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Em. Ungureanu, colţ cu 
Eugen do k;avoya, Timişoara --
Telefon: 39-36. 
Telefon tipografie: 14-69. 

Arad 
", ,y .' --------
r _~ __ ~"" ~ '1 ID reg.strui pUOllca~lUniluJ I 

pc~ IVU.l'io;; Il:l 1 nUUIH11UI IlffiJŞ-

TornntaL Sllb !\'r, 7H I 

Apare la 

a ~f. S. Reginei Mame Elena 
l;;JJJI}.t'i} 21. (Slk.) -

M. S. lleginei .lJ:Lama EZe
Mama tdnitrului nostru 
nu e numai o sărbătoare 

... .&fll.n'lili·e ci zi de bucurie pen

bătan:: pentru Regalul său fiu 
care şi-a început domnia în Îm
prejurări deosebit de grele in 
clipele când se sfarâmă actul 
cel mai important, al năzuinţe
RTf' '7WfU1tTtl permanenu::.: uni-

rea, scrie ziarul nUniversul". 
Deaserneni diferite ziare repro
duc odată cu chipul Reginei 
Mame Elena *i cuvinte de res
pectuos omaqiu de ziua nume
~Ui J:tegmel Mame. tlnrooya (;u,r~ :r'-u, 1(ff~-

destinele cu Dinastw sub 
oblăduire s)au desjă.şu

cele mai de seamă fapte din 
României moderne. 

la toate . suferinţele şi 
~V'''II.'i.np;u,,'/P. PopCYrUlui, Regina 

care a *tiut prin ea în
, ce este 8uferînţa~simte le

trainică dintre Neamul 
de greu incercat ~i Co'ma

reprezintă S"iinboluZ sta
, oontinuităţii. ,Grija 
, p" c;ur" Utl W, vtlnirtlu 

ţară a ptls-o în opera de 
de mângâiere, de spri

de ;'utorartj, G CTeiat in 
fiinţei Sale un nimb de 

"~rl'TPIH'1't bunătate. 

-'h\'nt>d'u(}l~!;lii dragoste a tu
pe care o are 

. unanimele 
sunt mani-

unor sentimente reale 
săpate în inimile noastre. 

i:n.tplpn~.tI)Jl\1~n o',. 11 IY_Jno.ţh_ 
~a Regina Elena va găsi 

d~ reaz6m) de îmbăr-

............................. 
Il Iălere absolută 

aSUptD uizilei. la Betlin D 
ministrului de razboi al 
Bulgatiei 

BERLIN. 21 iRail ..... r). - A_\l"'.A_ .... IO ~o:fioi'OCllGb ~i cJUa.r 

supra inu:nţiei dlui D~ ~a.s- cele oficioa.se din Berlin, păstrea
eJ>.loff, .~mlstrul . ~e razbolU.al ză o tăcere absolută. 
Bulgancl, de a VlZlta. Gennam.a." " . ~ 

.-. ......................... -.. . 
Răspunsul maresalului Goering 

, la telegram~ dlui a~n~rafi . Anlonescu .rlmlsa cu ocazia 
. campaniei din Ua~canl 

BUCUREŞT[~ 21. (Rador). 
D. generaZ Antonescu a primit 
următoarea telegramă, de răs-
4'lU~H~ di.M ,t'ul".fAn J41."'PDh"".fD; QN_ 

le dlui GOring, mare*alul Ma
relui Reich german. 

Exceler _ ei Sale Oonducăto
rului Statului~ general Ion An
tonescu, Bucur6§ti: 

.""_ .. , ..... 'Ji-...... ,, .. _--..... -,: .. ~_.. .::;r~v,..-

~"""'lIlinali!atile din Banalul iugoslav 
vor ţine o mare adunare la 
BecÎcherecul-l\lare 

ţei Voastre . pentru urările 

tranşmi8e mie personal §i avi
a;iei germane) cu ocazia - Cam
paniei pline de succe8 din Bal
cani. 

Al Excelenţei Voastre devo
tat~ Goering maresalul Mare
lui Reich ,o1erman.n 

Joi, '1'1 Maia 1941 

AscuItăJ Doamne, glasul nlgU mele:. 
Când trupul tău lângă altar s'a f~ 

Adu aminte celor ce'n2:oouneJte 
Că. trupul1ău e plămădit în sânge ••• 
De gândul ăst cutremură-le firea 
Şi-n sufletele grele de păcate 
Coboară, Doamne, pentru totdea.una 
Fiorul sfânt al dragostiî de frate .... 

ocr A. VIAN GOGA 

Urările dlor Adoll Hitler 
şi vou Ribbent.rop trimise 
dlui gen. Ion Antonescu 
cu OC~Zla zilei de 10 rtlai 
BUCUREŞTI, 21 (Rador). -/ "TransmitE~lenţei Voastre, 

f'!n l~W'il~jnl ,..il .. i dA 18 Mai, il 8"'- i'U ni>J1I7.ÎD Ii!Ă'·h~jdn.rii nQ,ti~nQIA .n. 

nei"al Antonescu a primit unnă- mâne~ in lluml'l~ guvel'11ul~ ~i~ 
toarele telegrame! chullll. ~ele mal s~~re uran de 

. ~ noroc ŞI adaug uranie mele cele 
,,Exc~le.nţ.el Sale Conducatorul mai cord;a!e pentru mAreţia par 

Statulw Romrm, generalul Anto- triei D-niei Voastre, pentru des
.. eseu, Bucun 'Şti : volurea fericită şi în viitor a R&-

Cu oca:zia aCC1Stei sărbători na.- măniei sub conducerea D-Voa.
ţionale românej exprim Excelen- stră. 
ţei "o&strc, u·re mai sincere u- IOACHIM von RffiBEN· 

TROP, ministrul Reichu· 
lui pentru afaceri străine" 

1:ăr! de lwroC'. 
ADOLF HITLER" 

••••••••••••••••••••••••••••• 
tiHCI OlV)ZII ChineZe cumplet SDreDHe in 

10 preVillCtÎl CelUHDJ ne lUI!iHe li~pnneze 
Sanghai, 21 (Rador). - ea.. sdromrea a cinci,divizii chineze; 

respondentul agenţiei "D. N. B:' ,Mai mulţi ofiţeri superiori şi 
transmite: ofiţeri superiori şi ofiţeri de Stat 
Crainicul înaltului comandament Major chinezi, au fost făcuţi pri
js.ponez a comunicat că luptele zonieri. 

provmciaCe-kli'ni câ7rriij~ă: tea chinezilor nu a pui~ifi ~a'n
tatea lunii Mai ajunseră la statat, însi din sursă Japonezi, 
punctul lor culminant în apropie- se socoteşte că el s'ar urca la ci-
re de Ciuki. localitate la 100 km. /.r __ ..l. !>O.oo.o ____ ~_ 
spre Nangcell, s'a terminat prin .e ........................ ~ 
Guw.:rnul bulgar il re,unU:ilUC 

statul Manciukuo 
·,'SOFlA., 21 (Rador). - .A,- bAte telcf.:;nw.uo ÎJ1w:e duii ~upurt 

genţia telegrafică bulgară trans- ministrul afaoorilor străine al 
mite: 

Guvernul bulgar a recunoscut 
statul ~Ianciukuo. 

Cu acest 'prilej au fost schim-

Bulgariei şi d. Ciang Cing mini
strul de afaceri străine al Man
clulruoului" 

coentează ~sfătuU
reprezentanţilor tuturor 

"""·''l'''"!<''IUI.Hlf~W' din Banatul Ju-

•••••• _ ..... _ ... -................................... · .... 1 

zilele acestea 

se ştieJ la această 
,..,a'IUII"p, s'au discutat toate 

• de ordin politic, oco-

hGtă.rându-se ca În cadrul unei 
adunări plenare, care se va ţine 
la Becichere('ul-~Iare, să se vo
teze o moţiune. Numerosi . SUDusi englezi si americHlU 

se nreu81esc să Biete din Palestina 
ŞI cultural, ale provinciei. 

Aceasta motiune, însoţită de 
un memoriu dOClUl1entat, urmea
ză să fie Înaintată guvernului 
Roman. 

me~'J'e'e de "atilita'le 
portului. dJ2 n&ulralilmle 
penc-sllcielit au· lest 
l~imbule la '[ulii.,. 

VICHYJ 21 ~R~or). - Cores-/ Liga .pentru prote~ţia. naţiun~ ldea ~~va.dă de spirit. d~ ~ir6 şi 
pandentu.l agt.mţiel D. N. B. a- arabe, Imparte manifeste antt-I de \'lgdenţă spre a numel nmne~ 
nuntă: Agenţia ,.Ha.vas", oticiai engleze, învitând populaţia să vrele ră.uvoitoare ale englezilor. 
anunţă din bagdad că guvel'ilul 
iraKi1tn a luat măsuri În vederea .................... ~ ........... . 
coL~. ___ lrii unor formaţiuni 

Înarma-te compuse din voluntal'i 
din difer~te clase, care se \'or u
Iătura de armata regulată. 

Pe de alti pane infl~rmaţiuni 
sosi;;e ifin Beyruth, decLl.N. cA 
aviawrii oritauici au a,runeat. 
Lm·J nllmifes~ redactate ÎI' lim-

21. (Rador.) _ co ...... , d.ll1i Uat .. uol.ta, bA arabĂ, pe deA~upra lo(!aHt:ip-
agenţiei DNB. comundă: ~linistrul Aiacerilor Streme al: lor Alej)J Damase, De~ El "OI ţi 

documentelor de ratift- Japoniei intr'o scută cuvântare a Hato.setce. La Alep s au fă~ut 
" P~tului de neutralitate ja- declarat că acest paet de neutrall- pwgă.tiri spre a se aSigura. ~ bu-

Intre fl-nii l\-Jatsuoka tate este simbolul dorintelor lIt> nă pază.' " . ., . " '.' 
Afa('('riJor Str::ine al Ja· !l1flutinerea. păcii între Jap.onia şi . z,.-Ulllf'roşi supuşi britanici !!ii a

. d; SlDetanin amba<;a<lGrul URSS, el fiind baza. viitoarelor le- fin icani, se pregăt.e~ să ()l~ce 
li a făeut astăzi. în biroul &ături amicale dintre cele doui ţări. din Palestina. 

