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Azi simt cum noaptea se coboară 

Pe dimineaţa mea de ieri, 

Corn cintul meu se înfă..~ră 
In giulgiul veşnicei tăceri ..... 

Şi printre vai Îmi duc povara 
~t.1'Inpit M râs. si dA noroi... 
Căci vai de cine-şi pierde 'fara. 
Ca să. şi-o ceară dela voi .... 

OCTAVIAN GOGA 
Apare la orele 12 

udenţimea 
gala li răspundă ~flmandame,ue'o't 
de 10" ale neamului 

~~ (Radro).- la tinereţii noastre, care, nu 
fIflQ~nţunea română a. adresa.t ştie să se măgulească, dar a că-

General Antonescu urma- ruj sing'ură măgulire nu este 
scrisoare: decât aceea că poate §i are cui 

General, sunt mo- spune adevărul. " . 
Jwtărâtoa.Tf! !l'1l nin.ja. i.<t- V'aţi cobont P'Y'O't>4dtmtio.l pe
a unui neam, când dato- ste creştetul ameninţat al des-

imprejurărilor dramatice tinului româneso, t-{lţi inţeles 
clle străbate, instinc- chinul şi v'aţi hotărît să vă ră-

de conservare naţiotn..a.lă 8e stiAgniţi pentru mântuirea N ea
puternic, aprig §:i ine- mului. Pe Golgota pătimirilor 

momente de emoţio
şi zguduitoare încleştare 

."." .. ~.l.r,..., tragice ale desti
le trăeşte, astăzi, cu ace

nesdruncinată credinţă in 
şi in dreptatea Lui 
Noc ..... «l Ro_â ... ., .. o_ 

"''1IitlV1e1'lti1l1ea română' ~eş
stiluZardld, şi trâmbiţa 

ideii naţ,j,onale, simte 
se răsucesc în conştiinţă 

"pam.uZ'J.i şi arI'. t>i~iu
reconfortantă a viitorului 

- şi înţelege să răs
comandamentelor de foc 

Nromului! ' 

naţionale studenţimea ·vă u:rft 

mează fără rezervă şi crucea 
SJ.tferinţii tn"eG 8ă o purtăm pâ
nă pc cele mai avâ'ntatc inăl
ţimi. 
ştim că tlaerul şi poruncile 

Neamului Vă traversează per
nt.a'K>nf f •• '''f''',. d""r n""". "t .... oJ> 
N romul prin. r08tul §i trămân~ 
tarea D-Voastră S6 va mânt"i ! 
Sunteti ultimul ton al acorduri
lor unui neam care Q§teaptă 
d,..Dn'l'fn l~,i l>n,..hăfon .. ", " . 

Negaţi efortul pe care il fa
ceţi pentru refacerea existenţei 
noastre naţionale grav 8guduj.. 
te, consideraţi-Vă în fruntea 
marşului tinereţii care urca 
8pre zările eternităţii Româ-

Prietenia româDă·bul~ară 

Vizita' dlui ministru Crainic la Solia 
călduroasă făcută Ziua l-a. Primirea 

ministrului nostru 
În gară 
dsa~e. Si insolitarilor 

Vizitele dlui ministru. Deiunurile oferite 
in cinstea dsale, directorului presei române 

SOFIA, 28 (Rador). - A-
genţia telegrafică bulgară 
trlJnsmite : 
, Marii dimineaţa la orele 9.30, 

d. Nichifor Crainic, ministrul 
român al Propagandt:i, insotit 
de directorul presei §i de un 
grup de ziari§ti, a sosit la So-
1ia~ 
. oaspefu au {OS'; ~!Uumft, 'n 
gara, fruwh8 pavoazată de d. 
ministru de interne, Gabrovs· 
ki, rectortd universităţii, profe
sorul Tzancofl, dlirectorul pre
.,., .• ,,~.,,·.otr ... ~ pz.o'.'po{;o."ţo.:.,- Mot 
cUkrofy; preoum §i reptrezen
tanţii autorităţilor civile şi mi
litare şi un nU11l..eTO$ public. Du
pă urările de ,..bun sosit" .. d. mi
nistru Orainic a scUutat colonia 
şi şcoala românească.' 

In dimtneaţa zilei de Marţi'l La amiază decanul jacultăţu 
d. ministru Crainic s'a înscris de teologie a oferit un dejun iti 
la Curtea Regală, în registru, a onoarea (~Zui Crainic, iar din'C' 
vizitat pe preşedintele consiliu- torul presei bulgare a oferit lUI 

lui de miniştri minis~rul. d:..e dejun dlui Cisek, directorul pre. 
interne, pe rectorul umvers1ta- sei române, §i zia;ri~tilar ro- -
ţii, după care M6§.t16. au intors mâni. 
vizita. 

