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Eu mr am desprins dintre morminte! 
Din cripte umede şi reci 
De unde - aducerile aminte 
Tin straje unui gând de veci. 
Si cu fiorul care poartă 
Pe cei încrezători în frafi r 

V'am plâns la fiecare poartă 
Durerea mortilor uitati. 

. Telefon: 39-36. 
Telefon tipografie: 14-69. A pare la . orple 12 OCTAVIAN GOGA 

ăzile Timisorii sunt . Vn'b.ind in Camera Comunelor 

răsi pline de cersitori : . 
. ~~~~n:~~~~\it!~~~f~~~e~~~:a~~~ră Situatia trupelor engleze din treia 

ci. Cflurc~~U a arătat că: 

~unt decit 'câteva luni de Or, 00 se intâmplă? Autorităţile 

~~~~î2.~ g;~~;f:~~:': in H treio zi de lunlă este urecară 
Să nu se supere autorităţile 

ci, in scurt interval despre cele ce scriem. Datoria lor 
or&Şul a fost scutit de este că se sesi7~Ze; să. pornească o 
degradant al cer~itoriel. energică actiune de stârpire a oor-

18mai un scurt interval de şitoriei, care numai onoare nu De 

iată. !lemn străzile sunt 
Ir pline de ce~itori, bărbaţi şi 

I de toate vârstele. care 8A:08-

li IOOlestează publicul la fie-

p&s, de dimlmia.ţa şi·' pinA. 
târziu. ŞI S'mlt· mulţi, 

multi··. ., - . 

face. 
Toţi cerşitorii trebuesc adunaţi 

şi triaţi. Cei găsiţi neputincio~i de 
a muncii, să fie internaţi in Azilul 
de bătrâni &l Primăriei, unde să li 
se dea adăpost şi hrană. Cei găsiţi 
că mai 8Wlt vrednici de in~ă, să 

fie trimişi la .lucru. PrimăriA ar 
spectacol penibU şi' ru,inos 
timp să vezi atitea sufle.. putea să infiinţeze tabere de mun-

că pentru aceştia. Ar fi mai bine şi 
pentru ei, căci şi-ar câştiga exis-târându-se pe 

strizilor şi cerşind, cu 
intinsă, mila trecătorilor: 

ore nu totdeauna se arată, 
DU mai e darnic ca 

Şi pe măsoră ce mila in. 

tenţa în mod onorabil; n'ar mal 
cerşi pe stră~ile oraşului pentruca 

tot ce primesc să dea. pe alcooL Cât 
desJlre copiiI cerşitorl, aceştia dea-
semeni trebuesc adunaţi şi daţi So
cietăţii de patronaj pentru a-i re
aduce in institutul său. 

că in aceste vre- Cit bine . nu· s'ar face societăţii 
grele mizeria e foarte mare cu o astfel de actiune? Să re-. ' 
DI11nseamnă că trebue să cunoa8Că oricine ci ceeace cerem 
mai departe spectacolul noi este mai mult decât logic. 
al cerşitoriei. Avem legi Aşteptăm ca, atât Primiirla cât 

Interne cerşitoria şi ocrotese şi Chestura poliţiei si se sesizeze 
a,illnşi in neputinta de a şi si pună capăt spectacolului peni. 
Aceste legi trebuesc res. bit şi degradant pe care-) oferă 
10. palLuUI dml 0" dU,", I""_~ 9'u.'V.~ 1_ 

. TEODOB BALOŞ . 

1 .. 

aiorul 'G u I b- trăieste 
. EI este considerat urmasul colone-
rului Lawrenee .. ' 

23 (R.) - Agenţia 
~lDUDţă. că maiorul 

con1rar ştirilor lansate, 

este in viată. El est~ conside
rat ca urmaş al Colonelului 
Lawrence. " 

Eden 'il declarat. . . 

GerDIanii dispun de artilerie şi de «:are de asall 
. u,oare t::oLorâle in insulil. «:u parasutele. 
I O wnare Lătălie na .... aIă. GerDIIsnii a~ pier

dut un c::ruc::işelor, două .... ase de transport 
şi «:âle"Ya salupe. Cer«:urile' engleze pregă
tesc: opinia puLll«:ă pentru •• n e~e«: 

LONDRA, 23 (R.) -- Agen- Churcllill, a făcut.Jo.i dupa. a- A.<;::'le1. del:aDrena ta. Creta.. 
tia ,.iteuter"- anUnta că lupta ÎIl miază, declarnţiuni in Camere srmt 70 minute, din Pelopa.re!ll 
insula. Creta. a devenit foarte în- Comunelor despre operaţiunlle 50 minute ... iar din Rhodos 43 
dârjită. In mai multe locuri sunt din insula Creta., arătând că, in minute. 
incăerări corp la corp. . a treia zi a luptelor, situaţia tl'u- Faţă de această situaţie, avi-

Agenţia'engle7A recWlOa.şţe, pelor engleze este destul de pre- oanele engleze 'sunt nevoite să 
că trupele germane au înregi- cară. . . . "ină. din Egipt, adecă dela. baze 
strat succese locale şI că au o- Cercurile engleze pregătesc o- situate la două şi dooi jumătate 
cupat aerodromul Malenna. Ce- pinia publică pentrn un eşec... Ole de sbor. 
lelaIte aerodromuri din Creta. nu rătând că a.viaţia germană. are o Comandamentul genna.n nu a 
mai pot servi de puncte de ple- situaţie privilegiată in Cret&. elat nici Joi, nici tm fel de ro
care pentru.aviaţia britanică., deoarece bazele sale de plecare municat despre operaţiunile dU. 
deoo.rece deşi nu Stmt ocupate SUDt la o dista.nţ! foarte mică. insula. Creta. . . 
de germani, sunt in raza focului ........................................ ., •• ~ .. 
mitralierelor şi a ttmurilo.r uni- (' 
tă.ţilor germane coborâte cu pa
ra.,uta.. Din această cauză flota 
aerhmă britanicA nu mal poate 
sprijini opemthmile annatei te.. 
restre. 

Guvernul francez întăreşte 
efectivele dela Dakar 

VICHY, 23 (R) - Agenţia că efectivele dela Dakar, pen· 
Havas anunţă că' guvernul tru 8" se opune oricăror incer
francez a hotărât să întăreas- câri SlI ăme de ocupaţiune. 

Tot din sursi eng1.e7A se a.
nunti f'ă tTtqtele ~ennane ~ 
h1troate în Cn>ta. diS1lllU si M. 
d O'9J"8('Jtre art.ilerle, precrinl ". -- --- --- --- --- --- - --- .... --- ..... --- -_.-:_-_ . ..-...-. - -: - - - - - --
de eare de asalt 1ISOIaJ."e. 

III cun::nl IncercirilOil' de de
bJtl"f'..8.l"e fMute, pe marte. de tru
pele ~ermajne, a. fost scufUndat 
nn (f~stn-u?:ăror, dod w.se de 
~~rt sI câteva şa'fnpe. 

O format.hme de 30 VltOOlt·no 
~~!'~A. n"t.~r1'I:tW f'SOOrhl.t.e ~ 
,~t*I ~l\1"P'I~+'" "" de l'lvJ~fW,. " 
".n~"t. o Mt?'t~ eu (\ er: .... <l,..,~ 
n"""'lTi\. p" ... l{>'T,~, ~:re 1-11. p<:;ţ f·, 
.... ,lfl. 

'P,-,,'+~,ttl111tţ)t('!t nu Sfl em100.

c:t.t'1 incii. 
Prim,tI mhtlstrn englez, d. 

Amirnlul IJorlun UD laEE 
im plJrlanle d~llntDlii 

( 

VJCHY 23 (Rador). Co- ~deri, la ora 9 o declara
Je~pondentui agenţiei "D. ,ţie în numele guvernului. 
N. BU transmite: ~ Declaraţia vaIi difuzată' 

Amir alul Darlan .. vict:: ~ne toate posturile de r&.· 
preşf.ld.tn:e .al co~SJlJUh~1 dio franceze. 
de ffim lŞlfl, . va lace VI-. .................................... -... -.. ~ ..... . 
Cele 34 misiuni străine - ...,..., ... invitate sa paraseasca 

nu . 'Va late deo.l3bire intre 
Parisul pentru a se 
muta. la Vicby 

BERLIN, 28. (Rador.) - Din mai este la Paris ci la Vlchy. 
sursă oficială se declară: Este vorba de 84 misiuni _trăiae. I " . 

.zonele ocupaltJ şi n.eoeupate .din [lrlJ~n(a 
• ·c ~.< c ~. ~ • • •••• ~ 

fU!8,TERDAIW. 23. (Badol'.) _ Ministrul afacerilor ~trăine.al An- strategiei brltaÎlice, Anglia, in exe-
agenţiei "DNB." gUei. declarat intre altele: . cutal'ea planurilor sale militare, nu 

1 Joi Îll Camera Comune
egitură. cu situalia politică, 

In cUpa când gnvernul UanC8Z va face deosebire intre zonele ocu
va admite., actiuneprejndiciilbilă patfl!. sau neocupate din Franţa. -, 

La Wllhelmstr&sse ee declară că Gflrmanla a unitar să părăseas-
tOti diplomaţii străini au fost invi- că Parisul şi pe membrii consulr,te
tati să se ducă la Vichy, unde se lor străine . 
afli sediul guvernului francez. Se mai află că din cercurBc pci:· 

In cercurile politice din capitală tice din Berlin, că lichida re:l. DU' 
Reichulul. aceasti invltape făcută rom lor din Paris, "'a fi efcctua1;& 
de Germania., ~ expllcă prin faptul Intr'un mod mai larg. 
că sediul pvernulul francez. nu, 

• 

1Jr; 



li.' 
