
tm, Illenţi{)nat mai sus 1111 RIt Milita'!' al ComandamentuluJ }fi-

BERL!N! 20. (R~orJ" - In, telor. Un~te din Reic~ul german> eventua·1 de rechiziţie de 
cursul:rile' de JmJ guvernul, ca Şl dm Norvegw,.1 Olanda) secretariatul Aprovizionăril, 
ReilehuJui a remis .. însărcinatu- Belgia

J 
Luxemburg

7 
teritoriul l'erea justificată a n,.nlnril,I1I111~,,: .. _ 

lv-i C1' afaceri economice ameri- ocupat· frafWez, şi din părţil.e sau deţiJlătonduf, însoţiti Iit 
canJ la Berlin> o notă in care S6 ocupate da trupele germatne din mi motivat al Prefecturii de' 
spun.e~ ~ .. purtarea autorităţi- Grecia) până cel mai târziu la respective. bmllifest în CR1">8 ~ ~punea: lital' al Capital~. 

,.Aţ~ ~()nari ali fost imnuş- DuDă cercetări efectuate h 
ntf;i, .,~ străzile C8l)im~i, de a- rindul sAtt şi de Par('ltetu! MUi
npi1.t.şi oa.rncni ai hIi Caro) U şi tar. s'a trecut la .judecarea pro
Iti An~'it'; m~<>'fltdee. Ma,; de. cesuhri py-oll'unţind unnău-rea 
parf1P S4'I imlică nume~~ unei sentinţă: 
(lăl'ţi din ml'brii1,PlveJ"Jluln; diui Ooruhmllă pe toţI mvinulţîi la 
::eneral A~t.o'neseu. îmoo.tri~ câ~ 1 an ÎllellÎs~ co'l"ectiona1ă 
r!imra era it>~!'IeY)t1\t mflm~'e.stt, •. şi câte ~()OO lei ametndă eU maja:-
tee!!M ma.nif~ si aTtit"Oh..':I au .rUde de \7oturl. . 

lor oon~rc şi a birourilor de 15 Iunie şi să inchidă ltirourile Preţul folosinţel magaziilor 
căi fera~ lMlericane ",Ameri- consulare. imobill"lor prevăzute mai sti!!' 

fixa de că,tre comislnnile de 
aan E~r68s~OmpanyJ: a da~ . In acela., timp se cere şi în- de preţuri, pre,'ăzate in 
loc la O?sm;vatu ) de "Wl ~ulta chUlerea localuri lor lui nAme- Lege asupra rechiziţiilor. 
vr~e. "nc.~t ~~~Ul Rewllu- rican Express (Jompany" şi Drepturile p!'OPI'Î('tarHor SilH 

lUI es~te 81.l~t sa .nmt;! guvernu~ plecarea fU11iCţi.on.arllOT săi care ţi nătOl'i1oJ', Vor curge deJa 
amer~an ".l! retr?,ga .p~ toţt lIau :ompo:!a;t într'un mod ca-

l 
Juării in folosinţă până la dat. 

funcţ!D~~'{'$ amencam Ş1 toate re, dăuneaza tntercscle Reicrm-: berărU ma,gazlilor sau 
autonta .. 1.e cons'u!are al~ S.ta- .lttl. . ltoeehldttonatp. . 

• 
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