DI Nf,hifoi" era ni, in audientă 
la Regele Soris al Bulgarie, 

SOFIA, 28 (Rador). - La orele 
17 d. ministru Crainic a fost primit 
in audienţă de M. S. Regele Boris 
al 3-1ea. 

Cu ocazia acestei audiente care a, 
durat o oră, M. S. Regele Boris a 
binevoit a conferi d-Iui profesor Ni
chifor Crainic inaJta distincţie 

,.sfântul Alexandru" gradul 1. 
La orele 18.30, in faţa unei nu

meroase ŞI selecte asasrenoe. a. mt

nistru Cra.inic a ţinut o conferinţă 
in a.nla Universităţii. intitulată 

.,Piatra nOBstri. ecumenică". 

tinereţii noastre se în
şicreşte la' chemârile 

ale Ţării, svâcnite din 
istoriei §i plămă· 

tII Irăm.ântarea S€coZelM. 
să intrăm pe făgaşul tra
de luptă naţicmală, vrem 

I lIe refacem unitatea devas
de coaliţia incO'n§tienţilor, 
să fim vulturi cari să du

apre zenitul implinirilor 

neşti. . 

~S~fla:~#;~ I re·+s~s +uu+nne+iă+Beriio-deS+U+re 
zarea dez1deratelor noastn tII. A 

Au asistat d-nU: Bogdan Filoff. 
preşedintele consiliului de miniştri. 
Goranoft, ministrul comunicaţiilor; 
Gruev. directorul cancelariei M. S. 
Regelni, reprezentând pe M. S. Re
gele BON al ~Iea, 1. P. S. 8. M.itro-
politul Neofit, preşedintele Sf. 8i~ 

nod bulga.r; L P. S. S. MitropoUtlll 
Pa.isie al Traeiei; d. Ri('hthoffe~ 

ministrul Germaniei; d. Magistral. 
ti, ministrul Italiei; intreg con!?'" 
tiul academic, profesorii faenltă'fij 
de teologie; d. En Fllotti, ministtuJ 
României. îmnreuni cu ~rşon:tlnl 
legaţiei. 

cauza dreaptă a revendi
noastre! 

alld CUm ouapină morm.m 

il, care dorm ctitorii visu
nostru naţionaZ • . . Avem în 

imaginea poruncitoare· a 
- aşa cum au ctitorit-o 
, sUferinţelor noastre 

! Este dorinţa unani
(1 atudenţimii de a părăsi 

erezii care au sfâşiat 
şi a ne concentra din· 

barierele ideologice, ît~ 
'JlIIV1Tlp,r"", de ordin na-
~ profesional Naţwna
mtegral, altoit pe sub
seculară a dreptelor noa

aspi!'aţii şi preocuparea de 
Re adânci pregătirea p1'ofe

lată novile temelii ale 
nostru, iată puncteZe 
ale apropiatei noastre ",,,,rt,,,. .• _~ .. , 

:a7~:{: ~==:t~!u~~ remanierea' guvernulUi roman 
lor noastre, în Regele tinereţii 
şi înţelepciunea Conducătoru
zUî,creaem cd vom invinyt:i! 

Comitetul de organizare. 
Scrisoarea aceasta este sem

nată de un nuinăr de 20 stu~enţj 
dela toate bcuItăţile şi şcoalele 
superioare din Capitală, studenţi 
cari fac parte din comitetul de 
reorganizare al studenţimii. 

BERLIN, 28. (Rador). -.: O Istiune internă Românească, fa
nută 0"' caracter o fici08 dcola-- ţăi d;:; ;:;.:.,.;:; nu Urm.C4ri 5 80 kua 
ră: . I atitudine di~ partea Germaniei. 

La Berlin s'a aflat cu interes După părerea cercurilor po-
de A rem,anierea g,UVeT1IIUlui ro~ t litioe din capitala Rei.chului, "": 
man. . . . . t I ceastă remaniere a cabi.nefulul 

La întrebarea unu~ Zfans ." ~. 
străin s'a deela·ra! la Wilhelm- COi1stt.tue o tntaTtre a guvemu-
strasse, că este vorba de o che· lui Antonescu. 

I 

Preotul lvan Gosev, deC8Jlfil fa
cultăţii de teologie, a scos in evi
denţă persona.litatea dlui ministru 
Nicbifor Crainic, pe care îl conside
ri. drept unul dintre cei mai de sea
mă reprezentanţi ai ortodoxiei. 