Mari, inundatii. în . regill11ea 
Maramureşului din Ungaria 
11 locuitori s' au Înecat 

Budapesta) 21. (Rador.) -
Ploile torenţiale, care s'au a
bătut asupra Maramureşului, 
au cauzat pagube slmţltoare. 

Intr'un sat de lângă isvoarele 
Tisei, apele s'au revărsat inun
d2nd o cabană dintr'o pădure 

unde se adăpostiseră 41 luc:ră 
tori. Din aceştia 17 s'au inecat. 
Torentele au mai dărâmat un 

mare număr de case (. au 
smuls mai r.1ultc p:>Q.uri şI 
punţ.i. 
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i ~ 
,. Ceva, de!Sf1'ce ~Uf11.Şn~ i 
~ Ştiţi ce eslI' runuu:.? Zău nu ştiţi nimic! g 
~ ~l1lnmy l .:1' astăZI jocul cel mai ~ic - ~ 
r ·Joc \It· ,.!Ulne bună"' sau de ca-tenea, E! 
~:t~ .• cuprhi" tot ga"uul cu ispita. sa.. .• ~ 

..7-_ .. ( o "ULa " ... ~~. 1,leLl'e la un loc ii 
1. &nelusiv \101 jol;~: uescnaţi baroc; ~ 
li ·!oH~" c "aiat •• -.11, l)îaira cu temei 
-.r Gaee-o bagi Ul l:Ilimil sau ori uude \Tt>i! • • • § 
!' Ah! când viile joll.\, - astă pietricică § 
fi. Te inebuneşte. pielea îţi furnică - ~ 

t~hl'd.IIS ÎI ţii În mână. ca să nu il pieni, = 
! ' ;:" ,'h cu el o tublă şi \'ezi slele \'erLi! . . . s=::;::§ 

!§ Unii spun că jocul l-a.r fi in\'entat 
;"'~ Un nebun rR('hitie, care a tUl'bat; -=~ 

lM~ii-i drept sau nu lirea, asta nu o ştim-
Cert e lIoa,' nn lucru: .jocul e sublim! I 

i: ~I te aUlreuează, fiind un joc cu haz 
". C:~~e iţi răIl('şte grije şi necaz: I 
:..::: ?\'ui PUtUt chiria, soaţa te-a certat? =::::::======== __ 

:::

==_=_-=- YillO să joci rummy, toate le-ai uitat! .•• 
- I,anga ma,j1J, verde eal'e-ţi dă. fiorii, 

Hx la ora 2 vin toli maladorli; 
§ Srhimb de politeţe - locurile trag 
~ Şi încep să joace rummy lor cel drag. • • ~ 
__ ~_ Imndcă, de când lumea, sunt şi ageamiî. e 
_ Jocnl se împa rtc pe categorii: E 
li Spre exemplu: masa celor "purita.n1" §"§ I Care joacă zilnic doar la zece bani - =_i_-

===___ Dincolo. rn:"J'Iu!a celor sărăcuţi 
Care Îşi p-el'mite doar la cinci bănnţi. • • ==:==_= 

~ Un flagel 1.:t'r:bil al acestui joc 
E Este domnul "chibiţ" plin de neoroc; 

~_-=====~ Dacă IlU îţi merge, dacă pierzi din gros, ~ __ 
Chibiţu~i de ,'ioi, şH repezi frumos; 
Dacă, din greşeală câştigaşi ceva, ~ 

-= Chibiţul ace!>:!a .•• e "marota" ta... § 
§ Se întâ.mplil insă. cazuri mai ciudate ~ 
:;; Când fa.imosul chibit supărat e, frate, _g 

._1 :Ca iti repl·oşea.ză. că. e,ti prost crescut: , 
-::. Yai jucat o piatră. ••• cum el ar fi vrut! ~ 

! ucme-~f~;leaua. d:~pese blond;'- - - I 
;; Slabe ca. O aţă. 8&U chiar rubiconde; == 
e = :: Toate ,in aicea pentru - acelSlJ pos: § 

~ Să. ~ăseasdi. .pia.tră ••• sau un mer grasI ====_===_~ ·i E solemn momentul când, ca. un bligand, 
I Unul strigă. vesel: - Ma.mă, făcui .,hand"! ••• 
~ Dacă insă.-i merge prost şi pierde jocul. 
~ Taniml SI'" scoală şi îşi schimbi locul; ~ 

Tolul e ll\;Jal·l1i". nu inşeli norocul -
~ FiindCl\ oieiodată. nu.i de ,ină ••• locul 1 ..• s ~ :1 GAVROOHE ~ 

~IIIIfIlMU\IIIMItM tllII'IIlII,,"IMl4It1I11I1HlHMllllllllllllnlIIUtlllllllllnMltlIllIIIIlIllI~IINIIlIlI1WHtNHl!llInli 
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Conform :nţeJegerii cu Mia iunea Militară gt;rmană, prizo. 
nierii jugoslavi de origini etniei română,care au fost tritaţi de 
o comisie militară. germano-română locala. şi pl'edaţi guver~ 
nului l'omân, cu începere din ziua de 8 Mai a. c., au fost instalaţi 
de către autorităţile militare locale româneşti, în comunele 
Ghil'oda, Remetea şi jur, ingrijindn-se de hrana şi canrea lor, 
a,stfel ca, până la repe.triere, să se simtă cât •• ~ai bine. 

Pentru a le îmbunătăţi cât mai mult cond,iiuniZe de trai, 
facem cpella autorităţi, societă file de binefacore şi ". " ··cltl ro~ 
mâne8c pentru a contribui cu ce le stă în putinţă. 

Ofrandele se primesc pe adresa: Bi!'ol1! Informaţiilor aflat 
ir. localul Com.andamentului Di viziei din piaţa Libertăţii, tele
fon 34.01. 

ICinema 
1 m saH 

COHSt., -
prezintă în premieră pe marii arti.,ti : 

LIL DAGOVER WILLY FRITSOH 
MARIA V. TASNADY 

în 

Viata la răspântie 
un imn dedica t drago.~tei de mamă. 

, .... .§os: SCENE DIN RAZBOIUL IN BALCANI 

> 

22 :'~;;;~~~r~! -
Combaterea lăcustelor 

şi a cărăbuş~lor Sf1'ettae6~ 
IIIUIlIIIWmlll!!U!III1I1IIIHUlllllllilftila:il1\ , 

Mill~_terul agricultuni şi do
menillor prin ~erviciul de pro
tecţia plrdtelor a început con
trolul IJe teren în vede.:ea com
baterii lăcustelor si a cărăbu-

între orele 5--7 , ciwd cii.ră.bu~ 
şii sunt scuturaţi din pomi şi 
adunati în saci. 

c ~ N E iU ~.T o fi 1: A ii' 
Capitol: .. ;\np! noni·'. 

Sacii cu cărăbuşi vor fi În-

şului de Mai. ' 
tro~uş_i în .~pă cl?cotită: • Thalia: "Stă.nca de mitrg· ~ 

Carabuşll morţl pot fI llltre-

l 
Apollo' Ca" tl'"t "" 

Focare de lăcuste s'au des~ 
coperit în câteva. puncte din 
judeţul Tulcea. 

b . ţ' h • t ... . " Ş ga oru' -um aţl ~a r~na p;n ~ pRSAan ului", . ~ 
sau porCI, 01'1 ca mgraljlamant ... 
azotos. Corso: "Viaţa. la răspânc., ti 

In ce privesc cărăbuşii se a
anunţă că anul 1941 este un an 
de invazie al că:-ăbusului de 
Mai CWelolontba m~lolontha. 
L.), care în unele judeţe din 
ţară, Putna, Doroboi, Ilfov, Si~ 
biu, Dâtnboviţa şi Muscel, şi-a 
făcut apariţia. 

.......................... ~ ~ ~i 

Oecnnerea ~clmGUor Deiromer~ ~ 
4iţ 

Acordarea unui nou ter!i· 
IH 

"MonitC"'"Ul Ofidal"de Vi- 19W} Sat~ acele ulterioo, :.. 
Mijlocul de combatere cel 

nai bun, practic şi puţin costi
sitor şi care trebuie aplicat de 
îndată ce apar cărăbuşii este 
adunarea gândacilor, care se 
poate face cu ajutorul copii
lor. 

neri 16 :vlai 1941, publică ur~ da.te7 au făcut declaral;,. 
nlătorul d€cr~t-lege: . " 1'ă a depune titlurile d? ~ 

- A~i. ~J,n2c. - .Propnetar!2 dire sau acţiunile, VOT ... 

de ac!lUnt petrohfere rmna_/ aceste titluri sau actiUni ~ 
~eşti aflaţi în str~i.nătate, care men de 90 zile socotite rt.· ~ 
In . t~menul prev.azu,t de .Z6~e blicarea in Monitorul O. ~ 
pnmtoare ~ acţH~mle soc'j,etc:-~ acestui decret lege. ~ ~ 

Adunatul se face dimineaţa ţiZor petroltjere dm 11 Iuhe ~ li 

....................................... ~ .................. ~~I...la 
jt1 

MI CA P U B L ICI T Al~ 
'EU 

!J 
m' __ 

Apare in fiecare ZI. ttl.oimum UJ eUVlott-1 
Anunţurile in schimb, preţul dublu, iar celb cu clişeu tarif spe
cial. Orice anwtţ cerut să apari În alti rubrică decât cea res-

pectivă, se taxează :lublu. 

Anunţurile pentru rubricile "CER:t~RI DE SEI~VICIUJ> (Mena 
jere) nu se pot publica cu adresa... exactă ci nwna~ adresate 

Post Restante sau la. Ziar. 