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~ De~~e .r~te I 
~ = ! Cdii.tCllIlW no!Otru care'n dese I'âadlUi .~ ~ 
;: A !lr!\'it 8Cumpetea rămânând pe gânduri, = 
~ I :Iri\. !of, scruteze cel mai simplu gest - ~ I \.l un" lD fine marele protest: i 
1: C~ calamitate, ee destin baroc! :;::: 
5 "il\ţJ.-i o povară, toate's scumpe foc! :E 
§ l.'l·i_ ne al.rive,te ca pe un salam. i 
~ .\ ajuns ':J9r1nmul zece lei un gram! § 
~ }'eştele sau scoica prinsă. de ling oare ~ 
!: Nu le poţi )ua aatăzi fări. cinci Butare! .; 
~_ .bi. găina este lux pentru nabab, §== 
;: Iar curcanul costă cât UD cal arab! 
E Cât despre slănină - ee să mai vorbesc, == 
; A ajunlll ,i asta 1& UD pret ••• porcesc! ~ 
_~ lJl'rpt f' eli'n "Itrîne sunt mai multe felu1'1 ~_.-

= De brinuturi, şUllcă, crenvirşti şi mezeluri - x: 

j Cări s'a dat doar ordin: orice măcelar E 
~ S'aibt' şi mt'7.E'luri "tipul popu]ar" . • • § 
~ Dar .•• pSihologia omului din stradă ~ 
~ .-\ rămas ReeE'aş \'ec,he mascaradă: § - ~ ii - Cum Î..)i zice olllul: mezel.,popular"? == 
5§ Si rnlin5.n(~1' alfii. - I'n nn Imnt birjar! ~ 
~ Are chiar dreptate nobilul gândac.. ~ 
~ e'ar putelt ~-i cadă .. toba" la stomac!... ~ 
~ -------- ~ i Am păşit aseară la un negustor ! 
~ De co]onittle •.• li zâmbii uşor, ii 
ii: . .,..·.U6I101 "ti .. oI~'l't.lul" .:. u"k;l" oii .. ill~' == 
== - Aş dori !iĂ cumpăr "cita" din smochine! := z" = ! El holbE'Rză ochii ca un crocodil: ~ 
~ , - Cât doriţi să fie? ... - Păi ..• un sfert de kil! § 

" ~ ':il, cat costă"? ••• TipUl, rade ea o bruta: § 
;;; - Cat să coste, dom'Je? Coasti'i. doar ••. o sută! :;: 

'I=- Simt că-mi vine .. şlogul", - gura eu o casc: == 
, - Cum, 8!ja de scumpe? ••• - Păi, sunt din Damasc! ~ 

i' - I<]i şi dacă? lJite .•• tremur eu din pleoape - § 

.. j ,Dă-mi di~~le~ do':le,~r~ .• .:...ma~eaproape!... ~ 

~ "iaţa e gro1.&vă pentru orice om, ' .: • g 
j Fie el Hercule 8&U un bIet atom, -- § 
i A ajuns in piaţ.ă kilul de morun ~ 
5 .Cam Av~t .. .al: ...... ti. .. ghin'_ de f:ru1! ~ 
~ SpeculantuI nostru, marele mistreţ _== __ _ 
== Zilnic "rotunjeşte" oolosa]ul preţ ••• i Ieri am luat salata pentru zece lei: ~ 
- - Pentruce-i atâta? •• - Si. vedeţi .•• ehei! ii: 

, _===~== _ Cum să spun, cucoane, preţu-l ridicat li! FiIndcă ştiţi, desigur, că. ••• ieri a plouat == 
lOI' .. Â..,d "'nu.1 tAI.. .. ... nl .. d .. 'l7h,lI:. ~ 
Cii- mi "rea să intre nici mort in grădină! il 

:~ - Zău aşa? Dar, lUiercuri, mi-ai luat tot atât! ~ 
;: ~l'gustoM111âde grohăind pe rât: ~_= 
1_ - Sigur .. , Însă, Miercuri, dacă ţ.ineti minte ~ 
= : Nu ploaaae încă de-o luni 'nainte: ~ 
~ c . Fiind ameninţată să se \'eştejească, ~ I ~retnl la ~lată. e ~orma.l si c~~ •• .:.... ~ 

:,!I' . Cum vedeţi. scumpetea, - groaznica, eterna, ~== 
.\idoma ea.stlzt hidrel ((ela Lema: 

I:~ "FIindcă speculanţif, nişte căpcăuni .• , ==2 

!

II n" ... mai >in •• mOi ..... - al .. 'b::~:~" I 
~ -= = 
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La cinema ,,"I~HALIA" 
!----------------~~~----~~~~

Ppntru t.oţi iubitorii' de filme bune franceze! 

Un spectacol excepţiooal : 

STANCA DE MARGEAN 
,(R1!:CIF DE OORAIL) 

MICHELLE »ORGAN 

,Interpreta. filmelor "V~inul", "Da ma de cupă" 
J EA ~ G.ABIN 'PIERRE RENOIR 

tre' ~·.'ota.goruşti ai filmultrl fr'anooz, hei n~e cunoscute in 
t~ intreagă.. 

Xrei OaQll"li au ponlit, Încolţiţi de soarti şi alungaţi de tre
. eu.t, să gă.~a...<;('ă fericirea, stânca de mărgean, ţinta visurilor 
omenirei. " Da un emer, de cale se intâlnesc aceeaşi ngă 
d('! f'l\le s,e intâlnesc, aceeaşi fup de Ul'ât, aceia.., lis in';r'un 

ma.i bine îl apropie ••• 

, 

ECOUL 24 V. 

AIociaţia M~rt Vomerci8IDţilor şi Mtmcitorilor 
. . din Timişoara 

Romiai 

. S,.,.eetaeo E 1I111UlllililUilUIlIIIIliIIIliHUlllllllItIIIliH CRE M A'R 
către 

Meseriaşii, Comercianţii şi l\1un eitorii Români din Timi~:ra 

Asociaţia meseria§ilor, CO-I ni.zal'e, Comitetul ţine delUJe
mercianţilor §i muncitorilor meni şedinţe săptămânale. 
Români din Timişoara, întâI- Meseriaşii, comercianţii şi 
nind timpuri mai prielnice re- n.uncitorii români conştienţi de 
zolvării problemelor de conso- ceace înseamnă in viaţa unui 
itltaTB a ~lBmentu~u' Tumd,n~c, nf7am~ di.3cipZi.nG~' "olid~rU.a
pentru care luptă de aproape tea, sunt c"u insistenţă rU10ji 'l 
două decenii, şi-a reluat activi- relua contactul cu secretaria
tatea chemând la muncă atdi tul asociaţiei, ammţându-şi a
pe membrii săi cât şi pe profe- dre8a prezentă sau înscriindu
sioniştii refugiati din teritorii- 86. 
le perdute.' Secretariatul este deschis in-

Capitol: "Aripi now" ( 
merite). 

ThaU&.: "Stănea de Dt" 

Apollo: 
ului". 

"E 
ziar de 

o 

Asociaţia îşi are sediul în Ti- tre orele 16-20 z~lnic .(d.ela 0-

mifoam 1. V. Alexandri No. rele 4-8 seara), 'ln Ttm1.'!oara 
5, unde funcţionează secreta- 1. V. Al€xandri No. 5. 
riatul pentru lucrările de orga- COMITETUL HiI-------_.l 
................... · •• ·.-................................. ~ .......... ...Jr 

MICA PUBLICITAT 
Apare in fiecare Zj. 1.1'lUumUm 10 CUVIDtel 
Anunţurile in schimb, preţul dublu. iar cel~ cu clişeu tarif spe
cial. Orice anunţ cerut să apară in altă rubrică decât cea ftS-

. pectivă, se taxeazA. iublu. 
Anunturile oentru t:nbrieile •• CEJlEIU DE ŞERVIC!U" (Menal 
jere) nu se pot publica cu adresa A. exactă CI nWl1al adresate 

Post Restante sau la Ziar. 

DE VA..NZABE cu Pl'Otict:..: . 
cupeu deschis şi un altu~ . 

V AND sau dau în parte reci. 
jugăre porumb, 2 jugăre:' 
şi cca. 7 jugăre diferi~ . 
tun, aproape de Timişoar: 

DE VÂNZARE la linia ' 
culă tramvai No. 1 şi 2 
raport cu intrare din 2 

A{jJ!.j,N·.a:U.H.A OE,lS.I!iliAJ..A. D~ COME~l' 

COPIAT ACTE: 
"D UNA V EST I B E" 

:ŞI 6~U DE oO_PWlIii. din! 2'>(~ • 
dep.; 5 X 2 camere şi dep.; 
camere şi dependinţe, ctc~ 
re, apă şi canal in curte. 

1'imişoara. D, str. 3 August NI'. 25 (vis-a-vis de P-ta "Coronini". 
Jiijlocim inrbeiere.i intelegeriJor de vâozsxtHlumpărare ,1 de .llcbiriere 

u. imobilelor, în condiţiuni foarte a"·a. ... tajoa.se. 

DE V ANZARE 54 jugăre' ~ 

în comuna Herneacova. .~e 

A.N U N 1 U R Il E .... A G E.N TUR II 
111111111111 "U A U'1 A J:4 ~ L 1 X" 111111111111 

DE V ANZABE in cartier l M g' 
noui aproape de traml't l! 
nouă, compusă din 3 CW. 