Pomerania, . leagănul miturilor 
, . şi legendelor nordice' 

le se transformi gândirea e ace-I ii fusese decorat eu nenumărate " . laş, singurul patrimoniu, pe care. fresce, cu marmore de preţ Şl ?rna-

de ION rOfV 
o celebră baladă de Ruckert imi duce paşii omului de ştiinţă prin 

reprezenta, cu imaginile ei simboli- labirintul subteran al istoriei uma
ce în vreme ce străbăteam dru- nităţei, sileşte pietrele să vorbeas
m~ri din Pomerania şi Mecklem- că smulge taina sfântă a slove lor, 
burg, vicisitudinile prin cari au tre- tr~zeşte de sub cenuşe ecoul 'Iumi
cut si desigur vor continua să trea- niJordispărute. 
că s~cietăţile şi natiunile. S'ar părea că uitarea e una din 

Pretutindeni, sub paşii noştri, forţele omenirei. Pentru a avea cu
!1I~nMl1rill' scot la iveală urmefin-

t 
rajul de a merge Inainte. aproape 

taete de civilizaţie care au os în totdeauna traDue sa Ulţl. ueasu-
create pentru a dura. cât lumea. ~i pra prăpăstiilor cari, la. anumite 
totuŞi, după un timp oarecare, ŞI- intervale ?e.spart ? ]u~: . ~e alta. 

semnate moartea sub planează IImştea el defmlhva. Acea 

generaţiile şi-l transmit. Aceiaş fla- mentaţti de bronz şi aur. Funa re
cără albă, care din noaptea timpu· formei a. distrus picturile, au smuls 
lui a silit fruntea omului să se ti- blocurile scumpe, iar metaiele le
dice spre cer. 

* 
Settin, unul dintre cele mai ve

chi oraşe ale Pomeraniei şi unde 
nu m'am oprit decât un interval 
foarte scurt. pentru a-mă Indrepta 
apoi spre Stralsund de care mă 
leagă amintiri triste din marele 
războiu, e un oraş comercial fără 

au transformat în bani. 
Acum vechile ziduri ca nişte 

obraji ~âncaţi de lepră, cu toată 
măreţia lor, sunt de o tristeţe 1n· 
tunecată şi deprimată. 

Din turnul ei Inalt, în scnimb, al 
o I r1yclişte care se gravl!.a~l pu. cr~ 
aic tn sufletul căIătoruluL 

C derul, ce străbate Ol"3.Şl:l III te!!'· 
tlt lnn9ÎmNL aleare:ă furtunos snre 
Ba.ltica, domolilldu-şi din loc in loc 

au ascuns re, ~. -b hi 
. ~a spargă frontu,l u- straturile depuse de mileniilE), ~cal- linişte car~ ar vrea sa I.n~ u~ c ar 
'otlt',lIC'ibil, al stttdentimii culabile. . . şi continUItatea gândml: SlllgunI: 

naţionaliste. Şi pămA.nt~ mai are Jncă multe 1 fir indisolubil ~care ~~~ga.1 o :poca 

Singurul moment vrednic de a fi 
înfruntat secolele e vechea fortă
reaţă, a cărei temelie datează de pe 
vremea triburilor slave caIi au fon
dat oraşul şi care· şi avea acolo al
tarul cruntei lor divinităţi: Trigr 

valurile pe la cotituri, ca un b'lrd 
tA.năr ce-şi uită de drum pent!"';! 
a.şl asculta. singur cântecul din 
suflet,. _ 

Mai departe, insula Ril!ycn, ra 
colinele ei estompate de ceţuri, i,: 

General, vorbeşte să ne sape 6i si ne inveţe. ArMOlo· de alta. Fiindca, daca ld~l;trile .se 
1"·IIC'erttl.j~h cavaleri8mul ~ /(loo il&" acest fir. al Ariadne1, care eon- sehin1bă după Mpectul ~ aocJa-

Iav. . ... 
~ ~ aecolelor~ laterionll lUrma.re in pag. IV -a \ 

.... -
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Cinema "T HAL lAII 

~ ,. II li L 29 V. :A:nuI XVl1. 1941. - Nr. 

JJvxeurui 11'1 uwa Vasile lJ t-

IIwanu~ cwapion al Huropei la 
categol'ia mtJwcie, care :>e aJiit 
în 2 Hni§oam) dCi)i joade tanăr 
(u'e o activitate am '-',. ,.w,Î bo
gate. 

Â început să boxeze la vârs
ta de 13 a"i~ far la 14 ani a ae
butat inpublic~ învingând pe 
campionul Olteniei de al-unci, 
prin knokaut. 

Sub conducerea antrenorului 
Umberto Lancio a ajun.8 la un 
frumos progres) care a fost con
cretizat prin viitoarele rezul
tate. 

in 1937 a luptat cu Ne,gules
cu, apoi la Belgrad a învins, la 

punc;e, pe llianobski. A mai Id
cut dijerite turn ee în străinăta
tc~ sotdat6 cv frumos succes. A 
luptat la Paris~ Marsilia~ Lon
dra, etc ... 
Acum~ pleacă in America, 

prin U'Iliunea Internaţională de 
bO:l'j pentru a lupta~ cu Henry 
Annstrong,. pentru titlul de 
campion nwndial la categoria 
mijlocie. Adversarul său este 
campion la 3 categorii. 