DE V Al\iZAUJ<: cu preţ iE: .~ 
cupeu deschis şi un altUl, t 

V AN D sau dau în parte ree. • 
jugăre porumb, 2 jugsJ'l. ~ 
şi cca. 7 jugăre diferite l'; ~ 
tun, aproape de TimiF' il 

DE V ANZARE la linia Il: ~ 
culă tramvai No. 1 şi 2'" 
raport cu intrare din: ti 

AG)!.;N·nJit.l U.r;NEU.ALA lJ~ ..,Oi\lER'f ŞI BIROU DE compusă. din: 2X3 Cl: . 
COPIAT ACTE; dep.; 5X2 camere şi de~;; 

BUN i\ V E :s T J .R E" came!~e ~i dependinţe, Cl;: ~ 
., -. /'. .'. ' ~'.,-., ,. _ ~ ..., re, apa Şl canal in curte. ~ 

~l1mşoa~a Il,. str .. 3 Augu~t ~1.,.;~ ('ls-a-"s~deP ţ~.,wro~~ll , DE VANZARE 54 jugare, 
l.ijlocim m<'11elerc:,\ lIltelegcl'1lor de van7.are-cumparare ,1 de .nChlrlere. H 

.. .. - ...., t . m comuna, emeacova . 
.. lIDob~lelor, 111 COndlhu1!l foane a\·.1I· aJo:u>e. 

, DE V A.&."iZARE în cartie: 
A NUN TUR 1 LEA GEN TUR I 1 now aproape de tramn. 

"'111 nouă, compusă din 3 C8II2 ' 

mltlllUU "U .dIo. t.J 1 A 14' ~ L. 1 X" IIIlHllhl1 cătărie. bae, cameră de i; 

.~ l.LN'J.'. In conformitate cu măsu~ DE INCHIRIAT cameră mobilată. 2 săli, verandă închisă, 
rile luate de autorităţi am făcut cu baie in Piaţa Traian. subsol, pivniţă şi spăIăto, 

chet, teracota, instalafJ 
cerere la Camera de Comerţ 10- PRl:DAU ieftin local de băcănie, dio, telefon, automat 
cală, cerand ea firma mea să pentru marfuri roL'ete, cu licenţă· ed 

... bi D' poarta. Se poate v I! 
poarte III vutor em ema" aCIa şi tutungerie la loc bun. d ~ v d 1 1:>"': . 
, . ,,- d B ~ V f" ~ _ ' upa masa, e a ore e u 

:Ei ehx m ~~ e " una es lre .. SC1HMB casa din Oradea cu fond V AND,' SAU SCHI:\IB cui ~ 
M. Donovlcl.. _. de comerţ în Timişoara, - prefe- din Oradea Str. Maiore;; 

CUMPAR 2-3 Jug. pama.nt cu su· rabil articole technice, depozit de 1 camere bu~ătărie came" 
ma până la 300.000 lei, aproape lemne sau cherestea l v ' 1 f' ţ'" CU . . . ! apa, cana alan a. ' 
de TlIllişo~ra. . '.. . . ,UmNDEZ fermă 14 jugere pă-! pământ în Timişoara. 

CUMPAR m Iosef~, J.'.,;llsaoetm" mânt insămânţat, la 3% Km. leASA DE VÂNZARE inEi. 
Fabric saU CoIODl~ Şt:a~d_ casa dela tramvai, cu grajd pt. 50-1 ziaş, 1 X 3 camere, bucăi .. 
cu 1-2 c~mere Şl gradma . cu 100 capete de vite şi locuinţă, CU! meră de alimente cu 2 li. 
220.000 leI. 75.000 lei arendă anual impăr- i tuate în parcul băilor in 

V AND loc de ea-să in Bulv. Dr. ţâ.nd recolta însemâ.nţată. pitoresc loc. Grădina ca' 
Vich. Babe, Lei 200.000. SCHHrn CI4 casă .sau pământ in ţine casei este toată plsr. 

CAUT local, 2 camere şi antrC'L Timisoara. casele din Oradea pomi roditori. , , 
pentru cabinet dentar. parter. Piaţa Creangă, Lei 800.000. Str, DE VANZARE LOCUBIDl 
Cartierul Fabrică. Odobescu 900.000 Lei. Str. Titu şi vile cu autorizaţia de (~ 

\'AN)) în centru Fl'atelia la tram-i Maiorescu 800,000 Lei şi casa din ţie în Băile B1l2iaş, !nL'i 
vai casă. solidă. din 2 locuinţă â: Cluj, Str. Mooioni, il1 valoare Regina Maria şi Parci 
câte o cameră, bucătărie şi spcis: 2,500.000 Lei. Feroginoase. Preţul d~ 
(teracotă. electrică) ureţ 150.000 VÂND SAU ARt;NDEZ in Băile 70.000 lei, putându-se p,;. 
lei. Buziaş, lângă parc, restaurant şi rate. 

VAND in total, sau cantităţI dife- cârciumă cu sala de mese şi gră- PBEn~u la !oc d.e centru~ 
rite 300 vagoane lemne de foc dină. cu tot inventarul. coloUlale Şl dehcatese. 

. t b de tutungerie şi tot llll"! fag, cal. L despIca e, a vagon V AND 72 jug. pământ la Calea T • 

Timi .. oara Ş l' 1 4 K d T" VAND în Clrc. II lot de ... . ~., agu UI, a m. e lmlşoara, t' t H' lt 10: 
V AND 220 jug. pamant III hotarul cu 70.000 lei per jUg. S ~. pa ra~ ŞI un a 

Urseni-Giroc cu 45.000 per jug. • ". stJ. patraţI. 
" PREDAU local de prvavalle la loc Pentru toate anWlturile 

nE INCHIRIAT un local de tutUll- central, cu vitrină mare, admira- eate În acest ca~ll>iI 
crede, fără. inventar. b'l t b d - d l' t __ >II : ", . 1 pen ru o ega ea Imen e sau Sa. _ pentru info""" 

U>< ClURIEZ In Plaţ.a TraIan local alt comerţ. necesare _ numai]a ~ 
de prăvălie. DE VANZARE la 5 Km. de vama •• BUNA VESTIRE",si!, 

DE V ANZARE auto-sport "Chrys- Buziaş 2 jugăre pământ, insă~ gust, Nr. 25 (ris-a-VÎ5 
I ler", 6 cilindri. mânţat cu trifoi. ţa. CoroniniU

). 

V AND cărucior de copti "Sport", 
in bună stare, ieftin. A se adresa: 

Str. Ungureanu 13, apart. 9. 

OlJMP U cuă sănătoasă, 2-3 ca· 
mere, bae. a};)aduct, ofer 600.000 

BUCATARlli CURATA, serveşte 

menuuri bine gătite în str. Mercy 
No. 7, etaj 1, pe uşa din curte. 

CAUT CAMERA ELEGA~T bl0-
DILATĂ cu baie ~ intrare sepa
rată, în centru, pentru două per
soane. adreM.]a ad-tJ,a. ziarolui. 

SE CAUTĂ pentru o fel! 

apropierea T..nişorU, UII' 

conducător de tractor, It 

sedii şi carnet dl' şale! 

adresa Piaţa. Asăne,ti ~ ~ ....,. 
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lU Dlimen~! 
a pepulaliei '[imăsurii 

~ ( < 
şi zaharul au fosţ asi~~rate în cantităţi suficiente, dar 

carnea ŞI graslmea continuă să lipsească 
...... llJl8Illla aprovizionării pOPula

no.stru cu articole de 
necesitate, îndeoseoi cu 
cont.iuă să fre gravă, deşi 

trebUi să tie aşa. deoa.rooe 
iDcB destule I'6'Zerve. 
eJ;IUIIinim problema. mai de 

bt repeta te rânduri. dar 
ales in vremea. din urmă s'a re
. pIlternic lipsa de zahăr şi 
. Ori se ştie că, în urma măsu
de l'IIp.ona;iza.re a consumului 

luat, aceste două produse le 
ineii. in cantităp suficiente. 

. da.tA. şi chiar in zilele din 
lIutorltăţile, intervenind, au 

că toate neajunsurile s'au 
sisfenmlui defectuos de 

a l!iCrstor produse, pre
şi tentativei de speculă Îneer
de anumiţi Individ. 

d. p1'Î1ll.W Eugen Pop ne 
cunoscut că. Jtl'Bţie măsnrDor 
problcma za.hărului şi fă.inei 
rezolvam pentm o lungă. du

de timp. Aeeste d01li produse 
9.u fost lL~igumte in 

-....u~j.i sufirÎente şi, deci, popu
nu va mai fi pusă in situaţia. 

U11 le găsi. 
tot astfel este C'B.zuI cu ra1na 

rare de câteva zile lip.. 
ea dt'săvârşire. Llpseşt.e pen
la preţul de 121ei kgr. cum a. 

maximalizată, nu se poa.te mă
şi pune în vinzare, deoareoe 

6eorne Scrlosfeanu 
llUl mWifit pIuusua" 

.." (jblt1lWJ de -.ve.Le aJ, ~k&i G. 
lJI1O:~tea:IW.. a. apărut ia conai-

porumbul este tot 12 lei kgr. 
Această scumpire a porumbului, 

se explică prin faptul că kgr. de 
j'Ol'C gras,. maximallzat de guvern 
la 70 lei, a ajuns la peste 100 lei. 

Cu alte CU\inte, problema făinei 
de porumb nu poate fi rezolvată În 

mod definitiv decât printr'o nouă 
majora.re a preţului. Şi acest lucru 
va trebui să. se facă, deOarece, nici 
brntarii obligaţi să amestece 25% 
mălăi ]a fabricarea piinli . ..Jl niei 
publicul consumator obligat două 
zile pe săptămâni. să mânânce DU

mai mămăligă. - nu se pot aprovi
ziona cu făină de porumb. 