cătărie. bae, cameră de l- ; 

aNUNŢ. :tu ,",oworxnitc.tc ;;,U =&'I:IU- DE INOIlIBlA.T O(UD=o' lnobilată 2 Răii. verandă închisă 
rile luate de autorităţi am făcut cu baie în Piaţa Traian. subsol, pivniţă şi spăIătc:, ' 
cerere la. Camera. de Comerţ 10- PREDA U ieftin local de b ~ _. chet, teracota, insta:aţii .;, 
cală, cerând ca firma mea să •. acame, dia, telefon, automat 
poarte în viitor emblema "Dacia p.entru măr,tun nnxte, cu licenţă poartă. Se !loate vedl' 
Felix" in loc de ,.Buna-Vestire", , ;11 tutungen~, ~ loc bun. după maoă, dela orele;}-: 
M. Donovici. seIH!IB casa ~lD.Oradea IMI fond VAND, SAU SCHL'M caf 

de comez:ţ in Timl.ŞQara., - prefe- 1 Al_ n .... Aftn. C:U_ 'Ual~"""" 
0,.)"""-,,,,- - :--0 J"I§' ~ .. " .. ".... rabll articole tecwuce, depozit de i b ~ ~ . 

ma pâna la 300.000 1&, aproare lemne sau cherestea. ! camere, ucatarle, came:;. 
de Timişoara. . apă. canal, faianţă. cu ~ 

OUMPĂR in losefin EliSa~etin ARE~D~Z. f~nnă 14 jugere Pi.-! pământ în Timişoara. 
, , mant lDsamanţat la 3)1 Km'C Ă V li. ... , " .,." Fabric sau Colonia Ştrand casă .' . 2 .. AS DE 44 .. ZARE m ,~. 

1 2 . ăd' - ! dela. tramvaI, cu grajd })t. 50- i ziaş 1 X 3 camere bucă!" \- , 
cu - camere Ş1gr ma cui 100 cap t d ·t . 1 . - ;, ,- . 
220.000 lei. ..", e.e e V1 e Şl ocumţa., cu· meră de alimente cu 2 ti~ , :(' 

VAND loc de casă î~ Bul". Dr. 1:,.000 le1 ar;ndi. ~ual. 1mpăr- tuate in parcul băilorin,t '...f,:r 
Vich. Babeş Lei 200,000. 1 . ţand recolta msemanţata. pitoresc loc. Grădina caI: f.~! 

CAUT local 2 ... '. ,,:-SCRD-IB cu casă sau pământ în ţine casei este toată pla~, <~)~ 
, . camere ŞI an~t c'.1 Timişoara. casele din Oradea, pomi roditori. 

~~C;~:~!ădentar, paltet ,. Piaia Creangă, Lei 800.000. Str. DE VANZAR.ELOCURID[ 
• . Odobescu 900.000 Lei. Sl.r. Titu şi vile cu autoriz.aţia de 

val casă solidă dm 2 locumţa a ClUJ. Str, Mocloni. în valoare Regina Maria şi Parct: 
VAN.» in cen~ F~telia la .tr~m:1 ~ai?l'eSCU SOO.o,?O Lei şi casa din ţie în Băile Buzia,ş, Î.ntro,· 

.oa.+ ... _ ""'a ..... d-... .x.,. '1!t.tt .... ..,X.f.x ..... ~.o& .,:. "':---~;l:!' 9.;.o.o.().().() X-.ia PCl .... ~.:.e-t.lrllo __ ........ Z"ar-.t .... l k1.t 

(teraeo~ electrică) preţ 150.000
1
"AND SAU ARENDEZ' in Băile 70.000 lei, putândlt.se·r~' 

lei . . B' 1" y t '. \' . \l7,laş. anga parc, resta-ura.nt şi ra e. ~ . 
V AND în total, sau cantităţi dife- cârc~umă. cu sala de mese şi gră- I)REDAU la loc de centru. 

rite 300 vagoane lemne de foc dină cu tot inventarul. coloniale şi delicatese ci . 
fag, cal. L despicate. ah vagon de tutungerie şi tot in 
Timisoara. \ AN D 72 jug. pământ la Calea 

V
A 9 .... Dwh ..... ~ le. ~ 1i;.,1.", "9; Tlllllljlua,ra., 

ND ~20 j?g. ,Pământ în hotarul cu 70.000 lei per jug. 
Urseru-Gll'oc, cu 45.000 per jug. ,. " " 

DE INCHIRIAT un local de tutun- PRt~DAU loca~ d~ prvavalie la loc 
gerie, fără inventar. . c~ntral, cu vltrlDa mare, admira-

bIl pentru bodegă de alimente sau 
INCHI~I~~ în Piaţa Traian local alt comerţ. 
, de pravalle. DI' VA' N·ZARo.· l 5 Km. . . .... r" a de vama 
DE V ANZARE auto-sport "Chrys- BU7.iaş 2 J'ugăre pământ tns- _ 

1 " 6 il' d . , a el', c m 1'1. mânţat cu trifoi. 

V ÂND cărucior de copii "Sport"', 
in bună stare, ieUin. A se adresa: 
Str. Ungureanu 13, apart. 9. 

C(i!\IPAR casă sănătoasă, 2-3 ca
mere, bae, apa duct, ofer 600.000 
lei. 

\1 .4NIl in l';rl'. TT lot de 
stj. patraţişi un ait I~! 

stj. patraţi. 
Pentru toate amwturile, 

eate 1n ~t cadfu,J!t 
sa - pentru info 
necesare - Dwnai la 
"BUN." VESTIRE", str, 
gust, Nr.25 (\'ÎS-a·vis 

ta. Coronini") . 

BUCĂTARIE CURATA, 
menuuri bine gătite in sI:. 
No. 7, etaj 1. pe uşa diJl;, 

PROFESOARA, dau lecţii de pian 
şi meditaţii - pentru cursul in· 
ferior -la orice materie. Preten· 
ţiuci modeste. Adresa la ziar. 

~========:::===:: SE CAUTA pentru 4) fI:' . nuocatUllitus Ur.lonescu apropierea Timişorii, un" 
conducător de tractor, 

reintorci.nd.u-se din OOJlOOll- sedi şi carnet de şofer .. 

OAUT CAMERA ELEGANT MO
BILATĂ cu baie şi bltrare sepa· 
rată, in centru, pentru două per
soa'ne, adresa la afI.-ţia maralT:. 

tra.re şi-a mluat OODf" ulta- adresa Piaţa. Asă.neşti 4, ,: 
ţiil.e in biroul său de f\Voca- TANĂ.R. de origină etniei .. " In~ 
tură din TImişoia..."'a L Bule- in branşa Papetărla ~ ~i 
vard.J Regele FerdiDaad angajează Papetăria ~ , . 
Mr. 6 intre oreie 8-1 şi 4-7. Universala S. A. Timj~ 

Te1fIfon 88,00.· VMiUe Alnandrl. '------_ .. _- ~---

,.~ 
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odificarea regulamentului 
teletonic urban şi interurban 

B]l1a reuşită a concursului de 
stenodactilografie din Timişoara 

.111""ltorul Oficial de Miercuri 21 F'\onime române de Telefoane, cu nsle (Marele Stat Major), să în-
1941, publică jurnalul Consi- textul următor: lrerupă temporar sau definitiv ser. 
de miniştri. prin care se "Societatea va putea oricând, în 'TÎciul telefonic al oricărui abonat. 
Inlocuirea. textului actual al urma unei cereri oficiale şi scrise De asemenea, societatea va pu-

12 din regulamentul telefonIc a ministerului afacerilor interne tea, in caz de lipsă de circuite, de 
~ interurban al Societăţii H.U a ministerului apărării naţio- material telefonie sau de numere 

·c· nroduselor nelrolilere 
'Denlru consumul intern 

de vânzare looo-:m.fi
in vagOOJle cazane pe kgr. 
mele ~i oontrib., excepţio--

rw .. _ .• ___ ,,· auto, 17.60 lei kgr .• 
grea, lei 5,55 kgr.; pe

Jampant, lei 2,53 kgr.; ~ 
industrial, lei 3,40 kgr., pe-

trol dena.turat, Iti 2,50 kgr.; 
mototrină industrială, lei 2,55 
klitl'.; Motorină agricoIă_.lei 3.40 
kgr.; păcură de ars, lei 1,65 
kgr.; combustibil special Nr. 5 
lei 2,28 kgr.; combustibil special 
,.,A" 'lei 2.20 kgr. €O!llbustibil 
special "E", lei 2,30 kgr. 

în centrală, să suspende total sau 
parţial, dAr nUIlla.i cu Ilvu,ul Mttre

lui Stat Major, serV1cillI telefonic 
al abonaţilor particulari, pentru a 
putea astfel satisface-nevoile insU
tuţiunilor de Stat". .................... 

Vineri. 23 Mai, orele 5 p. m: 
in Sala Teatrul National din 
Timisoara, are loc o şe( i ;tă 
Iiterarii, organizată de mem
brii Societătii scriitoritor ro-

Conform aprobăl'ii Minist. Ed. 
~aţ. s'a ţinut primul concurs de 
stenodacWografie la Liceul Car
men Sylva în ziua de 21 Mai 194.1, 
la care au luat parte elevii Liceului 
Militar Mihai Viteazul, elevii Liceu
lui Constantin Diaconovid Loga şi 
elevele Liceului Carmen Sylva. 

Concursul s'a dat sub asistenţa 
domnilor: Col. Madancovici, dr. 
Ion M. Poppu, dir. Ministerul Atac. 