Plecarea în America uTmează 
să S6 facă peste câteva zile, dar 
int1'e timp tâtlărul boxeur m
tentionea.:-!ii să se căsătorească 
cu 'tenÎ8-mana Elisabeta Tur-
cu . 

Thalia: "Puntea 
~~-""It.: .... ~ 

Apotlo: 
Tom MixH

• 

Col'8O: "Prima decePIit', 

AtJantie: "VictQfia ~ 

1tI""""II"'IUHlUIIWIHIUIIIIIIIIJglIIl~M •• rim 

Ce.ili şi 

................................ c ......... ~ ........................................ ~ ... r.. 

MICA PUBLICITAl 
Apare In lI~care zi.lllinimum 10 euvint~1 v~~ sau dau in parte . 
Anunţurile in. schimb, preţul du blu, iar cela cu clişeu tarif spe- J~gare ~0:U~b, 2 ,jugire· 
ciaL Orice a.uunţ cerut să apară în altă. rubrică decât cea res- ŞI ~ca. Jugare d~eriUi 

pectivă, se taxează. dublu. tun, aproape de T~ 

AnonţuriJe pentru rubricile "CERERI DE SERVICIU" (Menal DE ul':~ZAR~ la linia . 
Jere) DU se pot publica cu adresa. exactă ~j munai adresate c & ~lamva i No. 1 fi 2 

Post Restante sau la Ziar. rapo ~ cu . ntrare din 
compusQ. dm: 2 X 3 

AGENT URA GENERALA DE COMERŢ 
COPIATACTE: 

dep.: 5 X 2 camere fi de~; S58 
ŞI BlliOU DE camer,? ~i depen,.dinţe, pA); 

re, apa ŞI cana! In curte. ; CAll 
"DACIA FELIXJ

' 

Tirnişoa.ra fi, str. 3 August Nr.25 (vis-a-vis de P-ţa ,.Uoronini". 
.tfijloclm inrheierN tnţelegerUor de vânzare-emnpă.rare ,1 denchirlel'8 

• imobilelor. in condiţiuni fmute avaJ1ta.jo~c. 

ANUNTURILE 
1II1il1i1i1i "U AUI A 

AGENTURII 
F ~ L 1 X'· 111II1ll1I1i 

DE VANZARE la. 5 Km. d! 
Buziaş 2 jugăre pămânl 
mânţat CU trifoi, 

DE V ANZARE în cartier 
noul aproape de tramvaJ, 
nouă, compusă din 3 
cătăr!el bae, cameră de 
2 săli, verandă închisă 

ANUNŢ. Ono 118. clientelă esteln- DE VANZABE 1& centru, casă in subsol, pivniţă şi spăJă~ri 
ştiinţată, că inţelegerile de in- valoare de 4.000.000 lei. ebet, teracota, instalaţU 
chinere, care 56 fac prin mijlo- DE INCHIRIAT cameră mobilată dio. telefon. Antn",.t 

...u...,. &4V .... WĂ 1ul,n. i"·Vlldt:~l cu baie în Piaţa Traian. poartă. Se poate ve{jea 
sau deţinătorii de imobile şi INCHlRIEZ in Piaţa Traian local după masă, dela orele !!-i. 
chiriaşi ~~t ,~ala,b~e, ~u ap.roba- de prăvălie. V AND, SAU SCHLWB ca.Jă 
r~a COJD.lSIUnl1 OfiClUlul de mchi- SCHIMB casă din Oradea, cu fond din Oradea, Str. Maioresti: 

In
rIere •. ' fn f lit~ţ'l d i de comerţ in Timişoara, - prefe- camere, bucătărie, came~ 

prlvm~ arma al or e n- b'l rti ' . a-I f' -
d l"t t bţin' ra 1 a cale techmce, depOZit de pa, cana, alanţa, cu ' 

ep mI pen ru O erea apro- 1 ~ !nU Ti . 
b-.. b' 1 tă 1 d' 'ţ' emne sau cherestea. pam n mlşoara. aru lrOU 5 a lspaZI la • , 
clienţilor cu toate informaţiunile ARENDEZ fermă 14 jugere pă- CASA DE V ANZARE 1D Bii 
şi formularele necesare. mint insămânţat, la 312 Km. ziaş, 1 X 3 camere, : 

V AND în centru Cetate teren pe dela tramvai, cu grajd pt. 50- meră de alimente cu 2 
care se poate zidi casă cu 2 eta- 100 capete de vite şi locuinţă, cu t~ate in parcul băilor In ci 
. • din 3 l . ~ • t 75.000 lei arendă anual !mpăr~ pltoresc loc. Grădina care 