Mai gra.ri rosă este problema 
cărnii, care d~meni nu se mai 
găseşte nici in zfiele de Sâ.mbătă. şi 
Duminică. E vorba de carnea de 
pore. Măcelaril nu mai pot tăia 
porei ca să vindi carnea şi grăsi
mea. la actualele preţuri maximale, 
fixate pe baza ci kgr. de porc gras 
este de 70 lel kgr. La preţul acesta 
nu se mai găsesc porci de vânzare. 
l\făcelarii cari mat cumpără porei 
graşi. plătesc 106 lei pe kgr., deci le 
este ImpolJihiJ să vândă ca.mea eu 
94 şi 104 lei kgr., Iar untura eu 107 
lei kgr. Deaceia, cei· cari mai cum
pără şi taie porci, vând came& şi 
grăsimea numai la aşa zisă "bursă 
neagră". adică pe ascuns şi eu pre
ţuri dela 138 lei kgr. in sas. 

Iata de ce nu se mai găseşte 
carne de porc şi grăsime şi de ce, 

din cAnd în când câte un măcelar 
este arestat şi trimis in judecată 
pentru crima de sabotaj economic. 

Eddent, după preyederilor legi
lor şi ordona.ntelor in vigoare, mă.-

celarii sunt contravenienti. nu tot~ 
de&Wla însă şi speculanti. In cele 
JllQ.j multe CJnwi. situaţia nenoro
cită de astăzi, deosebirea dintre 
preţurile reale şi cele oficiale ii 
obligă să lucreze necinstit. ' 

Problema unturii este însă şi ma.i 
gravă.. Din cauză. că se taie tot mai 
puţini porci, ea a ajuns să lipseas
că aproape cu desă"ârşire. 

Dar problema esw CU atât mai 
gra.v~ cu cât lipseşte şi uleiul co
mestibil. Se ştie că pe seama jUde
ţului nostru s'a repa.rtizat o coti de 
numai 24.000 kgr. E o cantita.te în
fimă şi. deci, ea trebue sporită în 
măsura in care s'a redus cantitatea 
de untură. 

Ni se spune că în prezent, la Sub
secretariatul de Stat al Aprovizio
nării, se studiam un nou sistem de 
aprovizionare, în care scop s'au fă.
cu.t şi înscrierile pentru a.provizio
narea eu a.limente. Nu ştim despre 
00 sistem este vorba.. Ştim însă. că 
se oor măsuri grabnice, măsuri cari 
să ţină seama de realitate. 

T. DELATORAC 

Preturile produselor petroJifere 
pentru consumul intern 

!'&g.1 
_'&HAN , lIRIiI ga3.R 

ILA 1~1~IEI[)(EAfL 
IIlHlUlIllllftIH.llllltllillIlUNIIIIIIl •• IUIIiIIlUlllllllllIliiiimi 

oferă - la pozitie splendidă 
- camere cu tot confortul 
modern: apă caldă, calo~ 
rifer etc. - B u c ă t ă r i e 
aleasă. - Pensiunea e des-

chisă tot anUl 

Telefon: 114. 

o ordonanta H Oflmăriei cu Driv;re 
IH resueClurea sumaitiliUrnor 

Am scris nu de mult ca pu
pulaţia municipiului nostru nu 
prea are obiceiul să. respecte 
nc.unca altora, că pe terenurile 
virane date armatei să le culti
ve cu legume, se pot vedea co
pii jucându~se şi porci sau pa
sări cari zădărnicesc toată. 
munCa soldatiJor. 

Primari ~ s"a sesizat de cele 
scrise de noi şi a dat o ordonan
ţă, prin eaTe se interzice cu de
săvârsire tuturor de a călca 
sau vătăma sămânăturile aJ.
tora, cu piciorul, cu vitele, ori 
lăsând pasările sau cu orice ve
hicule şi de a înfiinţa drumuri 
şi poteci în culturi. 

Nimeni nu are voie să între 
fărA drept în grădinile. livezile 

sau viile 2.1~ora de a mânca 
fructe, de a jupui coaja de pe 
copaci, ori a frânge crengile ar
borilor, Jatnilor şi tufişurilor 
de pe proprietatea altora, dru
I:luri sau parcuri şi pieţe publi
ce. 

Deasemeni. nimeni, fără în
voirea proprietarului. nu are 
voie de a cosi şi a Iu:", iarbă, 
fân, frunze sau orice fel de nu
treţ, ori de a pa,şte vitele pe loc 
străin, pe zonele şoselelor, dru
murilor şi in parcuri sau alee şi 
nici de a lua pământ, nisip, pia
tră sa1.~ pietriş din loc străin. 

C""ntl'awnienţiivor fi sanc~ 
ţionaţi cu dela o zi la o lună 
închisoare şi amendi in bani 
dela 500 la. 1000 leL 

la p()ugew,rea" a
câteva săptăilluim. 

--.llC:rt." Ia cu indră.meală., §i· 
cart.«A se bucură ele un 

8UOOO8 de Ubră:rie, da
~l~l';'lNti stilului o:/.e3~ descripti-

. ~r:ţU:Ue de vă.nza,re loco-ra-/ petml denaturat) lei 2.50 kgr.; ___ ........ - ......... - .............. . 
finăne l.n vagoane ca~alle pe motorină industrială, lei -.55 -. ...... 
kgr. inciaxele şi eontrib. ex~ I kgr.; Motorină agricolă, lei INTAl\"PLARl DIN TI l\' IfIŞOARA 
cepţwnală. 3.40 kgr.; păcură de ars} lei 1.65 lt'.l LI. 

Benzină auto, 17.60 lei kgr.; kgr.; combustibil special Nr. 5 ~-~~~~~~.~-~~~~~~_~~_~_~~~~~~~~~~~!!!!!! 
propriu §i e1'(N,or aclmi
caracterizaţi. 

nuvelă, care Il dat şi 
volumului, este o îm
a fantasticului CZ~ rea-

benzină grea, Zei 5.55 kgr.; pe- lei 2.28 kgr.; combust·ibil spe
troZ lampant, lei 2.53 kgr.; pe- cial nA" lei 2.20 kgr.; combu~ 
trol industrial, Zei 3.40 leg·r.; sti-bil special "E"J lei 2.30 kgr. 

A 1UC.; chef cu banii. unu~ 
cafetar. - Eri a fost condus la 
Comisariatul IV de poliţie in
dividul Iosif Herber, de fel din 
comuna Sânandrei, căruia CQ

fewrul Romanu din localitate 
i-a :ncredinţat suma de 10.000 
lei ca. să-şi cumpere făină. Io
sif Herber în loc să cumpere fa
ină, s'a dus la crâşmă şi a che
fuit aproape toţi banii. Asupra 
lui în momentul arestării, ~'a 
mai găsit 2184 lei. Cu actele 
dr~sate a fost predat . Parche
t··lui. 

Arestat pentru 8abotaj eco
nomie. - Parchetul local a a
restat pe individul Rudolf Ro
seovits, de 52 ani. comerciant 
din Piaţa Traian, pentru crima 
de sa.botaj economic. El a fost 
priM de d. căp. Teodor Cova.
ropol, delegat w. Subsecreta.ria.
tul~ , de Stat al Ap~uizionării, 
că vindea brinza de Brăila cu 
100 lei kgr., In loc de 78 cum 
prevede ordonanţa primăriei. 
Speculan tu1: va fi trimis în fa
ţa instanţei speciale de judeca
tă spre a fi sancţionat. 

.................................... __ . 
expZoatând. .stări 8Ufleteşti 
suhlect, care constitue o-
. d~lui S~eanu. 
săi, bine caraoteriMţi 

scoşi din mediul 'Vânăto~ 
lectura nuvelelor sale li-

INFORl\lATIUNI 
II-' E 

foarte plă.cută,i amuzan-
ABONAl\IENTE: P.e un an Id~ \ic:mi. DOrit?rl ~e .a c~tiva 

_ 800 leG; pe şase lunl - 400 \lemn sunt mVIi:aţi sa se 
loi: pe trei luni - 200 lei: pentru! prezinte la. Mităsăria. Statului, 

Cartea adresându-.se 8enM- instituţii de Stat ŞI întrt"prin~ IV., Bulev. Regele Mihai 1 Nr. 21 
BUfIetului, 86 adresează dt'r1 particulare - 2000 lei. tiunite necesare. Tot acolo se pri-

lOOfl1rd:ri,,';;- tuturor, In special -o-- (fost 1. G. DUCA) pentrn a. primi, 
care găse:de in wc-I Ministerul AgricvJ4trll şi Dome- gratuit, vienni de mătase şi instruc

ai un d008ebit $piTit de niilor pune la dispoziţia crescăto~i- mese şi ~ogosile recoltate cu preţul 

............................... -~ ... 
, lor de viermi de mătase. încă o sena lie 100 IeI kgr. 

Asociaţia Meseriaşilor, Comerei anţilor şi Muncitorilor Romini 
din Timişoara. " -o--

• cInema THAlIA" 
Pentru toţi iubitorii de filme bune tranceze ! 
_ Un spectacol excepţiooal : 

TAtlCA DE MĂRGEAN 
(RWIF DE CORAlL) 

MICHELLE MORGAN 
Interpreta filmelor "Veninul", ,pama de cupă" 

JEAN GAlHN PIER-RE RENOIR 
~ :pi.-;:>taomişH ai' filmului francez, trei nume Cllnos{''llte în 

lwnea întreagă.. 