Interne, dona prof. NataIia Pop di· 
rectoarea Liceului Carmen Sylva şi 
d. Locot. St. Marinescu Ioan din 
Liceul Militar. Concurenţii au fost 
examinaţi de către d. Butnaru 
Gheorghe. care predă stenodactilo
grafia la toate Liceele din Timi
şoara. Printre cei reuşiţi amintim 
următori concurenţi: 

Premiul I pe concurs: Ionescu 
Lucia el. vm Lic. C8rm~ Sylva.. 

Premiul II pe concurs: Costache 
Nicolae cI. VIII Lic. Militar. 

................. ~ ........ ~~ ...... ~ ........... ~ ........................ mâni,cu concursul d-Ior: Ion . Premiul m pe· concurs: Barbu 
Viq;l1 el. vn Li..;. D-lAIga.. 

,odada lunefionar:i'ot 
şi ÎJnga;u,ilo" (P"imă"fe' mUDle;,i";u; 
~;m;,oa"'lJ . ,e i",etJese8ză de apfJov;= 
tiona-eea eu alimente m~mbt;'o". JiJi 

MinuJescu" AI. Cazaban, , D. 
Iov. Ion Marin Sadoveanu şÎ 
Mircea Dem. Rădulescu. Seză
toarea este organizată in fo
losul familiilor ostaşilor căzuti 
la datorie. Vor ceti din opere 
lor scriitorii mai sus amintiti, 
arătând valoarea scrisului ro
manesc. 

Premii pe licee: 

Liceul Militar Mihai Viteazul: 

PremiUl 1: Păunescu TIie el. VII. 
, Premiul II: Ghiţulescu Gh. Ioan 

cI. VIII st. 

cu alimente 
-IIODUlaue-t se face din ce. în ce 

CauzeZe le-am mai a
d<lr măsurile întârzie,
încă multă 'VTeme,căci 

găse§te nimeni să ap'uce 
de coarne. 

Primăriei municipiului 'Timi- -, 
§oara, a intreprins o acţiu1ll3 

Premiul ill: Vasiliu CQm~taDUn 
el. VII. 

-_ ........................... ..... 

'nţeleaptă.· Asociaţia 
'şi angajaţilor 

APITOL 
r'PiHIIliIlIIII1IIIIIiIIl1I11UlllllllllltlIIIIIUIIIIIHIIIIIIIII 

mai mult decât Uiudabilă. . 

A.)iijdJ în vremea di.n uTnw} 
a prv.-urat şi a distrWwi.t mem
bnJ,or săi aileJ-ite ca:n.tităţi de 
alinumte ca:·-' ulei .. comestib-il, 
zahăr arez, §i acum faină. De
asemen~. a i11.Ceput să. cumpere 
şi să taie porci graşi, pentru a 
distribui m.embrilor carne fi un 
tură .. alimente cari mai bine de 
două. săptă.m.âni nu se mai gă,.-
8esc pe piaţă. ' -,. 

Impm-tant este că A8OC"iaţia 
a procunu; ~ce CU'f"'lIfffne cana 

Români! 
Conform inţelegerii cu Misiunea Militară germană, prizo

l1ierii jugoslavi· da origină ,etni că română,care au fost iritaţi de 
o comisie militară germano-română locală, şi predaţi guver-
nu1ui 1'om.ân, cu mCQPQrQ elin nUR dQ 8 Mai R_ (L, SlU fOQt hu:b.hţi 

de către autorităţile militare locale româneşti. în comunele 
Ghiroda, Remetea şi jur, îngrijindll-se de hrana şi cazarea lor, 
astfel ca, până la rep&.triere, să se simtă cât ..aai bine. 

Pentru a le îmbunătăţi cât mai mult condiţiunile de trai, 
facem apel la autorităţi) societăţile de binefac'3re şi 'fIu7-~:cul ro. 

Ofrandele se primesc pe adresa: Biroul Informaţiilor aflat 
în localul Comandamentului Diviziei din piaţa. Libertăţii, tele
fon 34.01. 

Liceul Diaoooovlci Log .. : 

Premiul 1: Giurgiu Octa.~ 
el. VII. 

Li('.eul C&rmen Syh .. : 

Premiul 1; F'lorina Dimitriu el. 

VU. 
Premiul n; ~ad Rodiea. el. va 
Premiul m: -_ Bujoreanu Elen. 

ci, VIII. 

~It'nţiunl pe lieee. 
l..icenl Militar: 

Vasiliu Dumitru·! eL'VUl st. 
Sadeanu Ioan el. vn. 
Munteanu Ioan .cl. VII. 
H .. dărca Paul el. VIIL 
Rafiroiu Radu el. VII. 
Bo<.ia.nu Nicolae el. vn. 

J ... ieeul CarmflD Sylva: 

loţcovici Salustia cI, Vll. 
Bakonyi Maria cI. vn. 
Niator Oltea el. VL 
Ioţcovici Hortensia cI. VII. 
Radoi Maria cI. V IT. 
romeran Virgixlia el. Vil. 

" 

Ceilalţi candidaţi declarati ftI.U. 
:,:~ 

. .L.a sIarşILul examenwUl <L tiut,. 

o:a.ru Gbeorgbe arată că st.enogra~ 
fia este scrierea populară a şecolu· 
tIU XX. clatorită. ei orice cuvâDt. 
este retinut ŞI foi05it la timp, fie·c& 
dtJcument, fie ca frumuseţe, iat. 
steuografu! este cel mai de pr:.e~ 
colaborator al celuia ce este che
mat de a împrăştia ideile, mulţu~ 

meşte comisiunei şi astfel incheea! 
doilea concurs de stenografie dm 
ţarL " ~ 

- D. Col. Madancovicl relevă mu'n
oa. nuuC>liIt.rului Rutn1:l.l"u GhAl'll"fl'lIa 

care a reuşit prin priceperea d-Sals 
să prezin te seria această de şteno
grafi atât de bine pregătiţi şi apoi 
arată in.semnătatea acestei arte in 
domeniul militar. 

Concursul a luat sfârşit intr'o 
VIe atmoSIera ae recunoşJ;;lm;;a 18~ 
de d. prof. Butnaru Gheorghe ,i 
prin cântarea imnului .,Pe-ai 
nostru steag e scris unire". 

CU mare greutate se găsesc, dar 
mai ales le-a procurat §Î le-a 
distribuit fără să urmărească 
'VTe-un beneficiu. Deci a făcut 
membn1ar săi dublu serviciu .. 1II1111~111~llII111111111111111111IU111111111111U11111111111111111111111111111111l1IIIIIIIIIliIII11I1111111111II1lIIliiiiIliliIIIilIIUlllllllllllll11111llllllllllllllllllUUllHllllllllllll1l1l11UUllllUlIIlIIlII1 

nouei avia,ţii gennaue! 

~ de rizboiu, de, Pttre, 
biruinţă. • •• ,1Dl film al pA

phoenix care rena..5te din 
propria-i cenuşe.. , 

Incep, repr. 3...:.....s.-7-9 

şi sărbători şi1all a. m. 

.;;: 

Dar ceeace este într'adevăr C I NE· ~JlI A COR S O 
demn de 8'Ubliniat, e că distri- . l'f J1 . buirea ~a făcut in mod .. egal • ________________ l:IlIfiHE ___ I _____ I ___________ _ 

pentru fteeGre membru. S'a ţi- -
tiut 8OOm4 numai de numărul 
gurUor pe care 'fiecare membru 
t14ebue să le hrănească.. Nu s'a 
făcut nicio deosebire între sto
mac §i stomac; nu s'a ţ1.nut sea-
mă că unul este funcţionar su
perior şi altul om dtl lSeT'viciu 
sau gardian comunal. S'a făcut 
împărţeală egală) cinstită. 

P-«.r- ~i"--"~" -4..I:1'..o-c-.l~, t.4"~ 

se opreşte numai .la atât. Aso>
ciaţia a infiinţat o cooperativă ' 
de aprovizionare şi consum, ea
re este in curs de organizevre, 
In viitm-., această cooperativă, 
va face întreg oficiul de aprovi
zi<mar~ a membrilor Asociaţi
ei. 

LIL DAGOVER WILLY FRITSCH MARIA V. TASNADY 

- Mai mult: Asociaţia.tl primit ' 
din partea Primăriei fostul club 
,)nainte", pe care il va am61la
ja şi-l va pune., nu. numai la dis
poziţia membrUor săi, ei fi la 
di.sporziţ·i.a oncuiva dori 3ărl vi
ziteeze pentrV a 86re.crea' in tim
pul verii. V i a t a l·a r ă s p â n ti e 'Din parte-ne~. nu putem d~
cât să admirăm !rurn0a8a acţi
une începută de. Asociaţia func
ţionarilor şi angajaţilor Primă
riei municipiul~i :1W8trn. . 

un imn dedicat dragostei de mamă. . 
Jumal503: SCENE DIN RĂZBOIUL IN BALCANI 

.__ ".l'fr, 

IIIlllllllHlIIllllIIlIUlllmllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll11ll1111llIIllllIIlllIIllllIllmYlUMlIlIIlillllHWlllIIl!lIl11l1lllllllllllllllllllllllllHlllllIIHit'ill1I!1I1l1llllln 
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fi. 

(Unnare) 

Despre intimităţile amorului 
dintre Eminescu şi Veronica 
Micle nu ne-am ocupa de 100, da
că nu s'ar fi făcut afirmări ine
xacte cu privire la aceasta. 

Unii au căutat să-I poetizeze 
prea mult; iar alţii au făcut re
crintinări nedrepte. 