J2e compu8~ d di~uţm~e avc.a e ţând recolta fnsemânţată. ţine casei este toată 
camere ŞI epen n e. - "HU, _.. omi roditori 

pentru Intotdeauna 2-3 camere sc~m cu casa sa~ pamint m P . , 
in centru Cetate. Timişoara casele din Oradea, DE V ANZARt; WCUBJ OI; 

INCHlRIEZ cameră elegant mobi- Piaţa Creangă, Lei 800.000. Str. şi vile cu autorizaţia de 
lată In Cetate. Odobescu 900.000 Lei Str. Titu ţie in Băile Buziaş:, intre 

INCHIRIEZ în Cetate 2 camere Maiorescu 800.000 Lei şi casa din Regina Maria şi Partul 
elegant mobilate cu baie, antreu, Cluj, Str. Modon!, 1n valoare Feroginoase. Preţul dela 
bucătărie, grădină (flori), etc. 2,500.000 Lei. 70.000 lei, putându-se plăti 
parter inalt. VAND SAU ARENDEZ In Băile rate. 

CAUT local, 2 camere şi antreu Buziaş, lângă parc, restaurant şi PREDAU la loc de centru 
pentru cabinet dentar, parter. cârciumă cu sala de mese şi gră- coloniale ,i deJicatese eu 
Cartierul Fabrică. dină cu tot inventarul. de tutungerie si tot 

VAl'IiU 1n centru Jfratelia la tram- t'KI';DAU local de prvăvălie 1& loc VAND in circ. II lot de 
vai casă solidă din 2 locuinţă li central, cu vitrină mare, admira- stj. patra ţi '1 un alt 16td!' 
câte o cameră. bucătărie şi speis bil pentru bodegă de alimente sau stj. patr&ţi. 
(teracotă. electrică) preţ 150.000 alt comerţ. P tru to te ţurile 
lei. DE V ANZARE 54 jugăre pământ en te i a :uun 

PREDAU ieftin local de băcănie, în comuna Herneacova. ca. n ~ cadru, a 
pentru mărfuri mixte. cu licenţA VAND loc de casă in Bulv. Dr. sa - )?en MI • lft 

i t t . 1 1 b '. nect'fiare - nWTIaJ .. 
Ş u ungene •. a oc un. Vlch, Babeş Lei 200.000. .,DACIA FELIX'J. 

DE ~ ANZ,A:RE . auto-sport .. Chrys- DE V ANZARE cu preţ ieftin, un gust, Nr. 25 (" .... vis 
ler , 6 cllmdn. cupeu deschis şi un altul, inchis. ţa Coronini"). 

SMOC pentru talie mijlocie de Vân'!CUMPAR casă sănătoasă. 2-3 ca. 
zare. A se adreoa la Portar mere, bae, apaduct, ofer 600.000 
(Cetate) str. Mărăşeşti 7. lei. . 

CAUT CAM1<~RA 1<.:LEGAXT f\JO-. 

BII:ATA. cu baie şi intrare sepa- aUOC~IUI TJlUS 6r Ionescu 
rata, In centru, pentru două per'- • 
soane. a.dresa lA ad .. tiA 2i1ll"nlui. reîntorcâ.ndu-RA din OO~

CAUT CARUCIOR 

CUMP AR motor pentru 
electricitate, 3-4clI.i 
A se adresa la 
ziarului. 

S'A PIERDUT Buletinul de în
scriere la Biroul PopUlaţiei, pe 
numele Serezan Ion, domiciliat 
in str. Bogdăneşti No. 88 TimI
şoara. Găsitorul este rugat a-I 
pr~ chestul:ii .foli,t.iei; 

trare şi-a :reluat consulta-
ţiile în biroul său de av()(&o şi meditaţii ...... pentru 
tură din TimiŞOl1U'a. L Bule- ferior -la orice materie. 
vardul Regele Ferdinand ! ţiuni modeste. Adresa la . 
Nr. 6 intre orele 8-1 şi 4-7. BUCATARIE CURATA. 