Trei ~enl au l~{~ ~l1colţiţi de soartă şi alungaţi de ke-
1lllt, ~ găsească. feriMea, 81'ânes de mă.rgean, ţinta visurilor 
:erureî ..• Da. un cruciş de cale se întâlnesc, a.ooeaşi fugă 

cale se întâlnesc, ~i fugă de urât, acelaş vis într'un 
ma.i bine îi apropie ••• 

S'A DISP(JS FABRICAREA C H E-~ ~I. ARE 
ŞI V ÂNZAREA MALA!ULFI 1 Y . 
OOP'.r. Primăria. municipiului către 

I :rimi.~oara, în baza ordinului NI':. Jli.eseriaşii, Comercian+i' şi Mun citorii Iromâ.ni din ~ .... __ 
I 883/1941, al Ministerului Agri~ 'I'~ ..... ......".--

culturii şi Domenîi:lor,. (~)ticiul Asociaţia meseJ'î.a§ilor, CO-1 nizare~ Oomitetul ţine dea8e-
Ce~tr~ pentru Valorifl~ea Mercianţilor §i muncitorilor meni şedinţe săptămânale. . 
Gra~~ ~u~:a cunoştmţa. Români din Timişoara, întâl- Meseria.,U, c~ercianţii şi 
J?ub~ca., ca ~lu-usterul.a ~probat nind timpuri mai pr·ielnice re- n.unc~torii români conştienţi de 
labn~ca~ea ~l punerea, m ~~e zolviirii problemelor de conso~ ceace î-n.seamnă în maţaunui 
a malalullll copt, atat m zilele Z·· , 'l t 1 . - neam disciplina.!li solidarita-
obligat.orii pentru consmn de t.aare a ,emen ~ Ul romanesc, , ., Y- _ • 

- - ~r«- (L . • M ro) At pentru care lupta de aproape tea, sunt cu 'mststenţa ru.q~ji I'.J 

, l1!~ma l)~~'l"~ ~ pŞ1re .... ati .. -'Ia~ dOMă decenii şi-a reluat activi~ relua contactul cu secretaria-
SI In ce ~Ia IN ZIl>:>. H ma tU- , t l . ţ' . f -~.:1 • 
"1'. t te ~'. tatea chemând la muncă atât u asoma '61, anunl'a1l.u,u-ş" li-m cop nu poa d mal mare, I d t- A '!_.:1 

d
Atle.' 12 k r. pe membrii săi cât şi pe pl'ofe- resa prezen a sau enscrt.".ouu-

ooa; 1 • Wl g . . t·· f . ţ' d' t 't .. se 

Ţinem să menţionăm că artico
lul .. Vân.zătorii de iluziă" din nu
mărul de ieri al zia.ru1ui nostru, e 
semnat de dl Titu LUCQ.cin şi DIU 

Titu Ludan. 

StOniŞ ~. re ugta' tn ert on~- . 
le perdute. Secretariatul este descMs in-

Asociaţia îşi are sediul in Ti· tre orele 16-20 zilnic (delfJ. D~ 
mişoara 1. V. Ale$andri No. rele ~-8 seara), in Tim~,oara 
5, unde funcţionează secreta- 1. V. Ale4'.andri NQ. 5. 
riatul pentru lucrăriJe de orga- . COMITET[Tl~ 
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Problema aprovlzlonarl~ 

cu lemne· de loc a Tlmlşoarel 

= • z_-

GRAND 
HOTEL LAFA YETI 

- In atentia Subsecretariatului de Stat al Aprovlzlonăril -
Bucureş.tI, Calea Victoriei li 

CeJ mat bun şi con/o')'tabi.1 Hotel al Capitalei " 

ComunicaLele oficiale au a
nunţat publicul, sa se aprovizio
neze cu lemne de foc pană la 1 
Iullo 01:'1.. d.,oQ,rooo d.",p", Q. .. c.,..,tii. 

dată, vagoanele c. f. r. vor fi fo
losite la transportul recoltei. Pe 
de altă parte, pentru instituţii şi 
autoritaţi s'au luat aceleaşi ma
suri în vederea aprovizionarei cu 
lemne de foc. 

Dar in omentul când aprovi-_=.-_ ..... _ .......... ,.. ..... 1 ...... __ .......... _-...~ .ro;: -i!';.", 

tradusă în fapt, s'a dat o decI-
ziune ministerială, luată desigur 
fără o cunoaştere a situa,ţiei de 
fapt, care face imposibilă apro
vizionarea ou lemne de foc a Ti
mişoarei. 

Deciziunea apărută în Monito
l'Ul OIlclaJ. am o l~lal, reglemen
tân.d aprovizionarea cu lemne de 
foc a populatiei din tariita trecvt 
reglurwe IotestWre nU,eg-\,..;u-
ransebeş şi Caransebeş-Orşova 
la regiunea m Craiova. 

Această măsurii. sa' luat pen
tru o rationalizare 8. distribuirei 
lemnelo; de foc, desi in materie 
forestieră. nu este ~azul acestej 
restrânlleri. pentru motivul că 

avem resurse foa.rte ma.ri de 
lemne şi nu este cazul ea să re· 
ducem consumul, producţia fiiud 

pref-lwi moderate Preţuri ?Mder. , Aceasta. cu atât mai mult că 
prin unităţi forestiere a Ba.natu~ 
lui se distrue8 inslai renta.blli~ 

"'O=~9" _ ~ •. . tate& e.cestei avuţii naţionale, Stab.-'.·rea arll"colelor de ' Dela aceasta. J.mpa.~ a regl~~ indnun.ând produsele spre eentre . ar 
nilor forestiere, exISta. exceppi, . 
cu aproba.rea Subsecretariatului nenaturaI.e, a.flate la distanţe S,o l·medi~Iă neces."tate ,: 
de stat al aprovizionArei. prea man. U 

Situaţia este cu atât mai di:fi- In schimb această măsurâ. M.onitorul Ofioial publică urmă-
cilă, cu cât nici odatâ aceste:re-- pIDIe in imposibilitate de a. se toruJ jurnal al consiliului de m.i-
gi~ni foresticl'e n'au gravitat aproviziona cu lemne de foc ~ niştri: 
_. __ ~ ___ . _, ___ - _______ T" r~- ."'O ..... ~'" 1'1o~ ~"V& ..... l"'" M#o"".... AI"t. J.. - il:ie 8t.&oueac oe prtma Şi 
d:~le lor numai în nordul Bana- trială, nordul Bana.tului şi Ti· imediată necesitate, următoarele 
tului ~i în special la Timişoara. mişoa:ra. cari totdeauna s'au ar articole: 
pentrucă distanţa dintre aceste proviziona:t cu leIll.D.e de foc nu- Pâine&, făina de grâu, făina de 
centre si locul de desfacere este mai din regiunea. Caransebeş. secari fi făina do porumb; oarnea. 
de 120 'km. iar până la Craiova p tru înrtur a acestei tăiată şi pe,telt de orice fel, păsA-
pe;:.~te 200 km. res~i .'au f:out -:emorii din rUe ti ani..m.alele vii mici ti. mijlocii 

C · _l 01" . 0_. -.. g ., 1 au' al pb" 1 ... '-!:ro q •.. , .. & .... ,,0& .... ,. u..qLIU". 
r_ov~ ,... ~Q-"" S"-'P-:-'-. partea organe Ol' VlC8 ..... as~ . rod odata n'au fost aprovlZl()O . +il 'al' eră de po1'1l, laptele, iaurtul, amântâna, 

, .lemn d foc din Banat cla~or com8rCl e Jl se sP untul urda, caşul, brânaa. ouăle; 
.;late (;·U ee. " . . .. Il .. "'. t .. ~~" ..... - _ ........ 1 ...... - l&aOle.L DOO1U lmtea'" maza.rea 
StI .w. 1:I~t"CJ.w. u..w .n:l!;J,Wlt:a V<l.r1W.- pra. miauri. -. _' .... 
sebes, ci şi-au satisfăcut ne\'o.le w aub forma verde BaU uscată. griul 
din pădurile Olteniei. Pentruce. va fi greu lovita de ti porumbul. In cantitAti de maxi-

Regiunea Caransebeş intot- aceasti măsur~ ţărănimea. din Dlum 10 Bael; ceapa, usturoiul. pAt
dea una şi-a desfă.cut lemnele :'lU- jud Severin, ca.re se ·ocupe. cu lige1ele veni sau roşU, pătlăgelele 
mai In Banat şi in speclalla Ti- exploatarea lemnelor, fiindcă vinete, ea.rtofU, IUIUle. nap!!, va~, 
mlşoa.ra, iar regiunea. dintre ne mai avind posibilitatea să ardei!, moreovti: ţelina, pă8tlrna. 
Po~rta ~i 0rt0va., la T\U'Jlu-Sovo- î~o produeelo lor ,.pro piC" eul, m&r"n~l, plt.l;'\Ulj<:>lul. iSpaluSocul. 

cireşele, vifinele, agrişeJe, , 
le, lI&r_ările, caiaele. PtPllii . 
2'albe.ni L ni.l'.l"iI.. .-' 
prunele. afinele, lD.&rel~; 
strugurii, nucile, c&isele ţ 
uscate sau afumate; , .. ;, 
mAlle, orezul şi ce~ul; Sl/'f.( ~ 
roanele, ~ahăl"Ul, Ulltde:' 
ule!uriJe comestibile de ( . 
ghiaţa. 

Art. II. - Toţi cei ce 
numai mărfurile p~văz1rte" 
..1,_ ...--.........3; __ , .,.-"" ..... ~W,I""" ~ 

cerea de 30 la Iuti aaupn , 
de transport, In. oonfonnlt4l ;1 

gea promulgatl prin !n.alt( . 
regal N o. 8066 dln 1938 f. ; 
lIen ta declziune. 

Art. nI. - Direcţhmet' , 
de lucră.rl publice l.Ii 

riu, fiind locul cel mai apropiat. ţele naturale de desfacere, pl'O- dovleceii. castraveţii, inăcrlşul, ur-
'f"'== = ~_-~_"==:"'''''-_=_::-_- Banatul a avut in totdeaWl& o ducţia ,i rentabilitatea vor acă- zicile, loboda, IJItevia, etc .• fructele, 

unitate forestieră., care nu poate dea, aducind pagube foarte 

este insărcinati cu adu~p,( 
deplinire a prezentei de 

LA CINE~IA. 

CAPITOL 
.JIIIIIUlIIllIIIllIiIllIIllIlIlIIIIIIlIIlIlIllIUUIIUIIIIIHIIIIUIII 

Filmul nouei aviaţii gennane ! 

Un rdm de rizboiu, de pa.ce~ 
: de biruin:lă. • • un film al pA
: sării phoenix care renaşte din 

propri&-i cenoşe. 