In amorul dintre poet şi Ve
ronica Mide n'a domnit nici
odată deplină armonie. El este 
o Întrea;ă înlănţuire de certuri 
şi împăcări .. Iar dacă ne ridieăm 
mal yre!iiW:l Ue Juaecam memo-
erilor, nu putem învinui p~ 
nici unul dintre cei doi amanţl, 
faţă de celălalt. 

Ceeace turbură armonia din
tre doi îndră.gostiţi, este nepo
trivirea de caractere. Iar în ca
zul de faţă n'a făcut excepţie 
dela aceasta. 

S'ar putea însă obi ~cta, că 
cum se pot iubi două peT30<in.e 
ale căror caractere nu se potrI
vesc. 

Faptul este expEcabil. ":fară 
din cauza mai m'11t sau mal pu
ţin mare şi misterioasă, care-i 
face să se atragă, mai mult une
le calităţi individuale, cari le 
pla..c. Insă cum 3ufletul lor nu 
este format numai din acc8te ca
lităţi, ci mai are şi unele îru:mşiri 
unele defecte, cari le displac, -
este firesc ca ele să se at:ag! 
'ftA'ftI-"", .. IIolH-ăt-.; o;: 0& an. ~O'I"'I''''O''Q 

pentru defecte. Amc;rurile d~ a
cest fel sunt cele mal nenoro{:lte, 
căci sunt cele mai puţin armoni
zate. 

MIBAlb eMIHeSC1Ja~~~ 
< SPIClIIRI DIN H. ZARARIA 

SehfifKe",fatl.slff,ue. tui, - VeCBh"Q. Ht,eee, -
CfJ.t:etSfl-tJ.hde",ţQ, < ftJ,t; 

deocamdată de a trăi împreuni, 
pentru că nu mi s'a oferit pâ.n.ă. 
acum 'nimic în Iaşi "cu care &.5 
pn+~<L d ....... o. ~ .. tA GO_'t"_bil& 

ca tine, şi in mheri'e nu voi să 
trăeşti. Un lucru crede-L Nu voi 
iubi niciodată altă femeie şi tu 
rămâi în mintea ,şi in sufletu1 
mea ceea.ce ai fost totdeauna; 
visul de aur al vieţii mele, sin
gura mea speranţă.. De aceea 
nu-mi face impntă.ri nedrepte. 
Oricând oIi lDld~ s'a.r ivi putin
ta de a 'fi unul al altuia. pentru 
totdeauna voi primi-o eu plă
cere· oricând va. fi eulmea feri'-

, Y De cirii mele 'de a fi impI'leuna.. 
ce vrei să fii în contra imposibi
Iităţii materiale?: Nu pot face 
nimic şi mă lupt in contra el za
darnic şi fără. chip de-a 00 putea 
învinge. In această lupti simt 
că se mistuie vieaţa mea. şi chia.r 
puţinul talent ce mi l-a îngăduit 
natura.. Te sărut, .femeia mea 
iubită şl dragi şi d:ad. dupi t0a
te cele zise, ţ.ot poţi să mă mai 
lUlleStl, iubf>st.e-tnă; dacă n~ 

mă di uitărÎi dar DU crede că 
vreodată te voiu uHa sau voi in
oota'a te Iubi". 

Domnul meu, 

))umineca trecută am ajun8 
la .. punctul acela, înoare intre 
maţa f' moarte nu ftu pe care 
:to alegi. In acea stare tri8t~ ~i 
dureroasă, am plecat nehotara
tă pe 8tradă,' întâmplarea a vo
it să mă opresc în faţa teatru
lui' spontaneu mi-a venit ide
ea! când nu poţi culege intre vi
aţă ~ '1nQQ.rte .. e bine Bă te faci 
actor; am intrat fi mi-am ma
nifestat dorinţa de a incerca de 
voiu putea, în line izbutii. C~ 
să-ţi spun, am intrat la dO'lUl 
repet'pi ~t mi-am, zis: e Iru11/,OO 
s.i.-ji incepi cariera cu teatru) 
bunăoară cum ai făcut D-taJ 

dar să-ţi sfâr§6§ti viaţa cu ac
torie nu merge §i din momentul 
în care-ti scriu am renunţat du
pă cum cred că voi renunta .la 
toate. 8incer fj fără aJecţ~ .. 
sincer după cum ţi-am prom~ 
toate altădată §i consecventa 
dupe cum ai putut avea . dova-
iln, 3/. i1~,"'n~ ~" ....... - ,,); ~'nNVII J..-'!t._ 

tărât să mor materialmente, 
după cum am murit 8Ufleteşte; 
căci lumCG a devenit un sicriu 
mare şi pustiu. pentru. mine! In 
aceste momente supreme c.Ie h0-
tărâre nu mă sjie.<Jc a-ţi aduce 
._.,.1.0, D.:o_noH .. k>r.o, da p"""'''''' 

se 'Vede insă că lucrurile din lu
mea aceasta se reflectau întot
deauna întoarse~ ~a că eu îţi 
~,.,.. aduce 0(10 r.oltomO» jortla, vi-
eaţa mea, pe care dela 30 April 
abia ştiu cum o mai port. Imi 
vei permite şă apept un răs
puns dela d-ta. Voiu muri în 
ziua de 21 Octombrie) când pen
tru prima oară, voiu sta într'o 
casă mică şi modeştă; ţi-am dat 
dovadă despre iubirea mea, 'Vor 
fi tocmai patru ani în aceea zi, 
greşelile mele BUnt multe faţă 
de d-ta.. în aceea că am divul
gat lucruri pe cari d-ta mi le-ai 
con/iat; dar ştiu şi voi şti chiar 
în momentul morţii mele cum
păni. Le vei măsura d-ta pe ale 
d-tale după justa lor valoare! 

Poate că da, atunci când eu 
ooiu înceta de a fi. Moartea 
sanctifică chiar şi pe criminali

J 

poabe fi eu am comis crima ne
iertată de-a te iubi mai muN 
decât pe mama mea .. mai mult 
decât durerea marţii bărbatu-
7_ .. ':, .... __ " __ v, "'. II.,..... ",,,,,,,,, u.t;:eUI. 

Noi credem că. cea. 
vigătoare dovadă de 
partea euiva este 
este jertfa. Insă nu tu. 
judecă. şi îndrăgOStiţ!i: 
cei mai robi ai iluziilor 

r 

iau ficţiunile drept 
socotesc dorinţele 
plinite. Astfel ee 
aproape orice am.or 
tt~ tt.,....i111':zii .. Dupii. <X. 

se trezeşte din beţm 
atunci i se ridică 
prin oare vedea totul In 
firiu, şi ii apare tristă . 
tea de toată ruclouza li. 
ciune. 

Nu mi se pare tocm&i 
să şi nici de vre'un foiO:l 
ţlunea dacă Veroniea 
Eminescu s'au iubit 
căci ne lipseşte c.riterin: 
după care să constatăm 
ta. Din corespondenţa 11. . 
s'a pub1ic8.!t până acum, 
tăm eă. atât el cât ~ 
cut prin epoce, în cari 
zut că se iubesc.. Cât 
dura.t această 

ştim; tnsă dacă ceeace 
este că n'a durat pâllă 
şi.t. 
•• < Din tot ee se ştie pâni 
... ~w.1~ ""a.- ~I"Q CII.'JW 

fiinţă, pe care dânsul. 
în adevăr din adâncu! . 
lut La ea, gândulhti & 

în cele mai triste ;n 
epoce 3lle vieţei sale. 
~gg7, dup;' .. ~ ___ 

Halle; tmde fă.c.ufie o 

Iar amanţii din aeeastă ca~te
gorie ne fa:c impresia U!lor osan
<liţi să poarte jugul gre\" ... al u.ne~ 
iubiri dhinuite de cele mal multe 
şi felurite neplătceri. 

Astfel a fost amorul dintre 
George Sand şi Alfred de Mus
set ; astfel a fost a:mor~ dintre 
Eminescu şi Veromca MIc1~ ... 

Dintr'un alt punct de' vedere 
este intere9antă următoarea 
scrtsoare a Yeronrcel .MICle, a
dre-sată lui Eminescu In anul 
1882. 

tia falsă in care m'ai pu8 faţă 
cu lumea şi mai cu 8eamă de 
neindurarea ou care al 8fărmat 

pe copii mei, pe cari îi voi lăsa 
Băraci şi orfani in lu.me; ce 
vrei, viaţa mea e cuprinsă în 
iu.bire" care nu se poate stinge 
tUn 8Ufletul meu de cât cu el. 
Ţie iti destănuie&c tatuL la 
moartea mea voi lăsa câteva 
cuvinte la ad11esa ta §i-a Zumei 
alăturată de coresPl11U.lenţa n0-

astră" §tirea femlui morţii me
le ţi-o va aduce jurnalele din 
Iaşi. Oe să-ţi mai spun in acea-
stă ultimă 8CTÎ800re) că voiu 
muri iubindu-te şi blestem.ân
du-te in acelaf timp. Roagă pe 
Du.mnezeu să-mi ajuta a muri 
mai curând, .9ă nu-mi fie lungă 
agvnia căci de-o lună dur~. 
7'e sarut pentru ultima oară cu; 
nestrămutata hotărâre ~a 

băi, ciută să ee implICe 
ron.ica., scriindu-i la 1o!I~".""'i 

Eminescu era ~ ar:~socIal, 
pe când Veronicei Mid~ 11 plăcea 
viata elegaJIltă şi de SOCletate. 