Telefon 38.90. menuuri bine gătite în str. 
.; .......... ~ ...... ; ~~ No.1. e4lj It pe ~ 

f ., 
J 

'~ 
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o oblemail&1rC~I~~c~~1ăriicualimentePrel.uUgireatermenului)leu?!! 
, ' ''''-" ~~ ~,',' ,-~r~ ~ .• , 1 I - 18 41 viza (~ont .. a.ctel(}l~ de lllchlrlere 
tA va I re~g{!v t;'~ la llIe.a unle., , Mlnl'Jterulfinanţeloraprecijn~h!l scutire a~iJOt~ţiUe linQ~. 

mulţi proprietari, din cauză de fur· \'or percepe Impoutul proporţiona1.-

are 'ft"''1~l'c,r U~ ·,.uo~ dr~n'u' la· 400 grame ţămajoră,nua.upututprezllntala _fărăaD\lmdă-lat;Qa.teMn~o., C L 1W \: l:ih 1 ~ '1:';:]1 w.: 'Ii' ... u; \J ~ ~, _ 3 • ~ .. _. _ \-iză contractele de închiriere pre- tele de îUl'hirii!"re dl' bnohUe, m4h 

car",ţ) Ci 1 §ţ; t~)1 ar~.Q untura pe saDtam~ ana \j lungeşte viza.rea-fă~ amenciă.- fe~nt daci termenu] de IOMPlIIIC 
IlJ- tP ~ ~2 I.'~ ,. '" -. • pânăladatadelOlume1941. &mooputladatad~23Aprtli' ... 

350 gtilITâe ~i;!bne pe ZI SI cale un kgr. de Potrivit acestei dispozitînni de saa Q dată &l1terioară. __ _ • 
'. r~, . ,~ .,' - , ••• • ....................... • ... • ... 

Z~!~~op,~~on~: l~:,~~: ,~:,w~,~1!! Pmtruamrolva-.stipro- IN FO RMATI UNI 
d' . în cabinetul dsale, pe repre- ;:;e l'a p,'oduceJ neyu8tuj'ul va fi blemă, d. primar ar convocat pe ABON,\.MEN'l'E; Pe un an ză circulaţia tuturor ca.tegoJ'U. 
1, ţfi presei local:, pe~tru a le trimiS m judecata pentru sa- reprezentanţii producătorilor, _ 600 lei; pe şase Juni _ SOO lor de câini, pe intre, teriWiul 

,eclariţU In legatura cu pro- uo~a). "Agraria" ş~ Institutul Naţional lei; pe trei luni -150 lei; pentru judeţului. Anume, în curte, eAi-' 
Ill'O"izi(lniiru populaţiei mu- el< ce priVc.~le paineu7 canti- al Cooperaţiei, pe ai măcelarilor, instituţii de Stat !;li inh'eprin- nii vor fi ţinuţi închişi şi legaţiJ 
ul cu alimente şi anume cu: tG.t;l! pe c'J.P «,; locuitor se va pe dnii Novac şi Krist şi pe ai di"d particulare _ 2000 lei. liberi pot fi lăsaţi numai Map-l _il'. ulei comestibil şi 8iaIJiu de bubseeretariatul A,- Sindicatului expol'tatorilor de 8,- -0- tea, iar pe străzi pot fi coftdu~ 

provboMrii ş! se pare că ea niroale. Pentru întregul rnate~ial apă- numai eu botniţă. Cel eart vor 
tlule ert., - ne SPWle, d. 
_ toate aceste alimente se 
f3ee de citre primărie, pe 

r 
ilsCJierilOl' ce s'au făeut la oo~ 
, ~ mieeluÎ ~~ ~rutari. Dis
. le va fa.ce fua V~ d~o
• clJllii sau naţionalitate. 

. l& mod egal pentru toată lu-

j primar Eugen POlt ~'a sUllra
, tJff808Blcum se face rlistri
"va trimite În judecată 
crima de sabotaj pe toţi a.

!Iri te abat dela normele fi-

~: S58 GRAME PE ZI DE 
II'~ Pillt"E PENTRU FIE

CARE LOCUITOR 

lităţ11e de zahăr ~i făină 
f()T distribui comercianţ ilor 

1'1 u va fi mailt~are de 350 gr' J S'a ajlIDs la soluţia că trebuese rut în acest ziar - fără. semnă- circula pe străzi sau pe dnJ.. 
adcca o pâine pentru două per- interzise toate eumpărările de tură sau CU pseudonim - ras- muri fără botniţă., sunt oonlli .. 
soanc. porei de către oricare măooJar (lUnde numai d. Const. 1. Ştefă- deraţi câini vagabonzi şi toţi " 

}'(obieilw, u2ciului comestibil sau oomercitwt. In viitor acest nescu, directorul nostru, cat'e e aceştia ;vor fi pri~ ~i u~i. 
a rumas în curs ele rezolvare. drept fi vor avea numai ,,Agrar (QlodaH şi girant respousabi'- -o--
Se a::;tcaptă mârirea cotei de --o- D. prefect, colonel Al. N ........ 
21;.(100 kgr. afectată judeţului ris" şi Institutul Naional al Coo- Din partea. Comandamentu- a st'mnat o deciziune prin eate . 
noeti"u, la cd puţin 50.000 kgr. peraţiei, fiecare prin mlităţile lui corpului luptătorilor pri- s'a aprobat continuarea lucră.ri~ 
Şi uleiul se va disf1'ibui prin sale săteşti. Toate autorizaţiile mim următoarele: lor la noul Palat administrativ al 
primărie pe baza de raţie Zu~ ,'echi s'au anulat. Nimeni nu mai Luptătorii din întreaga Ţa- Prefecturii. din Bdul Regina. Ma.a; 
nară. are voie să. cumpere porci mai ră7 cari Bunt inregimentaţi în ria, aDl{a ifmd in acelaş timp III 