Incep. repr. 3-5-7-9 
Dwn. şi sărbători şi la 11 a. m. 

fi desfă.cuti prin măsuri pripite, mari economiei acestei provin- -
pentrucă se dezorganireazi ÎIl- cii. 
treaga btructură economică a a· Măsura revenirei la direcţia 
cestei regiUDi. 

Prin măsura luată la. 6 Maiu. :::mişoara a centrelor forestie
~ pana la S't8.pa. ~oa.rta, trebu

aprovizionarea cu lemne a indu~ 
striilor şi instituţillQl' din nordul ie luată foarte urgent şi staţii

PREŞEDIN'fIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI 

SUBSECRETARIATUL DE STAT AL ROMANIZARIL .. ~ 
NIZARn ŞI INVENTARULUl . 

Serviciul pentru administrarea şi llchlda.rea patrimoum, 
organizaţiuni "Mişcarea LegiO:DM'ă" le puse In situaţia de satisface 

Banatului a fost pusă intr'un toate CQIllenzile de vagoane, 
greu impas, care poa.te avea. con~ pentruca. aprovizionL'l'tle cu Bucureşti, Strada Roma No, 32-34.' 
secinţe incalculabile. lemne de foo si nu sufere. 
Indrumările guvernului pe~ 

tru aprovizionarea populaţiei cu Credem că se va reveni asu~ 
le~ _..:.e de foo sunt astfel inope- pra acestei decizii, care a . ne
ra.n.te. print'o măsură, care deşi socotit compleat nevoile pro· 
porIlu;a cu ganaun Dune, flllld vmclel noastre şi realităţile de 
luată fără cu.no~terea realită.~ aici. 

p ublicaţl 
1u~"""''''''14 .... & t ... a1...- ..:1.,. Oi lYL:..i 1' ... ~.., I,Q ~....,"""'o1w ... '" 

Se aduce la cunoştinţa celorl31 Mai 1941, orele 10 ciIt ,: 

ţilor de aici, este menitA să per
turbeze întreaga structuri. a &

conomiei acestei provincii. 

1941. la orele 10 se va vinde prin supralicitaţie orală. 
bună. InvoJ.ală cu oferte închise, 2) Ofertanţii pentn1! 
fondul de oomerţ al fostei tipo- mişi vor face dovada' '. 

____________ aram "Temesva.rer Zeitung", vă- condiţiunilor prevăzute~'" 

duva lui Lovas Anton, trecută Contabilităţii Publice ~ 
în proprietatea Statului Român cretul Lege No.1216119t . 
cu sediul in Timişoara, ~tr. Le- 3) Licitaţia orală 'iii ..... 

nau No. " cazematele Municipiu- dela. suma de lei 2.500.00 .. 

In acest scop este necesar ea. Celi,i şi răspândi'i 
toate staţiile de cale ferată dela .tE C OUL" 
Timişoara până. Ia Poarta să fie '7 

rea.taşate regiunei l-a Arad, un- ziar d. cara; românesc 
de in totdeauna şi-a desfăcut 
lemnele de foc. .V .......... Lr.t~~~· 

Croiforia Clujană 

AIUDEANU 

~." ;",. 
".' . 

OCTAVIAN 
TIMIŞOARA 
1., Strada Venetia 2. 

lui, în condiţiuni1e prevăzute de 4) Oferlanţii vor dep1" 
caetul de sarcini care este vizibil inte de deschiderea. ci 
in. orele de birou, la sediul Servi- cauţiune de 5% asupra. 
ciului elin Bucureşti Str. Roma oferit. 
No. 32, începând cu ziua de 19 . . ~': 
Mai 1041. (1. Mmuth·u. Rnhsecreta: " 

1) Ofertele se vor depune la ~ss). IeronhD BuRf, 
sediul Serviciului până. în ziua de Şeful ServiCIUlui: P. 

Cu onoare aduc la cunoştinţa 011. pnblic, 
că cu ziua de 1 MAI a. c. am deschis in 
Timisoara IV.. Bulv. Carol 14_-: 

tTlt 3!!! -un magazin de 811arate radia. 
materiale electrice-technice. lustre et', 

Salon de Radio· "PBILIP! 
Proprietar PETRU PUP 

CROITORIA TINERIMII ELEGANTE 

COS M· A§~~ §=~~I 
Confectionează costume elegante pentru Domni şi Doamne. Depozit de stole, fllrniturl, 
TIMIŞOARA " B-DtTL REGELE FERDINAND No. 3. IN PALATVL CAMEREI DE COMERJ' LAN1;A CINEMA r 

_ . t 

• 



• 
,1941. _ Anul XVII. NI'. 2259. 

:.Nr. . 
lE C O IT L 

bnn~t al JllUfiicioinlui Timisoara 
~e titreaza !n suma de 150.134.000 lei 

Eliberarea bcnurir~r €!! lemne 
.. -It (r~ rt penslonarhcr • r. ti. 

ile fătut.e leDrezentant~~cr de d~ ~rimar Eugen Pag 
..,...lIftlllJJi1 Eugen Pop, a bme- 59.446.000 lei; exploatarea. Îll- să facă un ef rt te 

eri) pe re- treprincterilor comunale u- ril. () pes prevad?" 
nresei loCale caro- pl:l.Lt: iIi 1. l!i. 'ro I I ~ gr ,e curente. pentruca recensa~ 

Se cu!u.ce la cunqtinţa pen
sionarilor O. F. R. interesaţi că 
Direcţiunea generală a aprobat 
ca chitanţele de Monta pentru 
lemnele de foc cu care s'au în
scris pe anul 1940-1941, Mr 

oare n'au ridicat bonuri16 res
pective până la 15 Aprilie 1941; 
să fie considerate drept acont 
la înscrierile pe anul 1941·1942 
pentru cantităţi respective... . 

,r: ~'" r • ~ • • • " i::I. ŞI manl.lll QlIl o apI'lUe sa reus"'''''-j(W'll,t o larga eXP'l!-ner~ S. E. 1'.30.200.000 leI. Partea că bine Astf 1 ' .~ .-............ - .. --- _-. ___ ::-.-_ .. __ .... iiIi01 

a,pJwării bttgetulu'l pn·- cea mare o dau Intreprinderile de. rece~ori ~ • SI au angaJat ~() 
municipiul/ti Timişoara electromecanice, Uzina electri- ru1 prevazutmr!' ust peT

s
_
te 

_numa· 
Se 'PrelungEşte fcrmenu' plnlru te'ti,.. 

" _ e că ş' T . 1 r~n ru umşoara 
Jinancwr $n curs~ car J . 1., ramval~ ~ ~?m~le. ye- reducându-se dela 120 la l:SO ~ 

am relatat, a fost a· mtunle Canal.izaru, alimentarii mă.rul gospodăriil . nu 
de Jlmwterul Afaceri-- c~ apă a oraşului, au altă des- câte un recensororp ~p~r::JZate 

luir€1J armelor: ii e fJlÎnălolJzB 
dfpuse Îa baza deerel~'oz legi tmaţle; ele merg la amortiza.- vând cu ţi' I'llllal'l& a-

___ ~ ___ ,~ ...... 1 .. ~ .:I~ Of) a;~ . _ opera a aceasta. o chel-
ne recent facut la C. E. C. pen- ~jIe'p~e 1~n.~",,·, -: - 'in~ . I'OII""I. ... A'T~TT,.. r\'1' naj1,~. la dat~ fixată. 
tru achitarea împrumutului el. sco de . pOZlţle acest Se aduce la cunoştinţa gene-- lJUPa. a'Cea,:)\Ăi. UG-. p~ .. ; 
veţian din 1913, iar cele zece in- tist1că ~etit~Lulchce~trbal dt: s~a- rali că termenul de restituire dreptul de proprietate pentru· 
treprinderi gru ate - SET . m In s Im salisflC- armelor de vânătoare şi muni- am.ele de vânătoare depuse, 

. P lll. • . tia de a constata - . tf nu aduc primăriei decât un ve- ~~ b:" _ ca Jer a acea.- ţiunilor se prelungeşte până la toţi cei care nu au făcut cereri 
nit anual de 500000 l . ~ aneasca a dat roade mulţu- data de 5 Iunie 1941. in termenul1egal, saU cari nu: 

"el. 112ltoare, fiindcă la Timi.şoara s'a Proprietarii de arme de vâ- au obţinut permisul şi viza, de' 
Averea comunală. imobilele facut un recensământ care atin- nătoare care doresc a intra. in rest~tuire, din partea COIll8ll"": 

p:)'"esla anuelul- -lo;:;pu",c, ;::,unt QG,_._~ ~ ~-etc., dă. un venit de 12.100.WO 50;:; J:lO;:;l.ro;:;~FILUt:a. ,,- ---t-lo-
, Nu 86 putea lei, iar din impozite şi taxe co- REPARTIZAREA STlD obligaţi a adresa cererile. la Aceste -"ispoziţiuni sunt v&;-. 
ar Il "'TUfti7T~7"""" Wl~11'1~]'" fU> !,,,,~li7P~7Ji n_7RO.OOO OU..D- tr 1 d d 1 labl"le pentru tot cuprm' sul +-l':-r:l : leI \i In apOI taxel t "'<:JI:lQ.~O_ een e e un e au epus arme e, "'" .u... 

ceeace criza. prin care vi-ciile speciale pe care le face Subvenţiile din buget sunt ............... ~ ........... .., ........... ~ .................... """ .... _ ••. -<IIIi .... _ .... _ .... _ ..................... _ .... ~_ • ...-:_ ... -o::!'_---=_:""I-..-:::~ ___ .> hnM'''I1.'lI~a sMcinele popu- . e pen ru ser-

. mizeria generală ce primăria şi cari dau un venit de r:partizate după, Cum urmea· I 4 1 · '-" ~uarlipermis. !!~OOS;ei,~~~[ăf.:E~~~& za: mpunerea cu . a suta 
făcut reduceri acolo un- lei. Pentru procur.J.l'e& materia.- a comisionarilor volajorl putut, fără ca, bunul L v ·t il ext din lul~ ~i ~paratelor de apărare 

trcWurilor ~icipiu- , a em ur e mor:are pasIV,: Şl pentru construirea ţ;i 
IUfere. Dar nu este mai sa pr:vdăzu1 t

d
23.606 .. oo

17
o 71:'i

7
l:}0·i

O
i:l.