Şi să nu credeţi că ~aceas.ta 
este o cauză neînsemnata de dis-
cordie dintre două. per~oa~e: 
Este una din cele mal man, caC1 

se referă la întregul lor fel de 
viaţă. 

Veroniehei Micle nU.-i col!venea 
modul de traiu al IUl Emmescu 
si nici lui nu-i convene~ felul ~ 
de vieaţă. Din aceasta cauza, 
irr:. .... ~ .. tări din partea dânşii l~ ca
re ·el răspunde printr' o scnsoa-
re din care următoarea parte 
este foarte semnificatilVă. 

Preţuiesc pe de altă parte sa
crifj{'liJe cari mi le-a.i făcut. Dar 
92-1 tU-D'li ""l'lli M t-ai _tnr:: 
de-a mai a.<jtepta., că Vl'lel . 
mergi la Viena, că. eşti tânără şr 
vieam. ţi-e deschisă, eu un cu
d.t imi fad din nou tabloul u-
nei vieţi pe c.'U"e eu n!' '!' .inţe1eg: 
Eu nu mll o>pun fenciril tal~ • 
. <Iacă. crez! că, nn a.It mod de Vla
ţă p.r fi' mai hun pen~.tine,~
că în stâ!",;,it mă poţI Ul~ UIt.a.
mă. Eu elin parte-mi t.e asIgur de 
un lUCru; eu nu te \"Olu'1J118 nIci-

odată. Tu a.i fost şi eşti viaţa 
meaJ cu tine s'a înoo~llt şi s'a 
Încheiat. şi dacă nu tra.esc pen
tru a ·gi'mdi măcar la. tine. nu am 
llt l'P t",iU .. Ilft.P ..,U fJlll 9:m1l~ 1"1 
wsta, :i u "ăd nU o perspectiv. 

inima mea. Ai tM/00t U1' falş roZ~ ••••••••••••••• J- ~ 

Domnul meu, 'TIe r. v~t teatru cu 

'Vieţii fafă cu" mine" m'ai târâ~ 
fără milă pe povâ~~ u~ 
desasperante aufen.nPt:; ~ca 
puţin te-ai reculege, a, plânge 
singur de cele prin câte m'ai fă: 

in'âlnirea -, " "brasoventOt 
Absolvenţil şcolilor din Bra.- cut să trec, " dacă ai crezut ca 

şov, refugiaţi din Ardealul de ai a face cu o femeie care . !lu 
Nord, SlUlt nlgaţi a participa. Ia simte îţi vai dooedi că te-a, tn
o OOIIsfituire azi, Vineri, 23 Mai şelat.' Domnul meu, după cum 
ora. 8 seara la Terasa. de vari probează inşişi scrisorile l}-ta-. 
Eminescu (paviUonul sportiv C. le, d-ta. erai acela care fa~m 
F. R. restaurantul Brâ.n'iaş. pradă de moarte pentru mme, 

Jl!nftlllllllllllllllllllllllllJllIlillllllllllIIlIIUllllllllllllllllllllttllwlllnlllllllUIHUnUiIIiIIIWlHllIIllIIn~ 
§' § 
= = i 'Ilu plânge I 
~ Ma pIaaS'" d .. __ ul~ ~ 

Şi nici nu plânge ei te las, 
Sosit-a ceasu'nstrăinărl.i 
Si ceasul bmaului 1ră.ma& 

Se rumpe-Wl iaII1~ plin de tArie 
Va. firoI cel mai subţirel; 
Când soarta wea aşa si. fie ; 
Zadarnic vrei să fael altfel- I 

Şi DU mai e nimic in stare 
Să'ntoa.reă vremile 'napoi, 
Şi-acea iubire-atât de malle 

~ ()e.e fost odată intre DOI. ; ~ 
= ~ 
i Rămâi tu da~, rămâi eu bble. § 
ri Rămâ.I cu suflet ~t • •• E 
;; Un dor se duce ,,~ vfn." ~ i ~I vei nl~~= ~E ; 
= -Im"l1lfll_""MlHlMWftUI~WIHIt",",unIlUItUItIRItIWIIIIIHIlWIMIMI"IItfIIfttIU'i 

muri", 

Interesantă şi semnifiCativă 
scrisoare in aeelaş timp. Ori şi 
câtă bunăvoinţă am avea, nu·o 
putem socoti ca fiind .Î.ZVorâtă 
din disperare, căci nu acesta. e
ste tonul un~i asemenea. groza
ve stiri sufleteşti. 

O caracteristică, cea. JXlaÎ de 
oă.po"oaUo, ca. di.:>pcra.rii .:;aLa Up
sa de calcul. 

Sau, ceeace ne impresionează 
si ne Au:rprinde in Q(loa.stă. 00l:'i
soare este calculul. Unui om 
impins la sinucidere din dispe
rare nu-i mai arde şi nici nu e
ste în stare să fixeze la un În
tervall de timp mai mult sau 
mai puţin îndepărtat ziua sinu
ciderii. El caută să se eeape 
căt mai eurând de vieaţă şi nici 
nu se mai gândeşt9 că moar. 
tea-I vi fi anunţat! prin gazete. 
AcelU5tă. ecrIl'KHLI"e ne tace !m
presia uneI amenInţări, sub a 
că.rei înrâU!'!re adresantul să 
se simtă tmboldit să răspundă. 
De altfel fii autoarei l-a. făcut 
aceeaş Impresie mai t9.rziu tn 
• ;:,tlt CI: "eram (le Ioarte bu:tm 
credinţă, c~nd am lCrls aeea&r 

unde se mutase. Intre 
tez pasajul: Uită totul 
nica care m'a lovit e 
pOO.eapsă. că n'am voit să 
cult (probabil că dânsal 
aluzie la via.ţa necump.a1J.llIIe~ 
supra căreia dânsa ~ 
desea atenţia.) Ar fi o 
plăcere ca să vii 1& 
mă vezi, unde sunt httlnIVI._ 

minut tu. minut iml 
şitul, căci pentru Mellltall'· 

de mult mort. 
Dacă Veronica. Micie&. 

iubire ,i cât l-a iubit pe 
nescu, ..:.- aceasta nu o 
sti decât ea., deci este 
Înmormântat cu dâ~ 
cru este neîndoiOS f1 
a a.vut pentru. JD&,rele 
deosebită admiraţie, 

• 

dâsul a observat când ~ 
"ţii <fin admiraţie 1& 

(Urtneazi in D'IImănI de : 

U~TARf 
Ai sosit dulce uitare , 
Din cwnplitul mea -
Şi din \dragostea cea lJII!'i 
:Nîcl o unnA n'2I :r61!J1i11. 

Şi'n 8iC68te CJ('l8S1Il'Î !bit. 
Si cu suflet liniştit, tIlII 
Eu gândindu-mi la ~ 
MA IwholAh da i&1ID 

YEBONICA 

! 

( -... .. .. ... .. 
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10, zahărul, carnea $i untura 
desore problema. aprovizionării populatiei 

cu produse alImentare 
două zile ne-am ocupat 

tot mai agravanta pro
a aprovizionării popu
produo;e alimentare. s.!

__ pe baza comumca-
făcut d. primar Eu-

_ că. în ce priveşte 
. aCt'stea au fost 

în cantităţi suficiente 
nu le va mai ducI' 

una',.." . 'r~:'-·i i Il :,. 

• , • 1 • am scris noi 
~j alta este realitatea 
'. două zile dela lua

. Noi mi ne îndoim 
Eugen Pop a luat 

cu repre;l:.eul .. a.uţll n"l.on

fabricei de 7.ah ăr, ori cu 
cu desfacerea ace

:iM'i1Îl1L<;e şi că, le-a pus în 
că făina şi zahărul, din 
. ce existi in cantităţi 

nu trebue să lipseas
Nu ne îndoitn nici 

reprezentanţi şi-au 
solemn că vor 

această cerere. 

altă parte a ziarului ară-
Asociatia functionarilor 

.. ",,·;.~;l.~~ primăriei muniei-
a procurat, pe sea

Jmenlbril,[)f săi mtre alte im-
;i+; tit' !:lHm~nt.r gi 

Luerul acesta s'a mtam-

plat totÎn CUl'sul zilei de eri. 
Deci făină există. Cum se face 
atunci totuş că, la cele 4 depo
zite de desf'ace~ a făinei, nu s'a 
găsit niciun kgr. de făină? 

Cum vedem, a.tât n-egsutorii 
de făină, cât şi cei de zahăr, 
sunt oameni de rea credinţă. Au 
şi totuş nu au făină şi zahăr. 
Totul e în funcţie de obrazul 
clientului. 

Credem că situaţia trebue lă
murită fără tntârzlere, căd po
pulaţia nu trebue lăsată să su
fere pentru mendrele unor spe
culanţi. 

Tot In l~lHtull 'l;U .r'!I.l.1l4., IUcU 

ţinem să relevăm că desfacerea 
acestui produs numai prin 4 de
pe zj.te, adecă în fiecare cartier 
câte unul, constitue o adevărată 
nenorocire. Mulţimea. este obil
gată, cu sistemul acesta, să. fa
că coadă, la depozit, ceasuri in
tregi până să-I v1nl rândul să 
poată primi unul sau două kgr. 
de făină. Numărul depozitelor 
de desfacere a fă.inei, trebue 
sporit. 

In legătură cu problema făi
nei, reamintim că făina de p0-
rumb continuă să lipsească. Şi 
va lipsi atâta vreme cât preţul 
făinei este 12 lei kgr., in vreme 
ce al porumbului este tot 12 lei 
kgr. 