Dealtfel, primăria va da pu- scumpi de 70 lei kgr. Autorită- Oorpul Naţional al Luptători- swna <le 4,004.837 Iet. Anul a.o&-i 
blidtăJii în fiecare lună comu- Fie comunale săteşti au primit lor, sunt rugaţi, a-şi manifesta sta toate lucririle vor fi termf..; 
nicate cu pri.vire la cantităţi1e dispoziţhmi severe să împiedice pioasa Zor cunoştiinţă, faţă de nat~. 
d: alimente pentru-ca astfel po- vinzarea de porci altor persoa-- Eroii, cari prin sângele lor au 
pulaţ'ia să poată controla cât i ne, dacă nu vin din partea celor făuT~,t România Intregită, de
se cuvine. oouă instituţiWti oooperatiste. punând flori pe mormintele Zor 

400 GR4..M~ CARNE ~I 150 
GRAME UNTURĂ PE 
SĂPTĂMANĂ 

In felul aoosta se speri că scumpe. 
producătorii vor fi constrânşi si In acest scop, pentru Ziua E
l'especte preţul maximal de 70 roilor, D-nii Comandanţi ai di
lei kgr. de porc viu. feriteZor formaţiuni ale acestui 

-o-
Priu Decizia Nr. 1725, d. p~ 

1.'01. AI. Nasta, a aprobat din pa.rtra
l Prefecturii, suma de 2 mlllOUle hit, 

drept contribuţie pentru diferKllt 
lucrări hidraulice ce !le VOI' executa' 

, .. ba.la inscricTilm' făcute, iar Ma.i grea a fe .. t de rezolvat 
.~ ia vor tn)bzti să vândă fie- problema cărnil. Aceasta pentru 
~ .. 'klouitor, kiloqramul săn că pretul porciI~r, lUa.~im!llizaţi 
~·!ăillli şi de zahăr la cât are I de stat la. 70 ki kgr., au aj1llls 

Cele două instituţiuni coope- nobiZ Corp, vor lua contact cu 
ratiste vor raporta primăriei in autorităţile locale, pentru a Be 
fiecare Sâmbătă. Ia. orele 12 ce pune în vedere dispoziţiuniZe 0-

cantităţi de porci au la dispozi- ficiale. 
ţie in judeţ. La orele lS~ vor fi Ing. G. 1. RADULESCU·GIR, 

În judl."t, anul acesta, anume: refa,( 
('erea canalelor din hot&tW OOiiiJliifJ& . 

<irad, in vederea deeebiderii de api 
a terenurilor colonn,tUor l'ODlâaL 
Lucrări similare se vor faee in hoot 
tarele comunelor PnstinJ." Toager, 
Rlldna 'Ii Sânnioolaul-BomâD. la. 110 lei kgr. 

. :iijlmlllllIIIIIIIIIIIUlII!!!!IIII! 111!111~11ll11ll1mlll!111111111111111l1111ll1ll1l1l1l11111!:iI1l1ll1l1ll111111111111111111111 

, A CII~IIEIMIA CAIPIITOIL" 
nwnai g zile ! 

lln mare film muzical ame]'ican ! 

~",p'" 3-5-7-9. Dtlm. !)i sA.rb. şi la 11 ... m. 

11111iilllllllllll"1I1111111111111111ll1l1ll1l1lHlIIIIIHlHIIIIIIUIIIIllIlllliiUHlIlilllillWllillllll1l1lllHlllll1l 

.. 
~' 

prezenţi laprlmă.rie şi cei doi Preşedintele CorpuZui Lup· 
măcelari angrosişti Novac şi tătO'1"'ilor. 
KI"i!llt. I'D.IY\_ 11 lUI va. dA nnmArul _ DU1,.n'" ;... Uei 'f ~~ei' vII 

de }X)rclnecesar pentru a fi ti- şi în retragere, proveniţi din 
iaţi pe seama populaţiei om..,ului activitate, membri ai societăţii 
Timişoara. Abia după aceasta ),REGELE MIHAI 1", filiala 
din ce rămâne ,;-parte se vor re-- ,. Timişoara, sunt ntgaţ~ a partt-
partiza pentru armata germană, cipa în număr cât mai mire la 
iar alta, Sindieatului exportat;o.. Berbarea Zilei Eroilor din 29 
rilor, pentru a-i trimite la Bucu- 1. ert. în care scop, adunarea va 
reşti. fi la ora 9.15 la sediul 8ocietă

In Abatorul comunal nu vor ţ.ii. De preferat haină inchisa. 
putea tăia porci decât cel doi D. prefect, colonel Al. Nasta, 
măcelari angrosişti, cari vor da a sf'mnat o ordonanţ ~ eu privi
cât se cuvine şi; celorlalţi mic&- re la combaterea turbării. A
lari. ceastă ordonanţă reglementea

Din dosarele Timişorii, ia.ră".,i 
numai cei doi mAcelari amintiţi IIIII~~~~~--~I!I!!I! 
au dreptul să cumpere porci. 