O
• wl..n::~llu~n~a. a.eroporturllor lei _.1_," t ~ . v. nume. ea rumuri . D • f 3340000 Va urmare OTu~nuvuj ,')'liu (;Î.,* ",Km.j;ilJ i· oalariu să be'YIejiciSl9'A 

I.IOOlIara ca pnmarw are tru f dul . t t" 'al' ~~. . ; subvenţii asocia- cuu..;r J . .'Ir. v·I.:}),:> tî1.n 1::141. pl'i- âe seutirea prevăzută de art.~ 
.. , bZ' ţ" . pen an asIS en el SaCI e tIeI f ţ" il T"'" ~ sarcmţ Ş". o '/,ga t~n" 3.000.000 şi pentru fondul cu)' unc lOnar ar şi angajaţi- Vj,t.OT la aptI.Curea impuz~~umi ;;;6 din legea impozUului e:.ccep~, 

8'Unt a)utoraŢ6G tn- destinatie specială 3.6-16.0001 "" lor municipali pentru asesten- excepţi..onat 4% ta opf:!raţiuniLe ţwnaJ 4%~ completat cu dispo-
culturale §" IJco'f,a.' el ţă medicală 1.260.000 lei; Cas- exeeueate de interm.edi4rii de ziţiunile ordinulu4 arătat m.ai 
dela Cluj la Timi- REPARTIŢIA CHELTU- ~~ gener. de pensiuni 2.564.000 comerţ, ministerul de ]inanţe a sus, adică pot să lucreze Î1f , 

şi cum sunt unele necesi- ELlLOK 1~1; .re~t~l subvenţiilor se va dispus că imrucut agenţii} co- acelaş timp :ti pentru mai mu~ 
legătură cu războiul, a- Bue-etul de cheltueli este ur- ~St:I~~1 m sume mai mici, so- mişii §i voiajorii .. care sunt tre- te firme. 
paswa etc. matoL-ul : ~letatll Cultul Eroi 1 0'1". fnnr1 .. ţ;_ cuti în stateZe de salariu ale Se atrage atenţiu.nea insă cii 

de ce unele cheltueU au Personal: 32,429.000 lei (le- ~~~ regale şi fundaţiei "Regina firmeLor pentru care lucreaza nu te este ~nyclWuU o...b n....,. •• ' 
.. se comprime şi al- furile angajaţilor şi lun.cţiolla:ri- IZabeta", precum şi mai mul- Bun! în unew cazuri retribuij; for",ă să Bjl",",wze asupra pr&! 
se reducă. In general, lor); cheH.ueti de material 4 mi- tor lllstituţii de stat; pentru şi cu comision sau prooizion ţurilar de vânzare a mărfurilor, 
edilitare noui, 813 vor e- lioane 716.000 lei; anwtaţi şi pl~ta ~axelor de iluminat şi 10- fix, ministerul a dispus ca şi - în care caz urmează a plăti, 
mai p-uţine anul acesta. datorii 5,65U.000 lei; administra. c~tor!l0r din cart..erul Intre acei agenţi comişi sau voiajori impozitul excepţional 4%J asi-. amână pentru vremuri rea bunurilor municipale (clă- ~ll! carora li s'a instal8Jt un 0- care primesc comision- provi., rrilând operaţiunea. făcută ~, 

fui, terenuri, parcuri) 10 mili- fl~lU ~elefonic, ca. să aibă le-- zWn 11:& sau şi comision, provi- acelea fă.cute pe cont propnu. 

::'~ ~~2~~O~~; l:~!=\~ ;~:W-l eu or""ul şi eu restul ţă- HlIlIIiIlIlIllIllIlIlIlIllIlIlIllIlIllIliIIlIllIll !1lI 1111111111111111111111111111 1IIIIIIIIIIIIliililIIIliililIIIliIIIIIIIliIIIliIlIilililliIlIU 

ewe ~.L,O~O.OQ'Q 10;:;1 • .,."' .. vl ... ...J.,.l .... 

din a.nul acesta se incendii şi apărare pasivă 7 mili
la 159.734.000 lei., faţă oane 412.000 lei; administrarea 

. ,,:,a.. ::;ervlClUl. .ooruCOl 8.1 mu
nlClplUlui - care are foarte 
multe nevoi ~i trebuie să facă 

fa.ţă la. foarte multe îndatorlri 
de îrnfrumseţare şi intreţinere 
a parcurilor din oraş - c.lle!tu
e!Ue pentru material şi intreţi· 
nere t;unt numai de 1 milion leL 

La cinema "APOLLO'~ 
lei cât a fost a- şi exploatarea pădurii comunale 

deci mai mic cu un 3,760.000 lei; subvenţii 8,042.000 
lei. de menţionat că lei; poliţia comunală 4,460.000 

suplimentare de 2%%, lei; diverse cheltueli 3,500.000 
cu 40%. ceeace ÎIr lei; fonduri pentru deschiderea 
se va incasa nu.ma.i de credite 1,2G4.000 lei. 

\IW"1VV.IltIU, faţă de 17.000.000 
Ci~"ezuJ.t.ând o difere::tţă de 6 

La bugetul extraordina!' sunt .t'eul.l'U inw.ţământ şi CUiI-\:; 

următoarele cheltueli: drumuri s'au prevăzut următoarele cuei· 
17,757.000 lei; alte cheltueli cu tuc>E' lei, care !nsă, în urma 

bugetului eu un mi
Dttmai de 5 milioa~ 

destinaţie specială. 3,646.000 ~ei j Jllva-ţă.mâ.ntul prunar (chirii 
cheltueli peqtru aSlstenţa soclala 1 Inmină local etc' 6 000 UO/. 
3000.000 lel . . . ...•... 1,) " leI; aJutoare elevilor ŞI stuaen-

La cheltuelile de material e de ţilar saraci 226.000 lei; şcoala 
.. 0_" ..... * "l!; .... nn .... iphll ti. trebuit sunerioară de arte frumoase 

~ .. 

s'a. deschis excelenta grădină de vară 

rasa Eminescu 
I 11111111111111111111111111111111111111111111111111 

BULEV. l\UHAI VITEAZUL 

(lângi podul Şaguna) 

conducerea restauratoruluiFLORIAN BRANZAŞ din CLUJ 

d~ intâ.1nire a Bucătărie românească 1 
~l!""~ Timişorelle Vin uri alese ! 

ROMANEASCA GRĂTAR SPECIAL 

400.000 lei; Politechnica lei 
125.000; diferite instituţii cul
turale şi de învăţă.mant, evacu
ate la Timişoara 550.000 lei; 
diferite şcoala de specialitate 
600.000 lei; biblioteca comu
nala 645.000 lei; mUl.eU: 588.000 
lei; hrana şi întreţinerea uce
nicilor din cele două că,minuri, 
administrarea şi mtreţinerea 
edificiilor 3.000.000 lei; încăl
zirea, lumina şi serviciul de in
cendiu la teatru 2.500.000 lei; 
fond pentru şomeri şi cantine 
comunale 1.127.000 lei; dispen
sare medicale 325.000 lei; in
sUtuţiile culturale şi sociale ale 
grupului etnic german lei 
1.000.000. 

In numărul de mâine al zia
rulu:. vom arăta. cari sunt cele
hllte planuri de lucIU ale muni
cipiului tn ce.drul noului buget. 
precum şi cifrele bugetelor în
tteEtiu4e~_:COIJlU~ . 

.... a1Aa.i ............... ,.'~~~··--·r.>B· .... . 

mlllll\\ullillllllllllUffiIIlllllllllUHIIIII11111111Ii;;:m::::1l1lIiilllljIIIIIIllUlUHU!111111111mnnlllllll!lUIIIUHIIIIIIIII~ 
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ECOIJL 22 V.1941.-

Gestul oUdnUor al unui corelar America. . a... .of'-!ril . I r la il 
bEtlrâi'i din Bueureştl douăvap(,are Cit alimente p 

Bzu:uJ'6§.i;i, 21. l,sir). - Dr. mul~umiri pentru calda mărtu
[ZU ::;achelaropol, cofetar din risire a simţămintelor dv.s. pa- populatia civilă 
Bucureşti, BUlevardul l'iluntro- trio~ice, precum şi pentru Pil- W ASUJNGTON, 21 (Rador). l\olarţi, preşedintele Roosevelt. 8 populaţia civilă, În 
piei Nr. 35 a donat suma de duitoru! obol de lei 12.000, ofe- _ Corcs{mndtmtul agen!ici "D. anuntat că guvemnlStatf!lor U- jumiHai;e milion 
.1": !\){) lei pentru taimlille ost:a- ri i:. in sWj)ul ajutorării famÎ- D. tl,lJ comunică: nite, a oferit gnvernului irlandez. Ambele vapoare 
~.Jor CăzU~l la datone, in cursul liilor ostaşilor căzuţi pentru La conferinţa de presă de două vapoare cu alimente pentru sub pavilion irlandez 
tXistclor evenimenie din lanua,., apărarea ordinei in Stat şi pell- l~aj iI'IR.ndeoz_ . 
rie. tru ocrotirea liniştei ohştf'şti .......... • • • .--_ ... - - - - .. - - - ...... ..-.- .... -- Oferta nu este 
. Totodată, deşi bătr1n a ce- Gestcl dv. se încadrează în ~ _.. t t ! - I nimic. 
rut să. fie. concentrat pentru va:ul În'liorător al recunoştin- KOm~:Ua ese reprezen iiil aCu privire la 
a-şi face datoria ostă.şeasci fa- ~:: Naţionale, isvorite din a- ;. ... a-r~.·,~·.'IiLI ~i.'ti m~.tt.:fre d~~ ~res~au. trulde.ră.zboÎual 
ţ:i.. <!e Ţară. dâncul tuturor inil tilor româ- ~ W i U'W V, , 1111 II I ken care voia si 