Problema cărnii este tot atât 
de gravă. De mai bine de două 
săptămâni <carnea de vad şi de 
porc lipseşte dela măcelării. Mă
celanl nu vor mal UUi:l. .UJlI.;.J. v~..,. 

DalruJea match de fool-bal 
6ermanla-Romanla 

22 (Rador). - Pentru 
patrulea match de foot

.. Germania,-România, care 
avea. loc la 1 Iunie în Bucu
. federaţia germană a ales 

lot de jucători: 
; Klodt (Sohalke 04) 

Deyhle (Stuttgarler Kioh
; fundaşi: J anez (Fortu

Duesseldorf), Billman (Era-

ter Berlin) şi Im.mig (Stuttgal' . 
ter Kickers); mijlocaşi: Kupfer 
(Stuttgarter Kickers 05), Roh
de (Eimsbettel) şi Kitzinger 
(Scweinfurt 05) : Inaiger (Blau
Weiss Berlin). Walter (Erster 
S. C. Kaiserlaurern), Binder 
(Rapid Wien). Scoen (Dresdner 
S. C.), Kobierski (Berlin), şi 
Sing (Stuttgarter Kickers). 

Croito ria CI uja nă 

AIUDEANU 
OCTAVIAN 
TIMIŞOARA 

1.. Strada Venetia 2. 

gROITORIA TINERIMII - = 
ii1 := 

nici porci atâta vreme cât ac
tualele preţuri maximale la ani
male vii şi la carne rămân in vi. 
goare. 

In legătură cu această pro
blemă, s'a IU8lt, în ultimele zile 
o măsură bine intenţionată, da; 
în a cărei eficacitate nu credem. 
Anume s'a interzis măcelarilor 
din alte judeţe de a mai cumpă
ra animale vii, vaci şi porci 
graşi, din judeţul nostru. Con
curenţa, într'adevăr, nu va mai 
fi atât de mare, dar măsura lu
ată nu va fi în măsură să S(!adă 
preţul v8Jcilor la 42 kgr. şi al 
pcrci10r la 70 lei kgr. Poate nu
maI o Intervenţie arOltrara va, 
putea fi hotărâtoare. 

Până atunci însă, populaţia 
va duce dorul cărnii. Cei cari 
vor găsi şi vor putea plăti, se Vor 
mulţumi cu carne de miel, ea
re a început să miroase a oaie. 

Tot deschisă rămâne şi proble
mi unturii, eare, de când nu se 
mai taie porci, nu se mai gă
seşte. 

Noi îl rugăm pe d. prefect 
Col. Al. Nasta şi pe d. primar 
Eugen Pop să se sesirzeze de si
tuatia aprovizionării. Nu se poa
te să nu se găsească o solutie. 
E vorba de un mecanism defec
tuos care trebue pus la punct. 

F. Del. 
1III1IIIwtll~III11I1IIIIII11I11'M""IIIIII"III'I,"lnnll'II"" 

Vine In ADUllo 

FILM SERIAL IN 2 PARŢI 

Seria 1 : dela 24-28 Mai 

ELEGANTE 

Pago. ~ 

tLA I~ l~ lE Il> reA IL 
1IIIIIIiIlUIIHUlIUIIIllI;UI1JIHlllllh ..... HUUIUllllllllllllliI,;U 

PENSIU~EA 
DE LUX 

»G IR< " Il IL '1« 
l"ulllllllllllllIIIllIIlIMlllllIIWIUUlllllllllllm~ln1IIIIlIlIlIIIlIÎllllmIIUlilIIUf,mmIIllJllllJIIIU 
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 . 

Crâsmărită injunghiati 
betiv pentrucă nu 

de un 
i s'a mai 

dat efe băui 
In cartierul Banat, din locali- tia sa. l\fs.ria. Ilieş. In toiul cer~ 

tate. s'a sivârşit noaptea tre- . tel, fiindcă femeia s'a. opus CIl 
cută o tentativă de crimă asu- I înverşunare să I-se mai dea de 
pra crâşmlriţei Maria nieş~ de beut. l\'lihai Lemco a scos din 
41 anl7 din str. Radu Rosetti, de buzunar un cutit cu care s'a re
către căruţaşu1 Mihai Lemc(), pezit la crâşmf.l.riţit şi j·I-a. im. 
de 23 ani din str. Magdi 43. lilântat intre c(){\.ste. sub min .. 

Cărnţa.~ul, după ce iL beut pâ- llreaptii.. 
nă s'a tunnentat prin mai multe După 8ceaslă 1spravă. {'ăru
localuri, s'a dus ş,i la crâ,.~ma lui taşul a fugit, dar a fost prin! 
Alex. llieş, din str. Radu Ro- de poliţie şi predat chpsturii 
setti 43. Beţivul. deşi în wm- care'l va inainta Parc~etului. 
plecti stare de ehrietate, a ce: Mat;a I1ipş a fost rld ica1ă de 
rut să I-se Dt..'\.l dea de beut ';;1 <:;alvare şi internată la Sanato
fiindcă. a flst r"JU?lat, s~a, luat riul Bega. 
"- ---~ -- '" t .. ". niP!!il !'Ii eu so-
•••••••••• 6 •••••••••••••••• _~ 

-.. ..., 
INTAMPLARIDINTIMIŞOARA 

Arestarea unui ho~ care .. furat 
unelte auJl,r'1Ua 5-... .;. ...... 0ra ...... .,lo 

poliţieneşti din locăli.tate, in urma 
unei reclamaţii a d-Iui Ştefan Stan
cu, din Str. Doja 27, au arestat pe 
individul Iacob Krispin, de 17 ani, 
de meserie instalator de apaducte . 
Iacob Krispin a.. fost trimis să. re
pare un apaduct la garajul d-Iui 
Ştefan Sta.ncu, din Str. Domniţa 
Balaşa. 3, unde a văzut că ar fi 
unele lucruri de furat. Noaptea, in 
tovărăşie cu un alt individ, lacob 
Krispin, prin spargerea unui geam, 
s'a introdus în garaj, de unde a fu· 
rat diferite unelte in valoare de 
5000 lei din care o parte le-a vA-n-, 
dut lui Mihai Bimbas cu suma de 
160 lei. Cu actele dresate, Iacob 
Krispin a fost predat Parchetului. 

-o
CONDAMNATĂ PENTRU SA

BOTAJ. - Instanţa. speci&li de pe 
lângă. Tribunalul Timiş-Tnronflll IL 

• • 

,.... 
condamnat, eri. la. 2000 lei amendă 
1'"" X''''''''11[lAa.f,a. Ma..2:dalena Şofron, 
care & fost găsită pe piaţă. că nu 
avea. a.fişate preţurile 1& mărfm. 

--o-
Femeie călcată de o căruţă.

Eri, in B-dul Regele Mihai I, in 
dreptul hotelului Savoy,' caii dela. 
căruţa condusă de caporalui Gheor
ghe Mertea, speriindu-se, au luat·o 
la fugă, dând peste femeia. IutiMa 
Laszlo şi răsturnând-o pe c~lda

râm. Femeia. s'a ales numai eu 
unele leziuni uşoare. astfel că după 
ce a fost pansată de Salvare, a fost 
lasătă la domiciliu. 

-O-
DOI HOTI DE GAINI ARES· 

TA.,! In cursul zilei de eri. poliţia. 
& preda.t parchetului local pe Indi
vizii Iosif Plis de 19 ani ,i Petru 
Kmiclovici. cari in Itma Aprilie •• 0 

furat un coteţ cu găini din Str. To1. 
stoi Nr. 16. 

; • 
ORANO 

HOTEL IJAFA YETTE 
Bucureşn. Calea Victoriei 11 

Cel mai bun şi confortabil Hotel al Capitalei 
Preţuri 1rWderate Preturi moderate saa _ i __ ZZ&:waa& 2 

\ 

§=~~§§§§~§§§§§§§§§§§§ IOA N 
Confection~aZă costume elegante pentru Domni şi Doamne. Depozit de stofe, lurnituri, etc. 
rrMJ~OARA 1, P-DVL REC~LR J;J;'Rn'N AND No. 3. IN PALATUL CAMEREI DE COMERŢ LANGA CINEl\1A. THALIA 

r 

IL In 
1 ' 
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S'a cerui deschiderea succesiunii 
regrelaiuIui Drol. Nicolae 'lorUH 

~t. S. REgele Mihai ~i ~t. 
B~uinD Mama llfOU 

Bucureşti 23 (SIR). Tri-/ Noembrie' 1940. pentru 
hn.nAlnl Ilfn"IT, >O i,:,,...o.A';:cot~Q.t dooobhlcn:;;a. . oU~'--'tJi:lIUllfl. 

erI. cerere~ .. dnm ~!or~,ca Petiţionara arată că, de 
C!llrescu. f,.,clI: Jegl111na a pe Ul'ma defun'ctlllUl ară 
cartuTAar~IUl N~colaf;" Iorga mas mai mulţi moşteni
mort In l~prel~rărJle CII· tori direcţi 
noscute, In zma de 28 . 

Inccronarea durerU3 de Spolelo 
ca rege al Creatiei se va fa(~ 
numai peste câteva luni 

ZI\UIiEB, 23. (Rador). -
Corespondentul agentiei DNB 
transmire: 

In cercurile bine informate 
fie află că Încoronarea duce
lui ele Spoleto ca rege al 
Croaţiei, nu va avea loc de
cât peste câteva luni, legele 
voind să îndepărteze mal în· 
tâi piedeclle pricinuite de 
război şi să termine lucrările 

de Oi ganiz8re in domeniul e
conomic Şi arjm.nistrativ. 