Toate barierile oraşului vor fi Cinema Itlantic 
bine supraveghiate ca nimeni să \II!lH\IIllIIlIIlttImIlUlIlIlIllIlII4lIl\U~l1n",UIIIIIIHIIKII 
IlU aducă. came din judeţ. Cei STRADA !tIEMORANDULUI S3 
cari \'or fi prinşi, pe lângă că li 
se va oonfisca toată carnea. vor 
fi trimi.,i şi în judecată pentru 
crima de sabotaj economic. 

DCOS9Dleni pr~ootura. judeţu

lui a dat dispo-z.iţiuni organelor 
C. F. R. să nu mal îngăduie 
transportul de porci sau de ca.r~ 
ne afară din judeţ, dreptul ~ 
sta a\'â.ndu-I numai cei trei fac
tori amintiţi. 

Tel efo n: 2-46 

Prezintă cu începe,re de Joi, 29 
M\l.i a.. (O-o un senza,ional pro~ram 

dublu 

" lJillcria 
din Ucsl" 

MARELE FILM 

Raţia de carne pentru fiec&I"e 
locuitor sJa stabilit la 200 gr. pe 
zi pentru cele oonă. zile de con~ 
sum al cămii, adecă 400 grame al glorioasei armate germane 
pe săptămâ.nă, iar cea. de Wltură 
va fi de 150 grame pe a,ceiaşi 
durată. 

In pl'ivinţa că'1lii do vacă. şi de 
miel, DU s'a putut aJwtge la nici 
tD1 rezultat, dat fiind preţul re
dus al pieilor. Se va interveni în 
acest sens. 

Deci, dela 1 Iunie ert. fiecare 
I locuitor ar6 dreptul la: 1 kgr. 

, ! fătină. şi 1 kgr. zahăr 'Pe lună, la 
I"no grame Ca1'n6 i!-e pora şi 150 

',,'. dp, uJltură pe suptămână şi 
l 3.5U 9.". de ,pâine pe z'i. 

"lnlredouă 
• te plouă1

• 
cu 

HANS MOSER, IDA '\vaST. 
L uel E ENGLISCH 

RepreZA. "Italie încep la orele 3, 
6 si 9. ~ ,~neci şi sărbători 
legale, ma~l1l'i la ora 10 a . .l,Il. 
-----========== __ ----iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

-O-
Prefectura judeţului a da.t ti 

doaimiun. pont_o. _gl __ t-a_' 
funcţionării Carierii de piatra 
dela Lucareţ. până la intocJD.i.,.i 
rea unui regulament definiti.,.~ 
Este vorba ca această carieri: 
să-şi intensifice activitatea de
oarece Prefectura judeţului a .. 
re nevoie de foarle multi pia
tri pentru refacerea drumuri
lor, cari sunt foarte stricate. 
"Ulllllllllllllllllll11l11ll11lWHIlIIIIIHUHIIIIIIIHllmlllUlt 

LA CINEMA. 

AJP>OILlO 

FILM SERIAL IN ~ PAR'P 
Seria I 24-28 Mal 

Sel'1a II: dela 29 Mai - 2 Iunt. 
WIIIIlllillltlii: 111111111 IIIIIUIIMlIIllIIUIIIUII11II11I1lIUHtit\ 
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Am.ănunt~ DlUp,m StllfUndiiui!l,L.1 Mjnisl~rul PrDoanaDOei N 

I - n-· k" ... ., ... t .... 1 ,-' d ... .ni.ni:t;lru ~fihaj r\nfo 
W " . Ism,DlI ~ m. te ~,n\f4~l1 c:on~lalat o tolal. in§uf 

~jJHtill DUnlHtr::r. elin 1 

'w fllllC'.Tmna.nlor ~ 
Iar. 

O. Ton C. Yart~; 

mnnc:i .ri f'inst.!. 
A ~v'ut tOI! wni 

i-i.ui D. D. :'T,~~L 

: ~...tr" de Stat fa. 

'Conducătorul Statului 
ala a .... e~os,eOlla at.enlJe cutiiler de reCJlam,a 
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