D. n'e"'eral Antone~cu l' -a trl' - nes, ti pentru jertfa adusă de a- rial de războiu din '-' ~ ., BEI~LL.~ 21. (Rador.) -' D. nicipiului de acolo,· Ia târgui de 
mls următoarea scrisoare de ceş"} buni fii ai Neamului, prin Raul Bossy, lUinistruJ României la mostre. preşedintele l{()U;s.evf,!:l811 
mulţ"""""'e: împlinirea datoriei cu, însuşi ~. _ Totll!Oli din sursă 
~ Berlin, 8 plecat Marţi la Breslau Romania este ŞI ea reprezentata -r 

. . ,Domnule Sachelaropol. preţul vieţii lor tinere. • d" se afirmă că, a.Ct:ll~I!<l" 
~ - , pentru a participa ca invitat, al mu- la targul ID Breslau. 
Vă rog să primiţi viile mele General Antonescu". Irlandei, va fi 
, ......................................................... Preşedintele 

;~;;~;~;~~i;~;;;;di;;,;din sSTIRI ElIEl E=ă =:;:;n:: 
ter~torine cedate cari vor să -~M· wwp=== -_. ' ....... =m c~o:l~~tr~bare 
O.u~e "o~turi de' notar."'. BERLIN, 21. (Rador.) - D. Teo- t scufundat, însă echipagiul îm- ra~aspDunaJs{~~UaIUceai, sd

ta
• 

"iII ~., I • . ~ dor Salacolu, directorul agenţiei preună cu toţi pasagerii sunt V' .... 

BUCUREŞTI, 21 (Rador). -
Ministerul Afacerilor Interne a· 
duce la cUllOŞtinţi fWlCţionarilor 
dela prefecturile şi primă.riile din 
terit,ol'ÎilnA I'M<lIi-a ...l:., ra~~ la. 

procurarea actelor, aprobi să fie 
înscrişi la examenul ce se va ţine 
pentru ocuparea posturilor de 

Il(]tari, dacă. "or deplme până la 
25 crt., declaraţi uni scrise in ca
re să arate că poseda studii sau 
abso·lvenţa liceului şi că au satis-
:J'ă.euil ~~o(:. ....... l .... tUt...a.A.. ., 

Cei ce se vor dovedi a fi dat 
declaraţiuni false vor fi sUPIL5i 
judecăţii. 

, ...................................... .. 
. . ..., .... .. 

Jlu in'~Pllt sa §.mS~l1Stll In 
ţ~rD 'Dntile~ii! de ulb.it~!i 
$1 bumhol lcmnndat~ din 
JtoliD ' 

BUCUREŞTI, 21. (Rador.) -
nstltutul Naţional al Cooperaţiei a 
angajat in Italia cumpărarea unor 
stocuri Însemnate de albituri şi alte 
mărfuri proprii consumului Ilopu
laţiei noastre, care vor sosi În ţară 
până la 15 Iunie 1911. 

Până in prezent au sosit din Ita
Ila peste 200.000 Itgr. fire de bum· 
bac. Distribuirea acestei cantităţi 
"a Începe În curâl~d. Restul "ână la 
700.000 kgr., comandate În Italia, 
este în curs de transpol"t dela Tar
"izio, prin Viena Curti ci. 

TrUDeie britanice din AlricH de NGr~ 
duc mare' Unsă de aDă 

de Anglia, Americii. Astfel Unitcd 

Rad')r a sosit Marţi la Ber1in, fiind salvaţi. de amator. 
invitat de agenţia DNB. .. .......................................... ~ .. 

D-sa a f'ost Întâmpinat la aero· (1iJII1n. n.~n «-."n,.~l!fI~l!i (.In~ .. 1 
dromul Tempelhof de d-nii Von .... 1,";.1Ma."'.. ~1.&!SI."."'1Ir "'IIIJ~ 
RlIt:l!pn_ rAlu'·'\'1'~nto.1"tf ... 1 CIIan .... -t:_: 
DN B, Amzer ataşat de presă şi d. 
Tulescu ataşat cultural. 

-o--

ZAU~. ~1. (J:{.ador). -
Corespondentul agenfiei DNB 
anunţa: 

Garzile partidului ţărănesc al 
dlui lVlaeek, au fost aizolvate şi 
inglobate în armata croata, sub 
numele de .,Vânatori de gardă" 

este rea~l~area logica a UQui p 
gatit de multă vreme 

Milano, 21 (Rador). ~Trimi
sul special al ziarului "Corriere 
dela ::;erra" la Zagreb relevă UD 
episod necunoscut al negocierilor 
Italo-Croat care a dus la crearea 
regatului croat. . '. 

Statul Croat independent. nu 

favorizate de subita 
mi1itară a Jugoslaviei, 
rea logică a unui 
de multă ",reme, după li 

precise ale Ducelui 

ALGEB~ 21 (Rador). nucele de Spole,o vn pi[Ca în 
tr:==feO;nc1entul ~en1-iel ))Nb 1 1U tUlSUi sHP~âlhfimi 

Amiralitatea britanică anun- t RUMA 21. (Rador.) - 00' 
tă pie~'~~:~~ 'l!as~lui: mu:ma: i'e8ponde~tul' age1!j~i . DNB. 
~;Busenn. Şl a vMul~: CUtega tTan~mit6: . )' 
wr de mme ~,Uber?y . In legătura cu proclamarea 

-o- ducelui de Spoleto ca rege al 
Amsterdam, 21. (Radar.) Croaţi ei, se anunţa din sursă 

Corespondentul agenţiei DNB. autorizati;' italiană că data în
comunică: coronJrii regelui la Zagreb nu 
După cum anunţă o agellţie a fost fixată~ dat fUnd că dife

engleza oIiciul britanic al colo- ritele chestiuni de principiu, de 
niilor a aUWlţat . că generalul ordine constituţională şi poli-
Sir Wil George este numit gu- _ ..... _· ....... ~ .............. ~HoI ......... ·•• .............. ..,~ 
vernator ~ insulei Malta. 

BERLL"II, 21. (Rador.) - In uI
imele zile prizonierii englezi s'au 
plâns din ce in ce mai mult că tru
pele britanice duc lipsă de apă. S'au 
găsit in mai multe locuri patrule 
engleze sfârşite de sete şi de obo
seală. Aceste constatări sunt con
firmate de apelul de ajutor adresat 

Press anunţă din \'f'asbing10n că NEW YORK; 21. (Rador.) _ 
autorităţile britanice au rugat Sta.- Corespo/ulentul agenţiei ~fia
telor Unite să pue cât mai repede vas" oficios transmite: 

~1inisterul Inslru 
a d2C~S să se organizeze 
COlonii de vară, pentru 
postUi elev'~or refugiati 

posibil la dispoziţia lor a~ioane de I Postul de· radio american 
transport in vederea asigur{~rii anunţă din izvor german că 
llpro"iziollării cu a,ă a trupelor brio vaporul egiptean J'zarn-Zam" 
bnicl) din Africa. de Nord. ce se credea a fi dispărut~ a fost 

~",._ ••.• _._ •. "" ........ *" ••• .................................. ... terul Instruciunii, a decis sa or- c:anţei câte u?ul ~au .'. 
BUCllreşti~ 21 (Sir). - Miuis-j mcască în sG.nullor în 

COmUni·Cat enQlez ganizeze câteva colonii de vară, categoria aratata. . 
in care să se dea adăpost şi irr- In colonii vor fi. . 

... -- '- treţ:.nere elevilor refugiaţi fără eleviI refugiaţi, c~ ~u 

O I F I - h d ' I k părinţi. Cum fondurile ce îi stau meni să-i intreţina ŞI . 

raşu. a uja In r a ~. r~useJ Ministerul ~~~găt şcolile com~':~ctlipsiţide 
. . , . sa faca apel la famllule cu dare In mod cu tot1ll: 

P a t d e t r U P e I e n I Ila dispoziţie, în acest scop sunt pot fi primiţi şi elev; , O CU e O e7e de mână. d~. I!rJ'fprint}l 1,: "41:,, r-ă .. ;;tii, 1':'" .......... ~ ... "'Q 

. ('â.re au copu In şcoala, sa pn- pot mtreţme. 
CAIRO, 21. (&ador.) Marele car- calJÎtulării forţelor italiene. giunea Bassorah, situaţia rămâne ... _ .................... ~ .... ~ ................. ~~ .... ~ ............ .... 

tieI' general britanic publică urml- In regiunea de Sud, ploile tonn. cal mă. 
toruJ comunicat: ţiale împiedecă în mod temporal' In Creta, Marţi dimineaţă, In 

In Libia., la Tobruk nimic impol'o progresarea operaţiunilor noastre. zorii zilei. pa.raşutişti Germani şi 
:ant de semnabt. In regiunea Sol- In Irak, după. o scurtă ciocnire cu trupe transportate pa calea aerului, 
llln, R<,tivitatea patrulelor nostre trupele rebele Iraltiene, forţele bri- au făcut o încercare de a aterisape 
wntinuă. tan"lce au ocup~· oraşul Fal" l"h, ·t - q,,- insulă. Pină aClUm, un anu.mI DU-

In Abismia., la Amba. Alaghi. pre- unde un pod important a fost găsit măr dinţre ei, au fost prinşI. 
~iirjJ(> continuă pentru terminarea nevătămat. La Habeonya şi ia re- .! 

, 

Ultime;e.~ stiri 
BUCUREŞT( 21: (SIR.) - Mi· cu proplietăţile 

nisterul Agriculturii, aduce la cu
noştinţă tuturor celor co fac cereri 
privitoare la: improprietărire, aren. 

'.da.re sau alte chestiuni in legătură 

evrei, să se adreseze 
tului de Stat al r-r.loDlzan"'l 

se ocupă cu aceste 
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