Nu s'a hotărât lUCa in ce 
oraş îşi va stab It reşedinţa. 

Incorontlrea nu va avea loc 
la Zagreb, ci la Dubajsko
Palie, a câmpie istorică din 
Bosnia de SU,J, und~ îşi va 
avea reşedinţa regele lomis 
lav acum 1000 de ani 

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

In Buloaria s'a votot o lene uentfn 
eliberarea deUnuUiof' DoliUci 

SOF1A. 23 (Rador). - Cores
pondentul agenţiei "DNB" co
munică: Sobrania a votat Joi, 
cu uşoare amendamente o lege 
de amnist ie depusă acum râ
teva f-ăptămâni pe biroul Ca
merei 

legea prevede e:i!)erarea a 
mai multor mii de deţinuţii po
litici. Pritltre ei se ami şi Ivan 
Mibailoff, şeful orgalliz'lţ'ei re 
volutîonare macedonene. care 
s'a rcfug at in străiDi!tate de 
mai mulţi ani. 

............................. ......., 
In Anglia au in(eput 'să soseasca 

uizilal va:a~ul MediQ~ 
BUCUREŞTI, 23. (SIR.) - !I. 

Sa Regele şi Regina Mamă Elena 
au fost oaspeţii oraşului Mediaş. 
M. S. Regele !Iibai a sosit Joi la 11 

vizite, lU. S. Regina j\larnă Elena a I mită cu flori. La 
\'izitat fabrica IRTI şi ftt:brica. ""'!- pop.ula!i~ a aclamat 
trometan", fiind pretutmdem prl- MaJestaţde Lor. 

'" -" lJeua nel ~I groarE D 
R .. g .. l .. a vizita" .Mi" .... 1.. !1oolli d~ t~rmn in iudl!~ul 

la şcoală tehnică venind dinspre 
Dumbrăveni. . La Şcoală a dat ra
portul general Argcşeanu. ~I.S. 

De acolo Suveranul a plecat spre tăţile locale a fost inştiinţate 'că riului Basca miră, 
unde elevii executau programul. BUZAU, 23. (SIR.) _ Autori-, cât.eva sute metri, 

aerodrom unde s'au desfăşurat ultimele ploi căzute în nordul jude- mare s~prafaţ~ şi 
exercitii aeriene. După aceia a vld- ţului a cauzat două noul . !Ii grave multe flcrestrale de 
fat Arsenalul. ~I. S. Regele şi În- alunecari de teren. Prima comună precum şi moara lui --.. ·._ ..... 1 

. . .. t h'l gurO<Ui1L fil4\t~tm'i.1 ... ·AII ;n"(l.~iAt IA p.4\ .. la :.... - Co",c;l"9t i, 1 .. punctul ~a:l,,", O~1, un-
nica unde s'a se.rVlt. cJ gllstarea .. 1n de 50 hectare 3Copent cu padure. Totodată a rupt pe 

• w 200 metri societatea timp ce M. S. Regele făcea aceste ., alunecat la vale pe o distanţă. de 
itai o-română., inundând 

~ .................. ~ ........ . 
scorta· Am21!lti_ depinde ~ 

. '. de murinn Icmerliula 
Mesajul. . dluJ. Roose~eld 'c:ătre lDarin.rii şi 
, luC!riltorii Statelor-Unile . 

WASHINGTON, 23. (Rador.) -
Corespondentul agenţiei "DNB/' 
transmite: 

Cu prilt"jul zilei marin ei prete~ 
dimcle Roosevelt a adresat un fel 
de mesaj către poporul Statelo!' 

Această scrisoare a d-lui Roase· 

velt a fost citită in lJ8.I1t1erul de 

construcţii dela Washington cu 

prilejul sărbătoririi zilei marineI. 

comunei N ehoias. 
A două. alunecare a 

confluenţa BuzăuluI cu 
Roşilia in dreptul ~uu.'''''''<l.,._ . 

Aceasta alunecare a· 
acum 2 ani. ,a distras 
Nehoias-Brebu şi coiifull 
tinsă intindere cu pământ 
de 5 metri pe zi, spre 
Buzău, pe care-) aJn.eruJllli'Illll 

perirea, astfel că au f()s! 
comunele N ehoias şi saIIl 
S'au luat măsuri pentru 
populaţiei sinistrate. 

un~~e~oosevelt spune . intre aIte~ -===$TIII EI':' 'E~"E că soarta Americii depinde de ma· Rit 
rina comercială. Ea este on factor 
decisiv pentru existenţa Statelor 
Unite ca natiune liberi. 

Vaselor, marinarilor şi lucrători· 
lor din şantierele de construcţii, le 
revine, in mare parte, sarcina de-a 
Îndepărta de coastele St. Unite 
forţele cari au distrus lumea veche 
şi cari amenintă In clipa de faţă 

BERLIN, 23. (Rador.) - Inal
tul comandament german a decla
rat că: Teritoriilor. ocupate de 
către italieni, echivalează cu supra
feţele Siclliei, Sardiniei şi Corsicei 
la un loc. 

VICHY, 23. (Rador.) 

tinlui de miniştri s'a 
seara la Vichy venind 

" 

--o-

avioane "Liberalar" di'n America ru~:an=~ considerabil devase 

(a 
s'a 

Berlin si 
) 

sărbătorit a doua ani 
a pactului de 
germano-italian 

LONDRA. 23. (R.) - Agenţia 
Reotel' anunţă că au inceput să 
sosească in Anglia &\ioane • .Lib& 
ratarI' fabricate şi trimise din sta· 
tele Unite. 

Avioanele ,,Liberafur" au un pla. 
fon de sbor de 110.000 de metri. 

Baza lor. de actiune este de 4500 având pe bord marinari ai Statelor 
km .• iar incărcătura de 4000 Itgr. Unite~ vor transporta prin .apele 

Dea.semeni America livrează An. deschise a şapte mări materIal de 
gliei şi avioane de sbor capabile să f război care va contribui să nimi
transporte 75 oameni şi să par- ceascA ameninţările adresate po
curgă, în sbOr fără intrerupere I poarelor libere in toate. părţile 
6000 de km. lumii. 

~~.-.~_.~ ... _ ...................................... ~ ... . 
Dacă America nu· vine În ajutorul . Angliei 
insulele si imneriulbritoDlc se vor prăbusi 

DeclaratiUe amiralului Classford comandaniul 
canoniere!or de De YaUlsle ... 

SANGHAI, 23 (Rador). -
Corespondentul agenţiei D. N. 
B. anW1ţă : 

,,Anglia va pierde bitălia din 
Atlantic dat fiind că piertderile 
marinfti comerciale engleze sunt 
alarmante şi că la. cinci vase 
scufundate ea nn poo.te construi 
decât două. In.fri.ngerea Angliei 

este inevitabilă, daei nn i-se vi-
ne în ajutol'o , 

Cu aceste cuvinte, . amiralul 
Classfo.rd, comandantul call()
nierelor de pe Yant5e a inceput 
discursul pe <.'are l-a rostit la 
clubul american eu pnleJul zilei 
marinei. 

El a subllniat faptul că trebue 

să se dea neapă.rat ajutor An
gliei şi a ţintit, că. marina ame-
ricană. este tot &5& de rău pre
gătită ca şi în 1914:. 

Amiralul a terminat discur
sul dacia-rând că daci. Ameri'Ca 
nu vine în ajutorul An.glie~ in. 
sulele şi imperiul britanic Se vor 
prăbuşi. 

Berlin, 23 (Rador). - Cu pri- fost prezentati în lipsa . 
lejul celei :d,e a doua aniversare sadorului Rei'chului, de 
a semnării pactului de amici- consilier al ambasadei 
ţie germano-italian,-rorerul la Roma, ministru . 
a primit Joi la Oberzalzberg, pe ţia.r principe von Bismard. 
d. Dino A!fie·rj - ambasadorul Misiunea era formam 
italian la Berlin, care era înso- nistrul prIncipe 1"on 
ţit de d. BoinbonT.COiiSili~r de ministrul COOlsiUer bsl'«i 
ambasadă; generalul Marras, a- Plessen; ata..'jatul 
taşatui militar: comandoru1 di- generalul VOiIl Biilow; 
plomati,c Angelis, ataşat naval;' militar general Kinteletl: 
col. Teuci, ataşat aeronautic; tuI naval amiralul 
cont'ele de Ruggeri, şeful grupu- din vice şeful grupului 
lui regional al partidu~.ui fascist. lui naţional socialist din 
rs aved llmr n'R arl.da~.r 'e'1 d. Ebner. 
dnn VOE Ribbentrop, ministrul .-; ........... ~.,;-... +.-..~"1t 
afacerilor străine şi Di-;trich 
şeful presei Reichului. 

D. Alfieri şi suita sa au fost 
oaspeţii dlui VOn Ribbentrop in 
vila sa dela Fuschl. 

ROMA, 23 (Rador). - Du
cele, in prezenţa contelui Ciano, 
ministru .de externe al Italiei a 
primit la palatul Vooeţi.a., cu' 0-

cazia celei de a doua aniversare 

Stiri· intel 
111111111111111'11111111111111111111111*1 

BUCUREŞTI, 23. (SIR.) 

tuind pe gardienii cari 
isbutit eri si liVadeze trei ntr,~lI8.rin~~ 
puscăriaşi: Constantin 
Alexandru Mano]escu şi I 

a "pactul:ti ore'" o repreze.ntan- Armencioc, cari erau 
ţi a ambasadei genna.ne, care a inchisoarea centrală 
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